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Intern transport

Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når den  
interne transport skal tilrettelægges på jeres virksomhed. 



Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri,  
3F Fagligt Fælles Forbund og Ledernes Hovedorganisation i regi af Træets 
Arbejdsmiljøudvalg.

Vejledningen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er 
arbejdsmarkedets part i industriens fælles forum for arbejdsmiljøaktiviteter.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den 
er i overensstemmelse med lovgivningen. Vejledningen er alene vurderet som den 
foreligger, og Tilsynet har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante 
emner inden for det pågældende område.

Dette og andre værktøjer, som omhandler et godt og sikkert arbejdsmiljø, findes 
også i elektronisk form på Industriens Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside 
www.i-bar.dk.
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bruges de steder i 
vejledningen, hvor det 
anbefales at udføre 
en bestemt handling i 
forbindelse med arbejdet

Det gule udråbstegn 
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Vejledningen gennemgår 
de lovpligtige krav fra 
Arbejdsmiljøloven om den interne 
transport på virksomheder både 
indendørs og udendørs. 
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Indledning

Denne vejledning indeholder gode råd og 
værktøjer, som kan anvendes når den in-
terne transport skal tilrettelægges på jeres 
virksomhed. 

Det gælder både transport indendørs og 
udendørs.

Vejledningen gennemgår de lovpligtige 
krav fra Arbejdsmiljøloven om den interne 
transport på virksomheder både indendørs 
og udendørs. 

Derudover kan arbejdet med den interne 
transport hjælpe jer med at identificere 
arbejdsgange, der er uhensigtsmæssige el-
ler ligefrem overflødige.

Vejledningen indeholder en metode til 
hvordan opgaven kan gribes an. Der er 
også en tjekliste med de fokusområder, der 
er vigtige at få med, når den interne trans-
port skal tilrettelægges. 

En anden tjekliste kan bruges som sup-
plement til de sikkerhedsgennemgange, I 
laver på jeres virksomhed. Tjeklisten inde-
holder forhold, der kan være fokus på.

Vejledningen er udarbejdet af Træets Ar-
bejdsgivere, - Dansk Byggeri, - 3F Fagligt 
Fælles Forbund og Ledernes Hovedorgani-
sation i regi af Træets arbejdsmiljøudvalg.

Vejledningen er finansieret af Industriens 
Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejds-
markedets parter i industriens fælles fo-
rum for arbejdsmiljøaktiviteter.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til 
gennemsyn og finder, at indholdet i den er 
i overensstemmelse med lovgivningen. Vej-
ledningen er alene vurderet, som den fore-
ligger, og tilsynet har ikke taget stilling til, 
om den dækker samtlige relevante emner 
inden for det pågældende område.

Dette og andre værktøjer, som omhandler 
et godt og sikkert arbejdsmiljø, findes også 
i elektronisk form på Industriens Branche-
arbejdsmiljøråds hjemmeside www.i-bar.
dk.

Dette og andre værktøjer, som omhandler 
et godt og sikkert arbejdsmiljø,

findes i elektronisk form på Industriens 
Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside 
www.i-bar.dk
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Der sker der mange ulykker i forbindelse 
med den interne transport. 

Mange af disse arbejdsulykker kan forebyg-
ges, hvis den interne færdsel er planlagt og 
tilrettelagt forsvarligt. 

Disse ulykker har ofte meget alvorlige kon-
sekvenser. De giver anledning til: 

 � Dødsulykker 

 � Amputationer af ben og fødder 

 � Bløddelsskader og brud på ben, fødder 
og tæer 

 � Knoglebrud på ben og fødder 

 � Amputationer på arme og hænder. 

Det er især skader på ben og fød-
der, der stammer fra ulykker ved 
brug af interne transportmidler, og i 
mange af ulykkerne er det en anden 
person, end den der har kontrollen 
over transportmidlet, der kommer til 
skade. 

Det gælder fx, når en medarbejder 
hjælper til eller bare færdes der, hvor 
transporten foregår.

Trucks er årsag til flere typer af ulykker:

 � Ulykker på personer, som ikke har noget 
at gøre med det arbejde, som trucken 
udfører

 � Ulykker der skyldes at truckføreren og 
de øvrige medarbejdere ikke koordinerer 
deres handlinger, fx når trucken startes 

 � ulykker der skyldes, at truckføreren og 
/eller andre medarbejdere rammes af 
gods, der styrter ned.

Ulykker ved brug af el-løftevogne deler sig 
typisk i tre typer: 

 � Hvor føreren eller andre påkøres af 
vognen. 

 � Hvor føreren eller andre rammes mellem 
vognen og fx en mur eller en reol. 

 � Hvor gods styrter ned fra løftevognen 
eller fra der, hvor godset hentes eller 
skal anbringes.

Ulykker ved brug af manuelt betjente pal-
leløftevogne:

 � Utilsigtet anvendelse fx som 
persontransport

 � Føder, kommer i klemmer ved 
nedsænkning af pallen

 � Hvor gods styrter ned fra løftevognen.

 � Vogn og læs vælter p.g.a høj hastighed

 � Hvor føreren eller andre påkøres af 
vognen

 � Transport på stigning/fald hvor vognen 
kommer ud af kontrol

Hvorfor sker ulykkerne?
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Hvilke forhold udgør en risiko? 
Det er typisk to færdselsforhold som kan 
give sikkerhedsmæssige problemer:

 � Kørende trafik - typisk truck 
- sammenblandes med faste 
arbejdspladser eller gående trafik

 � Gods håndteres maskinelt i mere end 
2 meters højde på steder, hvor der 
samtidig arbejdes eller færdes andre 
personer

Manglende adskillelse mellem gå-
ende og kørende transport er en af de 
væsentligsteårsager til ulykker.

Sammenblanding af kørende trafik med 
faste arbejdspladser eller gående trafik kan 
udgøre en risiko, hvor:

 � Det ikke klart er markeret, hvor den 
kørende transport foregår

 � Der foregår en krydsende trafik af 
gående eller kørende trafikanter

 � Der ikke er klar signalering ved lyd, lys 
eller andet, når kørende trafik foregår

 � Der er dårligt udsyn og overblik over 
færdslen

 � Der køres uhensigtsmæssigt hurtigt og 
uforsvarligt

 � Der er mangler i instruktion om 
transport og brug af transportredskaber 
og i efterlevelse heraf

 � Der ikke er renholdte, ryddelige og 
vedligeholdte færdselsveje

Håndtering af gods over 2 meters højde kan 
udgøre en risiko når:

 � Der ikke klart er markeret, hvor denne 
transport foregår

 � Der mangler en klar markering af, hvor 
gående færdsel kan tillades

 � Der mangler en klar signalering ved 
lyd, lys eller andet, når der foregår løft i 
højde over 2 meter

 � Der ikke er klart udsyn og overblik over 
transportområdet

 � Der er mangler i instruktion om løft og i 
efterlevelse heraf

 � Der ikke er orden, hvor gods løftes til og 
fra

 � Der er valgt et uhensigtsmæssigt 
transportudstyr, der ikke er vedligeholdt 
og i orden

 � Godset er lastet uhensigtsmæssigt
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Den interne transport er al færdsel, der 
foregår både indenfor og udenfor på

Virksomhedens område. Færdslen kan 
både være gående og kørende. 

De gående kan være: 

 � Virksomhedens egne medarbejdere, 

 � Gæster 

 � Eksterne medarbejdere fx 
rengøringsmedarbejdere

 � Håndværkere, 

 � Posten, 

 � Sælgere og andre, der skal have adgang 
til virksomheden.

Den kørende færdsel kan være:

 � Mekaniske transportmidler som fx 
trucks og elløftevogne.

 � Personbetjente transportmidler som fx 
løftevogne

 � Bordvogne, sækkevogne, transportbånd 
og kraner samt last- og varevogne.

Hvad er intern transport? 
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Arbejdstilsynet opdeler deres regler i to 
områder:

1: Færdsel, hvor kørende trafik er blandet 
med faste arbejdspladser eller gående 
trafik.

2: Færdsel, hvor gods flyttes i mere end 2 
meters højde, og hvor der samtidig kan 
færdes andre personer.

Færdsel, hvor kørende trafik er 
blandet med faste arbejdspladser 
eller gående trafik:

Markeringer

Der skal være en klar markering af, hvor 
den kørende transport foregår. Den køren-
de transport er for eksempel:

 � Gaffeltrucks.

 � Kraner og andre hejse-/løfteredskaber.

 � Gaffelstablere og transportbåndsystemer.

Der skal være en klar markering,  
der adskiller gående og kørende tra-
fik, i de områder hvor der normalt 
køres med truck.

Markeringen skal omfatte de områ-
der, hvor der arbejdes, og hvor den 
kørende transport skal udføres med 
særlig forsigtighed.

Færdselsvejens indretning:

 � Bredde skal afpasses efter 
transportmidlerne og godset samt de 
manøvrer, der skal udføres.

 � Skarpe hjørner med blinde vinkler skal 
undgås. Hvis det ikke er muligt, bør 
ensrettetfærdsel oprettes. Der skal her 
etableres en vendeplads for gaffeltrucks.

 � Kørende og gående færdsel skal så vidt 
muligt adskilles. Dette kan ske ved 
afstribning og skiltning. 

 � Både indendørs og udendørs kan 
der etableres fortove til de gående og 
tydelige fodgængerovergange.

 � Færdselsvejene skal være plane og 
jævne, 

 � Vejene skal have en bæreevne, der 
mindst svarer til den belastning, de 
udsættes for ved transporten.

 � Kørebaner skal holdes rene og tørre, og 
må ikke være glatte. 

 � Gamle afmærkninger, der ikke gælder 
mere, skal fjernes.

I de områder, hvor der ofte kommer 
personer gående fra områder, hvor 
der ikke er overblik, samtidig med 
kørende transport, bør der opsættes 
personrækværk for at undgå, at man 
går direkte ud i den forbigående tra-
fik. Det er for eksempel steder som 
ud- og indgange fra et lagerkontor 
eller en kaffestue.

Hvad siger reglerne om  
intern transport?



11

Krydsende færdsel og dårligt udsyn.

Krydsende trafik bør undgås. I nogle til-
fælde kan der etableres vigepligt. Der skal 
tages særlige forholdsregler på steder, hvor 
udsynet over transporten og færdslen er 
dårligt. 

Det gælder for eksempel:

 � Når køretøjet bakker.

 � Når udsynet fra køretøjet er begrænset.

 � Ved porte og døre.

 � Ved skarpe hjørner og transportveje.

 � Hvor transportveje krydser hinanden.

 � Hvor gods, maskiner, materialer hindrer 
udsynet.

 � Færdselsveje for køretøjer bør placeres 
i en passende afstand fra tilstødende 
porte og trapper. Porte bør være 
gennemsigtige.

 � Undgå at køre med høje læs, som 
hindrer udsynet for føreren. 

 � Undgå kørsel på skrånende ramper.

 � Undgå opstilling af paller og affald, 
som man ikke kan kigge hen over, ved 
hjørner og vejkryds.

Der skal være en god belysning i 
arbejdslokalet. Sørg for at forhindre, 
at der kan forekomme blænding 
ved overgangen mellem indelys og 
dagslys for eksempel ved ind- og 
udkørsel fra lagerhaller.

Hensigtsmæssig og forsvarlig kørsel

Der skal køres forsvarligt med en passende 
hastighed især på områder, hvor føreren 
har dårligt udsyn. Det kan være ved smalle 
gange mellem reoler eller rundt om hjør-
ner.

Det er førerens ansvar at kørselen 
under alle forhold foregår fuldt for-
svarligt og at der udvises fornødent 
hensyn til andre.

Det kan være hensigtsmæssigt at indføre 
hastighedsbegrænsning på virksomhedens 
område.
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Føreren af et transportmiddel skal instru-
eres i brugen og skal følge de anvisninger, 
der gælder i forhold til anvendelsen. 

Instruktionen skal for eksempel give føre-
ren information om:

 � Sit ansvar for læsning og kørsel 

 � Maksimal gulvbelastning, 

 � Færdselsvejene på virksomheden, 

 � Betydningen af afmærkninger, skilte og 
brug af løftetilbehør.

Politiets regler

På virksomhedens udendørsområde gælder 
færdselsloven og dermed færdselsreglerne.

Reglerne gælder indenfor virksomhedens 
område, hvor der er adgang for uvedkom-
mende.

Uvedkommende er personer, der ikke er 
ansat i virksomheden som for eksempel 
posten eller gæster.

Virksomhedens ansatte i egen bil 
betragtes som uvedkommende, og 
færdselsloven gælder derfor også for 
dem.

På udendørsområderne skal færdslen til-
rettelægges, så ulykker undgås.

Officielle færdselstavler og striber, der 
kendes fra trafikken kan anvendes efter 
følgende regler:

 � Brug af autoriseret afmærkning kræver 
politiets godkendelse. 

 � Plan for indretning af færdslen sendes 
til Vejteknisk Afdeling hos den lokale 
politi-region, som skal godkende planen.

Brug af egne tavler:

 � Egne tavler, der ikke ligner de officielle 
kræver ikke godkendelse hos politiet.

 � Hvis der laves afmærkninger, som 
vi kender fra trafikken, for eksempel 
fodgængerfelt og ”hajtænder” for 
vigepligt, skal disse laves efter de 
gældende vejregler, og politiet skal 
godkende planen.

Det er arbejdsgiveren, der har det 
formelle ansvar for at arbejdet med 
den interne transport indendørs og 
udendørs sker efter de regler, der 
er på området. Arbejdsgiveren skal 
sørge for at både Arbejdstilsynets og 
politiets regler overholdes.

Færdsel, hvor gods flyttes i mere end 2 
meters højde, hvor der samtidig kan færdes 
andre personer:

Når gods flyttes eller transporteres maski-
nelt i mere end 2 meters højde opstår der 
en særlig risiko for personer, der opholder 
sig eller færdes i nærheden. 

Risikoen består i, at hvis godset tabes, vil 
det få et frit fald ned over de personer, der 
befinder sig nedenunder. 

Derfor skal det sikres, at personer ikke kan 
færdes i et sådant område. 

De høje løft kan for eksempel forekomme 
i forbindelse udtagning af gods fra reoler. 
Det kan også foregå ved faste transportsy-
stemer, som transportbånd.

Instruktion om transport og brug 
af transportredskaber
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Brug af kraner, hvor der samtidig er færdsel

Den, der foretager løftet over de 2 meter, 
skal have et klart udsyn over området, 
hvor der løftes. 

 � Der må ikke færdes personer under 
løftet byrde med en kran. 

 � Der må ikke etableres en fast 
arbejdsplads under en løftet byrde. 

 � Strømførende kabler skal være tydeligt 
markeret eller fjernes helt.

Hvad siger reglerne om lovpligtige 
uddannelser?

Arbejde med gaffeltruck og gaffelstablere, 
hvor løftehøjden, er over 1 meter, er der 
krav om, at føreren har en uddannelse til at 
udføre dette arbejde. 

Gaffeltruckcertifikatet kræves til:

 � Selvkørende gaffeltruck, 

 � Selvkørende gaffelstabler

 � Andre redskaber, som har mekanisk løft 
af byrden.

Ved arbejde med visse typer kraner er der 
krav om, at føreren skal have en uddan-
nelse. Der findes 6 typer krancertifikater. 
Uddannelserne kan fås på AMU-centrene.

Krancertifikat kræves til mekanisk 
drevne kraner, som kan løfte en 
byrde fri af underlaget, og som har 
mindst en mekanisk bevægelse ud 
over hejse- og firebevægelsen.

Hvad siger reglerne om lovpligtige eftersyn?

Der er krav om, at der føres eftersyn på:

 � Hejseredskaber og spil. Det er for 
eksempel kraner, taljer, spil og 
vaccumløftere. 

 � Løfteredskaber som gaffeltruck, 
løfteborde, løftevogne, palleløftere (ikke 
manuelle), og læsseramper og lifte til 
lastvogne

 � Transportredskaber som vogne, 
conveyer-anlæg, rullebaner/-bånd. 

 � Pallereoler skal kontrolleres 
løbende med hensyn til om stolper, 
bærebjælker, fastgørelse, stigegitter 
m.m. er beskadigede, så pallereolens 
stabilitet påvirkes. Mindst hver 
12. måned skal det kontrolleres, at 
pallereolerne overholder en række andre 
retningslinjer, for eksempel om de er 
forsvarligt forankret.

Eftersyn af mekaniske løftered- 
skaber skal gennemføres én gang 
årligt af leverandøren eller en 
anden sagkyndig, og de skal kunne 
dokumenteres af virksomheden.
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Særligt for gaffeltruck

Krav til Førerbevis

Færdselsloven gælder på virksomhedens 
færdselsområder, som benyttes af en eller 
flere færdselsarter. 

I disse tilfælde vil der ud over certifikat 
være krav om kørekort til traktor eller bil i 
henhold til færdselsloven. 

I tvivlstilfælde er det den lokale politimyn-
dighed der kan fastlægge, i hvilke områder 
færdselsloven gælder og i hvilke områder 
den ikke gælder. Af forsikringsmæssige 
årsager bør virksomheden sikre sig, at en 
sådan fastlæggelse foreligger skriftligt fra 
politimyndighedens side.

Ved en eventuel fradømmelse af 
førerbevis kan der således ikke føres 
truck bortset fra helt specifikke 
tilfælde.

Uddannelse og certifikat

Der kræves gaffeltruckførercertifikat til gaf-
feltrucks, som har mekanisk løft af byrden 
langs den ene side af en lodret mast og har 
mekanisk kørsel.

Gaffeltruckførercertifikat kan udstedes til 
personer der:

 � Er fyldt 18 år (unge under 18 kan 
få udstedt et certifikat, såfremt 
det indgår som led i en godkendt 
erhvervsuddannelse jf. Arbejdstilsynets 
bekendtgørelse om Unges arbejde)

 � Har en tilfredsstillende lægeattest

 � Har bestået en teoretisk og praktisk 
prøve i at føre gaffeltruck og/eller 
gaffelstabler

Der findes to typer af certifikater:

A: gaffelstabler, der kan betjenes gående 
(førerstangsgaffeltruck, evt. med ståpla-
de)

B: gaffeltruck, som føreren skal stå eller 
sidde på. B-certifikatet gælder også som 
A-certifikat.

Arbejdstilsynet anbefaler, at leverandøren 
af en truck oplyser om, hvilken type certi-
fikat der kræves.

Gaffeltrucks monteret med selvstændig be-
vægelig kranarm må kun føres af personer, 
der er i besiddelse af kranførercertifikat.

Truckcertifikat fås på godkendte tekniske 
skoler, EUC og AMU-centre.

Der kræves ikke certifikat, hvis 
løftehøjden højst er 1 meter. 

Arbejdstilsynet accepterer, at løfte-
højden kan begrænses ved et fast stop 
for gaffelslæden.

Dette stop kan indrettes til at frigøres 
med en nøgle, så en truckfører med 
certifikat kan benytte trucken til stør-
re løftehøjder. 

Undtaget er også skinnestyret truck, 
for eksempel sporbundet plukketruck 
og reolstabler
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Kørsel indendørs

Diesel-, gas- og benzindrevne trucks må 
kun anvendes indendørs, hvis der er sik-
ret et luftskifte der er tilstrækkeligt til, at 
truckføreren eller andre ikke udsættes for 
sundhedsskadelige luftforureninger. Det 
kan normalt kun opnås ved hjælp af meka-
nisk ventilation. 

Benzindrevne trucks accepteres kun in-
dendørs i helt enkeltstående tilfælde i 
store haller med meget højt luftskifte.

Forureningen er direkte afhængig af, hvor 
meget brændstof der anvendes. Det er der-
for væsentligt at begrænse tomgangskørsel 
til et minimum.

Både gas og diesel som brændstof 
giver anledning til udstødning med 
partikler (sod, røg, os), hydrocar-
boner (HC), kulilte (CO), kuldioxid 
(CO2), nitrøse gasser (NOX) og svovl-
dioxid (SO2) – alt sammen sund-
hedsskadelige forureninger. 

Elgaffeltrucks og trucks på brænd-
selsceller afgiver ingen af disse for-
ureninger under kørslen. Brændsels-
celler udvikler kun vanddamp.
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Det daglige eftersyn

Det er truckføreren der skal gennemføre 
det daglige sikkerhedstjek af trucken.

Tjekket skal foretages efter leverandørens 
anvisninger. Kontrol og eftersyn skal frem-
gå af leverandørens brugsanvisning. 

Tjeklisten omfatter bl.a. følgende punkter:

 �  kontrol af sikkerhedsudstyr

 �  kontrol af betjeningsorganer

 �  visuel kontrol af: bærende dele, gaffel, 
slæde, mast, kæder og wire

 �  funktionskontrol af bremse, hydraulik 
og styretøj

 �  visuel kontrol af dæk, fælge og 
eventuelt udskifteligt udstyr

 �  kontrol af batteri

 �  kontrol af kølevand

 �  kontrol af oliestand, motor og hydraulik

 �  kontrol af lys og tegngivningsudstyr.

Konstateres fejl eller defekter  
der har betydning for sikkerheden, 
skal de udbedres umiddelbart. 
Der må kun arbejdes med en truck 
uden risiko for sikkerhedsmæssige 
funktionssvigt.

Det lovpligtige eftersyn

Mindst hver 12. måned skal trucken have 
foretaget et hovedeftersyn. Eftersynet skal 
foretages af leverandøren eller en anden 
sagkyndig. 

Arbejdstilsynet har opstillet en række krav 
der skal være opfyldt, for at man kan be-
tragtes som sagkyndig. 

Eftersynet omfatter også eventuelt udskif-
teligt udstyr til trucken som fx: arbejds-
kurv, forlængergafler, klemgafler, tæppe-
spyd, tøndevender og vippecontainer.

Hovedeftersynet skal udføres efter leve-
randørens anvisning og som et minimum 
omfatte:

 � særligt sikkerhedsudstyr

 � konstruktion generelt

 � hydraulisk udstyr

 � gafler, slæde og mast

 � kæder og wirer

 � motor og brændstofsystem, eludstyr

 � bremser, styretøj, dæk og lygter

 � førerplads og kabine

 � særlige tjekpunkter

For plukketrucks gælder desuden en række 
supplerende tjekpunkter som fx faldsik-
ring, nødstop, nødsænkefunktion, låge-
funktion og dørkontakter.

Vedligeholdelsesniveauet har stor 
betydning for arbejdsmiljøet ved 
truckarbejde.

Støj, vibrationer og forurening øges, 
hvis trucken er dårligt vedligeholdt 
og motoren dårligt justeret. 

Det kan derfor være en god idé at 
indgå en serviceaftale om eftersyn af 
trucken. Mange gaffeltruckleverandø-
rer tilbyder denne service.
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Materialer skal være stablet og placeret sik-
kerhedsmæssigt forsvarligt, så væltning og 
nedstyrtning undgås. Reoler til paller el-
ler enkelte kolli skal opfylde de gældende 
krav, og de skal mærkes med den maksi-
malt tilladte belastning.

 � Reoler bør være forsynet med pallestop 
på reolens bagside, så pallen altid kan 
placeres korrekt. 

 � Endestiger skal være beskyttet mod 
påkørsel. Enten med ”autoværn” eller 
ved forstærkning af stigerne. 

 � Reoler skal være fastgjort til gulvog/eller 
væg.

 � Hvis varerne er stablet direkte ovenpå 
hinanden uden reol, bør der stables i 
flere rækker og i en begrænset højde. 

Varernes emballage skal kunne 
modstå vægten fra de ekstra lag, 
og det skal sikres, at varerne ikke 
falder ned fx må papkasser ikke være 
fugtige.

Hvordan emballeres og lastes 
materialer hensigtsmæssigt?
Gods skal være forsvarligt emballeret, fx at 
pallerne er i god stand,og at varerne er fast-
gjort ordentligt. 

Når en lastbil lastes og losses, skal den pla-
ceres vandret og stabilt. 

Hvordan opstilles  
og opbevares materialer?
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Det er muligt at forebygge ulykker i for-
bindelse med den interne transport. Hvis 
arbejdet organiseres og fordeles hensigts-
mæssigt, er det en arbejdsopgave, der er 
overkommelig selv i en travl hverdag.

Hvordan organiseres og 
planlægges indsatsen?
Det er overordnet arbejdsgiverens ansvar at 
få arbejdet med den interne transport sat i 
gang. 

Virksomheden skal inddrage arbejdsmiljø-
udvalget i forbindelse med vurdering sik-
kerheden omkring tilrettelæggelse af arbej-
det for at sikre der ikke er ulykkesricisi 

På mødet defineres formålet med opgaven, 
for eksempel at:

 � I vil forebygge arbejdsulykker; 

 � at I skal undgå påbud på området; 

 � at I vil opnå en bedre logistik på 
virksomheden, 

 � Have mere orden mv.

Hvordan kan opgaven løses i 
praksis?

Overblik over virksomheden.

Grundlaget for vurderingen bør være to 
oversigtstegninger over virksomheden. 

Den ene skal vise indendørsforholdene- 
gerne med maskiner og andet udstyr ind-
tegnet. Den anden skal vise udendørsom-
rådet. 

På tegningerne skal der være indtegnet:

 � Produktions- og arbejdsrum med 
angivelse af alle maskiner og 
produktionsudstyr. 

 � Gang- og parkeringsarealer samt adgange 
til offentlige køreveje.

Marker al færdsel på tegningerne

Undersøg hvilke færdselstyper I har, og om 
de skal placeres som gående eller kørende.

Hvis I for eksempel har en medarbejder, 
der arbejder med en palleløfter, skal det 
besluttes om denne er gående eller kø-
rende. 

Indenfor kan det for eksempel være der, 
hvor:

 � Der køres med trucks, - palleløftere, - 
kraner 

 � Eller der hvor der er gående til og fra 
forskellige afdelinger, ud og ind af porte 
til og fra forskellige maskiner mv.

Udenfor kan det være hvor:

 � Der er cykler, knallerter, 

 � personbiler, varevogne og lastbiler. 

Vælg en farve til hver type af  
færdsel til tegningerne og markér al 
indendørs og udendørs færdsel på 
tegningerne.

Når al færdsel er tegnet ind med for-
skellige farver vil der fremkomme en 
oversigt over al gående og kørende 
færdsel.

Hvordan kan opgaven gribes an?
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Kortlægning og vurdering
Når al færdsel på virksomheden er kortlagt, 
synliggøres de steder, hvor der er proble-
mer i forhold til den interne færdsel, for 
eksempel områder med sammenblanding 
af gående og kørende færdsel. 

Tegningen er et godt hjælpeværktøj til at 
finde de problematiske områder. 

Tegningen kan også bruges til at  
finde ud af, om der er færdselsveje, 
som er helt unødvendige eller uhen-
sigtsmæssige i forhold til den trans-
port, der er brug for. 

Arbejdet med at få tilrettelagt den 
interne transport kan samtidig anven-
des til optimering af logistikken på 
virksomheden.

Gennemgå færdselsvejene og færdslen i 
praksis

Gå en tur gennem hele virksomheden og 
gennemgå færdselsvejene i praksis ud fra 
tegningen. 

Derved opnås en detailviden om den kort-
lagte færdsel. Undervejs inddrages kol-
legerne i de enkelte afdelinger, som kan 
kommentere og bidrage til, at kortlægnin-
gen bliver nøjagtig og omfatter alle typer af 
transport.

 � Lav en prioritering af 
problemområderne. 

 � Nummerér dem til en handlingsplan.

Løsningsforslag

Så skal der findes løsninger til problemom-
råderne. Gennemgå færdselsvejene igen og 
snak om mulige løsninger i detaljer. 

 � Udarbejd et oplæg til en løsning for hele 
virksomheden. 

 � Før løsningerne gøres permanente 
gennemføres en afprøvning af 
løsningerne.

 � Midlertidige løsninger kan være 
markeringer med tape eller 
opmærkningsbånd på de områder, der 
skal afprøves. 

 � Lad prøvemarkeringerne sidde i 14 
dage, og lad medarbejderne kommentere 
på opstillingerne. Medarbejdernes 
kommentarer kan medvirke til at 
markeringerne flyttes eller ændres.

 � Efter prøveperioden beslutter 
arbejdsmiljøudvalget, hvilke løsninger 
der skal etableres permanent. 

 � Herefter indhentes tilbud fra forskellige 
leverandører på området, og der skal 
stilles krav til løsningernes holdbarhed 
overfor leverandøren.

 � Løsningerne etableres - det vil sige 
påmaling af markeringer, opsætning af 
skilte, lys, porte, bomme mv.

Markeringernes holdbarhed er  
vigtig i forhold til, hvor meget 
truckkørsel der er på området, eller 
særlige krav til holdbarhed, i forhold 
til hvordan der gøres rent og hvilke 
rengøringsmidler der anvendes.
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Instruktion og information
Når løsningerne er etableret, skal medar-
bejderne informeres og instrueres om de 
valgte løsninger. 

Instruktionen skal omhandle:

 � Hvilke løsninger, der er valgt, og hvor de 
er etableret på virksomheden. 

 � Hvad de nye skilte, lyd- og lyssignaler 
betyder. 

Informationerne kan gives på per-
sonalemøder, ved opslag eller ved 
skriftlige informationsmaterialer som 
fx pjecer. 

Det kan være en god idé, at udarbejde 
et sæt ”færdselsregler” for den in-
terne transport.

Opfølgning i hverdagen
Når det bliver hverdag med den nye ind-
retning af den interne transport og de nye 
skilte, lyd- og lyssignaler, er det vigtigt, at 
de retningslinier, der er lagt for transpor-
ten, forstås og følges af alle medarbejdere 
og besøgende. 

Ledere og arbejdsmiljørepræsentanter skal 
i det daglige fungere som gode rollemodel-
ler og minde kollegerne om, hvis reglerne 
ikke bliver overholdt. 

På nogle virksomheder kan det være nød-
vendigt at indføre en påtale eller alvorli-
gere konsekvenser, hvis retningslinjerne 
ikke overholdes.
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10. De gode løsninger 
Det kan anbefales, at man benytter mar-
keringer og løsninger, der ligger tæt op ad 
dem, vi kender fra færdselsregler og marke-
ringer ude i den almindelige trafik.

 � Kørearealer fastlægges med en 
nødvendig bredde i forhold til truck og 
lastens bredde. Hoved- og bifærdselsårer 
defineres, så det er fastlagt, hvem der 
holder tilbage for hvem

 � Opstregning sker med hajtænder, 
skiltning eller ved skrå-opstregning i 
”krydsene”, så alle iagttager en passende 
lav hastighed i disse felter

 � Hvor oversigtsforholdene er dårlige, 
opsættes spejle eller en entydig 
signalgivning besluttes (lyd eller lys på 
truckene)

 � Ensretning af færdslen kan fastlægges i 
visse eller alle kørearealer, hvis det er 
praktisk if. produktionen

 � Nødvendige gangarealer (fortove) 
opstreges fx ved siden af kørearealerne, 
ved passager og igennem porte. 
Gangarealerne skal have en bredde på 
minimum 70-80 cm’s bredde

 � Rækværker eller bøjler opsættes foran 
døre og passager, hvor gående naturligt 
vil kunne gå direkte ud i et køreareal

 � Arbejdsområder opstreges. Hvor 
arbejdsområder benyttes som 
gangarealer, skal der være permanent 
plads til at færdes uden for kørearealer,

 � Der må ikke oplagres emner eller gods, 
så arbejdende eller fodgængere er 
tvunget til at skulle gå i kørearealerne. 
Af- og pålæsning af varer i 
arbejdsområderne er tilladt, hvis trucks 
er underordnet de arbejdende /gående

 � Der kan eventuelt opmærkes særlige af-
sætnings- og fratagningsområder, hvor 
trucks sætter og henter gods

 � Definering af hvor der sker løft af gods 
fra mere end 2 meters højde

 � Ved håndtering af gods i højde over 2 
m iagttages en sikkerhedsafstand på 
minimum 5 m. 

 � Truckfører er ansvarlig for, at der ikke 
sker løft, hvor sikkerhedsafstanden ikke 
er respekteret. Endvidere skal der ske en 
klar signalering ved lyd - eller lyssignal., 
når der løftes over 2 m

 � Generelt skal oplagring af gods i reoler 
ske, så tungt gods indsættes så lavt og så 
langt fra arbejdsområder som muligt

 � Når løsningerne er fastlagt og udført 
i praksis, beskrives færdselsreglerne, 
opstregninger, ansvar med videre i nogle 
skriftlige retningslinjer, der informeres 
til de ansatte.
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Industriens Branchearbejdsmiljøråd
www.i-bar.dk

Træets Arbejdsgivere
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Tlf. 33 77 34 34
www.ta.di.dk

Lederne
Vermlandsgade 65
2300 København S
Tlf. 32 83 32 83
www.lederne.dk

Dansk Industri
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Tlf. 33 77 33 77
www.di.dk

Dansk Byggeri
Kejsergade 2
1155 København K
Tlf. 70 10 13 11
www.byg.dk

3F Fagligt Fælles Forbund
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf. 70 300 300
www.3f.dk


