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Regler & vejledninger
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Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder 

At-vejledning F.0.7 

Maj 2005 

Denne At-vejledning handler om, hvordan man kan forebygge ulykker, som opstår  

ved brug af forskellige former for motoriserede tekniske hjælpemidler i forbindelse  

med intern færdsel på virksomheder. Intern transport med et motoriseret teknisk  

hjælpemiddel dækker over alle former for transport af varer, produkter, materialer,  

maskiner, hjælpemidler mv., som foregår inden for virksomhedens område. 

 

Læs også Arbejdstilsynets vejledninger om: 

(1) Faste arbejdssteders indretning 

(2) Arbejdsrum på faste arbejdssteder 

(3) Faldrisiko på gulv 

(4) Maskiner og maskinanlæg 

(5) Kunstig belysning 

(6) Kranførercertifikat 

(7) Gaffeltruckførercertifikat.  

Læs også branchearbejdsmiljørådenes vejledninger mv. 

Branchearbejdsmiljørådenes vejledninger kan findes på www.bar-web.dk 

Arbejdstilsynet 

• Arbejdstilsynets emneside ”Undgå ulykker” på www.at.dk 

 

BAR transport og engros 

• Værktøj om ulykkesforebyggelse fra BAR transport og engros 

http://www.bartransportogengros.dk/Lagre-og-vareterminaler/Lagre-og-vareterminaler 



Regler & vejledninger

3



4

Arbejdsulykker kan ramme 
alle, hvis man ikke gør noget 
bevidst for at forbygge dem

Holdninger & adfærd 
som middel til forebyggelse af 

arbejdsulykker



De typiske ulykker indenfor transport & lager
(nævnt efter hyppighed):
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Ergonomi / 

håndtering af 

gods (skub, 

træk og løft)
Påkørsler / 

intern 

transport

Ramt af gods 

/ falder ned 

eller 

klemning 

v/håndtering

Fald / spring 

fra køretøj 

/snuble
Snit-

/skæreskader 

(hobbykniv)

Støde ind i 

noget (reoler, 

udragende 

genstande)

Maskiner 

(pakke & 

palletering)

Ulykker 

v/åbning af 

containere

Ergonomi & 
påkørsler står for 
ca. 2/3 af de 
anmeldte ulykker



12 klassiske ulykkes-årsager:
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Tilsidesættelse af 

procedurer
Tidspres Planlægning

Oprydning /  

rengøring

Vedligeholdelse
Instruktion / 

vejledning
Pladsforhold

Forkert indretning af 

arbejdssted

Redskaber eller 

hjælpemidler

Anden arbejdsopgave 

end normalt

Situation / forhold 

anderledes end 

normalt

Anden persons 

adfærd/handlinger



Arbejdspladsens lurende farer…

Undgå besvær!

Bliv hurtigere 
færdig!



Sikkerhedskultur
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Ændring fra passiv (reaktiv) => aktiv ”passe-på-hinanden”-kultur



Erfaringer…
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Øresund landanlæg & tunnel Øresund højbro

Københavns metroStorebælt



Ulykkesforebyggelse på store danske infrastruktur-projekter
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Ligheder Forskelle



Ulykkesforebyggelse på store danske infrastruktur-projekter
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Kilde: Thomas Fløe Jensen, Sweco Danmark A/S



Ulykkesforebyggelse på store danske infrastruktur-projekter
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Kilde: Thomas Fløe Jensen, Sweco Danmark A/S

Projekt Ledelsessystem Succeskriterier Resultat

Storebælt Intet Ingen i forhold til 
arbejdsmiljø

> det dobbelte af 
branchegennemsnit

Øresund, landanlæg 
& tunnel

BS 8800 (AM 
ledelsessystem)
(BS = British Standard)

½ af branche-
gennemsnit

½ af branche-
gennemsnit

Øresund, højbro ISO 9001 (kvalitets-
styringssystem)
Arbejdsmiljø under 
projektering

½ af branche-
gennemsnit

½ af branche-
gennemsnit

Metro ISO 14000 (miljø-
ledelsessystem)
Arbejdsmiljø under 
projektering

Under branche-
gennemsnit

Lige under 
branchegennemsnit
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Sikkerhedskultur kræver 
beslutninger om:

Hvilket sikkerhedsniveau vil vi 

have?

Hvordan vil vi opnå det?

- Hvad gør vi i praksis?
- Hvordan fastholdes opmærksomheden?
- Hvilke krav skal vi stille – og til hvem?

(husk leverandørerne!)
- Hvordan samarbejder vi om en fælles 

vurdering af om sikkerheds-
foranstaltningerne er gode?



Sikkerheds

-kultur

Sam-

arbejde

Tillid
Retfær-

dighed

Hvad kendetegner en god sikkerhedskultur?



Hvad kendetegner en god sikkerhedskultur?

Sikkerhedskultur

Arbejdstagere:

- rapporterer om farlige 

situationer & risiko

- er aktive ved sikkerhedsmøder

- vil ikke udføre farligt arbejde

- beder om oplysninger om risici

- foreslår ændringer i 

sikkerhedsforanstaltningerne

- presser på hvis ændringerne 

ikke gennemføres

Alle:

- kender og efterlever de 

aftalte kriterier for sikker 

adfærd

- udviser respekt for egen og 

andres sikkerhed

- reflekterer over de 

sikkerhedsmæssige forhold

- er med til at skabe en 

kultur der fremmer 

oplysninger om risikoforhold 

& afvigelser videregives
Arbejdsledere:

- instruerer i de risici et givet 

job indeholder



Forebyggelsesprincipper



Konkrete forebyggelsesværktøjer

Risikovurdering

- Risikovurdér også kendte 
arbejdsprocesser => er der 
risici vi ikke er 
opmærksomme på => en 
ulykke der bare venter på 
at indtræffe?

- Lav risikovurdering når 
der starter nye folk

- Eller ved fornyelse af APV
- Brug folk udefra…
- Find fælles løsninger



Konkrete forebyggelsesværktøjer

Sikkerhedsrundering

- Supplér gerne med fotos
- Husk også de gode 

løsninger
- Prioritér at få en god 

dialog undervejs => 
nemmere at lave klare 
aftaler & øger 
sandsynligheden for at de 
holdes

- Find fælles løsninger



Konkrete forebyggelsesværktøjer

Hændelser / nærved ulykker

- Forebyggelse af rigtige 
ulykker

- Indberetning ofte 
afhængig af kultur

- Fokusér på årsager ikke 
på skyld

- Find fælles løsninger



Hvordan kommer vi videre?

http://www.i-bar.dk/emner/ulykker/ulykkesforebyggelse-gennem-aendring-af-holdninger-og-adfaerd

http://www.bartransportogengros.dk/Godstransport-paa-vej/Ulykker

http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-undgaa-ulykker



Tak for i dag!


