En god adgangsvej
En optimal adgangsvej har fast belægning, er plan
og jævn og uden markante stigninger og fald.
Belægningen kan være asfalt, beton, fliser eller
lignende. Adgangsvejen skal være ryddelig og
uden forhindringer. Den skal være rengjort for sne,
våde blade, sten, grus og andet og være vedligeholdt således, at den er uden huller og revner.
Adgangsvejen skal have gode pladsforhold med
passende bredde og højde. Indenfor skal der
skal være plads til, at chaufføren kan gå oprejst
og køre og manøvrere på sikker vis med egnede
vogne og andre tekniske hjælpemidler og det
gods, der skal leveres eller afhentes. Det gælder
for køreflader, portåbninger, indgange og døråbninger. Der skal også være tilstrækkeligt med lys
(50 lux på ramper og adgangsveje).
Bredden af transportvejen skal være således, at
der som minimum er 10 cm friplads på begge sider af godset/det tekniske hjælpemiddel. Højden
skal være således, at der som minimum er 10 cm
fri højde over chaufføren.
Det er optimalt, når chaufføren har mulighed for
at benytte pallevogn eller lignende helt frem til
stedet, hvor der aflæsses eller afhentes gods.

Branchearbejdsmiljørådet for
transport og engros
Branchearbejdsmiljørådet for transport og
engros (forkortes BAR transport og engros) er
det arbejdsmiljøforum, hvor arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer indenfor
transport og engros samarbejder om at fremme
arbejdsmiljøforhold på branchens område.
Pjecen skal inspirere til at skabe gode og ideelle
forhold til aflæsning og afhentning af forskellige
typer af gods i såvel eksisterende bygninger som
i nybygninger.
Det er ejeren af bygningen, der i samarbejde
med brugerne skal sørge for, at forholdene
bringes i orden og det er vognmanden, der er
ansvarlig for at planlægge chaufførens arbejde,
så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt
forsvarligt.
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Gode arbejdsforhold
for chauffører
Krav til adgangsveje
Chauffører kommer til mange og forskellige kunder hver dag for at afhente og levere forskellige
typer af varer. Som alle andre vil chaufførerne
gerne have en sikkerheds- og sundhedsmæssig
forsvarlig arbejdsplads.
Din virksomheds adgangsvej er en del af chaufførernes arbejdsplads og gennem din omtanke
ved indretning af leverings- og afhentningssteder,
kan du bidrage til chaufførernes og dine egne
ansattes sikkerhed. Herved undgår du også, at
chaufføren på grund af bestemmelser i arbejdsmiljøloven i værste fald kun kan levere eller
afhente på nærmeste forsvarlige sted.
I denne folder gives der nogle konkrete anvisninger på, hvordan det sikres, at din virksomheds adgangsveje er indrettet forsvarligt i forhold til
chaufførernes arbejdsmiljø. Som udgangspunkt
skal gods køres - ikke bæres.
Tjeklisten er et redskab til vurdering af og forslag
til forbedring af leveringsforholdene på din virksomhed.

Kommentarer og forslag til forbedringer
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✓
÷
Ikke
			relevant
Parkering
Parkering tæt ved leveringsstedet/afhentningsstedet		
Parkering tilladt			
Sikker adgang i forhold til øvrig trafik
(krydsning af vej, cykelsti, fortov)
Vejen ind
Fast/plant underlag – egnet til kørsel
med de tekniske hjælpemidler som
bruges – fx stabler, palleløfter, bur,
sækkevogn mv.
Adgangsforhold uden niveauspring –
trin, kantsten eller hældninger
Adgangsforhold med køreplade/
rampe, der giver mulighed for at bruge
egnet teknisk hjælpemiddel
Elevator eller trappelift til stedet, hvor
varerne skal afleveres eller hentes
Trapper, der er lette og sikre at gå på
Gode pladsforhold på transportvejen
– tilstrækkelig højde og tilstrækkelig
bredde – til chauffør, vogn og gods
Rengjort og ryddelig transportvej
God belysning
Hvis varer flyttes manuelt - træk,
skub og løft
Kan træk og skub foregå i gode
arbejdsstillinger og bevægelser
Kan Arbejdstilsynets regler for træk og
skub overholdes
Kan varerne håndteres i god højde,
tæt ved kroppen og i gode arbejdsstillinger
Bæres varerne mindre end 2 meter
Kan Arbejdstilsynets regler for løft
overholdes
Tekniske hjælpemidler
Passer bil og tekniske hjælpemidler til
leveringsstedet/afhentningsstedet
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