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Baggrund

undersøgelser på lager- og transportområdet har vist, at beskrivelsen af hændelsesforløbet 

ved udfyldelse af den lovpligtige anmeldelse af en arbejdsulykke til arbejdstilsynet ofte er 

meget kortfattet og kun giver mening for dem, der i forvejen ved, hvad der er sket. 

 

dermed bliver grundlaget for en nærmere vurdering af årsager til en ulykke mangelfuld, og 

muligheden for at gøre en målrettet og forebyggende indsats for at undgå gentagelser af ulyk-

ken bliver begrænset. 

 

en mangelfuld beskrivelse af hændelsesforløbet vil endvidere være et problem i tilfælde af, at 

der skal tilkendes en erstatning til den tilskadekomne.

 

Nyt værktøj

Bar – transport og engros har derfor udgivet en værktøjskasse, der som sit hovedformål har 

at bidrage til en bedre årsagsbeskrivelse/-analyse internt i virksomheden med henblik på den 

forebyggende indsats. 

 

værktøjerne har som udgangspunkt, at det er i virksomheden, hvor ulykken er sket eller 

kunne ske, at de skal anvendes. 

 

afhængig af virksomhedens størrelse, organisering, tradition mm., vil der fra virksomhed til 

virksomhed være forskellige måder at behandle en arbejdsulykke. under alle omstændigheder 

vil det være en styrke, hvis virksomheden på forhånd har gjort sig klart, hvem der sikrer, at en 

ulykke beskrives, anmeldes og vurderes. 
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De typiske ulykker

de typiske ulykker indenfor godschaufførernes område er:

	 n ergonomiske belastning af specielt ryg og skulder ved af- og pålæsning af gods,

  hvor adgangsveje og afsætningssteder er ujævne, glatte og lignende. her skal 

  der anvendes stor kraft til træk og skub

	 n ergonomiske belastning af specielt ryg og skulder ved udførelse af rednings-

  aktioner under manøvrering af ustabilt gods. uforudsete belastninger/påvirk-

  ninger

	 n fald fra bagsmæklift under brug af manuelle eller elektriske løftevogne

	 n klemningsskader på fod og ankel ved påkørsel af vægge, søjler, autoværn mm. 

  under brug af løftevogn

	 n fald, forvridning af ryg/skulder under af- og pårigning af presenning på 

  trailer/lastvogn

	 n forstuvning af fod ved nedstigning fra førerkabine eller ved spring ned fra

  køretøj - stor højde.

Risikomomenter overses

hovedparten af arbejdsulykker på chaufførområdet sker under lastning og losning af gods. 

kendetegnet for denne arbejdssituation er, at arbejdet ofte udføres under forskellige forhold 

fra gang til gang.

ofte arbejdes der under meget trange forhold, f.eks. inde i vognkasse, på bagsmækelevator 

og på lagerareal, hvor andre også færdes.

der er derfor behov for særlig agtpågivenhed og et godt overblik over risikomomenterne, hvis 

farlige situationer skal undgås. som eksempler på risikomomenter kan nævnes:

	 n anvendelse af tekniske hjælpemidler som. f.eks. elektriske løftevogne. disse 

  anvendes ofte af mange forskellige personer, og vedligeholdelsesstandarden er 

  ukendt, ligesom løftevognens funktion og justering kan variere
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	 n aflæsseforhold under primitive forhold med ujævnt og skrånende underlag

	 n dårlige adgangsveje ved afsætning af gods gør det ikke muligt at anvende tekniske

  hjælpemidler

	 n Paller med gods og stykgods varierer i vægt, fysisk størrelse, stabiliteten af godset, 

  pallernes kvalitet osv. På den måde kan flytning af gods i mange tilfælde være

  meget forskellig fra gang til gang.

omfanget af disse risikomomenter skal naturligvis i første omgang søges reduceret.

dernæst er der til stadighed behov for dialog mellem afsender, transportør og modtager af 

gods, således at man undgår at eksportere farlige situationer videre til næste led i logostikkæ-

den. chaufførerne bliver tabere i den sammenhæng, fordi de er det led i kæden, hvor leveran-

cen til modtager afhænger af dem.

Instruktion og oplæring

instruktion og oplæring med fokus på at se, hvor de farlige situationer kan opstå, er et meget 

væsentligt element i at forudse situationer, som kan udvikle sig til ulykker.

i betragtning af hovedparten af ulykkerne på chaufførområdet sker, mens lastvognen holder 

stille, så er der behov for at være opmærksom på arbejde med bl.a.

	 n af- og pårigning af pressenning/gardin på trailer/lastvogn

	 n Brug af bagsmæklift og løftevogn

	 n at sikkerhedsfodtøj anvendes

	 n at arbejdet planlægges, så der ikke skal løbes unødig risiko.

”Det gode sagsforløb”

sikkerhedslederen, eller den der varetager sikkerhedslederens opgaver, er naturligt en central 

person til at sikre ”det gode sagsforløb”, der generelt indeholder følgende elementer:

3



	 n hændelsesforløbet beskrives så hurtigt som muligt af sikkerhedsgruppen sammen 

  med den tilskadekomne og eventuelt andre involverede. Brug af foto eller tegninger 

  vil være en stor styrke som et supplement til beskrivelsen.

	 n ulykkens årsag vurderes af sikkerhedsgruppen sammen med den tilskadekomne 

  og eventuelt andre involverede. denne vurdering er meget central, idet den er 

  grundlag for, at lignende ulykker undgås i fremtiden. 

	 n forebyggende handlinger besluttes af sikkerhedsgruppen og/eller sikkerheds-

  udvalget.

	 n den lovpligtige anmeldelse og opsamling af informationer til intern statistik vare-

  tages af en central person (sikkerhedsleder eller administrativ medarbejder).

værktøjerne understøtter ovennævnte elementer og dermed ”det gode sagsforløb”.

 

Tegninger som inspiration

som noget nyt i arbejdet med at forebygge ulykker indeholder værktøjskassen dette hæfte, 

hvor typiske årsager til ulykker på en let tilgængelig måde er illustreret ved hjælp af tegninger. 

 

tegningerne er tænkt som inspiration til at sikre flere indfaldsvinkler i vurderingen af mulige 

årsager. det er her vigtigt at fokusere på årsager – ikke skyldige! Begreber som ”det var et 

hændeligt uheld” eller ”det var også min egen skyld” bør så vidt muligt undgås, idet det kan 

blokere for at vurdere en mulig forebyggende indsats.

Nærved ulykker/risikovurdering

værktøjerne kan også anvendes i det forebyggende arbejde med registrering af nærved ulyk-

ker eller risikovurdering, og specielt tegningerne vil på en ny måde kunne åbne op for at se 

farlige områder og situationer, som man ellers har vænnet sig til i hverdagen.

 

det vil være muligt for virksomheden at gennemføre kampagner, hvor en eller flere af tegnin-

gerne anvendes med det formål, at medarbejderne ser deres egen situation på en let tilgæn-

gelig måde.

den mere konkrete beskrivelse af, hvorledes de enkelte værktøjer anvendes, er beskrevet i 

vejledningen ”sådan anvendes værktøjerne”, som kan findes på Bar transports hjemmeside 

sammen med de øvrige værktøjer.

 

www.bartransport.dk
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Typiske årsager til ulykker 
indenfor godschaufførområdet
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Du finder Branchearbejdsmiljørådet for transport 
og engros på følgende adresser:

Fællessekretariatet
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Tlf.: 33 77 33 77

Arbejdsgiversekretariatet
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Tlf.: 33 77 33 77

Arbejdsledersekretariatet
Vermlandsgade 65
2300 København S
Tlf.: 32 83 32 83

Arbejdstagersekretariatet
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf.: 70 300 300

Arbejdstilsynet
Postboks 1228
0900 København C
Tlf.: 70 12 12 88
www.at.dk

På www.bartransportogengros.dk finder du 
supplerende materialer og links til relevante 
hjemmesider med yderligere information.

Vejledningen kan købes gennem:

Det Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø
Lersø Parkallé 105
2100 København Ø
Tlf.: 39 16 52 30

www.arbejdsmiljobutikken.dk




