
Branchearbejdsmiljørådet 
for transport og engros

Alle materialer fra BAR transport og engros kan 
findes på hjemmesiden:

www.bartransport.dk

Materialerne kan også fås ved henvendelse til 
din organisation, eller købes i Arbejdsmiljøbutik-
ken:

www.arbejdsmiljobutikken.dk

Fællessekretariatet
Hannemanns Allé 25
2300 København S
Tlf.: 33 77 33 77

Arbejdsgiversekretariatet
Hannemanns Allé 25
2300 København S
Tlf.: 33 77 33 77

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

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

Om BAR transport

BAR transport er den mest anvendte forkortelse 
for Branchearbejdsmiljørådet  for transport og 
engros. BAR transport blev oprettet i 1999.

BAR transport er sammensat af arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer inden for engroshan-
del, transport af gods, transport af passagerer, 
jernbaner, luftfart samt brandvæsen og rednings-
korps. 

BAR transport omfatter i alt ca. 330.000 ansatte 
og deres arbejdsgivere inden for transport og 
engros.

BAR transport’s opgaver er fastlagt i arbejds-
miljøloven. BAR transport skal bistå branchens 
virksomheder med information og vejledning om 
arbejdsmiljø mv. 

BAR transport hjemmeside www.bartransportog-
engros.dk er opdelt i brancheområder, så al 
materiale om arbejdsmiljøspørgsmål  i godstrans-
porten findes samlet.

Godstransport på vej

Denne folder indeholder eksempler 
på grundmaterialer om arbejdsmiljø, 
de forskellige transportområder 
samt udvalgte temaer.
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jeg kører
med levende dyr
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for transport og engros

Grundmaterialer til chaufføren

Arbejdsmiljøhåndbog for chauffører
Grundhåndbog om de vigtigste arbejdsmiljø-
forhold for chauffører

Førerpladsens indretning
om ergonomisk indretning af førerpladsen

Jeg kører lastbil
Branchevejledning med bl.a. udstrækningsøvelser 
til chauffører

Krav til adgangsveje
Tjekliste om gode adgangsforhold 

APV
på BAR transports hjemmeside er der vejledning, 
spørgeskemaer og tjeklister til ApV for transport-
områderne

Særlige chaufførtemaer

Forebyggelse af ulykker
pjece om nærved ulykker og ulykker med illustra-
tioner af typiske ulykkesrisici ved chaufførarbejde, 
vedlagt som plakat.

Bliv køreklar igen
læs om psykisk arbejdsmiljø ved traumatiske 
oplevelser – før, under og efter skaden er sket. 

Bevar ryggen
Tjek www.bevarryggen.dk med film og instruk-
tionsark om god løfteteknik til chauffører.

Skovl sne
en hjemmeside til private husejere www.skovlsne.
dk, der skal medvirke til at forebygge faldulykker 
for chauffører.

Katalog om tekniske hjælpemidler
de tekniske hjælpemidler er en vigtig del af en 
chaufførs hverdag. Se BAR transport’s elektro-
niske katalog over forskellige typer af tekniske 
hjælpemidler – specielt til transportbranchen.
www.teknisk-udstyr.dk
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jeg kører
slamsuger

Vejledninger til transport-
områderne

Til eksportchauffører

jeg kører eksport og langtur

Vejledning om eksport chaufførers sikkerhed

Til affaldschauffører

jeg kører storskrald

jeg kører slamsuger

Transport og håndtering af asbest på 
genbrugspladser

Til chauffører ved landbrug

Sikker transport af grovvarer

Sikkerhed på gårdspladsen

jeg kører levende dyr

jeg kører foderstofbus

Andre chaufførområder

Branchevejledning om lettere flytning

Chaufførens farligt gods guide

Af- og pårigning af lastbiler

Se flere på www.bartransport.dk


