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denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. bogen handler om dine arbejds-
forhold, og du kan bruge den som et opslagsværk, eller du kan læse den som en bog.

formålet med håndbogen er at give dig viden om de arbejdsmiljøforhold, der har betydning i dit daglige 
arbejde. du arbejder typisk alene og har derfor ikke altid mulighed for at få hjælp fra andre. håndbogen er 
derfor en hjælp til selvhjælp.

i det generelle afsnit er de grundlæggende forhold i arbejdsmiljøet beskrevet for, at du kan få et overblik og 
grundlæggende viden om de enkelte emner.

i afsnittene om Persontransport og godstransport er de specielle forhold, der er gældende inden for disse 
områder, beskrevet i brancherettede vejledninger.

håndbogen bliver udbygget og opdateret, når der sker væsentlige ændringer i branchen eller i lovgivningen.

har du kommentarer eller forslag til ændringer og udbygning til håndbogen, er du velkommen til at kontakte 
branchearbejdsmiljørådet for transport og engros, som har udgivet bogen.

Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

samt på branchearbejdsmiljørådet for transport og engros hjemmeside på adressen:

www.bartransport.dk

forord
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faktisk startede det helt tilbage i de ”gode gamle dage”, da industrialiseringen startede. 
d.v.s., da befolkningen begyndte at arbejde uden for hjemmet. den første lov om arbejds-
miljø hed arbejder-beskyttelses-loven og blev vedtaget i 1873. denne handlede udeluk-
kende om at begrænse børns arbejde på fabrikker.

arbejdsmiljøloven, som vi kender i dag, blev første gang vedtaget i 1975. 

arbejdsmiljøloven er en rammelov, som gælder for arbejde, der udføres af 
medarbejdere, der er ansat på danske virksomheder, dog med få und-
tagelser (f.eks. arbejde til søs og i luften). med andre ord sætter 
loven rammerne for de krav, der kan stilles til forholdene, 
når man går på arbejde.

et kernepunkt i loven er, at:

arbejdet skal planlægges og 
udføres sikkerheds- og sund-
hedsmæssigt fuld forsvarligt.

d.v.s., at medarbejdere må ikke komme til skade 
ved arbejdet, og de må ikke blive nedslidt.

det bliver tit diskuteret, hvad der er sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt forsvarligt, og man kan ikke altid få 
svar på sine spørgsmål ved at læse i loven, den sætter 
den overordnede ramme.

derimod er arbejdsmiljølovens ramme på mange punkter 
udfyldt af bekendtgørelser. bekendtgørelser er også lov.

arbejdstilsynet er den myndighed, der udarbejder detailregler 
til arbejdspladserne, ligesom det er arbejdstilsynet, der er den 
kontrollerende myndighed — en slags arbejdsmiljøpoliti.

§§
Arbejdsmiljølovens 

ramme
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arbejdstilsynet udarbejder/udgiver forskellig typer materiale:

n  arbejdsmiljøloven
n  retsregler
n  bekendtgørelser

Vejledende materiale
n  Vejledninger 
n  anvisninger
n  meddelelser  

Instrukser til At’s medarbejdere
n  at-interne instrukser
n  cirkulæreskrivelser 

Generelt orienteringsstof
n  rapporter
n  foldere 
n  brochurer

Vejledninger, meddelelser og anvisninger 
er det materiale, som giver de bedste 
beskrivelser af, hvordan man skal for-
holde sig til arbejdsmiljø.

Henvisninger
• lov om arbejdsmiljø.

§§
Arbejdsmiljølovens 

ramme
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hVem gør nogeT Ved arbejdsmiljøeT i VirKsomheden?

i virksomheder med 1-9 ansatte er arbejdsmiljøarbejdet et samarbejde mellem arbejdsgi-
veren, eventuelle arbejdsledere og de ansatte. arbejdsgiveren har ansvaret for, at arbejds-
miljøet er i orden. de ansatte skal være opmærksomme på forhold, der skal sikres og for-
bedres og nævne det for arbejdsgiveren ved førstkomne lejlighed.

når der er 10 ansatte eller derover i virksomheden, skal der være en sikkerhedsorganisa-
tion til at drøfte arbejdsmiljøforholdene.

Sikkerhedsorganisationen
den mindste sikkerhedsorganisation en virksomhed kan oprette, er en sikkerhedsgruppe, 
som består af ledelsen eller en arbejdsleder og en sikkerhedsrepræsentant valgt af alle 
ansatte i virksomheden. Valget gælder for 2 år, medmindre ledelsen og de ansatte har 
aftalt en 4-årig periode. genvalg kan finde sted. Valgets gyldighed og valgbarhed svarer til 
reglerne for tillidsmandsvalg.

en tillidsmand kan godt vælges som sikkerhedsrepræsentant sådan, at han varetager 
begge funktioner.

i virksomheder med flere afdelinger skal der normalt oprettes en sikkerhedsgruppe i hver 
afdeling. i større virksomheder, hvor der er flere sikkerhedsudvalg, skal der oprettes et 
hovedsikkerhedsudvalg, hvis virksomhedens struktur taler for det.

Sikkerhedsgruppens opgaver
det er meget vigtigt, at sikkerhedsgruppen samarbejder om at løse virksomhedens/afde-
lingens sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og samtidig overvåger sikkerheden og sund-
heden for at forebygge, at der opstår problemer. 
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hVem gør nogeT Ved arbejdsmiljøeT i VirKsomheden?

sikkerhedsgruppen skal også:

n  påvirke alle til en sikker adfærd og have kontakt til de ansatte
n  løse de arbejdsmiljøproblemer, der måtte opstå
n  kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt i orden
n  oplære og instruere f.eks. nyansatte medarbejdere
n  orientere de ansatte om de regler, der er gældende, også interne firmaregler
n  deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderinger for alle ansatte og deltage i plan-
 lægningen af arbejdets organisering, arbejdsprocesser- og metoder, udvidelser og 
 ombygning af virksomheden
n  undersøge og analysere de arbejdsulykker, der sker, og komme med forslag der kan 
 forhindre den samme ulykke i at ske igen
n  samarbejde med sikkerhedsudvalget og orientere udvalget om gruppens arbejde. 
 gruppen skal også samarbejde med arbejdstilsynet, f.eks. ved besøg på virksomheden 
 og med arbejdsmiljørådgivere, når de er på virksomheden for at hjælpe med løsning af 
 arbejdsmiljøproblemer
n  deltage i arbejdsmiljøuddannelsen, som varer 37 timer.

Sikkerhedsudvalg
hvis der er 20 ansatte eller derover i en virksomhed, skal der også oprettes et sikkerheds-
udvalg. sikkerhedsudvalget består af ledelsen eller en ansvarlig repræsentant for ham og 
sikkerhedsgruppen. udvalget skal bestå af mindst 3 personer. hvis der er flere sikker-
hedsgrupper, består udvalget af to sikkerhedsrepræsentanter og 2 arbejdsledere.

er der mere end 2 sikkerhedsgrupper i virksomheden, vælger sikkerhedsrepræsentan-
terne i alle sikkerhedsgrupperne to repræsentanter til udvalget. arbejdslederne i sikker-
hedsgrupperne gør det samme. der skal også vælges suppleanter til sikkerhedsudvalget. 
Valget gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted.

sikkerhedsudvalget skal mødes en gang i kvartalet for at drøfte virksomhedens samlede 
arbejdsmiljøarbejde. der skal foreligge en dagsorden for sikkerhedsudvalgsmødet senest 
10 dage før mødets afholdelse, og der skal skrives referat af møderne.

sikkerhedsudvalget har de samme opgaver som sikkerhedsgruppen. forskellen er blot, at 
sikkerhedsgruppen arbejder med afdelingens arbejdsmiljø, og sikkerhedsudvalget arbejder 
med hele virksomhedens arbejdsmiljø.
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skematisk kan en sikkerhedsorganisation se sådan ud:

Din egen sikkerhedsorganisation
dit sikkerhedsudvalg :

 formand: tlf.

 arbejdsleder: tlf.

 arbejdsleder: tlf.

 sikkerhedsrepræsentant: tlf.

 sikkerhedsrepræsentant: tlf.

 

 din sikkerhedsgruppe 

 arbejdsleder: tlf.

 sikkerhedsrepræsentant: tlf.

Sikkerhedsudvalg - SiU
direktør

2 sikkerhedsrepræsentanter
2 arbejdsledere

sikkerhedsgruppe 2
1 sikkerhedsrepræsentant

1 arbejdsleder

sikkerhedsgruppe 1
1 sikkerhedsrepræsentant

1 arbejdsleder

sikkerhedsgruppe 3
1 sikkerhedsrepræsentant

1 arbejdsleder
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Arbejdsmiljøuddannelsen
denne uddannelse skal begge medlemmer af sikkerhedsgruppen deltage på, og den varer 
37 timer. den hed tidligere § 9-kursus.

igennem uddannelsen sikres det, at sikkerhedsgruppens medlemmer får den fornødne 
viden om arbejdsmiljøarbejdet og de opgaver, gruppen skal udføre. desuden handler 
uddannelsen også om, hvordan sikkerhedsgruppen skal samarbejde. 

hvis det er muligt at deltage på en brancherettet arbejdsmiljøuddannelse, hvor transport-
områdets specielle forhold behandles, vil det være den bedste uddannelse. spørg hos de 
store kursusudbydere af uddannelsen (da og lo), om de har et brancherettet kursus.

uddannelsen er normalt opbygget med 3 kursusdage, hvorefter deltagerne skal løse en 
hjemmeopgave. herefter mødes deltagerne igen til 2 kursusdage.

hvis et medlem af sikkerhedsgruppen har gennemført et § 9 - kursus før 1. april 1991, 
skal man deltage på en ny arbejdsmiljøuddannelse. 

Henvisninger
•	 arbejdstilsynets vejledning om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde f.2.4.
•	 Arbejdstilsynets	vejledning	om	sikkerhedsgrupper	og	sikkerhedsrepræsentanter	F.2.5.	
•	 Arbejdstilsynets	vejledning	om	sikkerhedsudvalg	F.2.6.
•	 Arbejdstilsynets	vejledning	om	sikkerhedsgruppens	arbejdsmiljøuddannelse	F.2.1.



Hvad er arbejdspladsvurdering, APV?
aPV handler om at få overblik over arbejdsmiljøet, især det i ønsker at ændre, fordi 
n  det er farligt
n  det er skadeligt på længere sigt eller 
n  det “bare” er generende i det daglige arbejde.

Hvem skal lave APV?
alle virksomheder i eu skal lave aPV. det er altså ikke kun i danmark eller i transport-
branchen, der skal laves aPV. en af fordelene ved at lave aPV er, at virksomhederne 
selv kan vælge og prioritere, hvilke problemer der først skal løses. Tidligere var det ofte 
arbejdstilsynet, der bestemte, hvad virksomhederne skulle tage fat på først.

Hvordan laves APV?
det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at der udføres aPV på virksomheden, og det er 
sikkerhedsorganisationens (sio) opgave at lave aPV. d.v.s., at sikkerhedsrepræsentan-
terne (si-rep.), arbejdslederne og arbejdsgiveren skal samarbejde om aPV-arbejdet. men 
alle medarbejdere skal dog have mulighed for at blive hørt.

det er vigtigt, at i kommer i gang med aPV, men det behøver ikke at være perfekt første 
gang. 

arbejdsPladsVurdering, aPV
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arbejdsPladsVurdering, aPV

Forløb i en APV
n  Planlægning og information
	 n  forløbet planlægges
	 n  alle medarbejdere informeres.

n  Kortlægning
	 n  hvilke forhold bør ændres?

n  Prioritering
	 n  i hvilken rækkefølge skal tingene løses? 

n  løsningsforslag
	 n  forslag til hvad der kan gøres ved det.

n  handlingsplan
	 n  hvem skal tage sig af det?
	 n  hvornår skal de forskellige ting være løst?

n  opfølgning
	 n  bliver tingene gjort til tiden?
	 n  er problemerne blevet løst tilfredsstillende?
	 n  næste runde senest 3 år efter.

APV — metoder
der findes mange forskellige måder at lave aPV på. i skal vælge den metode, der passer 
bedst til jer. det er dog et krav fra arbejdstilsynet, at handlingsplanen skal laves skriftlig.

3 metoder til kortlægning af problemer

1. lederen og en sikkerhedsrepræsentant udleverer checklister til alle medarbejdere. 
2. leder og sikkerhedsrepræsentant snakker med alle medarbejdere ud fra en checkliste.
3. der afholdes et møde for alle medarbejdere og ledere, hvor arbejdsmiljøproblemerne 
 bliver skrevet ned. 

der findes eksempler på checklister, der er udarbejdet til transportbranchen på hjemme-
siden: www.bartransport.dk
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Skriv ned hvordan og hvornår
uanset på hvilken måde arbejdsmiljøproblemerne 
bliver kortlagt, er det lederens opgave i samarbejde 
med en sikkerhedsrepræsentant at lave handlings-
planen. husk at skrive ned, hvordan i laver aPV, 
og hvornår i gør det. så ved i det til næste gang, 
og i har mulighed for at vise det til arbejdstilsynet, 
hvis de kommer på besøg.

i kan få hjælp til at igangsætte aPV af de 
faglige organisationer eller af en 
arbejdsmiljørådgiver.

Hvor ofte skal 
man lave APV?
en arbejdspladsvurdering er en proces, der hele tiden skal følges op. der skal udarbejdes 
aPV hver gang, der sker væsentlige ændringer i den måde, i udfører arbejdet på.

hele aPV-forløbet skal gentages minimum hvert 3. år.

Hvad skal APV bruges til?
Populært kan det siges, at aPV bare er en ny måde at udføre sikkerhedsarbejdet på. Ved 
at gennemgå alle forholdene på og omkring arbejdspladserne, får sikkerhedsorganisatio-
nen og de ansatte et bedre overblik over de forhold på arbejdspladsen, der bør ændres. 
når tingene bliver skrevet ned, er der bedre mulighed for at følge op på tingene.

Problemer der kan løses på stedet, skal selvfølgelig løses på stedet.

Hvad skal vurderes i en APV?
alt det, der har at gøre med arbejdsmiljøet, skal vurderes. Tænk på, hvilke ting i ønsker at 
få ændret. der er lavet mange forskellige checklister, der kan bruges som inspiration. de 
fleste af checklisterne er delt op på følgende måde:
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Forhold, der eventuelt kunne ændres
fysiske forhold: n hvordan er adgangen til førerpladsen?
	 n hvordan er adgangen til reparation og vedligeholdelse af bilen?
	 n er der plads nok i dit førerhus?
	 n har du ordentlig værktøj til småreparation af bilen, f.eks. hjulskifte?
	 n kan førersædet indstilles?
	 n kan rattet indstilles?
	 n har du de ting, du skal bruge under kørsel tæt på dig?
	 n er der kulde og træk?
	 n har du arbejdstøj til både varme og kulde?
	 n er der generende støj i førerhuset?
	 n er lyset i førerhuset godt nok?

ergonomiske forhold: n er der tunge løft?
	 n skal du bære de tunge ting over lange afstande?
	 n har du tekniske hjælpemidler til at løfte de tunge emner
      (palleløftere mv.)?
	 n har du meget trække- og skubbearbejde med f.eks. palleløftere?
	 n har du dårlige arbejdsstillinger, stående, gående, siddende?
	 n kører du i lang tid?
	 n får du ondt nogen steder på grund af dit arbejde? 

Psykiske forhold: n er turen ordentligt planlagt?
	 n har du tid nok til turen?
	 n arbejder du alene, f.eks. om natten?
	 n får du klare og tydelige informationer om turen?
	 n er der krav, der strider mod hinanden, f.eks. fra arbejdsgiveren 
  og kunderne?
	 n er der kontakt med andre chauffører?
	 n har du mulighed for at overholde køre- og hviletid?
	 n er du blevet introduceret til dit arbejde?
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Kemiske og biologiske forhold: 
 n   ved du, hvordan du skal håndtere råvarer, rengøringsmidler, 
      desinfektionsmidler og andre produkter med faremærker?
 n   ved du, om det er nødvendigt at vaske hænder, når du har rørt 
     ved produkterne?
 n   har du mulighed for at bruge sæbe og håndcreme efter behov? 
 n   er du udsat for virus og bakterier, f.eks. fra affald?
 n   har du mulighed for at bruge f.eks. handsker og maske? 

ulykkesfarer: n   undersøges de ulykker, der sker?
 n   anmeldes de ulykker, der sker?
 n   er bilen sikkerhedsmæssigt i orden?
 n   er der fare for at komme i klemme, f.eks. mellem bagliften og 
     vognlad?
 n   er der fare for, at ting kan vælte ned over dig?
 n   er der fare for eksplosion?

sygefravær: n   er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær?
 n   kan ændringer i arbejdsmiljøet bevirke, at sygefraværet mind-
   skes?

alle disse forhold er forklaret i det følgende materiale. husk også at bruge 
arbejdsmiljøvejviserne fra arbejdstilsynet.

Henvisninger
•		 Arbejdstilsynets Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering d.1.1.
•		 Arbejdstilsynets	Arbejdsmiljøvejviser	nr.	29	Transport	af	gods
•		 Arbejdstilsynets	Arbejdsmiljøvejviser	nr.	30	Transport	af	passagerer.



indeklima handler om, hvordan du oplever luften og klimaet i førerhuset. 

hvis der er indeklimaproblemer i dit førerhus, er det selve førerhuset, der kan opfattes 
som ”sygt”. det er altså førerhusets indretning og den måde, det bliver brugt på, der ikke 
er i orden, men det er dig, der kan føle dig generet af det. 

indeklimaproblemer kan være til stede i følgende tilfælde:
n   ved arbejde i omgivelser med luftforurening, varme, kulde og støv
n   ved arbejde i transportmidler, hvor der er kulde, træk og varmeindstråling.

luftforureningen kan også stamme fra andre køretøjer eller fra din egen bil, hvis f.eks. 
udstødningssystemet er utæt.

Symptomer på dårligt indeklima
Problemer med indeklimaet giver ofte et eller flere symptomer:
n   irritation i øjne, næse eller svælg
n   irritation af huden
n   hovedpine
n   følelsen af tunghed i hovedet.

hvis det er indeklimaet, der giver dig ubehag, er det kendetegnet ved, at ubehaget eller 
symptomerne forsvinder, når du holder fri.

15

indeKlima
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Farevirkning ved udstødningsgasser
en del undersøgelser viser, at udstødningsgasser indeholder flere sundhedsskadelige stof-
fer, og nogle af disse stoffer kan være kræftfremkaldende og hjerneskadende.

de forurenende stoffer kommer ind i førerhuset gennem bilens friskluftforsyning og ved 
vinduer og døre. 

Hvordan undgås dårligt indeklima?
i første omgang er det vigtigt at finde ud af, hvad der er årsagen til, at indeklimaet er dår-
ligt. det kan være med til at bestemme, hvad der skal gøres. i kan forbedre indeklimaet 
ved at:

n skabe overtryk i førerhuset. På den måde formindsker man luftforureningen udefra
n sørge for, at førerhusets friskluftsanlæg er forsynet med et effektivt filter og placeret, 
 så det ikke trækker forurenet luft ind
n forsyne førerhuset med aircondition, der kan holde en lufttemperatur på 20 — 220c, 
 uanset hvordan vejret er. det betyder, at det ikke er nødvendigt at køre med åbne 
 vinduer
n begrænse solindfald ved at skærme af for solen med f.eks. specialglas eller gennem
 skinnelige rullegardiner
n sørge for en god og jævnlig rengøring af førerkabinen.

Henvisninger
•	 Arbejdstilsynets	vejledning	om	indretning	af	arbejdssteder	A.0.2.
•	 Arbejdstilsynets	vejledning	om	indeklima	A.1.2.
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sTøj

støj er uønsket lyd. støj kan være generende, hvis det ikke ”tjener et formål”. støj fra pas-
sagerer, fra varme- og ventilationsanlæg samt støj udefra kan være særligt generende, 
specielt når arbejdet kræver koncentration.

Skadelig støj
støjen kan være skadelig for hørelsen. 
hvis støjniveauet er højere end 80 db(a), 
kan det give varige høreskader. en høre-
skade er en ødelæggelse af sanseceller i 
det indre øre. skaden kan ikke helbredes. 
udover det fysiske handicap kan en høre-
skade også betyde social isolation. f.eks. 
er det svært at føre en meningsfuld sam-
tale, hvis man ikke kan høre, hvad den 
anden siger. støj kan desuden medføre 
stress, forhøjet blodtryk, søvnbesvær mv. 
støj kan gå ud over din koncentration og 
dermed give større risiko for fejl og ulyk-
ker i arbejdet.

Hvornår støjer det for 
meget?
hvis man ikke kan tale sammen uden at 
hæve stemmen, kan det være, at støjen er 
for høj. det kan også skyldes, at akustik-
ken er dårlig, så det nærmest føles som 
om, det giver genlyd. støjniveauet kan 
måles, f.eks. af en arbejdsmiljørådgiver.
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Hvordan undgås støjen?
for at undgå generende og skadelig støj er der forskellige muligheder:

n Køb støjsvage biler. spørg forhandlerne om bilernes støjniveau
n lav støjindkapsling af støjende motorer
n Vedligehold alle motorer. det forebygger mod støj
n brug materialer og inventar der er gode til at dæmpe lyd
n undgå generende støj udefra
n flyt medarbejderne længst muligt væk fra støjkilderne
n førerkabinen skal være isoleret mod støj udefra.

hvis støjen er 80 db(a) eller derover, og den ikke kan undgås, er det vigtigt, at du bruger 
høreværn.

Henvisninger
•	 Arbejdstilsynets	vejledning	om	støj	på	D.6.1.
•	 Arbejdstilsynets	vejledning	om	høreværn	D.5.2.
•	 Arbejdstilsynets	vejledning	om	akustik	i	arbejdsrum	A.1.16.



ergonomi handler om din krop, og om hvordan du bruger den, når du er på arbejde. når 
du arbejder inden for transportområdet, kan du være udsat for mange forskellige belast-
ninger, f.eks. tunge løft, træk og skub af tunge paller, dårlige arbejdsstillinger og stillesid-
dende arbejde. herudover er mange chauffører udsat for at arbejde skiftevis i varme og 
kulde. 

alle disse ting belaster dine knogler, led, ledbånd, sener og muskler på forskellige måder.

Tunge løft
Ved løft sker der altid en belastning af ryggens led, muskler og ledbånd.
når du belaster ryggen ved løft og samtidig løfter forkert, f.eks. løft med vrid i ryggen, er 
der stor fare for, at du skader din ryg.
det er ikke kun vægten af byrden, der har betydning for, om løftet er sundhedsskadeligt. 
det betyder også meget, hvordan du løfter byrden. det kan du se i skemaet nedenfor:

n løft tæt på kroppen:
 byrdens vægt må ikke overstige 50 kg.
n løft i underarms afstand:
 byrdens vægt må ikke overstige 30 kg.
n løft i 3/4 arms afstand:
 byrdens vægt må ikke overstige 15 kg.

et løft er sundhedsskadeligt, hvis det foregår 
i det røde område.

når der løftes inden for det gule område, 
skal løftet foregå med forsigtighed.

når der løftes inden for det grønne område, 
regnes løftet ikke for at være sundhedsskadeligt.

dette gælder dog kun, hvis du bruger en god løfteteknik.

det har også betydning, hvor meget du løfter i alt i løbet af en arbejdsdag. dette er også 
bestemt af, om du kan løfte på en god måde.

hvis løftet ikke kan foregå på en god måde, må der løftes langt færre kg. eller med andre 
ord: hvis der er noget, der forværrer løftet.
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ergonomi

50 kg

11 kg

15 kg

0 kg

3 kg
7 kg

Tæt ved kroppen Underarmsafstand
ca. 30 cm.

3/4 arms afstand
ca. 45 cm.

30 kg



20

forhold, der kan forværre løftet, kan f.eks. 
være:

Byrdens beskaffenhed
n hvis indpakningen let går i stykker
n hvis byrden er svær at holde fast i
n hvis byrden har skarpe kanter og dermed 
 kan give skader.

Den fysiske anstrengelse
n løft med foroverbøjet, drejet og/eller side-
 bøjet ryg
n løft over skulderhøjde
n løft med een hånd.

Arbejdsstedets beskaffenhed
n hvor du løfter på hårdt glat eller ustabilt 
 underlag
n hvis du er udsat for kulde, varme, træk og 
 fugt
n hvis der er snævre pladsforhold.

Arbejdsforhold i øvrigt
n hvis løft og bæring indgår i arbejde, der i øvrigt er rygbelastende
n uventede belastninger
n hvis der løftes hyppigt og gentagne i løbet af arbejdsdagen.

hvis der er et eller flere forhold, der forværrer løftet, kan man altså ikke følge tallene i ske-
maet. du bør derfor løfte mindre, end hvad skemaet viser, der er i orden.

Ved bæring af byrder, altså hvor byrden løftes i lang tid, og/eller hvor du går med byrden, 
er belastningen meget større, og skemaet kan derfor ikke bruges. her er grænserne mel-
lem det gule og det røde område flyttet betydeligt:

n bæring tæt på kroppen: byrdens vægt må ikke overstige 20 kg.
n bæring i underarms afstand: byrdens vægt må ikke overstige 12 kg.
n	 bæring	i	3/4	arms	afstand:	 byrdens	vægt	må	ikke	overstige			6	kg.

herudover bør transportvejens længde højst være 20 m. på et plant underlag. gang på 
trapper belaster endnu mere, og derfor skal hvert trappetrin beregnes som 1 meter.
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Træk og skub
i transportbranchen er det ofte nødvendigt at flytte tunge byrder manuelt. dette kan fore-
gå med palleløftere, rullepaller, rullecontainere, kørestole osv.

Træk og skub af tunge byrder belaster ryg, arme og ben.

den kraft, der anvendes på at trække eller skubbe en byrde, er ikke kun bestemt af byr-
dens vægt. det er også vigtigt at se på:

n om underlaget er jævnt, glat osv.
n om der skal køres op og ned af ramper
n om hjulene kører godt
n om vognen er let eller tung 
n om vognen er i balance
n om du kan se for byrden, eller om du må vride i ryggen for at se ved siden af den.

Siddende arbejde
Ved siddende arbejde belaster du ryggen meget, og der er fare for at få problemer med 
ryggen. når du kører bilen, er du konstant udsat for bump og vibrationer op i rygsøjlen. 
dette giver risiko for skader, specielt på din lænd.

der findes ikke kun een rigtig måde at sidde på. det er vigtigt, at du sidder på mange for-
skellige måder i løbet af dagen.

derfor er det bedst, hvis du har mulighed for at indrette førerhuset, så det passer til dig, 
og at du også bruger de muligheder, der er:

n du skal helst arbejde med armene ind til kroppen. lad f.eks. være med at sidde med 
 hånden på gearstangen, eller med armen i vinduet hele tiden
n du skal ændre på din siddestilling i løbet af dagen. det er ikke godt at sidde på samme 
 måde hele dagen. et godt sæde har mange forskellige muligheder for indstilling
n du skal indstille sædet, så det passer til din vægt. jo bedre det er indstillet, jo mindre er 
 du udsat for vibrationer og bump
n pedalerne og gearskiftet skal vandre let
n brug tid på at strække ryggen ordentlig, når du står ud 
 af bilen
n lad være med at hoppe ned fra bilen. der er mange 
 chauffører, der har fået skader på knæene af det
n hold pauser med jævne mellemrum, hvor du står ud af 
 bilen og bruger dine muskler og strækker ryggen/krop-
 pen. stillesiddende arbejde er årsag til hjerte/karsyg-
 domme, besvær med fordøjelsen, hævede ben osv.



Ensidigt Gentaget Arbejde (EGA)
Transportbranchen er normalt ikke den branche, hvor der typisk er ensidigt gentaget 
arbejde, ega. her er alligevel skrevet lidt om det, fordi noget af det arbejde, du som 
chauffør udfører, kan minde om ega.

EGA er
n når få af musklerne eller dele af musklerne arbejder hele tiden. hvis dine muskler igen-
 nem en periode har arbejdet på denne måde, er der stor fare for, at dine muskler bliver 
 ømme og gør meget ondt
n når arbejdet foregår i dårlige og fastlåste arbejdsstillinger
n når arbejdet ikke giver mulighed for udvikling, for at lære nyt, for at tage ansvar. der er 
 ikke de store udfordringer i at lave det samme om og om igen
n når dette arbejde udføres 3 — 4 timer dagligt.

det er ikke sikkert, at der findes arbejdsfunktioner i dit arbejde, der indeholder alle oven-
nævnte forhold. der kan godt være arbejdsfunktioner, hvor den samme muskelgruppe 
bruges igen og igen, men arbejdet udføres kun en time om dagen, og derfor ikke kan 
betegnes som ega.

Hvad er EGA-lignende arbejde i transportbranchen
alle former for arbejde, hvor det er den samme muskelgruppe, der bruges igen og igen, 
kan være ega eller ega-lignende arbejde, f.eks.:
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n kørsel 
n brug af skovl
n manuel læsning eller losning af varer.

for at det er muligt at ændre på arbejdet, er 
det vigtigt at finde ud af, hvorfor der er ega-
lignende arbejde: 

n er det på grund af den måde, arbejdet er 
 tilrettelagt på?
n er det lønsystemet, der giver ega? 
 (akkordløn opfordrer ikke til pauser)
n er det fordi, der ikke findes anden teknologi 
 eller andre måder at gøre tingene på?



Tekniske hjælpemidler
med tekniske hjælpemidler menes alle de ting, du har til at hjælpe dig i dit arbejde. det 
kan f.eks. være trucks, stiger og sækkevogne.

det er et krav til de tekniske hjælpemidler, at du kan arbejde uden fare for din sikkerhed 
og sundhed, når du bruger dem.

de krav, som du kan stille til de tekniske hjælpemidler, kan være:

n at der skal være nok af dem
n de skal være der, hvor du skal bruge dem
n de skal helst være selvkørende
n de skal køre nemt, så du ikke skal trække eller skubbe for hårdt, når du bruger dem 
n skal holdes ved lige.

Kulde- og varmepåvirkninger
arbejde, der foregår skiftevis i varme og kolde omgivelser, stiller store krav til beklædnin-
gen. det er vigtigt, at du hele tiden holder dine muskler varme, da kolde muskler nemmere 
skades end varme muskler.

giv dig tid til at tage en jakke på, når du skal ud af bilen, også selv om du kun skal være 
ude i kort tid.

Henvisninger
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n arbejdstilsynets vejledning om løft, træk og 
 skub d.3.1.
n arbejdstilsynets meddelelse om vurdering af 
 arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser 
 d.4.05.3
n arbejdstilsynets vejledning om belastende 
 arbejde og ensidigt gentaget arbejde d.3.2.
n arbejdstilsynets vejledning om arbejdsplad-
 sens indretning a.1.15.
n arbejdstilsynets vejledning om velfærdforan-
 staltninger ved skiftende arbejdssteder 1.03.1.
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PsyKisK arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du trives på din arbejdsplads.

for nogle har psykisk arbejdsmiljø en dårlig klang — det lyder som om, der er noget, der 
ikke fungerer, måske mellem kolleger eller mellem ledere og medarbejdere.

sådan kan det være. men ”psykisk arbejdsmiljø” behøver ikke at være et negativt begreb. 
alle har et psykisk arbejdsmiljø, og det kan være godt eller mindre godt. 

ofte hænger de psykiske arbejdsmiljøforhold sammen med, hvordan du ellers har det med 
at gå på arbejde, altså både indeklimaet, støj, tunge løft, hvordan førerhuset er indrettet 
osv. 

når du arbejder inden for transportbranchen, kan følgende områder være psykisk bela-
stende:

n skæve arbejdstider
n ingen mulighed for at bestemme, f.eks. hvordan arbejdet gøres 
n tidspres, der kan give stress
n arbejdet kræver hele tiden koncentration og opmærksomhed
n alenearbejde uden mulighed for at snakke med dine kolleger
n alenearbejde med risiko for arbejdsulykker
n vold eller trusler om vold
n mobning eller chikane.

det er meget forskelligt, hvad mennesker oplever som psykisk belastende. det er derfor 
vigtigt, at du tager dine egne symptomer alvorligt, og at du også er opmærksom på dine 
kolleger. 

eksempler på forskelle: 

n nogle har det helt fint med at arbejde alene flere dage i træk, mens andre synes, det er 
 belastende at arbejde alene i få timer
n nogle synes det er oK at lave det samme arbejde hver dag, mens andre har det bedst 
 med at arbejde med forskellige opgaver hele tiden
n nogle arbejder bedst, når det går stærkt hele tiden, mens andre har det bedst, hvis der 
 er perioder, hvor der kun er lidt at lave.
 o.s.v. 
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Symptomer på psykisk belastning
hvis du er udsat for psykiske belastninger på arbejdet, kan det f.eks. betyde, at du :

n føler dig mere træt end ellers
n tit får hovedpine
n har svært at sove om natten
n ikke har lyst til dit arbejde. 

hvis belastningerne står på i længere tid, kan det f.eks. betyde, at du :

n føler dig angst/bange i situationer, du plejer at klare fint
n føler dig deprimeret
n får problemer med maven
n kan udvikle hjerte/karsygdomme.

Hvad gør du, hvis den er gal med det psykiske 
arbejdsmiljø?
det er vigtigt, at du har mulighed for at snakke med kolleger, din arbejdsleder, sikker-
hedsrepræsentanten, tillidsmanden og arbejdsgiveren, så du ikke står alene med de pro-
blemer, der kan være i forbindelse med dit arbejde.

hvis du har indflydelse på dit eget arbejde og dermed mulighed for at ændre på de dår-
lige ting, bliver de psykiske belastninger begrænsede og dermed mindre skadelige for dit 
helbred.

det er nødvendigt, at din arbejdsgiver får at vide, hvis der er noget galt med det psyki-
ske arbejdsmiljø. det er ikke sikkert, at det er dig, der skal tage snakken med ham. du 
kan snakke med din sikkerhedsrepræsentant eller tillidsrepræsentant om det, og de kan 
så gå videre med det.

hvis i ikke selv kan løse problemerne, er der mulighed for at få hjælp udefra, f.eks. fra en 
arbejdsmiljørådgiver.

Henvisninger
•	 Arbejdstilsynets	vejledning	om	kortlægning	af	psykisk	arbejdsmiljø	D.4.1.
•	 Arbejdstilsynets	meddelelse	om	voldsrisiko	i	forbindelse	med	arbejdets	
 udførelse d.08.4.
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arbejde med KemiKalier

det kemiske arbejdsmiljø drejer sig om de 
kemikalier eller andre stoffer og produk-
ter, som du kan komme i kontakt med i dit 
arbejde. i transportbranchen findes der ikke 
mange kemikalier, hvis man ser bort fra de 
chauffører, der kører med farligt gods.

Farlige kemikalier
de kemikalier, som man især skal undgå at 
komme i kontakt med, er de faremærkede, 
som på illustrationen her. hvis et kemikalie 
er faremærket, så husk at læse på etiketten, 
hvad faren kan være, og hvordan du kan undgå den. 

der skal være en brugsanvisning på de kemikalier, som man bruger på arbejdet. På 
brugsanvisningen findes der flere oplysninger om produktet.

faresymboler:

det er især i forbindelse med :

n service på bil
n rengøring af bil, f.eks. med højtryksrenser
n påfyldning af diesel/benzin
n udstødningsgasser
n andre gasser eller partikler i luften,

at du kan komme i kontakt med farlige stoffer.

Tx

Meget giftig

T

Giftig

Xn

Sundhedsskadelig

Xi

Lokalirriterende

E

Eksplosiv

Fx

Yderst let 
antændelig

F

Let antændelig

C

Ætsende

Miljøfarlig

O

Brandnærende

Brandfarlig
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Undgå kontakt
det du skal undgå er at komme fysisk i kontakt med kemikalierne. det vigtigste er at 
bruge f.eks. gummihandsker, når du gør bilen ren, eller hvis der er risiko for, at du får 
noget på hænderne.

hvis du gør bilen ren med højtryksrenser og kemikalier, skal du undgå at blive våd: brug 
regntøj og handsker. sørg også for at stå så langt fra bilen som muligt, så du ikke indån-
der kemikalierne.

det er vigtigt med god hygiejne. det anbefales, at man vasker hænder før spisning og 
også før toiletbesøg, hvis man arbejder med kemikalier. der er set eksempler på, at mænd 
har fået eksem på det allermest sårbare sted.

Henvisninger
•	 Arbejdstilsynets	vejledning	om	Arbejdspladsbrugsanvisning	for	stoffer	og	materialer	
 c.0.11.



ulyKKer og undersøgelse af ulyKKer
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forebyggelse af ulykker handler om at gøre arbejdspladsen så sikker, at du kan gå på 
arbejde hver dag, uden at du kommer til skade.

ulykker kan være alt lige fra ulykker i trafikken, til et snit i fingeren, eller at du falder over 
noget.

når du kører ude på landevejene, er der altid en risiko for, at du bliver involveret i trafik-
ulykker. selv om du kører godt og har overblik over trafikken, møder du mange menne-
sker, der ikke er nær så vant til at færdes i trafikken, som du er, og du har ikke mulighed 
for at forudse, hvad hver enkelt bilist vil gøre. derfor er det meget vigtigt, at du gør dit 
bedste for at undgå ulykker i trafikken. 

det kan du gøre ved:

n at du altid er udhvilet, når du kører
n at du kun koncentrerer dig om bilkørslen
n at du holder afstand til de andre bilister
n at du viser hensyn til andre bilister.

det en god idé, at du har brandslukker og førstehjælpskasse, hvis uheldet er ude. det er 
også en god idé at have taget et kursus i førstehjælp. 

i forbindelse med arbejde i og uden for bilen, kan du sikre dig ved at :

n lade være med at hoppe ned fra førerhuset
n gå i fodtøj, der sidder ordentlig fast på foden og er skridhæmmende
n anvende det sikkerhedsudstyr, der er nødvendigt, f.eks. handsker, hjelm, maske o.s.v.
n der altid er rækværk, hvis du bevæger dig oppe på bilen
n tunge genstande altid er fastgjorte, både på ladet og når de flyttes manuelt
n sørge for, at ting, der går i stykker på bilen, straks repareres
n sørge for en generel vedligeholdelse af bilen med hensyn til bremser, lys o.s.v.
n rydde op efter dig, så du eller andre ikke falder over ”rodet”.

når du arbejder på andre arbejdspladser — hvilket jo er typisk for chauffører - skal du 
rette dig efter de regler, der findes her. 

oplever du forhold, der virker farlige for dig selv eller andre, skal du rapportere det til din 
arbejdsgiver for, at forholdene kan udbedres. du skal dog altid være opmærksom på din 
og andres sikkerhed og øve skøn, inden du går i gang med en opgave.



ulyKKer og undersøgelse af ulyKKer

Hvis ulykken sker
hvis der sker en ulykke, skal denne anmeldes til din arbejdsgiver, der har pligt til at fore-
tage anmeldelse af alle arbejdsulykker med mere end en dags fravær. 

herefter er det vigtigt at se på årsagerne til, hvorfor det gik galt. lige efter at ulykken er 
sket, er det en god idé at stille en masse spørgsmål til, hvad der skete, og hvem der var 
involveret i den.

lad være med at acceptere, at det jo bare er den slags ting, der sker, og at det sikkert 
bare var dig selv eller din kollega, der gjorde noget dumt. Kort sagt, lad være med straks 
at give nogen skylden for, at det skete.

når ulykken er beskrevet nøjagtig, kan i begynde at vurdere alle kendsgerningerne, og 
dermed finde årsagerne til ulykken.

når i kender årsagerne, er det muligt for jer at finde løsninger og dermed gøre noget for at 
undgå, at den samme ulykke sker igen.

arbejdstilsynet har lavet en folder, der hedder: arbejdsulykker — opklaring og 
forebyggelse. i den har de forsøgt at stille de spørgsmål, der er nødvendige for at opkla-
re, hvorfor det skete. folderen er delt op i 3 trin:

Trin 1. Kortlægning af kendsgerninger
Trin 2. opklaring af ulykken
Trin 3. sikre løsninger, der forebygger.

denne folder er god at få fat i, når i vil 
arbejde med at forebygge ulykker.

branchearbejdsmiljørådet for transport og 
engros har også udviklet et værktøj om ulyk-
kesforebyggelse, der blandt andet består af 
en række tegninger af typiske situationer, som 
kan bruges i det forebyggende arbejde i virk-
somheden.

Henvisninger
•	 Arbejdstilsynets	folder	Arbejdsulykker	—	
 opklaring og forebyggelse.
•	 Værktøj	om	ulykkesforebyggelse	fra	
 bar transport og engros.
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arbejdsmiljøPoliTiK

På alle arbejdspladser er der visse regler, kutymer og måder, man plejer at gøre tingene 
på. man kan sige, at når reglerne er skrevet ned, bliver de til politikker.

Virksomheder kan have politikker for meget forskelligt, f.eks. :

n kvalitet
n arbejdsmiljø
n trafiksikkerhed
n håndtering af vanskelige kunder
n miljø
n indkøb
n personale
 - alvorlig sygdom
 - ansættelse
 - afskedigelse
 - løn
 - uddannelse.

det er altid en god idé at skrive tingene ned, da det kan bruges, hvis der opstår tvivl.

jo større en virksomhed bliver, jo sværere kan det være at blive enige om, hvad det er, vi 
”plejer” at gøre.
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en arbejdsmiljøpolitik skal beskrive, hvordan virksomheden vil arbejde med arbejdsmiljøet, 
og kunne f.eks. lyde sådan:

”hos (Virksomhedens navn) tilstræbes det at udføre og styre alle aktiviteter i firmaet, så vi 
minimerer enhver risiko for medarbejdernes helbred:
Ved at sikre gode arbejdsforhold for sikkerhedsorganisationen.

Vi arbejder bevidst på at sikre og fremme vores medarbejderes sikkerhed og sundhed:

n ved at oplære og instruere nyansatte medarbejdere om sikkerhed inden for de 2 første 
 uger af ansættelsen
n ved hjælp af fastlagte informationsmøder at informere de ansatte om nye regler og til
 tag i forbindelse med arbejdsmiljø
n ved hjælp af udarbejdelse af arbejdspladsvurdering hele tiden at arbejde aktivt med 
 arbejdsmiljøet.

Vi indskærper sikkerhedsbevidstheden hos alle, der involveres i firmaets aktiviteter ved at 
orientere om de regler, der er gældende, også interne firmaregler.

hensynet til sikkerhed, sundhed og miljø skal indgå i alle firmaets beslutninger og skal 
indgå i ledelsens fastlæggelse af mål, strategier og planer.

endvidere indgår sikkerhed, sundhed og miljø i medarbejdernes træning og uddannelse, 
så den enkelte medarbejder kan bidrage aktivt til en positiv udvikling i firmaet.

firmaet ønsker kun at samarbejde med virksomheder og personer, hvis holdninger og 
standarder for sikkerhed, sundhed og miljø kan forenes med vore egne holdninger og 
standarder inden for sikkerhed og miljø.”

dette er kun et eksempel, en arbejdsmiljøpolitik skal selvfølgelig tilpasses den enkelte 
virksomhed.
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hVem er hVem?

Hvem er hvem?
Om Arbejdstilsynet, Branchearbejdsmiljørådet, Arbejdsmiljørådgivere og Arbejds- og 
Miljømedicinske klinikker

generelt bruges der mange forkortelser, når det handler om arbejdsmiljø: at, bar, nfa 
osv. noget lyder nok mere velkendt end andet. 

diagrammet her viser den formelle opbygning af systemet med de vigtigste organisationer 
og myndigheder inden for arbejdsmiljøområdet. 

i det efterfølgende beskrives de myndigheder og organisationer, du som chauffør 
kan få behov for at komme i kontakt med: arbejdstilsynet, branchearbejdsmiljøråd, 
arbejdsmiljørådgivere og arbejdsmedicinske klinikker. 

BESKæFTIGElSESMInISTErEn

Arbejdstilsynet Arbejdsmiljørådet
Virksomhederne

Arbejdsmiljø-
klagenævnet

Det nationale
Forskningscenter for

Arbejdsmiljø

Videnskabscenter
for arbejdsmiljø

Branche-
arbejdsmiljøråd

Arbejdsmiljø
rådgivere

Arbejdsmedicinske
klinikker



Arbejdstilsynet - At
arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. arbejdstilsynet skal 
kontrollere og vejlede virksomhederne om alt inden for arbejdsmiljø. derudover ser de på 
virksomhedernes vilje og evne til at forbedre arbejdsmiljøet. arbejdstilsynet kan bruges 
som virksomhedens sparringspartner, f.eks. i forbindelse med ændringer i arbejdsmiljøet.

siden 1999 har arbejdstilsynet taget en ny tilsynsmetode i brug, tilpasset tilsyn. formålet 
med tilsynsmetoden er at gøre det muligt for arbejdstilsynet at bruge flest kræfter 
på de virksomheder, der har størst behov for det. Ved det tilpassede tilsyn inddeler 
arbejdstilsynet virksomhederne i 3 niveauer. Vurderingen foretages udfra virksomhedernes 
egen indsats for at forbedre arbejdsmiljøet og udfra arbejdsmiljøstandarden i virksomhe-
den.

Arbejdstilsynet	har	ca.	750	medarbejdere,	og	de	gennemfører	ca.	65.000	besøg	på	virk-
somheder om året.

Branchearbejdsmiljøråd - BAr
branchearbejdsmiljørådene eller bar’ene har til opgave at hjælpe de forskellige branchers 
virksomheder ved løsning af arbejdsmiljømæssige spørgsmål. de udarbejder branchevej-
ledninger (som denne), kan foreslå forskningsprojekter, kan gennemføre oplysningsindsat-
ser og uddannelsesaktiviteter. desuden kan bar’ene foreslå arbejdsmiljørådet ændringer 
af gældende regler eller foreslå nye regler.

der er etableret følgende 
branchearbejdsmiljøråd:

n industri
n bygge & anlæg
n grafisk
n Transport & engros
n handel
n service- & tjenesteydelser
n jordbruget
n social & sundhed
n undervisning & forskning
n finans/offentlig administration & 
 Kontor
n Privat Kontor.

bar’ene er sammensat af repræsentanter 
for både arbejdsgiverne og arbejdstagerne. 

denne vejledning er f.eks. udgivet af 
bar transport og engros.
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Arbejds- og Miljømedicinske klinikker
arbejds- og miljømedicinske klinikker findes på sygehusene. de kan have forskellige 
betegnelser: arbejdsmedicinsk klinik, arbejdsmedicinsk afdeling eller som nævnt arbejds- 
og miljømedicinsk Klinik. de skal undersøge, om en sygdom skyldes arbejdsmiljøet på 
arbejdspladsen, og de skal søge at afhjælpe problemerne. den enkelte medarbejder kan 
henvende sig til en arbejdsmedicinsk klinik eller blive henvist af f.eks. sin egen læge, sik-
kerhedsorganisationen eller fagforeningen.

de arbejdsmedicinske klinikker kan bl.a. :

n finde ud af, om den ansattes problemer skyldes arbejdet
n forsøge at gøre arbejdsmiljøet bedre på arbejdspladsen — rådgive
n rejse en arbejdsskadesag
n rådgive om fremtidige erhvervsmuligheder (revalidering og arbejdsprøvning sker 
 gennem kommunen)
n informere arbejdspladserne om forebyggelse af arbejdsmiljøproblemerne.

det er den, der henvender sig, der afgør, om den arbejdsmedicinske klinik skal gå videre 
til f.eks. virksomheden eller sikkerhedsorganisationen for at få ændret arbejdsmiljøet.



35

Giftinformationen
giftinformationen registrerer oplysninger om kemiske stoffer og produkters sammensæt-
ning. endvidere rådgiver giftinformationen ved akutte forgiftninger. de besvarer konkrete 
spørgsmål døgnet rundt i forbindelse med f.eks. forgiftningsuheld på tlf. 82 12 12 12.

Arbejdsmiljørådgivere
arbejdsmiljørådgivere er selvstændige private virksomheder, der er autoriserede af 
arbejdstilsynet. arbejdsmiljørådgivere kan være autoriserede på alle fem områder, eller på 
et eller flere områder. de fem områder er: ergonomi, biologi, kemi, fysiske eller psykoso-
ciale. arbejdsmiljørådgiverne kan rådgive virksomhederne om f.eks. indretning af arbejds-
pladserne og kortlægning af arbejdsmiljøet, så arbejdsulykker og sygdomme kan forebyg-
ges.

arbejdsmiljørådgiverne udfører sine opgaver i samarbejde med sikkerhedsorganisationen.
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henVisninger 
Til loVgiVning

n arbejdstilsynets folder om arbejdsulykker – opklaring og forebyggelse

n arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejviser nr. 29 Transport af gods

n arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejviser nr. 30 Transport af passagerer

n arbejdstilsynets meddelelse om velfærdforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder 

 1.03.1.

n arbejdstilsynets vejledning om indretning af arbejdssteder a.0.2.

n arbejdstilsynets meddelelse om indeklima a.1.2.

n arbejdstilsynets vejledning om arbejdsrum på faste arbejdssteder a.1.11

n arbejdstilsynets vejledning om arbejdspladsens indretning a.1.15.

n	 Arbejdstilsynets	vejledning	om	akustik	i	arbejdsrum	A.1.16.

n arbejdstilsynets Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering 

 d.1.1.

n arbejdstilsynets vejledning om løft, træk og skub d.3.1.

n arbejdstilsynets vejledning om belastende arbejde og ensidigt gentaget arbejde d.3.2.

n arbejdstilsynets meddelelse om vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser 

 d.4.05.3.

n arbejdstilsynets meddelelse om voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse 

 d.08.4.

n arbejdstilsynets vejledning om kortlægning af psykisk arbejdsmiljø d.4.1.

n arbejdstilsynets vejledning om høreværn d.5.2.

n	 Arbejdstilsynets	vejledning	om	støj	D.6.1.

n arbejdstilsynets vejledning om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse f.2.1.

n arbejdstilsynets vejledning om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde 

 f.2.4.

n arbejdstilsynets vejledning om sikkerhedsgrupper og sikkerhedsrepræsentanter f.2.5. 

n	 Arbejdstilsynets	vejledning	om	sikkerhedsudvalg	F.2.6.
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henVisninger Til nyTTige 
inTerneTadresser

Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros www.bartransport.dk  

di organisation for erhvervslivet www.di.dk

arbejdsmedicinske klinikker, f.eks. 

arbejdsmedicinsk klinik, århus Kommunehospital www.auh.dk

arbejdsmedicinsk Klinik, herning centralsygehus www.amkherning.dk

det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø www.arbejdsmiljoforskning.dk

arbejdsmiljøklagenævnet www.ama.dk/amkintro

arbejdsmiljørådet www.amr.dk

Videnscenter for arbejdsmiljø www.arbejdsmiljoviden.dk

beskæftigelsesministeriet  www.bm.dk

arbejdstilsynet www.at.dk

branchearbejdsmiljørådene www.bar-web.dk 

en fuldstændig liste over arbejdsmiljørådgivere finder du på www.at.dk

dansk arbejdsgiverforening www.da.dk

folketinget www.folketinget.dk

ledernes hovedorganisation www.lederne.dk

3f fagligt fælles forbund www.3f.dk
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