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FORORD

Denne branchevejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport
og engros og er en del af indsatsen for at styrke den forebyggende arbejdsmiljøindsats inden for transportområdet.
Eksport- og langturschaufførens hverdag er præget af nogle forhold, som på
mange måder adskiller sig fra andre typer af arbejde.
I branchevejledningen kan du på en let og overskuelig måde finde gode råd og
idéer til, hvordan du på din arbejdsplads kan indarbejde nogle rutiner, der sikrer
arbejdsmiljøet. Branchevejledningen er tænkt som en inspiration til debat i sikkerhedsorganisationen, til inspiration for APV arbejdet eller andre steder, hvor ledelse
og medarbejdere drøfter arbejdsmiljøforhold.
Denne vejledning adskiller sig fra andre ved at medtage en række forhold, der normalt ikke vil figurere i en branchevejledning. Forholdene er medtaget, fordi de vurderes til at udgøre et væsentligt element i eksport- og langturschaufførens hverdag.
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PERSONLIG SIKKERHED

Det er kendetegnende for eksport- og turistchauffører, at de i meget stor
udstrækning selv har det reelle ansvar for den personlige sikkerhed.

For at kunne varetage det forebyggende arbejdsmiljøarbejde er det vigtigt, at forhold,
du støder på undervejs, indgår i din virksomheds ArbejdsPladsVurdering (APV)

Der er ingen, der konstant kan kontrollerer dig, når du er ude på landevejen. Ansvaret
er din arbejdsgivers, men i praksis forvaltes det af dig.

Når du er på arbejde, er du dækket af din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring og af
din arbejdsgivers ledelsesmæssige pligter og rettigheder, uanset om du arbejder på
ladet af bilen, på kundes lager eller et andet sted.

Derfor er det nødvendigt, at du har et godt kendskab til de forhold, der påvirker dit
arbejdsmiljø, og hvordan du skal bruge eventuelle personlige værnemidler. Det er din
arbejdsgivers pligt at instruere dig i de forholdsregler, der skal træffes for at undgå
uheld.
For at en opgave kan løses sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, er det
din arbejdsgiver, der i samarbejde med sikkerhedsorganisationen i virksomheden
udstikker retningslinjerne for, hvorledes arbejdet skal udføres. Dette gøres gennem at
udarbejde ArbejdsPladsVurdering (APV) og gennem f.eks. chaufførinstruks.

Det er din arbejdsgivers ansvar, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres på
en måde, så du ikke kommer til skade, men husk på, at det er dig, der kommer til
skade, hvis ikke du passer godt på dig selv og dine omgivelser. Din arbejdsgiver skal
sørge for, at der er udarbejdet en grundlæggende arbejdsplan for hver tur, som inkluderer overnatning og overholdelse af køre- og hviletidsreglerne. Din arbejdsgiver skal
også sørge for, at der findes procedurer for f.eks. en speditør, der ønsker arbejdsplanen ændret under turen.
Husk at meddele forsinkelser i forhold til planerne til din arbejdsgiver, for evt. justering af arbejdsplanen.
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ADFÆRD

VOLDSRISIKO

1. Overhold de gældende køre- og hviletidsregler og ikke mindst lyt til din egen
krop
2. Indlæg om nødvendigt ekstra pauser frem for at køre uden fuld opmærksomhed
3. Hvis der opstår situationer, som ikke umiddelbart kan håndteres, kontakt da
vognmanden.
Du er i høj grad overladt i din egen varetægt under turen. Du vil ofte først blive savnet, hvis varerne ikke kommer frem til tiden. Derfor er det nødvendigt at aftale retningslinjer for, hvordan du skal reagere i forskellige situationer.

Hvor der er en kendt voldsrisiko, skal
du have tilpas instruktion, uddannelse
og information om forhold, der har
betydning for voldsrisikoen. Der bør
således være klare retningslinier i din
virksomhed for, hvorledes du skal forholde dig i tilfælde af vold eller ved
trusler om vold, samt hvordan man
kommer nødstedte kolleger til hjælp.

På din arbejdsplads bør I aftale, hvordan du og dine kolleger skal forholde sig på
turen. F.eks.:

For at reducere følgerne af et overfald
kan følgende tiltag benyttes :

1. Hvordan sikres kontakt til virksomheden. Der er meget alenearbejde, derfor skal
der aftales regelmæssige tidspunkter, hvor din virksomhed kontaktes, således at
der kan gøres en indsats fra virksomhedens side, hvis et opkald udebliver.

■ Træning i frigørelses- og fastholdelsesteknikker
■ Mulighed for, at de ansatte indbyrdes og sammen med ledelsen kan
diskutere voldsepisoder med henblik på forebyggelse af lignende
episoder
■ Tilbud til ansatte, der har været
udsat for en stærk chokerende
hændelse og lægelig eller psykologisk behandling efter behov.

2. Hvem kan man kontakte. Medbring altid adresse og telefonnummer på den
Danske ambassade og/eller konsulater i de lande, du kører i. De alarmnumre, der
er til landenes myndigheder, skal ligeledes være kendt. Medbring også telefonnumre til de steder, hvor tank- og kreditkort kan spærres, hvis de bortkommer.
3. Hvordan skal man agere i tilfælde af tyveri? Hvis der sker tyveri eller røveri af bil
eller gods, kontakt straks det stedlige politi, der kan påbegynde efterforskningen
hurtigst mulig. Straks efter, eller i forbindelse med politianmeldelsen, skal du
kontakte din arbejdsgiver for at få at vide, hvordan du skal agere. Ved røveri eller
tyveri skal du under ingen omstændigheder forsøge at gøre modstand eller forsøge at foretage anholdelse af røvere eller tyve.

Se også At-meddelelse 4.08.4 om
voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse.

4. Undgå at medbringe store kontante pengebeløb. Anvend i stedet tankkort,
kreditkort og lignende, hvor det er muligt. Hvis du skal betale med kontanter, så
vær diskret og undgå at vise, hvor mange penge, der er i pengepungen. Del de
kontante midler i flere punge, så betalingen kun sker fra en pung med små
beløb.
Se i øvrigt Vejledning om eksportchaufførers sikkerhed, BAR transport og engros
2007.
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SUNDHED

ERNÆRING

I dit arbejde bliver du udsat for mange påvirkninger, der kan have indflydelse på
sundheden.

Betydningen af den ernæring du får undervejs, har været undervurderet. En god
kost er grundlaget for en velfungerende krop.

Der er påvirkninger, der medfører sundhedsproblemer omgående, f.eks. tunge løft,
og der er skader, der snigende giver sig til kende, f.eks. nedslidning, nedsat hørelse,
overvægt, søvnforstyrrelser, fordøjelsesproblemer, tandsundhed og lignende. Disse
lidelser forringer din livskvalitet, men kan begrænses eller helt undgås, hvis du overholder nogle enkle forholdsregler.

Dårlig kost kan resultere i hovedpine, fordøjelsesproblemer, manglende energi,
almen tilstand forringes, og på længere sigt kan det betyde overvægt, hjerte-/karsygdomme, sukkersyge og andre livsstilssygdomme.

Du bør:
1. Anvende de personlige værnemidler, herunder sikkerhedssko og høreværn, der
er stillet til rådighed til dig
2. Undgå tunge løft
3. Tænke over, at pludselige belastninger af kroppen er meget skadelige, kroppen
skal først varmes op, før den kan belastes (sportsfolk varmer også op inden en
stor kamp)
4. Sikre dig, at dagens måltider indtages
regelmæssigt, og kosten er varieret
og fedtfattig
5. Bruge pauserne til at fylde kroppens
depoter med energi. Det kan ske ved
motion, fornuftig mad og frisk luft
6. Være opmærksom på, at ved længere
tids kørsel med airconditionanlæg
kan der forekomme ”varmechock”
ved udstigning i det fri, når du er
sydpå om sommeren. Hæv temperaturen gradvist, inden du når frem til
dit bestemmelsessted
7. Være opmærksom på, at en del af de
”underholdningstilbud”, der findes
langs Europas veje, kan få fatale konsekvenser for dig og din familie, f.eks.
HIV smitte. Du bør derfor undgå disse
tilbud eller beskytte dig.

6

Planlæg din kost på samme måde, som du planlægger turen. Det vil sige, at der er
lavet en plan for, hvornår og hvad, der skal spises. Det er en svær øvelse, indtil den
er indarbejdet, herefter bliver det en selvfølgelighed. Til at hjælpe hermed er der udarbejdet en mængde materiale, f.eks. Hjerteforeningens kostforslag kan anbefales.
Desværre må det konstateres, at det langs de europæiske veje er vanskeligt at få en
fornuftig varieret kost. Omkostningerne ved at købe mad langs vejene er også urimelig høje, så på den baggrund er det en rigtig god idé at planlægge indkøb både
med hensyn til steder, mængder og hvilke fødevarer, der kan indgå i madplanen.
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Der er dog enkle steder, hvor der tilberedes mad, der lever op til de ernæringsmæssige krav, som chaufføren har (burde have). Disse spisesteder findes ved at
forhøre sig blandt kolleger og andre vejfarende. Der er desværre ikke lavet en samlet oversigt over restauranter, der fremstiller ”God Chauffør Mad”.

FØRERKABINEN

Kostens sammensætning er afhængig af din højde, vægt, alder og fysiske udfoldelse. Hovedelementerne i en kost plan er:
■
■
■
■
■

Brød, groft og med lav fedtindhold
Grøntsager, helst friske, men frosne og dåseprodukter kan anvendes
Frisk salat
Kartofler, kogte
Kød, behovet for kød er ikke så stort. Afhængig af din størrelse er ca. 100 gram
kød pr. dag tilstrækkeligt til at dække kroppens forbrug.

Undgå fede madvarer f.eks.:
■
■
■
■

Mad tilberedt i friture
Mayonnaiseholdige pålægsprodukter
Pølsevognen
Slik i større mængder.

Som eksport- og turistchauffør udgør førerkabinen som oftest både din arbejdsplads og din private bolig. Derfor er der mange faciliteter/funktioner samlet på et
lille område. Anvendelse og vedligeholdelse af disse kræver særlig opmærksomhed, hvis uhensigtsmæssige forhold skal undgås.
Din arbejdsplads skal være indrettet, så den er sikkerheds- og sundhedsmæssig
fuld forsvarlig. I forbindelse med indkøb og indretning af bilen, skal du være særligt
opmærksomme på førerstol og førerpladsindretning, placering af forskellige kommunikationsmidler og personlige effekter, sovepladsens indretning, forsvarlig opbevaring af madvarer (køleskab eller –boks) samt mulighed for at anvende kogegrej.
Gennem ArbejdsPladsVurderingen skal du bidrage med din viden og erfaring, således at du på din arbejdsplads kan rette op på problemer og forebygge, at nye
kommer til.

Derfor bør du lave en kostplan for turen og foretage dine indkøb, hvor det er mest
hensigtsmæssigt, f.eks. supermarkeder og andre forretninger væk fra motorvejsnettet. Opbevar dine madvarer i køleskab eller evt. i køleboks. Sørg for at overholde din hoved- og mellemmåltider (spis lidt men tit).
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SMUGLING
Du bør tilberede din mad uden for førerkabinen, hvis det er muligt. Er det ikke
muligt på grund af vejrforholdene eller andre ydre omstændigheder, skal du være
forsigtig, når du anvender gasblus, mikroovn eller andre installationer, der kan frembringe temperaturer over 400C.
Du bør også have regelmæssige rutiner for indvendig rengøring og udluftning af
førerhuset.

Smugling af enhver art - frivillig eller ufrivilligt – giver problemer. Pas derfor altid på
med ikke at medtage gods eller personer, som ikke er opført på passager- eller
godslisten, og sørg for at kende de forskellige landes regler for, hvad der må indog udføres.

Udluftning af førerkabinen bør ske, når bilen holder stille, så det kan ske, uden du
bliver udsat for træk. Sengetøj og tæpper bør soles, når det er muligt. Herved aflives husstøvmiderne. Gener af husstøvmider kan være nysen, næse der løber, øjne
der er irriterede, vejrtrækningsproblemer, hovedpine, almindeligt ubehag eller influenzalignende symptomer.

Du skal som udgangspunkt altid kunne gøre rede for det gods, der befinder sig på
ladet eller i førerkabinen. Du skal ved hjælp af fragtbrev, faktura, pas eller lignende
kunne sandsynliggøre, at du har handlet i god tro, da du læssede varerne/personerne.

Husk også at bruge de indstillingsmuligheder dit sæde giver dig. Små justeringer i
løbet af dagen er med til at forbedre dit velbefindende.

De fleste landes myndigheder anklager altid som udgangspunkt chaufføren som
skyldig i smugling, hvis der findes varer eller personer uden papirer.
Konsekvenserne for dig kan være varetægt hos myndighederne, granskning af personlige forhold, og hvad de enkelte myndigheder ellers finder nødvendigt for at få
afklaret, hvad der er foregået.
Derfor er det vigtigt, at du :
1. hvis du under læsning af gods opdager, at det læssede gods ikke svarer til det,
der er opført i papirerne, henvender dig til kunden for at sikre, at det er det rigtige
gods, der læsses. Hvis du fortsat har mistanke om, at det ikke er det rigtige
gods, der er læsset på bilen, skal du kontakte din arbejdsgiver, der herefter kontakter relevante danske og udenlandske myndigheder. Myndighederne vil herefter give dig de instruktioner, du skal følge
2. aldrig efterlader bilen uden opsyn på rastepladser eller andre ubevogtede områder i længere tid end absolut nødvendigt
3. afviser kontakt med personer, der er dig uvedkommende
4. holder øje med biler, der følger efter
dig. Hvis det til stadighed er den/de
samme, kan det tyde på, at lastbilen
er under observation. Kontakt din
arbejdsgiver, hvis du er i tvivl.
Din arbejdsgiver vil formidle kontakt
til de relevante myndigheder.
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STARTHJÆLP

ARBEJDE UNDER
TIPPET FØRERHUS

Hvis lastbilen ikke har været startet i en periode, og der har været anvendt strøm
fra bilen til f.eks. lys, oliefyr, køleskab m.v., kan det være nødvendigt at få starthjælp fra en anden bil. Der er nogle forholdsregler, der skal overholdes i den forbindelse.

Hvis det bliver nødvendigt at tippe
lastbilens førerhus for at udføre service- eller reparationsarbejde, er der
nogle få enkle regler, der skal overholdes, for at arbejdet kan foregå
uden risiko for dig.

Starthjælp med trækstang/wire
Det er måske muligt at trække en lastbil i gang med en anden bil, men der nogle
forudsætninger, der skal være opfyldt.
Sørg altid for at:
1. Følge de instrukser, der er for bugsering i lastbilens instruktionsbog
2. Aldrig at anvende en kort kæde eller wire, brug en stiv trækstang
3. Aldrig at anvende værktøj til at løsne bremserne ved mangel på trykluft.
Når bremserne er løsnet med værktøj, kan lastbilen ikke bremse, selvom motoren starter
4. Anvende startkabler, hvis det er muligt.
Såfremt der ikke er trykluft nok til at løse håndbremsen, må der ske en oppumpning, evt. fra en anden lastbil.
Starthjælp med startkabler
Startkabler er den letteste form for starthjælp og bør anvendes hver gang, det er
nødvendigt med starthjælp.

Du skal:
1. Følge instruktionsbogens anvisninger i at tippe førerhuset
2. Sikre, at alle løse ting i førerhuset
bliver placeret på gulvet eller
taget ud af bilen
3. Tippe førerhuset helt til yderste
punkt
4. Hvis det af en eller anden grund
ikke kan lade sig gøre at tippe
førerhuset til yderste stilling, skal
førerhuset være forsvarligt afstivet, så det under ingen omstændigheder kan falde ned over
de personer, som måtte opholde
sig under det.

Startkabler kan være farlige, for dem der anvender dem, hvis ikke sikkerhedsreglerne bliver overholdt.
Anvendes der kabler med for lille kapacitet, er der fare for, at de bliver meget
varme eller smelter under brug.
Tilsluttes startkablerne forkert, kan der ske en eksplosion af lastbilens batterier.
Derved slynges dele af batterikassen og akkumulatorsyre (svovlsyre) ud i omgivelserne. Du og andre tilstedeværende er i overhængende fare for at blive ramt af
nogle af delene.

Hvis uheldet er ude, og der sker en eksplosion, og du eller andre personer bliver ramt af syre, skal der omgående skylles med rigelige mængder vand og
efterfølgende opsøges læge.
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HJULSKIFT

Når det er nødvendigt at foretage hjulskift på grund af en punktering, er der flere
forhold, der skal iagttages, for at dette kan foregå på en sikker måde.
Du skal:
1. Hvis det er muligt parkere køretøjet væk fra kørebanen
2. Sikre, at køretøjet har et fast underlag, altså undgå at køre ud i en blød rabat,
hvor der er fare for, at køretøjet kan vælte
3. Hvis lastbilen holder på offentlig vej eller P-plads, skal det område, der arbejdes
i, være afmærket med advarselstrekant, bilens havariblink og gerne yderligere
afmærkning med blinklygter
4. Hvis hjulskiftet foregår på vejen, bære advarselsvest eller anden godkendt
beklædning med refleksionsstriber
5. Sikre, at køretøjet er bremset, og der er anvendt stopklodser
6. Løsne hjulmøtrikkerne på det hjul, der skal skiftes

14

7. Placere dig på en sådan måde, så du ikke kan komme i klemme, hvis lastbilen falder ned fra donkraften
8. Sikre dig, at underlaget kan bære den vægt, der overføres til donkraften, når
lastbilen løftes. Underlaget kan forstærkes med jernplader og/eller træklodser. Brug ikke et eller to lag tynde brædder, de vil sandsynligvis ikke kunne
holde. Brug ligeledes aldrig mursten eller fliser, de sprænger, når trykket fra
donkraften bliver tilstrækkeligt stort
9. Placere donkraften, så den løfter direkte på akslen, aldrig på krængningsstabilisatorerne eller lignede. Foretag opklodsning med træklodser til afstanden,
til akslen er den samme som donkraftens. Den skal kunne løfte på akslen i
hele dens arbejdslængde
10. Ikke løfte akslen højere end nødvendigt for af få det ødelagte hjul af. Det kan
være nødvendigt at løfte akslen yderligere, når det nye hjul skal monteres
11. Være opmærksom på, om du selv kan håndtere hjul/reservehjul, uden at det
vælter ned over dig eller andre, og om du kan/må løfte vægten af hjulet
12. Efterspænde hjulmøtrikker, når donkraften er taget væk igen. Samt igen efter
ca. 100 km kørsel.
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PÅ- OG AFLÆSNING

Under på- og aflæsning er du altid
dækket af din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring og af din arbejdsgivers ledelsesmæssige pligter og rettigheder, uanset om du arbejder på
ladet af bilen, på en kundes lager
eller et andet sted.
Du skal:

SPORKØRING

Efterhånden som den tunge trafik i en
længere periode har belastet kørebanerne på vejene rundt om i Europa,
opstår der mange steder mere eller
mindre dybe spor i asfalten – ikke
mindst i vognbanen længst til højre,
hvor lastbilerne kører. Vær opmærksom på dette fænomen og træf dine
forholdsregler. Især i sving kan det
give problemer.

1. Instrueres i de arbejdsmiljøregler,
der er gældende på området i det
enkelte land
2. Være i besiddelse af certifikat,
hvis det kræves, når du anvender
en kundes elhest/gaffeltruck. Du
skal altid have den fornøden indsigt/instruktion i rigtig og forsvarlig
anvendelse af de redskaber, du
anvender
3. Kun udføre de håndteringer, der er
aftalt mellem din arbejdsgiver og
kunden
4. Udvise særlig forsigtighed, indtil
redskabets reaktioner er kendt
5. Følge de instrukser, der gives af
kundens medarbejdere vedrørende sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold, (f.eks. hvis der skal
anvendes personlige værnemidler).

16
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SNEKÆDER

P-PLADSER

I vinterperioder kræves det i nogle lande, at der medbringes snekæder til en større
eller mindre del af vogntogets hjul. Pålægning af snekæder er i nogle lande på særlige strækninger et krav for at kunne passere stedet. Det er indlysende, at sådanne
krav skal overholdes. I modsat fald er der stor risiko for, at lastbilen ikke kommer
frem ved egen hjælp og måske forvolder skade på andre.

I det sydlige udland er lastbiltrafikken stigende, det har den ulempe, at parkeringsanlæggene langs motorvejene ikke har den fornødne kapacitet med deraf følgende problemer. Der er nogle forhold, der skal iagttages, således at pause- og
hvileperioderne kan forløbe inden for de gældende regler.
Du skal sammen med kørselslederen sørge for, at:

Snekæder anvendes, når vejen er dækket af fastkørt sne, og der samtidig er en
stigning på vejen. Ofte kan det være nødvendigt at montere snekæder for at køre
ned af en bakke/bjerg, uden lastbilen skal skride ud.
Automatiske snekæder bliver mere og mere udbredte. De er ikke tilstrækkelige på
alle veje, men ved kørsel i områder med mindre stigninger er de en god hjælp.
Du skal:
1. Være fortrolig med montering af snekæder, evt. have prøvemonteret snekæder i
dagslys på tør vej, det letter arbejdet betydeligt. Når det er alvor, er det ofte
mørkt, koldt og vådt
2. Inden kørsel fra Danmark sikre dig at have det fornødne antal snekæder, som
kræves på de ruter, der skal køres på under turen. Alternativt have adresser på
firmaer, der udlejer snekæder undervejs, hvis det bliver nødvendigt
3. I god tid inden en stigning (bjerg) vurdere ud fra vejens beskaffenhed og forventninger til udviklingen på vej mod toppen, om det er nødvendigt at montere
snekæder for at komme sikkert over. Det er langt det letteste at montere snekæder, inden lastbilen er kørt fast
4. Når der ved skiltning eller anvisning fra de lokale myndigheder kræves snekæder, straks efterkomme opfordringen
5. Holde lav hastighed, normalt ikke over 40 – 50 km/t som maksimum, ofte
meget langsommere
6. Når vejen igen er fri for sne straks demontere kæderne igen. Kørsel på ren
asfalt giver et meget stort slid på snekæderne og på lastbilens dæk.
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1. Din tur planlægges, så der kan afholdes hvileperioder, hvor det er kendt/aftalt,
at der er P-plads
2. Via god planlægning forhindre, at det er nødvendigt at anvende force majeure
bestemmelserne til systematiske overtrædelser
3. Evt. finde alternativer til motorvejenes P-anlæg, f.eks. Autohöfe, kunder med
P-mulighed
4. Hvis det ikke er muligt at finde egnet P-mulighed, og køretiden er opbrugt, bør
der i Tyskland ske henvendelse til motorvejspolitiet, der vil anvise – eller konstatere, at der ikke er P-mulighed lokalt. I de tilfælde er det vigtig, at få politiet til
på køreskivens bagside, at bekræfte, at det er forsøgt, at afholde den reglementerede pause/hvil.
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OP-/NEDSTIGNING
FRA LADET
Op-/nedstigning fra ladet eller sættevognstrækkeren kan medføre en stor
belastning af bevægeapparatet og
risiko for fald. En del af disse belastninger, hvis de er uhensigtsmæssige,
giver sig først til kende som smerter,
når der er sket en nedslidning, ofte
først efter flere år. Disse nedslidninger medfører begrænsninger i for din
udfoldelse og for din livskvalitet. Det
er der naturligvis ingen, som ønsker.
Tænk på, hvordan du:
1. F.eks. kan anvende stige ved opog nedstigning
2. Anvender de fastmonterede trin
på lastbilen. Undgå, at et enkelt
trin bliver højere end 40 cm., uanset om det er op eller nedstigning,
der er tale om
3. Anvender de håndtag, der er
monteret.

HÅNDTERING AF
KØDKROGE (JULETRÆER)
Ved transport af nogle typer fersk kød anvendes kødkroge og særlige juletræer (et
beslag til ophængning i kølebilen med et antal kødkroge til ophængning, f.eks. skinker). Krogene er meget spidse, og der kan være risiko for at få stikskader under
håndteringen.
Du skal:
1. Ved håndtering af kødkroge anvende handsker, gerne langskaftede og evt. kedeldragt
2. Ved håndtering af juletræer, hvis det er muligt, placere disse på en palle eller i en
container
3. Håndtere juletræer enkeltvis, kødkrogenes spidser skal vende fremefter, således
at der ikke er risiko for, at kroge borer sig ind i chaufføren, hvis han falder
4. Hvis der sker en lædering af hans krop rengøre såret og opsøge læge, hvis han
ikke er vaccineret mod stivkrampe, og ellers holde dig selv under observation for
infektioner, herunder blodforgiftning. Ved mistanke om blodforgiftning eller andre
infektioner søges omgående læge.

Og så skal du naturligvis aldrig give
dig til at springe ned fra ladet. Det
belaster din ryg og dine led helt uacceptabelt for slet ikke at tale om den
risiko, der er, for at du får en akut
skade.
Se også BSR 4’ vejledning om ”Afog pårigning af lastbiler”.
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PERSONBEFORDRING

Mange af de nævnte forhold er i større eller mindre grad gældende ved persontransport. Derudover er der yderligere nogle forhold, som du skal være opmærksom på.

HENVISNINGER

Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og
engros.
Af supplerende materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kan
nævnes:

Du skal tænke på, at:
1. tømning af bussens toilet kun gøres, hvor det er tilladt, eksempelvis på en del
rastepladser langs motorvejen
2. anvende løftemetoder ved stuvning af bagage, der ikke påvirker dig uhensigtsmæssigt. Tungeste bagage nederst og yderst
3. du ved læsning af bagage sikrer dig, at den medbragte bagage er ledsaget af
en passager i bussen
4. anvende rengøringsmidler ved rengøring af bussen, der er mindst skadeligt og
være opmærksom på, at leverandørbrugsanvisningerne bliver fulgt, især i forhold til personlige værnemidler
5. den normalt lille lasteevne ikke overskrides, når du anvender skikasse.

”Arbejdsmiljøhåndbog for chauffører” – en håndbog om arbejdsmiljø inden for
chaufførområdet. BAR transport og engros. 2001.
”Jeg kører lastbil” – en vejledning om indretning og ergonomi i forbindelse med
chaufførarbejdspladser. BAR transport og engros. 2000.
APV materialer fra BAR transport og engros.
Vejledning om eksportchaufførers sikkerhed, BAR transport og engros 2007.

Denne branchevejledning og andre materialer om chaufførers arbejdsmiljø kan fås
ved henvendelse til:
Fællessekretariatet
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Tlf.: 33 77 33 77

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

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

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

samt på Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros hjemmeside på
adressen:

www.bartransportogengros.dk
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