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Ulykker ved intern transport fordelt på branchegrupper og ulykkernes alvor.
Anmeldte arbejdsulykker 1994 - 2002.
Branchegrupper
01 Metal-, stålværker og støberier
02 Fremstilling af transportmidler
03 Skibsværfter
04 El- og varmeforsyning
05 Jern- og metalvareindustri
06 Maskinindustri
07 El- og elektronikindustri
08 Autobranchen
09 Jord-, beton- og belægning
10 Murer-, snedker- og tømrerforretninger
11 Færdiggørelsesarbejde
12 Isolering og installation
13 Trykkerier og udgivervirksomhed
14 Papir- og papvarer samt bogbinding
15 Engroshandel
16 Transport af gods
17 Transport af passagerer
18 Brandvæsen og redningskorps
19 Tekstil, beklædning og læder
20 Træ- og møbelindustri
21 Plast, gummi, asfalt og mineralolie
22 Sten, ler og glas
23 Medicinsk udstyr, legetøj, foto mv.
24 Kemisk industri
25 Tunge råmaterialer og halvfabrikata
26 Medicinalvarer og farmaceutiske råvarer
27 Kontor og administration
28 Butikker
29 Supermarkeder og varehuse
30 Vandforsyning, kloak, losseplads og forbrænding
31 Personlig pleje og anden service
32 Rengøring, vaskerier og renserier
33 Telekommunikation
34 Militær og politi
35 Hotel og restauration
36 Kultur m.v.
37 Svine- og kreaturslagterier
38 Fjerkræslagterier, fiske- og foderfabrikker
39 Konserves og drikkevarer m.v.
40 Brød, tobak, chokolade og sukkervarer
41 Mejeriprodukter og margarine
42 Landbrug
43 Gartneri og skovbrug
44 Sygehuse
45 Hjemmepleje og døgninstitutioner m.v. for voksne
46 Dag- og døgninstitutioner for børn og unge
47 Praktiserende læger, tandlæger, fysioterap. m.m.
48 Undervisning og forskning
49 Fiskeri, bugserings- og redningsvæsen
99 Uoplyst
I alt

Død

Alvorlige

Andre

I alt

2

53
93
59
31
269
317
42
52
274
80
13
88
44
38
391
619
132
31
46
220
79
128
24
44
44
10
291
93
123
23
15
48
8
69
27
37
116
95
83
108
111
174
70
77
158
37
27
111
9
75
5206

208
378
285
115
1144
1152
221
148
743
178
37
268
136
192
1522
2892
1331
248
165
909
413
529
99
264
157
96
1156
297
590
99
36
238
54
342
271
126
1164
670
699
554
528
244
203
470
1136
239
53
344
10
348
23701

263
471
345
149
1418
1475
263
201
1030
263
51
356
182
230
1924
3531
1473
279
211
1131
492
661
123
308
205
106
1455
392
714
123
53
287
62
411
298
163
1280
768
784
662
639
441
277
547
1294
277
80
458
19
429
29054

1
3
5
6
1
13
5
1
2
11
20
10

2
4

4
8
2
1
1
2
1

3
2

23
4

1
3
6
147

Det tilsyneladende ufarlige
- ulykker ved brug af interne transportmidler
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Det tilsyneladende ufarlige
Indsatsen mod arbejdsulykker har i mange år særlig
været rettet mod situationer, hvor maskiner og

Over halvdelen af alle arbejdsulykker skyldes ”banale” situationer. Det kan være
en kasse, der skal løftes, en våd eller fedtet plet på et gulv, eller gods der skal
transporteres med en elløfter.
Det er situationer vi normalt ikke regner for noget - det tilsyneladende ufarlige.

tekniske hjælpemidler spiller en væsentlig rolle.

Det tilsyneladende ufarlige rammer ikke kun den, der dagligt befinder sig i
situationerne, f.eks. en lagerarbejder, der hver dag kører med truck.

Nye analyser viser, at det fokus er for snævert.

Det tilsyneladende ufarlige rammer også den, der kun af og til befinder sig i en
sådan situation, f.eks. den der en gang imellem befinder sig på lageret og kommer i vejen for en truck.

Nyt syn på arbejdsulykker
Interne transportmidler
Undervejs

”Knæk”

En leverandør skal aflevere nogle papirer på en industrivirksomhed. På vej
gennem virksomheden rammes han af
en truck, han væltes omkuld og køres
over. Manden dør.

En medarbejder fragter nogle kasser af
sted på et rullebord. Pludselig vælter
kasserne, og medarbejderen forsøger
at gribe den øverste. Det giver et
”knæk” i ryggen. Medarbejderen er
uarbejdsdygtig i over 14 dage.

For meget
Uden varsel
Nogle medarbejdere er i færd med at
vende en vogn. Vognen er lastet med
ca. 500 kg gods. Under vendingen
bryder vognen sammen. Det viser sig,
at lasteevnen max. er 100 kg - men
det står ikke på vognen. Ved ulykken
brækker den ene medarbejder et ben
samt tre fingre. Han er uarbejdsdygtig i
over 5 uger.

En betonplade skal placeres på en
jernramme ved hjælp af en truck. En
hjælper bliver bedt om at holde igen
på rammen, så den ikke flytter sig.
Uden varsel sænker truckføreren gaflerne, og hjælperen mister en eller flere
fingre. Han er uarbejdsdygtig i 5 uger.

Ulykker ved brug af interne transportmidler i snit pr. år

2

Død

Andre alvorlige ulykker

Øvrige

16

578

2.633

Folderen her har fokus på den særlige del af det tilsyneladende ufarlige, hvor
skaden er sket i forbindelse med intern transport, d.v.s. ulykker der er sket internt
på virksomhedens område under anvendelse af ”vogne med hjul” - fra rulleborde
til lastvogne.

Ulykkerne koster dyrt
Ulykker i forbindelse med intern transport har ofte ganske alvorlige konsekvenser.
De ca. 3.200 arbejdsulykker, der hvert år skyldes intern transport, giver således
anledning til ikke færre end 23% af alle anmeldte dødsulykker og 11% af alle
andre alvorlige ulykker. Ulykkerne medfører alle mindst én sygedag - men i langt
de fleste tilfælde væsentligt flere.

Det er din kollega du rammer
I mange af de ulykker der skyldes intern transport, er det en anden, end den der
har kontrol over transportmidlet, der kommer til skade. Manglende adskillelse
mellem gående og kørende trafik er således en af de væsentligste årsager. Gods
der vælter er en anden årsag til ulykkerne. Ofte skyldes det måden transportmidlet føres på, eller måden godset er læsset på. Men også gods, som køretøjet støder ind i undervejs, er årsag til ulykker.

i alt
3.227
3

Intern transport_06_tl.qxd

16/11/03

15:15

Side 2

Det tilsyneladende ufarlige
Indsatsen mod arbejdsulykker har i mange år særlig
været rettet mod situationer, hvor maskiner og

Over halvdelen af alle arbejdsulykker skyldes ”banale” situationer. Det kan være
en kasse, der skal løftes, en våd eller fedtet plet på et gulv, eller gods der skal
transporteres med en elløfter.
Det er situationer vi normalt ikke regner for noget - det tilsyneladende ufarlige.

tekniske hjælpemidler spiller en væsentlig rolle.

Det tilsyneladende ufarlige rammer ikke kun den, der dagligt befinder sig i
situationerne, f.eks. en lagerarbejder, der hver dag kører med truck.

Nye analyser viser, at det fokus er for snævert.

Det tilsyneladende ufarlige rammer også den, der kun af og til befinder sig i en
sådan situation, f.eks. den der en gang imellem befinder sig på lageret og kommer i vejen for en truck.

Nyt syn på arbejdsulykker
Interne transportmidler
Undervejs

”Knæk”

En leverandør skal aflevere nogle papirer på en industrivirksomhed. På vej
gennem virksomheden rammes han af
en truck, han væltes omkuld og køres
over. Manden dør.

En medarbejder fragter nogle kasser af
sted på et rullebord. Pludselig vælter
kasserne, og medarbejderen forsøger
at gribe den øverste. Det giver et
”knæk” i ryggen. Medarbejderen er
uarbejdsdygtig i over 14 dage.

For meget
Uden varsel
Nogle medarbejdere er i færd med at
vende en vogn. Vognen er lastet med
ca. 500 kg gods. Under vendingen
bryder vognen sammen. Det viser sig,
at lasteevnen max. er 100 kg - men
det står ikke på vognen. Ved ulykken
brækker den ene medarbejder et ben
samt tre fingre. Han er uarbejdsdygtig i
over 5 uger.

En betonplade skal placeres på en
jernramme ved hjælp af en truck. En
hjælper bliver bedt om at holde igen
på rammen, så den ikke flytter sig.
Uden varsel sænker truckføreren gaflerne, og hjælperen mister en eller flere
fingre. Han er uarbejdsdygtig i 5 uger.

Ulykker ved brug af interne transportmidler i snit pr. år

2

Død

Andre alvorlige ulykker

Øvrige

16

578

2.633

Folderen her har fokus på den særlige del af det tilsyneladende ufarlige, hvor
skaden er sket i forbindelse med intern transport, d.v.s. ulykker der er sket internt
på virksomhedens område under anvendelse af ”vogne med hjul” - fra rulleborde
til lastvogne.

Ulykkerne koster dyrt
Ulykker i forbindelse med intern transport har ofte ganske alvorlige konsekvenser.
De ca. 3.200 arbejdsulykker, der hvert år skyldes intern transport, giver således
anledning til ikke færre end 23% af alle anmeldte dødsulykker og 11% af alle
andre alvorlige ulykker. Ulykkerne medfører alle mindst én sygedag - men i langt
de fleste tilfælde væsentligt flere.

Det er din kollega du rammer
I mange af de ulykker der skyldes intern transport, er det en anden, end den der
har kontrol over transportmidlet, der kommer til skade. Manglende adskillelse
mellem gående og kørende trafik er således en af de væsentligste årsager. Gods
der vælter er en anden årsag til ulykkerne. Ofte skyldes det måden transportmidlet føres på, eller måden godset er læsset på. Men også gods, som køretøjet støder ind i undervejs, er årsag til ulykker.

i alt
3.227
3

Intern transport_06_tl.qxd

16/11/03

15:15

Side 4

Trucks og el-løftevogne giver anledning til mange
alvorlige ulykker. Manuelt betjente transportmidler
som f.eks. rulleborde og rullepaller giver imidlertid
også anledning til ulykker - også til de mere alvorlige med f.eks. amputation og knoglebrud til følge.

Det tilsyneladende ufarlige rammer alle
De tre mest skadevoldende grupper af transportmidler er: Mekaniske transportmidler - så som trucks og el-løftevogne, manuelt betjente transportmidler - så
som rullepaller, bordvogne og sækkevogne. Den tredje gruppe er last- og varevogne.

Her sker ulykkerne oftest
Trucks, el-løftevogne
og lign.

Manuelle transportmidler, f.eks. rullepaller, sækkevogne og
bordvogne

Last- og varevogne

Ulykker med intern
transport i alt pr. år

29%

19%

10%

3.227

Forebyggelse er mulig
Forebyggelse af ulykker i forbindelse med interne transportmidler er mulig.
Afgørende er at gældende love og regler overholdes. Derudover kræver en effektiv forebyggelse især indsats på følgende 5 områder

 Adskillelse af gående og kørende trafik
 Tydelig kommunikation mellem fører og hjælpere
 Sikring af gods - såvel det gods som transporteres, som gods der befinder



sig langs transportvejene
Plane, ryddelige og tørre transportveje
Sikre og stabile transportmidler der passer til opgaven

En effektiv forebyggelse kræver desuden løbende vedligeholdelse og eftersyn af
transportmidlet. Ligesom det er helt afgørende, at brugeren har den nødvendige
instruktion i brugen af transportmidlet - og kender de begrænsninger transportmidlet har.

4

I vejen

Rullebordet

En lagerchef inspicerer undervognen af
en lastvogn, som skal til syn. Vognen
står i vejen for en medarbejder, der
beslutter sig for at flytte den.
Lagerchefen bliver kørt over og dør.

En butiksansat trækker et rullebord
gennem en butik. Undervejs rammer
medarbejderen et bord og hånden
kommer i klemme. Muskler og sener
beskadiges alvorligt. Den ansatte er
uarbejdsdygtig i over 5 uger.

Hjemmelavet
I farten
På en maskinstation anvendes en lastvogn med hjemmebygget læsserampe.
Alle ved, at rampen er defekt, og at
den snarligst bør repareres. Det når
man ikke. Inden da er rampen faldet af
og har knust brystet på en medarbejder. Medarbejderen dør som følge af
ulykken.

En truckfører springer ned fra sin
truck, mens trucken langsomt kører
fremad. Førerens tøj hænger fast i en
maskindel på lageret, trucken presser
føreren op mod maskindelen, og spolebenet brækker. Truckføreren er uarbejdsdygtig i over 5 uger.

5
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De typiske ulykker - og deres forebyggelse
På Arbejdstilsynets hjemmeside, www.at.dk, er det muligt at læse hele den rapport, der ligger til grund for folderen her - ”Ulykker ved brug af interne transportmidler”.
Her gennemgås de mest hyppige ulykker - deres umiddelbare årsager og forebyggelse.

Trucks
Ulykker ved brug af trucks omfatter tre typer: Ulykker der rammer personer, som
ikke har noget med det arbejde som trucken udfører at gøre; ulykker der skyldes
at truckføreren og de øvrige arbejdende ikke koordinerer deres handlinger; ulykker der skyldes at truckføreren og/eller de øvrige arbejdende rammes af gods,
der falder ned.








De almindeligste forholdsregler
Adskil gående og kørende, udarbejd færdselsregler, hold afstand.
Afmærk færdselsvejene, sørg for ryddelighed og tilgængelighed.
Sørg for at stable gods stabilt. Brug paller.
Undgå at stable til stor højde og at gods
rækker ud over trucken. Få godt fat om
godset, når det transporteres.
Sørg for klar og tydelig kommunikation
mellem fører og hjælpere. Hav altid øjenkontakt.
Vær ekstra opmærksom, når trucken starter og bakker. Brems trucken helt før du
stiger af - og spring aldrig af og på.

 Henvisninger
 At-vejledning A.1.9 om faste arbejdssteders
indretning.
 At-meddelelse nr. 2.02.11 om hejse, løfteog transportredskaber.
 Bekendtgørelse nr. 1109 af 15. dec. 1992
om anvendelse af tekniske hjælpemidler









6

Afmærk færdselsvejene. Sørg for god
plads, ryddelighed og tilgængelighed.
Sørg for plane underlag uden huller og
niveauforskydninger.
Sørg for at stable gods stabilt. Brug paller.
Undgå at gods stikker ud fra el-løftevognen.
Undgå at stable til stor højde.
Vær ekstra opmærksom når der startes og
bakkes. Sørg for vedligeholdelse. Stop- og
bremsefunktion skal være 100% funktionsdygtig.
Hold øje med andre arbejdende. Hav f.eks.
øjenkontakt.
Brug sikkerhedssko. Forsøg ikke at gribe
faldende gods.








Ulykker ved brug af el-løftevogne deler sig typisk i tre kategorier: Ulykker hvor
føreren eller andre påkøres af vognen; ulykker hvor føreren eller andre klemmes
mellem vognen og noget faststående, f.eks. en mur eller en reol; ulykker hvor
gods falder ned fra løftevognen, eller derfra hvor godset hentes eller afsættes.
De almindeligste forholdsregler

Ulykker med manuelle transportmidler - f.eks. rullepaller, bordvogne og sækkevogne - rammer især føreren selv. Ulykkerne sker typisk, når føreren sætter vognen i gang. Føreren bliver f.eks. mast mellem vognen og faststående inventar eller rammes af faldende gods. En del ulykkestilfælde skyldes førerens forsøg på
at gribe godset.



El-løftevogne


Manuelle transportmidler

 Henvisninger
 At-vejledning A.1.9 om faste arbejdssteders
indretning.

 At-meddelelse nr. 2.02.11 om hejse, løfteog transportredskaber.
 Bekendtgørelse nr. 1109 af 15. dec. 1992
om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

De almindeligste forholdsregler
Sørg for plane gulve uden huller.
Vælg en vogn der passer til den opgave,
der skal udføres. Sørg for at stable godset
stabilt - tungt gods placeres nederst.
Sørg for at vognen let kan sættes i gang drejehjul bør f.eks. været stillet i kørselsretningen.
Vælg vogne uden skarpe kanter hvor håndgrebet sidder, så det er muligt at gå med
vognen uden at støde imod vægge o.lign.
Brug lukket fodtøj - så fødder og tæer ikke
kommer til skade ved sammenstød med
vognen.

 Henvisninger
 Bekendtgørelse nr. 1109 af 15. dec. 1992
om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Lastvogne
Ulykkerne rammer typisk lastvognens fører eller hjælpere og sker i forbindelse
med håndtering af godset eller i forbindelse med betjening af bilen eller bagsmækken. En del ulykker rammer personer, der intet direkte har med transporten
at gøre.









De almindeligste forholdsregler
Brug hjælpemidler, f.eks. rulleborde og palleløftere ved flytning af gods.
Sørg for at stable godset stabilt på bagsmækløfteren.
Sørg for at godset ikke kan forskubbe sig
under transporten. Fastsiddende gods må
aldrig løsnes, når laddet er tippet.
Kravl eller læn dig aldrig ind under et løftet
lad.
Betjening af bagsmækløfter med spiralkabel må kun bruges, når man kører ned
sammen med løfteren, ikke når løfteren
betjenes fra jorden.
Vedligehold bagsmækkens skridsikre belægning - den slides. Brug sikkerhedssko.

 Henvisninger
 Bekendtgørelse nr. 1109 af 15. dec. 1992
om anvendelse af tekniske hjælpemidler
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Ulykker ved brug af el-løftevogne deler sig typisk i tre kategorier: Ulykker hvor
føreren eller andre påkøres af vognen; ulykker hvor føreren eller andre klemmes
mellem vognen og noget faststående, f.eks. en mur eller en reol; ulykker hvor
gods falder ned fra løftevognen, eller derfra hvor godset hentes eller afsættes.
De almindeligste forholdsregler

Ulykker med manuelle transportmidler - f.eks. rullepaller, bordvogne og sækkevogne - rammer især føreren selv. Ulykkerne sker typisk, når føreren sætter vognen i gang. Føreren bliver f.eks. mast mellem vognen og faststående inventar eller rammes af faldende gods. En del ulykkestilfælde skyldes førerens forsøg på
at gribe godset.



El-løftevogne


Manuelle transportmidler

 Henvisninger
 At-vejledning A.1.9 om faste arbejdssteders
indretning.

 At-meddelelse nr. 2.02.11 om hejse, løfteog transportredskaber.
 Bekendtgørelse nr. 1109 af 15. dec. 1992
om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

De almindeligste forholdsregler
Sørg for plane gulve uden huller.
Vælg en vogn der passer til den opgave,
der skal udføres. Sørg for at stable godset
stabilt - tungt gods placeres nederst.
Sørg for at vognen let kan sættes i gang drejehjul bør f.eks. været stillet i kørselsretningen.
Vælg vogne uden skarpe kanter hvor håndgrebet sidder, så det er muligt at gå med
vognen uden at støde imod vægge o.lign.
Brug lukket fodtøj - så fødder og tæer ikke
kommer til skade ved sammenstød med
vognen.

 Henvisninger
 Bekendtgørelse nr. 1109 af 15. dec. 1992
om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Lastvogne
Ulykkerne rammer typisk lastvognens fører eller hjælpere og sker i forbindelse
med håndtering af godset eller i forbindelse med betjening af bilen eller bagsmækken. En del ulykker rammer personer, der intet direkte har med transporten
at gøre.









De almindeligste forholdsregler
Brug hjælpemidler, f.eks. rulleborde og palleløftere ved flytning af gods.
Sørg for at stable godset stabilt på bagsmækløfteren.
Sørg for at godset ikke kan forskubbe sig
under transporten. Fastsiddende gods må
aldrig løsnes, når laddet er tippet.
Kravl eller læn dig aldrig ind under et løftet
lad.
Betjening af bagsmækløfter med spiralkabel må kun bruges, når man kører ned
sammen med løfteren, ikke når løfteren
betjenes fra jorden.
Vedligehold bagsmækkens skridsikre belægning - den slides. Brug sikkerhedssko.

 Henvisninger
 Bekendtgørelse nr. 1109 af 15. dec. 1992
om anvendelse af tekniske hjælpemidler
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Ulykker ved intern transport fordelt på branchegrupper og ulykkernes alvor.
Anmeldte arbejdsulykker 1994 - 2002.
Branchegrupper
01 Metal-, stålværker og støberier
02 Fremstilling af transportmidler
03 Skibsværfter
04 El- og varmeforsyning
05 Jern- og metalvareindustri
06 Maskinindustri
07 El- og elektronikindustri
08 Autobranchen
09 Jord-, beton- og belægning
10 Murer-, snedker- og tømrerforretninger
11 Færdiggørelsesarbejde
12 Isolering og installation
13 Trykkerier og udgivervirksomhed
14 Papir- og papvarer samt bogbinding
15 Engroshandel
16 Transport af gods
17 Transport af passagerer
18 Brandvæsen og redningskorps
19 Tekstil, beklædning og læder
20 Træ- og møbelindustri
21 Plast, gummi, asfalt og mineralolie
22 Sten, ler og glas
23 Medicinsk udstyr, legetøj, foto mv.
24 Kemisk industri
25 Tunge råmaterialer og halvfabrikata
26 Medicinalvarer og farmaceutiske råvarer
27 Kontor og administration
28 Butikker
29 Supermarkeder og varehuse
30 Vandforsyning, kloak, losseplads og forbrænding
31 Personlig pleje og anden service
32 Rengøring, vaskerier og renserier
33 Telekommunikation
34 Militær og politi
35 Hotel og restauration
36 Kultur m.v.
37 Svine- og kreaturslagterier
38 Fjerkræslagterier, fiske- og foderfabrikker
39 Konserves og drikkevarer m.v.
40 Brød, tobak, chokolade og sukkervarer
41 Mejeriprodukter og margarine
42 Landbrug
43 Gartneri og skovbrug
44 Sygehuse
45 Hjemmepleje og døgninstitutioner m.v. for voksne
46 Dag- og døgninstitutioner for børn og unge
47 Praktiserende læger, tandlæger, fysioterap. m.m.
48 Undervisning og forskning
49 Fiskeri, bugserings- og redningsvæsen
99 Uoplyst
I alt

Død

Alvorlige

Andre

I alt

2

53
93
59
31
269
317
42
52
274
80
13
88
44
38
391
619
132
31
46
220
79
128
24
44
44
10
291
93
123
23
15
48
8
69
27
37
116
95
83
108
111
174
70
77
158
37
27
111
9
75
5206

208
378
285
115
1144
1152
221
148
743
178
37
268
136
192
1522
2892
1331
248
165
909
413
529
99
264
157
96
1156
297
590
99
36
238
54
342
271
126
1164
670
699
554
528
244
203
470
1136
239
53
344
10
348
23701

263
471
345
149
1418
1475
263
201
1030
263
51
356
182
230
1924
3531
1473
279
211
1131
492
661
123
308
205
106
1455
392
714
123
53
287
62
411
298
163
1280
768
784
662
639
441
277
547
1294
277
80
458
19
429
29054

1
3
5
6
1
13
5
1
2
11
20
10

2
4

4
8
2
1
1
2
1

3
2

23
4

1
3
6
147

Det tilsyneladende ufarlige
- ulykker ved brug af interne transportmidler
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