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»Det gode arbejdsmiljø for det kørende folk

Seniorkonsulent Gitte Marcussen
Tlf. 27 61 39 22

gima@alectia.com

• Oplægget sætter fokus på de overordnede betragtninger, man skal være 
bevidste om.

• Afgrænsning til det der foregår i kabinen.

• Ideer til, hvad man kan arbejde med på egen forsyning.

»Rammen



2/3/2017

2

» TRAFIKSIKKERHED
• de fysiske forhold 
• din kørsel
• din opmærksomhed 

»Hvor trafiksikker er du bag rattet?

Er den bil du kører i på arbejdet en sikker arbejdsplads?

Tjekker du dine dæk en gang om måneden?

Har du opmærksomheden på trafikken (fx ikke bruger mobilen)?

Overholder du fartgrænserne og kører efter forholdene?

Er selen altid spændt? 

Tager du et powernap/pause, når du er træt?

Holder du behørig afstand til forankørende?

Har du undgået at været impliceret i trafikuheld?

1-3 point =  det halter rigtig mange steder
4-7 point  =  det kan godt blive bedre
8 point     =  det kører!
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https://youtu.be/JcVSQh5MbTo

»Husk selen – også på de korte ture

Varebiler har 3 gange større risiko for at blive involveret i en trafikulykke end 
personbiler.

Varebiler har ringere køreegenskaber og de sværere at håndtere end personbiler.

»Varebiler

Sikkertrafik.dk

https://youtu.be/JcVSQh5MbTo
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»Distraktion nedsætter reaktionstiden!

Visuel (vedr. synet) - når bilisten ser væk fra trafikken

Kognitiv (vedr. hjernen) - når bilisten har tankerne et andet sted end trafikken

Motorisk (vedr. bevægelse) - når bilisten slipper rattet med en eller begge hænder

Auditiv (vedr. øret) - når bilisten lytter efter andet end trafikken

Fx SMS
• Øjnene er væk fra vejen
• Hånden er væk fra rattet
• Tankerne er væk fra trafikken.

- og så er man ikke en sikker bilist

Færdselslovens § 55a
”Førere af køretøjer må under kørsel ikke
benytte sig af håndholdte mobiltelefoner”

7Sikkertrafik.dk

»4 sekunders uopmærksomhed 

8Sikkertrafik.dk
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• Minimere antal af ulykker og skader i forbindelse med erhvervskørsel

• Image ved at tage ansvar for sikkerheden i trafikken og samtidig lade 
køretøjerne repræsentere forsyningen positivt

• Økonomi ved at minimere brændstofforbrug og skadesomkostninger

• Fokus på miljøet, da et lavere brændstofforbrug minimerer udledning af CO2

• Hygiejne i forhold til vandforsyning og spildevandsforsyning

»Trafikpolitik

» ERGONOMI OG 
INDRETNING
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Når olielampen i bilen blinker, reagerer de fleste.

»Ergonomi i bilen

»Hvad er vigtigt

Organisering

Indretning

Indstilling

Adfærd
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» TRIVSEL OG SAMARBEJDE 
OM ARBEJDSMILJØ
• Forbindelsen til forsyningen, leder og kollegaer

»Hvordan når I hinanden hos jer?
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Safety Walk (Safety Drive)

• Lederen kan i sin dialog med medarbejderen have et punkt, der hedder 
arbejdsmiljø – sikkerhed og trivsel. 

• Lederen kan desuden have arbejdsmiljø som punkt, når han/hun besøger 
medarbejderen i bilen.

• Når ledere deltager i Safety Drive, kan relevant information sendes rundt til alle 
i fx interne nyhedsbreve.

»Arbejdsmiljø på distancen

APV:

• Afholde APV i forbindelse med afdelingsmøde eller anden aktivitet, hvor alle er 
samlet. 

• Afholde APV elektronisk – med opfølgning på, at alle har svaret

• Desuden bør alle hændelser registreres løbende og indgå i APV’en.

• Evt. trivselsmålinger samt diverse kortlægninger fx ergonomi bør ligeledes 
indgå i APV’en.

»Arbejdsmiljø på distancen
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Registrering af hændelser:

• Brug af Plan A – eller anden simpel metode til at indrapportere hændelser

• Punkt på møder – fx afdelingsmøder

• Oprette målsætningstal (KPI’er) på hændelser/ulykker

• Synliggøre status for hændelser på møder og fx  i interne nyhedsbreve.

• Sende info om ulykker på SMS – MMS til alle i afdelingen

»Arbejdsmiljø på distancen

TAKE 5 – på hjul:
• Fuld STOP
• SE til højre og venstre
• TÆNK opgaven igennem
• PLANLÆG
• GØR DET …… sikkert 

Hvordan:
• Kampagne kan startes på afdelingsmøde eller lignende.

• Der kan laves materiale, som sendes med fx nyhedsbreve ud – samt med 
opfølgning på mål-tal.

• Sende MMS og SMS med kampagne-info

• Følge op på Safety Drives / møder

»Arbejdsmiljø på distancen
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 Holde opmærksomheden på trafikken (fx ikke bruge mobilen)

 Overholde fartgrænserne

 Spænde selen

 Være opmærksom på træthed

 Holde behørig afstand til forankørende

 Indstille sæde og ret, så det passer til netop dig

 Lave små øvelser, når du holder for rødt …. eller i kø

 Spise sundere

 Indrapportere hændelser

 Bedre kommunikation / information om arbejdsmiljø

 Safety Walk (Drive)

 Lave en færdselspolitik

»1 ting som du vil ændre eller påvirke, når du kommer på 

arbejde igen – eller allerede i bilen på vej hjem

19

Follow ALECTIA

www.linkedin.com/company/alectia

www.alectia.com

»End slide


