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Forebyggelse af ulykker og materielle skader 
ved afprøvning af systemet I_Site på Tulip 

Vejle Nord 
K Ø D I N D U S T R I E N   

Indledning 

Med henblik på at forebygge ulykker og materielle skader i den interne færdsel har Tulip 

Vejle Nord i en periode afprøvet systemet I_Site fra Toyota. Afprøvningen og det samlede 

projekt er gennemført af Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg (KAU) under 

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. I projektet har ALECTIA A/S endvidere deltaget 

med arbejdsmiljøfaglig sparring og facilitering. 

 

I_Site er et teknologisk informationssystem målrettet mod særligt trucks. Systemet 

registrerer alle påkørsler, og på den måde kan der skabes et overblik over den enkelte 

truckførers kørsel. 

 

Kort kan siges, at I_Site kan danne overblik over: 

 Antallet af påkørsler for den enkelte truckfører, hvilket overordnet kan indikere 

 noget om adfærd eller behov for supplerende uddannelse i truckkørsel 

 Omfanget af materielle skader og hvordan de opstår 

 Hvem der har adgang til at køre trucks, idet igangsætning af trucks kun kan foregå 

 efter forudgående indtastning af personlig kode 

 

På Tulip Vejle Nord, har erfaringerne med systemet generelt været positive, bl.a. har det 

tydeligvis en hensigtsmæssig effekt på kørselsadfærden samt omfanget af materielle 

skader. Dog har systemet også nogle begrænsninger. For det første er systemet meget 

følsomt, f.eks. medfører ujævnheder i belægninger ofte registreringer, som ikke kan 

henføres til uhensigtsmæssig kørsel. For det andet er det vigtigt at understrege, at 

systemet ikke kan stå alene. Forud for implementering skal den interne færdsel være 

reguleret i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen, dvs. ved fysisk regulering 

(opstregning, skiltning, mv.) og f.eks. udarbejdelse af færdselspolitik- og regler. Begge 

dele har Tulip Vejle Nord gennemført i et forudgående projekt med titlen ”Sikker adfærd i 

færdslen”, se drejebog. 

 

 

 

http://www.barjordtilbord.dk/Default.aspx?ID=5922
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Baggrund 

På Tulip Vejle Nord er der løbende fokus på arbejdsmiljøet, herunder aktiviteter, der kan 

forebygge risikoen for arbejdsulykker. Hertil kommer fokus på driftsoptimering, hvor bl.a. 

reduktion af materielle skader er en interessant parameter. 

 

Begge dele var argumenter for at afprøve systemet I-site 

 

Projektforløbet  

Projektet har forløbet i ca. ét år. Systemet blev i august 2011 monteret på samtlige trucks 

i produktionen, hvilket blev efterfulgt af en indkøringsperiode.  

Indsatsperioden forløb fra oktober 2011 til august 2012, hvor der er foretaget 

registreringer og dataopsamling. Som en del af projektet er der foretaget en før- og 

eftermåling i forbindelse med indsatsperioden. Før- og eftermålingen indeholder 10 

spørgsmål, og er vedlagt som bilag 1. I perioden er der derudover foretaget registreringer 

af ulykker, nærved-ulykker og materielle skader. 

 

Resultaterne 

 

Antal registrerede påkørsler 

I_Site registrerer påkørsler i 3 kategorier, høje, mellem og lave, der afhænger af den 

kraftpåvirkning trucken modtager / absorberer. 

 

I indsatsperioden har fordelingen af registreringer været følgende: 

 Høje: 510 

 Mellem: 1983 

 Lave: 14718 

 

Som skrevet indledningsvis er en væsentlig del af de lave påkørsler forårsaget af mindre 

rystelser på trucken, herunder ujævnheder og kanter på gulv. Systemet er således ikke i 

stand til at skelne mellem horisontale påvirkninger (kollision) og vertikale påvirkninger 

(f.eks. ujævnheder i gulv). Det er klart en begrænsning ved systemet. Derfor er det reelt 

høje- og mellemregistreringerne, der er retvisende i relation til kollision. 

 

Før- og eftermåling 

Før- og eftermålingen bestod af en række spørgsmål, der havde til formål at afdække 

sikkerhedskulturen, herunder om implementeringen af I_Site har haft en positiv betydning 

for sikkerheden. 
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Alle spørgsmål kunne afkrydses i 5 kategorier: Meget sjælden, sjældent, jævnligt, ofte, og 

meget ofte. 

 

Antal besvarelser var: 

 Før måling: 135 ud af 220 udleverede spørgeskemaer 

 Efter måling: 168 ud af 220 udleverede spørgeskemaer 

 

Resultaterne er præsenteret grafisk via stolper over procentvis fordeling på de 5 

kategorier, og ses af bilag 2. 

 

Kommentarer til før- og eftermåling i relation til I_Site og de enkelte spørgsmål: 

 

1. Jeg føler mig tryg i virksomhedens interne færdsel 

Målingen viser at I_Site bidrager til at øge trygheden i den interne færdsel.  

 

2. Jeg oplever at der opstår farlige situationer (tilløb til ulykker) 

Målingen viser at færre oplever farlige situationer efter implementering af I_Site. 

 

3. Jeg oplever, at der sker påkørsler med materiel skade 

Målingen viser at færre oplever påkørsler med materiel skade til følge efter 

implementeringen af I_Site. 

 

4. Ved nærved hændelser får jeg det registreret som tilløb til ulykker 

Målingen viser at implementering af I_Site ikke har nogen signifikant betydning for 

registrering af tilløb til ulykker. At få registreret tilløb til ulykker handler i højere grad om 

information og løbende fokus fra ledelse og arbejdsmiljøorganisation. 

 

5. Ved materiel skade giver jeg ledelsen besked om skaden 

Målingen viser, at flere giver ledelsen besked om materiel skade efter implementeringen 

af I_Site. 

 

6. Jeg oplever, at der er fokus på sikkerheden i den interne færdsel 

Målingen viser meget tydeligt, at der opstår et øget fokus på sikkerheden i den interne 

færdsel efter implementeringen af I_Site. 

 

7. Jeg får information om ulykker og tilløb til ulykker i den interne færdsel 

Målingen viser at flere oplever, at de får information om ulykker og tilløb til ulykker efter 

implementeringen af I_Site. Dette hænger især sammen med at truckførerne gennem 
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månedlige opgørelser af påkørsler også får information, og selv viser interesse for, 

ulykker og tilløb til ulykker. 

 

8. Jeg får information om udgifter til materielle skader 

Målingen viser overvejende at færre føler de bliver informeret om udgifter til materielle 

skader efter implementeringen af I_Site. Denne udvikling skal dog i højere grad relateres 

til virksomhedens eget informationsniveau, da I_Site ikke har direkte indvirkning på 

information.  

 

9. Jeg drøfter forhold om den interne færdsel med kollegaer og ledelse 

Målingen viser, at implementering af I_Site skaber et fokus på den interne færdsel, der 

medfører at forholdene i højere grad drøftes. 

 

10. Jeg oplever at have tilstrækkelig viden om virksomhedens retningslinjer for 

sikker adfærd 

Målingen viser ikke nogen klar tendens i forhold til dette spørgsmål, og det skyldes, at det 

ikke er I_Site, men derimod virksomhedens informationsniveau der er afgørende. 

 

Sammenfattende kan siges at før og eftermålingen viser, at I_Site generelt øger fokus på 

den interne færdsel, herunder følelsen af sikkerhed og tryghed i den interne færdsel 

ligesom fokus på materielle skader stiger. Dog har I_Site ingen betydning på øvrige 

forhold, som eksempelvis registrering af tilløb til ulykker. Det kræver et særskilt fokus fra 

ledelse og arbejdsmiljøorganisation særligt i forhold til information. 

 

Ulykker 

I indsatsperioden har der ikke været arbejdsulykker relateret til den interne færdsel, 

hvilket dog ikke alene kan henføres til implementering af I_Site. Således forekom der 

heller ikke arbejdsulykker relateret til intern færdsel i en længere periode op til 

implementeringen. 

 

Tilløb til ulykker 

Implementeringen af I_Site har ikke medført en stigning i registreringen af tilløb til 

ulykker i den interne færdsel. Registrering af tilløb til ulykker handler i højere grad om 

information og sikkerhedskultur. Dog kan I_Site være med til at sætte fokus på de 

situationer, hvor der kan være tilløb. 

 

Materielle skader og udgifter 

Der er i 2 sammenlignelige perioder beregnet udgifter til materielle skader på trucks og 

bygninger: 
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Før implementering af I_Site, 1. oktober 2010 – 1. juni 2011: 524.090 kr. 

Efter implementering af I_Site 1. oktober 2011 – 1. juni 2012: 291.650 kr. 

 

Tallene viser en betydelig reduktion på omkostningerne til materielle skader, i alt 45 % 

efter implementeringen af I_Site. 

 

Cost-benefit ved investering i I_Site 

Antages I_Site at kunne sparre virksomheden for et ”fast beløb” på 232.440 kr. over 8 

måneder vil der, monterings- og leasingsafgift taget i betragtning, være overskud på 

investeringen fra dag et! 

 

Udtalelser 

I forbindelse med projektet er der indhentet udtalelser fra en række afdelinger, med 

henblik på at belyse medarbejdernes og ledelsens opfattelse af I_Site. 

 

Der er følgende udtalelser: 

 
Ansaltningen: 

Arbejdsmiljørepræsentant Bill Christiansen udtaler: ”I starten var man usikker på om 

systemet virkede, og hvad det skulle bruges til. Synes det er blevet bedre med tiden, og 

der er ikke samme modstand mod systemet, som det var i starten af prøveperioden. Når 

det er sagt, så er der mange fejl på systemet, som gør at medarbejderne mister tilliden til 

systemet. Fejl som der ikke altid er en tilfredsstillende tilbagemelding på fra Toyotas side. 

Jeg synes, at adfærden i kørslen er den samme som før prøveperioden, men dette skyldes 

at pladsen stadig er meget trang i afdelingen, og så er det den afdeling med flest kørte 

timer på fabrikken”. 

 

Ansaltningen: 

Mester Claus Jelling udtaler: ”Jeg er af den opfattelse at systemet er godt, da 

medarbejderne kommer til at tænke mere på adfærd i kørselsmønsteret. Dette kan 

reducere skader og udgifter på trucks og bygninger. Men pladsen er stadig trang, og dette 

giver en del udfordringer i dagligdagen. Men jeg kan tilslutte mig systemet”. 

 

Dåseloft: 

Arbejdsmiljørepræsentant Birthe Andersen udtaler: ”Systemet virker, men da vi er en 

afdeling som ikke har de store pladsproblemer, har dette system ikke haft den store effekt 

på kørslen i afdelingen. Vi har ikke fået hverken flere eller mindre skader i afdelingen i 

prøveperioden”. 
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Pakkeri: 

Arbejdsmiljørepræsentant Jan Ivanhoe udtaler: ”Systemet har givet en synlig effekt, og 

har klart ændret kørselsmønstret i afdelingen. Medarbejderne tænker mere over måden 

der køres på nu, da man bliver holdt op på sin adfærd, med de rapporter som laves ved 

høje (alarm) påkørsler, så vil klart anbefale systemet”. 

 

 
Som det fremgår af udtalelserne er der delte meninger om systemet. Blandt andet 

pointeres det, at systemet måske ikke har den store berettigelse, hvor pladsforholdene er 

tilfredsstillende. Andre pointerer, at det har en klar effekt på kørselsmønstret og dermed 

adfærden og sikkerhedskulturen. 

 

Konklusioner 

På baggrund af indsatsperioden, resultaterne og udtalelserne kan der drages følgende 

konklusioner om I_Site: 

 

 Systemet kan ikke stå alene når det handler om sikkerheden på arbejdspladen. Forud 

skal den interne færdsel være reguleret i overensstemmelse med 

arbejdsmiljølovgivningen, dvs. ved fysisk regulering (opstregning, skiltning, mv.) og 

f.eks. udarbejdelse af færdselspolitik- og regler. Endvidere har det ikke umiddelbart 

indvirkning på opmærksomheden omkring registrering af tilløb til ulykker. 

 Systemet har sine begrænsninger, idet det ikke er i stand til at skelne mellem 

horisontale påvirkninger (kollision) og vertikale påvirkninger (f.eks. ujævnheder i 

gulv). Det er klart en begrænsning ved systemet og medfører en overhyppighed af 

lave registreringer. Derfor er det reelt kun høje- og mellemregistreringer, der er 

retvisende i relation til kollision og dermed sikkerhed. 

 Systemet har formentlig den største effekt i områder og afdelinger, hvor der er 

udfordringer i truckkørslen pga. pladsmangel. 

 Systemet har en effekt på adfærden og dermed kørselsmønstret. Generelt bliver 

truckførerne mere opmærksomme på deres kørsel, hvilket er til gavn for sikkerheden. 

 Systemet øger trygheden blandt medarbejderne i den interne færdsel. Det skaber 

fokus og flere drøftelser omkring sikkerheden, og flere oplever færre farlige 

situationer i den interne færdsel. 

 Systemet har en markant målelig effekt på omkostninger til materielle skader, og er i 

dette projekt en god forretning ud fra et ”cost-benefit” synspunkt. 

 

Sluttelig kan siges at systemet skal implementeres med fuld information til de ansatte, så 

alle er oplyste om formålet. Fyldestgørende information er således helt afgørende for 

succesen. 
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Bilag 1: Spørgeskema til før- og eftermåling 

 

 

Forebyggelse af ulykker ved truck ved afprøvning af 

I_site 

 

Førmåling   

 

Spørgsmål 1 

1. Jeg føler mig tryg i virksomhedens interne færdsel. 

     
  1   2   3   4   5 
meget    meget 

sjældent    ofte 

 

Spørgsmål 2 

2. Jeg oplever at der opstår farlige situationer (tilløb til ulykker)  

     
  1   2   3   4   5 
meget    meget 

sjældent    ofte 

 

Spørgsmål 3 

3. Jeg oplever at der sker påkørsler med materiel skade 

     
  1   2   3   4   5 
meget    meget 

sjældent    ofte 

 

Spørgsmål 4 

4. Ved nærved hændelser, får jeg registreret det som tilløb til ulykker 

     
  1   2   3   4   5 
meget    meget 
sjældent    ofte 

 

Spørgsmål 5 

5. Ved materiel skade giver jeg ledelse besked om skaden 

     
  1   2   3   4   5 
meget    meget 

sjældent    ofte 
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Spørgsmål 6 

6. Jeg oplever at der er fokus på sikkerheden i den interne færdsel 

     
  1   2   3   4   5 
meget    meget 

sjældent    ofte 

 

 

Spørgsmål 7 

7. Jeg får information om ulykker og tilløb til ulykker i den interne færdsel 

     
  1   2   3   4   5 
meget    meget 

sjældent    ofte 

 

Spørgsmål 8 

8. Jeg får information om udgifter til materielle skader  

     
  1   2   3   4   5 
meget    meget 
sjældent    ofte 

 

Spørgsmål 9 

9. Jeg drøfter forhold om den interne færdsel med kolleger og ledelse 

     
  1   2   3   4   5 
meget    meget 

sjældent    ofte 

 

 

Spørgsmål 10 

11. Jeg oplever at have tilstrækkelig viden om virksomhedens retningslinjer for sikker 

adfærd 

     

1   2   3   4   5 
meget    meget 

sjældent    ofte 
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Bilag 2: Resultater af før- og eftermåling 
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