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Fakta om intern færdsel 
 

Før arbejdet med regulering af den interne færdsel startes op, er det altid en god ide at have 
styr på sin viden på området.  
 
Formålet med afsnittet er at sikre den rette baggrundsviden, som er nødvendig i den samlede 
forståelse af intern færdsel.  
 
Hvordan defineres den interne færdsel, og hvad er omfattet? Hvad siger lovgivningen, er der 
særlige regler? Hvordan ser ulykkesstatistikkerne ud? 
 
Det kan I får svar på ved at læse afsnittet under dette faneblad. 
 
 
 
Afsnittet indeholder: 

• Definitionerne på intern færdsel 
• Gennemgang af lovgrundlaget 
• Præsentation af ulykkesstatistikker 

 
 
 
 
 
 
 
 
Slutteligt henvises til andet og brugbart materiale, bl.a. bekendtgørelser, vejledninger, mv. 
 
 
CD 
Det beskrevne materiale kan hentes på den vedlagte CD i mappen ”Lovgrundlag og 
ulykkesstatistikker – fakta om intern færdsel”. 
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Fakta om intern færdsel 
 

Hvad er intern færdsel 
Den interne færdsel omfatter al gående og kørende transport, der foregår indenfor og udenfor 
på virksomhedens område. I dette materiale afgrænses fokus til intern færdsel indenfor, dog 
kan mappens indhold i hovedtræk også anvendes til forholdene udenfor. 
 
Ved gående transport forstås virksomhedens egne medarbejdere, når de under arbejdet 
bevæger sig mellem arbejdsfunktioner og afdelinger. Hertil kommer eksterne personer, der 
har adgang til virksomheden, f.eks. rengøringspersonale, håndværkere, underleverandører, 
posten og sælgere.  
 
Ved kørende transport forstås al færdsel, hvor der indgår et teknisk hjælpemiddel, fx 
selvkørende transportmidler, primært gaffeltrucks og gaffelstablere, men også transportmidler, 
der betjenes gående, som f.eks. vemagvogne, bordvogne og sækkevogne, er omfattet.  
 
Områder, hvor der håndteres gods i over 2 meters højde, f.eks. med gaffeltruck eller kran, og 
hvor der samtidig færdes andre personer, kræver særlig opmærksomhed ved vurdering og 
indretning af den interne færdsel. Det gælder også områder, hvor der transporters gods i over 
2 meters højde, fx med conveyorsystemer eller transportbånd. 
 
 
Lovgrundlag 
Regulering af den interne færdsel har længe været et krav i henhold til Arbejdstilsynets 
bekendtgørelse nr. 559 om faste arbejdssteders indretning, hvor følgende fremgår af § 13: 
 
§ 13. ”Der skal på arbejdsstedet være indrettet tilstrækkelige færdselsveje og -arealer af en sådan 
størrelse og beskaffenhed, at færdslen på stedet kan foregå uhindret samt uden fare for sikkerhed og 
sundhed og med anvendelse af tekniske hjælpemidler i fornødent omfang”.  
 
Stk. 2. ”Færdselsveje og -arealer, der er hævet over tilstødende arealer, skal være forsynet med 
passende værn”.  
 
Stk. 3. ”Færdselsveje for køretøjer skal placeres i en passende afstand fra døre, porte, passager for 
gående færdsel, korridorer, trapper og lignende”. 
 
På grund af mange og alvorlige arbejdsulykker, blev lovgivningen om den interne færdsel i 
2004 opstrammet og indgår nu som et område i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 259 om 
brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere. Bekendtgørelsen regulerer de områder og 
problemstillinger, som virksomhederne skal løse i samarbejde med en autoriseret arbejds-
miljørådgiver. I forhold til den interne færdsel reguleres området efter denne bekendtgørelse 
ved følgende paragraffer: 
 
§ 27. ”Intern færdsel på faste arbejdssteder, hvor kørende trafik sammenblandes med faste 
arbejdspladser eller gående trafik”.  
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§ 28. ”Håndtering af gods på faste arbejdssteder med trucks eller lignende i mere end 2 meters højde 
på steder, hvor der samtidig kan færdes andre personer”. 
 
I praksis betyder det, at Arbejdstilsynet påbyder virksomheden at bruge en autoriseret 
rådgiver i de tilfælde, hvor den interne færdsel ikke er planlagt og organiseret tilstrækkeligt 
indenfor disse to hovedområder. 
 
Hvor opstår ulykkerne 
På baggrund af Arbejdstilsynets statistikker for arbejdsulykker ved intern transport, der er 
opgjort for hhv. perioden 1994 - 2002 og 2003 - 2007, kan der ses en række interessante 
forhold for delbrancher og alle brancher til sammen.  
 
 
Alle brancher 
Betragtes udvalgte dele af statistikkerne for alle brancher kan følgende sammenlignelige data 
trækkes ud for de to perioder: 
 
 
Perioden 1994 - 2002 
Skadetype Intern færdsel 
 

Antal Procent af alle 
ulykker 

 
Alle ulykker  

(alle brancher) 

Død 147 23 649 
Amputation af ben, fødder og tæer 46 35 132 
Knoglebrud på ben, fødder og tæer 2.034 16 12.832 
Bløddelsskader på ben, fødder og tæer 3.268 20 16.157 
Ulykker i alt / gennemsnit pr. år 29.054/3.632 7 438.093 
 

Perioden 2003-2007 

Intern færdsel Skadetype 

Antal Procent af alle 
ulykker 

Alle ulykker  
(alle brancher) 

Død 28 10 278 
Amputation af ben, fødder og tæer 12 32 38 
Knoglebrud på ben, fødder og tæer 873 13 6.612 
Bløddelsskader på ben, fødder og tæer 910 16 5.544 
Ulykker i alt / gennemsnit pr. år 16.160/4.040 7 230.529 
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Delbranche kødindustri 
Arbejdstilsynet har ikke udarbejdet særskilte opgørelser for kødindustri eller kødforarbejdning, 
og derfor repræsenteres statistikkerne ved gruppen ”svine og kreaturslagterier”, hvorunder 
kødindustriens ulykker er en delmængde. I nedenstående ses udvalgte og sammenlignelige 
statistikker for hhv. perioden 1994 - 2002 og 2003 - 2007. 
 

Perioden 1994 - 2002  
Branchegruppe Intern færdsel 
 Antal  

ulykker 
Procent 
af alle Incidens 

 
Alle ulykker  
(i branchen) 

Svine- og kreaturslagterier 1.280 6 8 22.369 

 
Branchegruppe Intern færdsel 
 

Død Alvorlige 
ulykker 

Andre 
ulykker 

 
I alt 

Svine- og kreaturslagterier 0 116 1.164 1.280 

 
 
Perioden 2003 - 2007  
Branchegruppe Intern færdsel 
 Antal  

ulykker 
Procent 
af alle Incidens 

 
Alle ulykker  
(i branchen) 

Svine- og kreaturslagterier 498 5 6 10.085 

 
Branchegruppe Intern færdsel 
 

Død Alvorlige 
ulykker 

Andre 
ulykker 

 
I alt 

Svine- og kreaturslagterier 0 54 444 498 

 
 
Hvad viser statistikkerne? 
På baggrund af statistikkerne for de 2 perioder ses, at antallet af ulykker ved intern færdsel for 
alle brancher tilsammen er uændret over årene og udgør 7 % af alle ulykker.  
 
Samlet set er antallet af alvorlige ulykker som amputationer og knogleskader også ret stabilt, 
mens antallet af dødsulykker tydeligt er faldet fra første til anden periode. Endvidere kan det 
konstateres, at det gennemsnitlige antal ulykker ved intern transport pr. år for alle brancher er 
stigende med 3.632 ulykker pr. år i perioden 1994 - 2002 og 4.040 ulykker pr. år i perioden 
2003 - 2007. 
 
For svine og kreaturslagterier, herunder kødindustrien, er antallet af ulykker ved intern 
transport i forhold til det totale antal ulykker indenfor branchen faldet fra 6 % i perioden 1994 -
2002 til 5 % i perioden 2003 - 2007. Beregnet som incidens, dvs.  pr. 1.000 beskæftigede, 
svarer det i de tilsvarende perioder til et fald fra 8 til 6. Incidensen er for begge perioder en af 
de højeste sammenlignet med alle andre brancher.  
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Statistikkerne viser således, at der ikke er sket et fald i antallet af ulykker ved den interne 
færdsel til trods for en opstramning af loven i 2004 og et generelt øget fokus fra både 
virksomheder og Arbejdstilsyn på adskillelse af kørende og gående færdsel, bl.a. ved fysiske 
foranstaltninger, forbedrede oversigtsforhold, færdselsregler, osv. 
 
Svine- og kreaturslagterier, herunder kødindustrien, er stadig en af de brancher med flest 
ulykker ved intern færdsel målt i både procent og incidens. 
 
Der synes således at være velbegrundede argumenter for, at fysiske foranstaltninger og 
færdselsregler ikke alene kan udgøre de forebyggende tiltag.  
 
Fokus på adfærden er derfor ét væsentligt element, hvis antallet af ulykker og de samlede 
risici ved intern færdsel skal nedbringes.  
 
 
 


