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Instruktion 
Der gives instruktion til alle ansatte, samt besøgende om intern færdsel i virk-
somheden.  
Instruktionen omfatter: 
• Anvendelsen af truck. 
• Relevante risici i forbindelse med brugen af trucken 
• Truckens brugsanvisning 
• Virksomhedens regulering af færdslen og interne færdselsregler 

 
Ansvarlig for dette er: (Indsæt navn på den ansvarlige) 
 

 
 
 
Yderligere oplysninger: 
Yderligere oplysninger om trucks findes i Arbejdstilsynets meddelelse nr. 
2.01.1 fra november 1995 om Gaffeltruck. Derudover findes en del materiale 
om interne transportmidler generelt, intern færdsel m.m.  
 
Du kan altid kontakte (indsæt navn på daglig sikkerhedsleder eller anden), 
hvis du vil vide mere om trucks og andre transportmidler på din egen arbejds-
plads. 
 
 
 
 

 

Sikker adfærd i færdslen 
på (virksomhedens 

navn/logo) 
 
 

 
 
 
Information til medarbejderne om intern færdsel. 
Måned og årstal 

 
 
 

Indsæt et billede 

 
 
 
 

Indsæt et billede 
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Færdselspolitik 
(Virksomhedens politik indsættes her): 
Formål, mål, holdninger, pligter, ansvar og konsekvens. 
(Rollemodel-beskrivelse for ledelse og sikkerhedsrepræsentanter kan ved-
lægges). 
 
For at regulere den interne færdsel har vi gjort følgende: 
(Skriv hvad I har gjort, her) 
• Kørende og gående færdsel er adskilt ved hjælp af (beskriv de lokale for-

hold) 
• Der er opsat spejle på strategiske steder for at øge overblikket og give 

bedre mulighed for at orientere sig. 
• Der er opsat skilte med truckkørsel ved indgange til områder, hvor der 

overvejende er truckkørsel. 
• En roterende blink på trucken lyser, når der foregår løft over 2 meters 

højde. 
 
Færdselsregler  
(Skriv færdselsreglerne her) 
• Der skal bakkes med højt læs. 
• Der må kun køres med sænkede gafler. 
• Trucken skal bremses helt, før du stiger af. 
• Der må kun køres med en fyldt palle på gaflerne. 
• Der må ikke snakkes i mobiltelefon under kørsel. 
• Der må ikke stilles gods på områder, der er forbeholdt gående. 
• Alle skal bidrage til orden og ryddelighed for at opnå en sikker intern 

færdsel. 
• Der må ikke benyttes høreværn med radio/musik under truckkørsel. 

 
Sikkerhedsgennemgange af den interne færdsel 
Ved sikkerhedsgennemgange kontrolleres om reguleringen af den interne 
færdsel virker og er intakt, samt om adfærden er hensigtsmæssig. 

Det kontrolleres bl.a. om: 
(Skriv hvad I tjekker her) 
• Opmærkninger, spejle og skilte er intakte. 
• Lys- og lydsignaler fungerer. 
• Reoler er intakte. 
• Færdselsvejene er ryddelige. 
• Færdselsreglerne respekteres. 
• Eftersyn af truck er foretaget rettidigt. 

 
Person eller materielle skader 
(Skriv jeres retningslinjer for intern håndtering og registrering af ulykker, tilløb 
til ulykker og materielle skader, dvs. hvad gør I / hvem skal kontaktes) 
 
Hvem må køre truck? 
Krav om certifikat, særlig uddannelse ved farligt gods m.v. Liste over medar-
bejdere med truckcertifikat findes hos: (indsæt navn) 
 
Vedligeholdelse og eftersyn 
(Skriv hvem der udfører vedligehold og 
eftersyn af trucks) 
Blandt andet: 
• Kontrol af sikkerhedsudstyr og 

betjeningsorganer 
• Visuel kontrol af bærende dele, gaffel, 

hydraulik og dæk og fælge 
• Kontrol af batteri, oliestand og lys og 

tegngivningsudstyr 
 
Der foretages lovpligtigt årligt eftersyn af alle 
trucks. Et skilt på trucken viser tidspunkt for 
sidste og næste eftersyn. 
 
Har du spørgsmål eller observeret fejl og mangler vedrørende trucks skal du 
henvende dig til: (indsæt navn på kontaktpersonen eller kontaktpersonerne). 


