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Denne branchevejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og
engros og er en del af indsatsen for at styrke den forebyggende arbejdsmiljøindsats inden
for transportområdet. Branchevejledningen er en del af en større indsats for at få dækket
alle aspekter af chaufførområdet med detailrådgivning og vejledning inden for området
specialkøretøjer.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i over-
ensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejled-
ningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante
emner inden for det pågældende område.

Branchevejledningen er tænkt som inspiration og vejledning til dig, der arbejder med
transport af korn- og foderstoffer og til din sikkerhedsgruppe. Det er din arbejdsgivers
pligt at give dig den fornødne instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde herunder i,
hvordan forholdene hos kunderne skal vurderes og hvad du skal gøre, hvis du vurderer, at
forholdene ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Det støtter vi ved at lave denne vejled-
ning, der også kan også bruges som inspiration til jeres arbejdspladsvurdering.

Branchevejledningen dækker ikke alle aspekter ved chaufførområdet. De generelle forhold
omkring arbejdsmiljø for chauffører kan du læse om i ”Arbejdsmiljøhåndbog for chauffø-
rer”. Derudover findes flere specifikke vejledninger som for eksempel ”Jeg kører foderstof-
bus”. Vejledningerne er udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros, og
henvisninger til dem findes sidst i denne vejledning.

At arbejde med grovvaretransport byder på nogle særlige arbejdsmiljøforhold, herunder
risici for udsættelse for støv og støj. Det er især sådanne forhold vejledningen sigter mod.

Hvis du i dit arbejde er pålagt at bruge specielle former for personlige værnemidler, skal
du naturligvis anvende dem. Hvis du oplever fejl og mangler i arbejdsmiljøet i forhold til
det, der er beskrevet i vejledningen, så opfordrer vi dig til at give dine erfaringer videre til
jeres arbejdspladsvurdering, så de kan indarbejdes i handleplanerne og indgå i forebyg-
gelsen af arbejdsmiljøproblemer.

FORORD

1

INDHOLD
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RISIKO FOR SMITTE-
SPREDNING

FODERKØRSEL MED
TANKBIL

2

Der er igennem de senere år anvendt
mange penge på at sanere foderstof- og
landbrugsbranchen for salmonella og
andre typer bakterier, der har medført stør-
re og mindre forgiftninger af befolkningen
og endog har medført dødsfald. Som
chauffør i grovvarebranchen risikerer du at
være en potentiel smittespreder. Derfor er
det vigtigt, at alle forholdsregler følges
omhyggeligt. Af hensyn til dig selv, foder-
producenterne og den øvrige befolkning,
skal du være opmærksom på det ansvar,
du bærer i den anledning.

Du har direkte indflydelse på en eventuel
smittespredning af salmonella og lignende
gennem personlig hygiejne og under

aflæsning hos kunderne og rengøring af
vognens tanke og førerkabine. Kontakt
med husdyr, uanset om det sker hos fri-
tids- eller professionelle avlere, kan være
problematiske, da der kan ske overflytning
og inficering i nye besætninger via dig eller
dit udstyr. Derfor skal slanger og andet
udstyr holdes fri af potentielle smittespre-
dere, såsom dyr, døde dyr og møddinger.
Alle foderproducenter har meget klare
regler på dette område. De skal naturligvis
altid følges.

Når du kører med tankbil, er der mange
ting at være opmærksom på. Denne vej-
ledning vejleder ikke om enhver sikker-
hedsmæssig situation, der kan opstå i
arbejdet, men koncentreres om de typiske
sikkerhedsmæssige situationer, der er ved
arbejde med tankbil. I næste afsnit om kør-
sel med ladvogn vil du også kunne finde
forhold, som gør sig gældende for kørsel
med tankbil.

Læsning

Når foderet læsses, skal du sikre dig, at du
kender aflæsserækkefølgen, da det har
betydning for overholdelsen af reglerne for
maksimalt akseltryk på bilen, når første
aflæsning er foretaget. Et eksempel på det
er:

1. Ved tømning af kun et rum hos en mod-
tager anvendes rum nr. 3 i anlæg med 6 
rum

2. Ved tømning af to rum hos en modtager 
vælges det forreste og det bageste rum

3. Ved tømning af kærre skal sikres, at 
trykket på kærretrækket ikke overstiger 
det tilladte V-værdi (oftest 1000 kg.)

4. Ved tømning af anhængere skal også 
sikres jævntømning. Herudover skal 
opmærksomheden henledes på, at 
såfremt der er et eller to fuldt lastede 
rum tilbage, bør disse ligge midt på 
anhængeren. Placeres foderet ikke i 
midten, er der risiko for, at anhængeren 
kan vælte i forbindelse med skarpe 
sving.      

Hvis du er i tvivl om læsse- og aflæsse-
rækkefølgen, skal du henvende dig til din
arbejdsgiver.

Grovvarer  22/07/04  10:30  Side 6



4 5

PRAKTISK SIKKERHED
VED LÆSNING

AFLÆSNING

Du bør kende volumen og vægten på det,
du læsser på din bil for at undgå overlæs.
Overlæs forøger bremselængden voldsomt
og øger risikoen for væltning.

Ved færdsel på stiger og gangbroer på tank-
bilen skal udvises agtpågivenhed. Sikker-
hedsgelænderet på tankbilen skal altid an-
vendes ved færdsel på tankens øverste
gangbro. Brug alle trin på stigerne og brug
støttehåndtagene. Spring ikke det sidste
stykke ned og spring under INGEN omstæn-
digheder fra gangbro på lastbil til kærre eller
omvendt. Husk også altid at vende ansigtet
ind mod stigen ved op- eller nedstigning.

Vær opmærksom ved læssesteder med
begrænset frihøjde, for eksempel på grund
af halvtag, redlere/transportbånd og lænker
til åbning af siloer, der kan øge risikoen for
alvorlige hovedskader.

Ved læsning af støvende varer skal der altid
anvendes egnet åndedrætsværn, såfremt
udsættelse for støv ikke kan undgås på
anden måde. En støvmaske (P2) er oftest
tilstrækkelig. Arbejdstilsynet har udgivet At-
vejledning D.5.4, hvor de specifikke krav til
anvendelse af egnede åndedrætsværn
beskrives.

Vær særligt 
opmærksom 
om vinteren:

Ved færdsel på gangbroer og stiger på
lastbiler skal du om vinteren være
opmærksom på, at is kan gøre stiger og
gangbroer meget glatte. Domedækslet kan
være frosset fast, da der dannes kondens
inde i tanken under aflæsningen. Sørg for,
at domedækslet er godt smurt med et sili-
koneprodukt, som forhindrer fastfrysning.
Er dækslet frosset fast, løsnes det ved at
hælde varmt vand uden på dækslet. Bilens
kompressor må ikke anvendes til at trykke
dækslet op, da det medfører stor risiko for
skader på bilen og omgivelserne. Dækslet
kan simpelthen blive blæst af under det
store tryk.

Aflæsningen foregår selvsagt hos den
enkelte kunde, og her kan være lige så for-
skellige forhold, som der er kunder. Igen er
de typiske sikkerhedsmæssige situationer
beskrevet i denne vejledning.

I silo

Se på siloen før du påbegynder aflæsning-
en – hvis du vurderer, at det ikke ser sikker-
hedsmæssigt forsvarligt ud at påbegynde
aflæsning i siloen, skal du kontakte kunden
og få siloen udbedret. Aflæs aldrig i en silo,
som du ikke vurderer er sikker. Kontakt ar-
bejdsgiveren, hvis kunden ikke er til stede. 

Sørg for, at slangen er sikkert fastkoblet til
indblæsningsrøret med begge skruer. En
slange, der blæses af, udgør stor fare for
omgivelserne.

Se også på siloens fundament og på bene-
ne den står på. Enkelte siloer har aflæsning
gennem et siloben. Disse kombinerede rør
og ben kan med tiden blive så slidte, at
benet pludselig kollapser, og siloen vælter.
Se for eksempel efter tæring eller revner.
Det kan være svært at se slitagen på siloen,
så du skal under alle omstændigheder pla-

cere dig sådan, at siloen ikke vil lande på
dig, såfremt den skulle vælte.

Indblæsningsrøret skal vende i retning ud
mod holdestedet for lastbilen, så du ikke
skal ind og kravle under siloen for at få til-
sluttet slangen. Skulle det undtagelsesvist
ikke være muligt at komme til tilslutnings-
stedet  med slangen i oprejst stilling, skal
du være ekstra opmærksom; du skal træk-
ke slangen, således at overkroppen belas-
tes mindst muligt, og du skal trække i
jævne træk. Du skal også passe på hoved-
skader. Kunden bør samtidig gøres
opmærksom på problemet. 
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MED CYKLON
Siloen skal være monteret med et indblæs-
ningsrør ført ned til ca. 1,5 meter over jor-
den, så tilslutning kan ske fra terræn Er det
ikke det, skal der henstilles til kunden om
at føre røret yderligere ned. Skulle det i en
overgangsperiode være nødvendigt at
trække slangen op ad en transportabel
stige, skal stigen være ce-mærket og være
sikret mod væltning og udskridning. Der
må ikke kravles højere op end 2 meter fra
underlaget, til øverst benyttede trin, og
slangen må ikke trækkes til en højde over
2 meter fra underlaget. Vær også meget
opmærksom på, hvorledes du trækker
slangen op ad en stige. Igen skal det fore-
gå på en måde sådan, at overkroppen
belastes mindst muligt og i jævne træk.

Vær opmærksom på underlaget du træder
ud på, før du stiger ud af bilen. Der kan
være ujævnt eller mudret med risiko for
forvridninger af fødder og knæ. Vær også
opmærksom, hvis du skal over en kornrist.
Nogle steder er der så stor afstand mellem
tremmerne i risten, at den også kan forår-
sage skade. Her bør det henstilles til kun-
den, at risten overdækkes med plade.

Forlad aldrig lastbilens nærhed under
aflæsning. Du skal være klar til øjeblikkeligt
at gribe ind, hvis der sker noget uforudset.

Særlig agtpågivenhed
om vinteren:

Vær opmærksom på is på tilkoblingsstud-
sen; slangen kan springe af, når isen smel-
ter. Vær også opmærksom på underlaget
du færdes på; er det glat, og der ikke er
saltet eller gruset, bør det henstilles til kun-
den at sørge for dette. Gangbroer og sti-
gen på bilen kan også være overisede. Der
kan være aflæssesteder med dårlig belys-
ning. Også her skal det henstilles til kun-
den at udbedre det.

Praktisk sikkerhed ved
aflæsning i silo

Høreværn skal anvendes. Er der støvudvik-
ling, skal egnet åndedrætsværn også
anvendes. 

Slanger lægges ud, i det omfang det er
nødvendigt. Det skal gøres, således at
overkroppen udsættes for mindst mulig
belastning. Store og pludselige vrid skal
undgås, og trækket skal foregå jævnt og
roligt.

Nogle aflæsningssteder kræver aflæsning
med cyklon, for eksempel ved aflæsning i
landbrugsvogn eller silo uden indblæs-
ningsrør. Aflæsning foregår på samme
måde som ved brug af indblæsningsrør.

Cyklonen skal monteres i jordhøjde og her-
efter løftes på plads. Du kan for eksempel

Læsning med suger i
landbruget

Før du påbegynder læsning fra et planla-
ger, skal du altid være opmærksom på 2
forhold: 

Du skal vurdere væggene/siderne i planla-
geret. Vurderer du, at væggene ikke er soli-
de nok, så påbegynd ikke læsning, men
kontakt arbejdsgiveren. Skal du for eksem-
pel tømme et rum i midten af et planlager,
og der ligger varer i rummene på hver side,
vil væggene skride sammen over dig, når
rummet i midten tømmes, såfremt vægge-
ne ikke er tilstrækkeligt afstivede/funda-
menterede. Du skal også sikre dig, at du
ikke kan blive begravet under eller blæst
væk af nedskridende korn. I en vurdering af
om det er forsvarligt at gå ind i et planlager,
indgår materialets vægt, volumen, skrid-
egenskaber og fyldningshøjde. 

bruge en frontlæsser eller andet hydraulisk
redskab, men en permanent løsning er
bedst, for eksempel et spil eller en fast-
gjort talje med et reb igennem til at løfte
cyklonen på plads.

Praktisk sikkerhed ved
aflæsning med cyklon

Der gælder det samme som ved aflæsning
i silo. Egnet åndedrætsværn skal dog altid
anvendes, da aflæsning med cyklon giver
støvudvikling. Hvis du aflæsser udendørs,
så vær opmærksom på vindretningen,
således at du og bilen holdes mest muligt
fri af støvmængderne.

Kørsel med grovvarer
på ladvogn

I denne vejledning er dette afsnit koncentre-
ret om læsning med suger samt transport af
storsække. Der er andre roller og funktioner,
ladvognen udfører i grovvarebranchen, men
det er under ovenstående forhold, at der
sker flest ulykker under arbejdet.

Uforsvarlige 
adgangsforhold

6
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For at nå afgrøden skal der eventuelt
udlægges slanger, og slangen skal føres
frem til den fysiske vare. Nogle planlagre
har høje sider og mange har i dag monte-
ret en mandskabsluge i bunden; den skal
du naturligvis benytte, hvis den er der. Er
der ingen mandskabsluge, skal der henstil-
les til kunden om at montere en sådan.
Skulle det i en overgangsperiode være
nødvendigt at trække slangen op ad en
transportabel stige, skal stigen være ce-
mærket og være sikret mod væltning og
udskridning. Der må ikke kravles højere op
end 2 meter fra underlaget til øverst benyt-
tede trin, og slangen må ikke trækkes til en
højde over 2 meter fra underlaget.

Såfremt du skal benytte en gangbro over
planlagrene, skal de være i sikkerheds-
mæssig forsvarlig stand og sikkerheds-
mæssigt forsvarligt udformet: Gangbroen
skal være solid, solidt monteret og have
gelænder eller anden afskærmning mod frit
fald fra gangbroen. Vurderer du gangbroen
som sikkerhedsmæssig uforsvarlig, så gå
ikke ud på den, men kontakt i stedet
arbejdsgiveren.

Hvis du læsser fra en gastæt silo, må du
aldrig bevæge dig ind i siloen, da der er
risiko for meget dårlig luft, som kan resul-
tere i døden. Du må ej heller stikke hoved
eller overkrop ind ad mandskabslugen, da
der kan være dannet bro oppe i siloen, og
varen, som sidder der, kan pludseligt og
uden varsel vælte ned over dig. Bær altid
egnet åndedrætsværn  ved læsning fra
gastæt silo, da støvet herfra er meget
sundhedsskadeligt.

Praktisk sikkerhed ved
afhentning af varer med
sugeladvogn

Du bør kende volumen og vægten, af det
du læsser på din bil for at undgå overlæs.
Overlæs forøger bremselængden voldsomt
og øger risikoen for væltning.

Slanger skal udlægges på forsvarlig vis. Se
i afsnittet praktisk sikkerhed ved aflæsning
i silo med tankbil.

Høreværn skal anvendes og ved støvud-
vikling skal egnet åndedrætsværn benyt-
tes. Udvis agtpågivenhed ved eventuel af-
og pårigning af presenning på bilen. Bilen
bør være forsynet med rullepresenning, og
du må ikke træde i varen under pålægning
af presenningen.

Du må aldrig bevæge dig ind under optip-
pet lad.

LEVERING AF STORSÆKKE MED
KRANMONTERET LADVOGN

En del varer som såsæd og gødning leveres
i 500 eller 1000 kg. storsække, som aflæs-
ses med kran ved kunden. Her er en række
forhold, du skal være opmærksom på.

Før du påbegynder aflæsningen, skal du
sikre dig et jævnt og stabilt sted at stille
varen på og at parkere bilen på; husk at
sætte støttebenene ned på kranen. Du må
aldrig befinde dig under varer, du har
ophængt i kranen, og du skal placere dig
sådan under aflæsningen, at det undgås.
Du skal også placere dig sådan, at du ikke
risikerer at blive ramt af kranen eller varen
ved eventuel fejlbetjening af kranen.

Anvend udelukkende korrekt godkendt løf-
tegrej og anhugningsgrej.

Praktisk sikkerhed ved
levering af storsække
med kranmonteret lad-
vogn

Du bør kende volumen og vægten, af det
du læsser på din bil for at undgå overlæs.
Overlæs forøger bremselængden voldsomt
og øger risikoen for væltning.

Under kranarbejde skal der bæres sikker-
hedshjem og sikkerhedsfodtøj. Krogen, du
anhugger med, skal være forsynet med en
sikring, så varen ikke kan glide af krogen
ved håndtering. Se et eksempel på billedet.

Vær meget opmærksom på eventuelle el-
ledninger i omgivelserne, de kan være død-
sensfarlige at ramme. Der må ikke bruges
kran, hvis der er risiko for at ramme el-led-
ninger. Gældende bestemmelser skal over-
holdes. 

Hvis kranen er større end 8 TM, kræves at
du har et kranførercertifikat.
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LEVERING AF GROV-
VARER MED VARETURSBIL

BILAG TIL KOPIERING

10

Sørg for at laste bilen og fastgøre godset
forsvarligt, så det ikke kan skride eller
vælte. Væltet/skredet gods kan forstyrre
balancen i bilen, og den kan så nemt gå i
slinger. Værre er, at gods kan vælte ud mod
siderne i bilen, og når du åbner siderne,
risikerer du væltende gods hen over dig.

Efter endt aflæsning hos kunden skal det
resterende gods igen placeres hensigts-
mæssigt og fastgøres forsvarligt, så det
ikke skrider eller vælter, og derved gør
bilen ustabil.

Der kan være problematiske tilkørselsfor-
hold hos kunderne, især for trucken med
mudret underlag eller for lidt plads til at
køre trucken ind til ønsket leveringssted.
Der skal henstilles til kunden at udbedre
disse forhold. 

Du må ikke køre med trucken på stærkt
skrånende underlag. Det at trucken er tre-
hjulet, gør den følsom for væltning.

Praktiske forhold ved
levering af grovvarer
med varetursbil

Der skal bæres sikkerhedsfodtøj under
arbejdet med varetursbilen. Du skal være i
hænde af truckcertifikat for at måtte betje-
ne denne.

Grovvarebranchens chauffører kommer til
mange og forskellige kunder hver dag. Som
alle andre på arbejdsmarkedet, er de inter-
esserede i en sikkerhedsmæssig forsvarlig
arbejdsplads. Din gård er en del af chauffø-
rernes arbejdsplads og gennem din omtan-
ke ved indretning af læsse- og aflæsseste-
der på gården, kan du bidrage til chauffø-
rernes og din families sikkerhed og undgå,
at chaufføren, på grund af bestemmelser i
arbejdsmiljøloven, i værste fald må opgive
læsning eller aflæsning hos dig.

Smittespredning i landbruget er også et
emne, der skal holdes i mente, ved på- og
aflæsning hos dig og hos de øvrige land-
mænd. Chaufførerne kommer oftest på
flere bedrifter i løbet af dagen, hvorved for
eksempel salmonella risikeres spredt fra en
bedrift til en anden. Du kan medvirke til at
minimere denne risiko, ved at holde områ-
derne, hvor der på- og aflæsses, rene, ryd-
delige og hygiejniske.

I denne folder gives der nogle konkrete
anvisninger på, hvordan du kan sikre dig, at
dine aflæsnings- og pålæsningssteder ind-
rettes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Generelt

Tilkørselsforhold samt på- og aflæssested
bør være indrettet, således at der ikke står
vand eller dannes mudder. Underlaget skal
være jævnt og kørefast. Mudder og vand

øger muligheden for smittespredning, gør
arbejdsforholdene besværlige for chauffø-
ren og giver risiko for skader på ben og
fødder, som følge af dårligt føre. Om vinte-
ren skal områderne, hvor chaufførerne
arbejder, saltes eller gruses for at undgå
skader som følge af glat føre.

Skal chaufførerne kravle op på transporta-
ble stiger, skal de være ce-mærkede og
være sikrede mod væltning og udskridning.
Chaufførerne må ikke kravle højere end 2
meter op på en stige, målt fra underlaget til
øverste benyttede trin og må ikke trække
slangen til en højde over 2 meter fra under-
laget, da det ikke er sikkerhedsmæssigt
forsvarligt. Af- og pålæsningssteder skal
derfor indrettes, således at chaufføren ikke
skal overskride disse begrænsninger for at
udføre sit arbejde. Er væggene i et planla-
ger over 2 meter, skal der således monte-
res en mandskabsluge.

Chaufførernes arbejdsdag varer ofte fra
meget tidlig morgen til sen aften, hvor der
om vinteren er mørkt. Der bør derfor være
ordentlig belysning ved på- og aflæsseste-
derne.

Nogle kornriste har et relativt stort gab
mellem tremmerne, der påfører chaufføren
stor risiko for vridningsskader på fødder og
ankler. En sådan rist bør overdækkes med
plader.

Sikkerhed på gårdspladsen – 
for mig og min grovvareleverandør
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Henvisninger

Regler i arbejdsmiljøet og vejledning i hvordan de kan opfyldes findes på 
Arbejdstilsynets hjemmeside: www.at.dk. 

Der kan du blandt andet finde:

At-vejledning D.5.4 om åndedrætsværn
At-vejledning B.3.1.1 om brug af transportable stiger

At-vejledning C.0.9 om støveksplosioner
Branchevejledninger og andet materialer om chaufførers arbejdsmiljø kan findes på

Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros’ hjemmeside:  www.bartransport.dk

Der kan du blandt andet finde:

Arbejdsmiljøhåndbog for chauffører 
Jeg kører lastbil

Arbejdsmiljøhåndbog for grovvarebranchen
Jeg kører foderstofbus

Af- og pårigning af lastbiler

Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros finder du på følgende adresser:

Arbejdsledersekretariatet
Vermlandsgade 65
2300 København S
tlf.: 32 83 32 83

Arbejdstagersekretariatet
Kampmannsgade 4
1790 København V
tlf.: 33 97 24 04

Fællessekretariatet
Børsen
1217 København K
tlf.: 70 13 12 00

Arbejdsgiversekretariatet
Børsen
1217 København K
tlf.: 70 13 12 00

Aflæsning i silo

Siloen skal være i god stand, så den kan
tåle trykket, når foderet blæses over. Siloen
skal være monteret med et indblæsningsrør
ført ned til ca. 1,5 meter over jorden.
Indblæsningsrøret skal vende i retning ud
mod holdestedet for lastbilen, så chauffø-
ren ikke skal ind og kravle under siloen for
at få tilsluttet slangen. Indblæsningsrøret
skal være forsynet med et silonummer, så
forkert aflæsning undgås. Den optimale
slangelængde, der tilsluttes for at nå røret,
er 2 - 5 meter, og bilen har maksimalt 15
meter slange med.

Enkelte siloer har kombineret indblæs-
ningsrør og siloben. Disse siloben kan med
tiden blive så slidte, at de brækker sam-
men, og siloen vælter med stor risiko for
omgivelserne. Du skal være opmærksom
på disse siloer og deres tilstand, samt have
forholdet i mente ved nyindkøb af siloer.

Aflæsning med cyklon

Ved aflæsning med cyklon skal chaufføren
montere cyklonen i jordhøjde for derefter at
hæve den på plads. Den bedste løsning er
at anvende en fastgjort talje med et reb
igennem til at løfte cyklonen på plads. Der
skal være mulighed for god udluftning på
steder, hvor der aflæsses med cyklon, da
det giver en del støvudvikling.

Aflæsning med truck

Her er det meget vigtigt med gode tilkør-
selsforhold. Underlaget skal være jævnt og
kørefast. Der skal være plads til aflæsning
med trucken. Trucken kan ikke køre på
meget ujævnt eller blødt underlag. Også et
stærkt skrånende underlag er en sikker-
hedsmæssig risiko for den trehjulede truck,
der nemmere vil vælte.

Aflæsning med kran

For at foretage sikker aflæsning med kran,
er det meget vigtigt, at holdestedet for last-
bilen ikke er blødt, og at underlaget er rela-
tivt plant, da kranens støtteben ellers kan
komme til at stå usikkert. Også for din egen
sikkerhed skal der sørges for et relativt plant
aflæssested, således at storsække og big
bags ikke risikerer at vælte ved videre hånd-
tering. Sørg for, at der er arbejdsplads til kra-
nen. Især må der ikke være el-ledninger i
nærheden; de kan være dødsensfarlige for
chaufføren at ramme med kranen.

Afhentning af varer

De steder, hvor varen suges op, er der
nogle sikkerhedsmæssige aspekter, du skal
være opmærksom på.

Mange planlagre skal have en mandskabs-
luge monteret, således chaufføren ikke skal
kravle højere end beskrevet i afsnittet under
generelle sikkerhedsforhold.

I et planlager med flere rum skal du tænke
på, at for eksempel rummet i midten måske
skal tømmes først. Når der er varer på
begge sider af dette tomme rum, er der
stort tryk på siderne, og disse skal være
konstrueret, således at de kan holde til
trykket uden at styrte ind. Eventuelle gang-
broer skal være forsynet med rækværk og
gelænder.

Hvis der er varer på et loft, skal dette natur-
ligvis også være af en forsvarlig og bære-
dygtig konstruktion, så der ikke er risiko for
nedstyrtning. Eventuelle huller i loftet skal
ligeledes være forsvarligt tildækket.
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