
Tillögur um umbætur á vinnuumhverfi flutningabílstjóra 
  
Á dönsku heimasíðunni http://www.arbejdsmiljoviden.dk/ sem er heimasíða fræðastofnunarinnar Videncenter for 
Arbejdsmiljø birtist áhugaverð frétt 16 febrúar 2016 eftir Hanna Sigga Madslund um niðurstöður 
rannsóknarskýrslu NFA sem gefin var út í desember 2015 og fjallar um störf flutningabílstjóra og 
einyrkjafyrirtækja í flutningageiranum í Danmörku. Þar sem búast má við að aðstæður flutningabílstjóra í 
Danmörku svipi um margt til aðstæðna á Íslandi ákváðum við að þýða greinina lauslega og endursegja. Árni 
Jósteinsson fyrir Vinnuumhverfissetrið ehf. 2016 

  
Aukin áhrif á leiðaskipulag og samninga við viðskiptavini, betra aðgengi við losun og 
lestun og auðveldara aðgengi að heilsusamlegum mat. Þetta eru nokkrar þeirra tillagna 
til umbóta á vinnuumhverfi flutningabílstjóra og sjálfstæðra flutningsaðila sem ræddar 
eru í nýrri NFA skýrslu sem greindi einnig vinnuumhverfi bílstjóranna og starfshæfni.    
  
Mikið vinnuálag og vont aðgengi eru meðal þeirra þeirra áskorana sem mæta 
flutningabílstjórum og sjálfstætt starfandi flutningaaðilum sem flytja vörur innan 
landamæra Danmerkur. Þetta er meðal þeirra aðstæðna sem lýst er í nýrri NFA skýrslu 
þar sem höfundar hafa greint vinnuumhverfi og starfshæfni mikið útsetts hóps á 
vinnumarkaðnum. 
  
Áskoranirnar í vinnuumhverfinu og viðeigandi lausnir eru oft flóknar því það eru margar 
orsakaþættir og margir hagsmunaaðilar sem þurfa að vinna saman til að mönnum 
heppnist að ná fram umbótum. Íhlutanirnar geta einnig verið erfiðar í framkvæmd m.a. 
vegna þess að bílstjórarnir vinna að mestu einsamlir og oft langt frá vinnufélögunum og 
fyrirtækinu sínu. Auk þess er mikill fjöldi lítilla fyrirtækja í Danmörku og mikil erlend 
samkeppni. Í skýrslunni benda rannsóknarmennirnir á að bætt samskipti og samvinna 
innan fyrirtækja geti mögulega stuðlað að því að bæta fjölda fjölda úrlausnarefna í 
bransanum. 
  
Há hlutfallsleg tíðni vinnuslysa, sjúkdóma og ótímabærra eftirlauna. 
  
Flutningabílstjórar og sjálfstæðir flutningaaðilar búa við hlutfallslega háa tíðni vinnuslysa 
og sjúkrahúsdvala, lífstílssjúkdóma og áhættu á að hverfa snemma af vinnumarkaði. 
Þetta hefur áður verið bent á í alþjóðlegum rannsóknum á flutningageiranum. Nýja NFA 
skýrslan staðfestir að þessar aðstæður gilda einnig um flutningabílstjórana í Danmörku. 
Staðfestingin fékkst fram með því að rannsóknarfólkið yfirfór vísindalegar skýrslur og 
„gráan“ fróðleik (m.a. skýrslur og heimasíður) á sviðinu, gegnum spurningalistakönnun 
fyrir flutningabílstjóra frá dönsku landskönnunarúttektunum (arbejdsmiljøkohorte) á stöðu 
vinnuverndar, rannsókninni „Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark“ auk þess sem tekin 
voru viðtöl við flutningabílstjóra og einyrkja í flutningabransanum. Ennfremur var 
rannsóknarfólkið í sambandi við fyrirtæki og sérfæðinga á sviðinu.    
  
Hörð samkeppni og miklar kröfur viðskiptavina 
  
Niðurstöðurnar í NFA skýrslunni sýna að margir flutningabílstjóranna í Danmörku upplifa 
mikið vinnuálag sem orsakast m.a. af mikilli samkeppni í bransanum, stífum áætlunum 
og miklum kröfum viðskiptavinanna. Margir flutningabílstjórar upplifa líka lélegt aðgengi 
við lestun og losun. Það getur gert erfiðara um vik eða útilokað að nota hjálpartæki, 
þannig að vinnan verður tímafrekari og leiðir til aukins líkamlegs álags og áhættu vegna 
slysa sem undantekningarlítið gerast í tengslum við lestun og losun. Loks þá upplifa 
margir flutningabílstjórar að þeir eigi erfitt með að taka pásur og fá aðgengi að 
heilsusamlegu fæði. 
  

http://www.arbejdsmiljoviden.dk/


Flókin vandamál í bransanum krefjast samvinnu fleiri hagsmunaðila 
  
Úrlausnarefnin í bransanum eru samkvæmt skýrslunni oft flókin – og því er niðurstaða 
rannsóknarfólksins að baki skýrslunni að lausnirnar muni líka vera flóknar. 
  
-Með flóknum lausnum meinum við að það eru fjölþættar orsakir að baki 
vinnuverndarvanda-málunum og að það eru margir hagsmunaaðilar sem þurfa að vinna 
saman til ná fram umbótum í vinnuumhverfinu. Það getur t.d. reynst nauðsynlegt að 
virkja bæði flutningafyrirtækið, sveitarfélagið og viðskiptavini til að bæta lélegt aðgengi 
segir prófessor Anne Helene Garde, NFA, sem hefur verið verkefnisstjóri í verkefninu. 
  
Betra vinnuumhverfi í flutningabransanum krefst sértækrar athygli 
  
Rannsóknarfólkið að baki skýrslunni kemst einnig að þeirri niðurstöðu að það geti verið 
erfitt að yfirfæra íhlutanir að bættu vinnuumhverfi yfir í flutningabransann þrátt fyrir að 
íhlutanirnar hafi sýnt sig að virka í öðrum brönsum. Þetta orsakast m.a. af að 
flutningabílstjórar og sjálfstæðir flutningsaðilar búa við nokkuð sérstæð vinnuskilyrði. 
  
-Flutningabílstjórarnir vinna oft einsamlir og eru oft fjarri vinnufélögum og fyrirtækinu. 
Þeir eru útsettir fyrir mikilli samkeppni og tímapressan í flutningageiranum gerir erfitt um 
vik að framkvæma íhlutanir sem krefjast tíma og bjarga. Auk þessa er mikill fjöldi 
flutningabílstjóranna vinnandi hjá litlum fyrirtækjum, oft með einungis einn starfsmann og 
það gerir sérlega erfitt með að bæta vinnuumhverfið segir prófessor Anne Helene Garde. 
  
NFA skýrslan er aðgengileg á: http://www.arbejdsmiljoviden.dk/nyt/nyheder/ 
  
Staðreyndir um verkefnið 
Verkefnið að baki skýrslunni heitir „Nyje veje i Transportsektoren“. Verkefnið var 
fjármagnað gegnum stuðningsprógrammið „Nyje veje til at øge arbejdsevnen for udsatte 
jobgrupper“. 
 


