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Trötthet 
 

"Trötthet dödar!" blev den första parollen för ITF:s internationella kampanj för vägtransport och är 
ännu idag ett allvarligt problem.   
 

I september 2005 tog ILO, efter samråd med ITF, fram ett arbetsdokument om "Frågorna om 
trötthet och arbetstid inom vägtransportsektorn". Dokumentet hänvisar till många allvarliga frågor 
inom vägtransport och slutsatserna fastställer konflikten mellan trötthet, arbetstid och näringens 
krav på billig och snabb leverans. ILO-dokumentet bekräftar också den pågående kampanjen som 
genomförs av ITF och dess medlemsförbund om "trötthet dödar" och uttalar sitt stöd för den 
internationella aktionsveckan. 
 

 

"Vi har tagit upp frågorna om förares trötthet i ganska stor omfattning inför allmänheten och 
media genom vår kampanj.  Media kan nu ange möjligheten att föraren var trött vid en olycka, 
där man tidigare sa att orsaken var ’okänd’ eller ’ännu under utredning’." ver.di, Tyskland) 
 

 

ILO-konvention 153 
 

Ett av våra viktigaste krav för vägtransportarbetare under aktionsveckan är att begränsa 
arbetstiden till maximalt 48 timmar per vecka, i linje med Internationella arbetsorganisationens 
konvention 153. Internationella arbetsorganisationens konvention 153, antagen 1979, handlar om 
arbetstider och viloperioder inom vägtransport. Det är den enda ILO-konvention som enbart 
handlar om villkor inom vägtransport. 
 

De huvudsakliga klausulerna i konventionen anger att: 

 Varje förare har rätt till en rast efter 4 timmars kontinuerlig körning eller efter 5 timmars 
kontinuerligt arbete. 

 Den maximala dagliga totala körtiden bör inte överstiga 9 timmar. 

 Den maximala veckovisa körtiden bör inte överstiga 48 timmar. 

 Den dagliga viloperioden får aldrig vara mindre än 8 timmar i följd. 
 

Konventionen har hitintills ratificerats av nio länder - Ecuador, Irak, Mexico, Spanien, Schweiz, 
Turkiet, Ukraina, Uruguay och Venezuela. De flesta av dessa länder har emellertid inte vidtagit 
några åtgärder för att säkerställa att konventionen genomförs.   
 

Kan fackförbund i dessa länder bedriva lobbying hos sina regeringar under aktionsveckan för att 
säkerställa att konventionen genomförs på rätt sätt genom nationell lagstiftning? 
 

Skulle fackförbund på andra ställen kunna sätta press på sina regeringar att ratificera och 
genomföra konventionen?   
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FN årtionde för åtgärder för trafiksäkerhet 2011-2020 
 

2011, lanserade Förenta Nationerna (FN) ett "Årtionde för åtgärder för trafiksäkerhet" med målet 
att stabilisera och sedan reducera dödsfall på vägarna globalt till 2020. För ITF är det absolut 
nödvändigt att förbättra de sociala villkoren för yrkesförare för att främja trafiksäkerheten. Det är 
viktigt att denna FN-kampanjs fokus inte kommer att begränsas till de rent tekniska faktorer som 
påverkar trafiksäkerhet såsom användning av säkerhetsbälten, effektiv hastighetsövervakning och 
utformningen av säkrare vägar. ITF skulle vilja se målsättningarna att uppnå begränsningar för 
förares arbetstider och förbättring av förares villkor genom att tillhandahålla adekvata 
anläggningar vid rastplatser osv. 
 
Det är mycket viktigt att fackförbund är inkluderade i de nationella programmen för FN-kampanjen 
för att främja strategier för trafiksäkerhet, men också för att leda arbetet på några områden såsom 
sociala frågor som påverkar yrkesförare. Please visit 
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/en/ for more information. 

 
 

 

 

Trötthet dödar! 
 
Det finns många varningssignaler för trötthet.  En kombination av några av följande 
signaler visar att föraren håller på att bli uttröttad: 
 

 gäspar 

 ögonen svider eller känns tunga 

 börjar se suddigt 

 börjar se saker 

 dagdrömmer och koncentrerar sig inte 

 blir otålig 

 känner sig hungrig eller törstig 

 reaktionerna förefaller långsamma 

 känner sig stel eller får kramp 

 körhastigheten kryper upp eller ner 

 börjar få svårt att hantera växlingen 

 kör över mittlinjen eller ut på vägkanten 
 

[Australiska transportsäkerhetsbyrån] 
 

När du noterar några av dessa varningssignaler, tillråds du att ta en rast.   
 
Den enskildes försök är emellertid begränsade.  
Ett fackförbund kan förhandla fram bättre villkor kollektivt med din arbetsgivare.   
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