
Transportområdet 

Som medlem af 3F og 3fs a-kasse kan du altid komme forbi eller ringe, hvis du har 
spørgsmål vedrørende løn- og arbejdsvilkår. Vi kan hjælpe, hvis du bliver snydt på 
jobbet. Her er reglerne for dig, der arbejder indenfor transportområdet som f.eks. 
chauffør, lager eller bud.  

Du kan altid kontakte den lokale 3F fagforening for råd og vejledning 

Når du arbejder indenfor transportområdet kunne du f.eks. have følgende arbejde: 

Chauffør 
Ambulanceredder  
Renovationsarbejder/Skraldemand 
Lagerarbejder 
Eksportchauffør 
Fisker  
Havnearbejder 
Lufthavnsarbejder 
Bus  
Taxi  
Vaskeriarbejder 
Avisbud  

I Danmark er det overenskomsterne, der regulerer arbejdsmarkedet. Overenskomsterne 
forhandles mellem arbejdsgivere og arbejdstagere (som 3F repræsenterer). 

På transportområdet er der mere end 40 forskellige overenskomster, som regulerer dine 
løn og arbejdsforhold. Overenskomster sørger for, at du arbejder under gode vilkår og 
giver dig rettigheder som pension, feriepenge, betaling af 5 feriefridage, betaling at 
helligdage, løn under sygdom med mere. Derfor er det vigtigt, at din arbejdsgiver har 
indgået overenskomst.  

Inden du underskriver en ansættelseskontakt, er det vigtigt, at du kontakter din lokale 3F 
fagforening, så du undgår at arbejde under dårlige løn- og arbejdsforhold.  

Løn: 

Da vi på transportområdet har mere end 40 forskellige overenskomster, og de 
repræsenterer, hvilken branche, du arbejder indenfor, er det vigtigt at du kontakter din 
lokale 3F fagforening for at få vejledning om din korrekte løn og ansættelsesvilkår.  

Husk: det er meget vigtigt, at føre kalender/logbog om dine mødetider og sluttider 
dagligt. 

Ferie: 



En lønmodtager har ret til 25 dages ferie om året (ferieloven), og overenskomsten giver 
dig ret til 5 feriefridage med betaling, enten via en aconto udbetaling fra 
frihedsopsparingen på 6,75 % eller med fuld løn. Det afhænger af måden, du er ansat på 
(jævnfør din ansættelsesaftale). Derfor skal du kontakte din lokale 3F fagforening.  
 
 
Pension:  
 
Ansatte på en overenskomst dækket virksomhed indenfor transportområdet er berettiget til 
en pensionsindbetaling på 8% som er arbejdsgiveren betaler, og 4 %, som medarbejderen 
betaler. De 12% indbetales samlet til Pension Danmark. 
 
Arbejdsmiljøregler for transportarbejdere i Danmark 
 
Arbejdstilsynet har udarbejdet en række foldere/ vejledninger om de danske 
arbejdsmiljøregler på transportområdet, som skal følges.  
Reglerne er lavet for at sikre og beskytte dig som arbejdstager bedst muligt.  
 
http://arbejdstilsynet.dk/da/ 
 
 
Din lokale 3F fagforening er din rådgiver og vejleder om gode danske løn og 
arbejdsforhold, som sikrer dig bedst som transportarbejder i Danmark.  
Meld dig ind i 3F, så vi kan hjælpe dig til ordentlige løn- og arbejdsforhold, når du arbejder 
i Danmark.   
 
Metabeskrivelse: 
Din lokale 3F fagforening er din rådgiver og vejleder om gode danske løn og 
arbejdsforhold, som sikrer dig bedst som transportarbejder i Danmark.  
 
Title:  
Dine rettigheder som transportarbejder i Danmark 
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