Se til venstre
Projektstart: 1. januar 2012

Projektafslutning: 31. december 2012

Projektets formål
Projektet ”Se til venstre” skal gøre landmænd bevidste om, hvordan de undgår ulykker, når de kører i
trafikken med tunge landbrugsmaskiner. En traktor på vejene kan være lidt som en elefant i en glasbutik.
Projektets resultater og forventede effekter
Der er udarbejdet en norm med tilhørende mærkat for afprøvning af samlede traktorvogntog hos
maskinforhandlere og traktorværksteder. Flere i branchen har investeret i bremseprøvestande eller mobile
anlæg, som kan flyttes fra værksted til værksted, og derved bliver afprøvning af samlede traktorvogntog en
mulighed for alle landmænd. Der er udsendt information på LandbrugsInfo samt informeret om aktiviteten på
Videncentret for Landbrug’s stand på Agromek 2012.
Der er produceret en ny vejledning om ”Gode råd om bremser”. Det er meget aktuelt - også på vogne, som
måske kun bruges et par uger om året, for eksempel i høst eller ved gylleudbringning, og ellers står resten af
tiden i maskinhuset og samler rust. Der er udsendt information på LandbrugsInfo samt informeret om
aktiviteten på Videncentret for Landbrug’s stand på Agromek 2012.
Der er medvirket i udarbejdelse af vejledning for ”Transport og færdsel på landbrug”, der viser metoder til at
skabe overblik over og forbedre sikkerheden ved transport og færdsel på de arealer, hvor færdselslovens
bestemmelser er gældende. Denne udgives i februar 2013.
En ny traktorbekendtgørelse er mod forventning endnu ikke blevet offentliggjort, og for ikke at udgive en
vejledning, som vil være forældet, så snart den er trykt, er der for denne søgt om udsættelse for redigering
og tryk. De nye regler vil blive omsat og forklaret i en ny Traktorførerhåndbog.
Projektets aktiviteter
Konceptet ”Agrobremsetesten” er udviklet i samarbejde med Danske Maskinstationer og Entreprenører,
Danske Sukkerroedyrkere, Dansk Maskinhandlerforening og Danske Landbrugsmaskinfabrikanter.
Vejledningen ”Gode råd om bremser” er udgivet af Videncentret for Landbrug og udarbejdet i samarbejde
med Danske Maskinstationer og Entreprenører, Danske Sukkerroedyrkere, Dansk Maskin Handlerforening
og Danske Landbrugsmaskinfabrikanter.
”Transport og færdsel på landbrug” er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, og udgives af BAR
JORDTILBORD.
”Traktorførerhåndbog 013” er udarbejdet af Videncentret for Landbrug og udgives i regi af
Landbrugsforlaget.
Formidling og videndeling vedr. projektet
Udbredelse af oplysninger om sikker trafik er på Agromek 2012 gennemført sammen med Rigspolitiets
Færdselsafdeling. Messen forløber over 4 dage og havde 60 tusinde besøgende, hvor vi var i direkte kontakt
med cirka 1.000 landmænd og derudover uddelte oplysningsmaterialer til mindst et tilsvarende antal.
Agro-bremsetest – pressemeddelelse udsendt den 21.06.2012.
Gode råd om bremser – LandbrugsInfo udsendt den 27.11.2012.
Agromek udstilling afholdt fra den 27.11.2012 til den 1.12.2012.
Landbrugets behov for færdsel og transport på offentlige veje vil næppe udvise en nedadgående trend de
kommende år, og derfor vil landbruget fortsætte med at iværksætte aktiviteter i samarbejde med øvrige
direkte involverede interessenter, som kan forøge trafiksikkerheden for både traktorførere og øvrige
trafikanter.

Yderligere materiale og publikationer kan ses på:
http://projektfinansiering.vfl.dk/Promilleafgiftsfonden/2012/Sider/default.aspx
Projektansvarlig
Helle Birk Domino, tlf. 8740 5555, e-mail: hbd@vfl.dk
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