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Notat 

Arbejdsskadesikring under transport til og fra arbejde og mellem flere arbejdssteder 

Dette notat beskriver i hvilke situationer man som medarbejder kan forvente, at ar-

bejdsskadesikringen dækker og i hvilke situationer, arbejdsgivers arbejdsskadesikring 

ikke dækker i relation til transport. 

 

Rammerne fremgår dels af arbejdsskadesikringsloven og praksis fra Ankestyrelsen. 

 

Situationer, hvor eventuelle ulykker i forbindelse med transport (sand-

synligvis) dækkes via arbejdsskadeforsikringen: 

 Ulykker der sker, når man transporterer sig mellem flere tjenestesteder.  

 

Situationer, hvor ulykker i forbindelse med transport (sandsynligvis) 

IKKE dækkes af arbejdsskadeforsikringen: 

 Hvis transporten  foregår således, at bopælen er start- eller slutpunkt. Transport 

mellem hjem og arbejdsplads eller midlertidigt tjenestested, hører (ifølge Anke-

styrelsens praksis) til privatsfæren. 

 

Helt overordnet gælder, at når man transporterer sig privat, skal egne private forsik-

ringer dække i tilfælde af ulykker - og transport mellem bopæl og arbejdssted define-

res som privat transport. Arbejdsskadesikring dækker ikke ulykker, der sker under 

privat transport. 

 

Transporten skal ske som et led i arbejdet i arbejdsgiverens interesse for at være 

dækket af arbejdsskadeforsikringen. Det er uden betydning for dækning, om trans-

porttiden medregnes som arbejdstid og/eller om arbejdsgiveren betragter (hele) 

transporten som en tjenesterejse, der ydes kørselsgodtgørelse for.  

 

Det betyder med andre ord, at universitetet som arbejdsgiver ikke kan udvide dæk-

ningsområdet for arbejdsskadeforsikringen ved at godskrive medarbejderne arbejds-

tid for transporttiden eller ved at udbetale kørselsgodtgørelse for transporten. 
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Hvis en ulykke sker under tjenstlig transport, er transportmidlet som udgangspunkt 

uden betydning. 

 

 

Hvordan kan man som medarbejder bedst muligt forsikre sig i tilfælde af 

ulykke, når man f.eks. anvender egen bil til tjenstlig kørsel? 

 Ved at tilrettelægge sine tjenesterejser således, at arbejdspladsen (og ikke bopæ-

len) altid er (forventet/planlagt) start- og slutpunkt for tjenesterejsen. 

 

 En privattegnet ulykkesforsikring kan udgøre et yderligere sikkerhedsnet. Nogle 

pensionskasser har en kollektiv ulykkesforsikring som en del af pensionsordnin-

gen. 

 

Der vil altid skulle foretages en konkret vurdering i hver enkelt sag i forhold til re-

gelgrundlag og praksis. Ankestyrelsen og domstolene kan i enkeltsager nå frem til 

en anden vurdering, end der fremgår af ovennævnte. 

 

Tjenesterejser til udlandet 

 

Ved tjenesterejser til udlandet gælder tjenesterejseforsikringen fra det tidspunkt, 

hvor en medarbejder forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at tage på tjenesterej-

sen. På samme måde ophører dækningen ved hjemkomst til bopæl eller arbejdsplads. 

 

Hvis tjenesterejsen slutter inden hjemkomst, f.eks. hvis der holdes ferie direkte i for-

længelse af tjenesterejsen, ophører tjenesterejseforsikringens dækning ved tjeneste-

rejsens sluttidspunkt.  

 

Hvis medarbejderen møder på sin arbejdsplads inden afrejsen på tjenesterejse til ud-

landet, gælder tjenesterejseforsikringen ikke rejsen mellem bopælen og arbejdsplad-

sen. 

 

Relevante links 

Arbejdsskadesikringsloven: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145683 

 

Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde, (befor-

dringsbekendtgørelsen): 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29942 

 

Arbejdsskadestyrelsen: http://www.ask.dk/ 

Om forholdet mellem arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven: 

http://www.ask.dk/da/Arbejdsskader/Information%20til%20forsikringsselskaber/E

rstatningsformer/Om%20forholdet%20til%20erstatningsansvarsloven.aspx 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145683
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29942
http://www.ask.dk/
http://www.ask.dk/da/Arbejdsskader/Information%20til%20forsikringsselskaber/Erstatningsformer/Om%20forholdet%20til%20erstatningsansvarsloven.aspx
http://www.ask.dk/da/Arbejdsskader/Information%20til%20forsikringsselskaber/Erstatningsformer/Om%20forholdet%20til%20erstatningsansvarsloven.aspx
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Transport til og fra arbejde: 

http://www.ask.dk/da/Arbejdsskader/Er%20du%20kommet%20til%20skade%20pa

%20arbejdet/Er-du-og-skaden-omfattet-af-loven/Hvilke-situationer-kan-vaere-

omfattet-af/Transport-til-og-fra-arbejde.aspx# 

 

http://www.ask.dk/da/Arbejdsskader/Er%20du%20kommet%20til%20skade%20pa

%20arbejdet/Er-du-og-skaden-omfattet-af-loven/Hvilke-situationer-kan-vaere-

omfattet-af/Transport-til-og-fra-arbejde/Transport-uddybende-beskrivelse.aspx 

 

Ankestyrelsen: https://ast.dk/ 

 

 

http://www.ask.dk/da/Arbejdsskader/Er%20du%20kommet%20til%20skade%20pa%20arbejdet/Er-du-og-skaden-omfattet-af-loven/Hvilke-situationer-kan-vaere-omfattet-af/Transport-til-og-fra-arbejde.aspx
http://www.ask.dk/da/Arbejdsskader/Er%20du%20kommet%20til%20skade%20pa%20arbejdet/Er-du-og-skaden-omfattet-af-loven/Hvilke-situationer-kan-vaere-omfattet-af/Transport-til-og-fra-arbejde.aspx
http://www.ask.dk/da/Arbejdsskader/Er%20du%20kommet%20til%20skade%20pa%20arbejdet/Er-du-og-skaden-omfattet-af-loven/Hvilke-situationer-kan-vaere-omfattet-af/Transport-til-og-fra-arbejde.aspx
http://www.ask.dk/da/Arbejdsskader/Er%20du%20kommet%20til%20skade%20pa%20arbejdet/Er-du-og-skaden-omfattet-af-loven/Hvilke-situationer-kan-vaere-omfattet-af/Transport-til-og-fra-arbejde/Transport-uddybende-beskrivelse.aspx
http://www.ask.dk/da/Arbejdsskader/Er%20du%20kommet%20til%20skade%20pa%20arbejdet/Er-du-og-skaden-omfattet-af-loven/Hvilke-situationer-kan-vaere-omfattet-af/Transport-til-og-fra-arbejde/Transport-uddybende-beskrivelse.aspx
http://www.ask.dk/da/Arbejdsskader/Er%20du%20kommet%20til%20skade%20pa%20arbejdet/Er-du-og-skaden-omfattet-af-loven/Hvilke-situationer-kan-vaere-omfattet-af/Transport-til-og-fra-arbejde/Transport-uddybende-beskrivelse.aspx
https://ast.dk/

