
Nyt fra BAU transport og engros



Ideer til 
arbejdsmiljøarbejdet

Tag et nyt emne op hver
måned



Nye regler om kemisk
risikovurdering

Kravet om 
arbejdspladsvurderinger
er afskaffet

Men nyt krav om 
vurdering af kemiske
risici



Aflæsningsforhold
hos landmænd

Erstatter to ældre
vejledninger



Trepartspuljen
• Særlig bevilling til at understøtte arbejdet 

med branchemål i udvalgte brancher

• Skal være virksomhedsnære aktiviteter

• Vi vil samarbejde med transportskolerne
temadage for undervisere den 16. og 31. august 

• Skal være afsluttet i 2023 (og evalueret)



Ulykkesstatistik – transport 
af gods

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Død 0 2 5 4 8 6

Amputation 8 10 8 7 15 16

Knoglebrud 265 292 285 309 302 295

Forstuvning
er

1074 1092 1132 1157 1051 1027

Xxx

Samlet 
antal 
ulykker 2109 2299 2265 2399 2.267 2.225



Anmeldte arbejdsulykker pr 
10.000 beskæftigede 2019

Branche Alvorlige Øvrige I alt

Vand, kloak, affald 77 391 468

Slagterier 43 252 295

Transport af gods 52 211 263

GNS 27 121 148



Godstransport/indsamling af 
affald- arbejdsulykker

• Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre 
skal udsættes for arbejdsulykker 

• Ambitionen er, at arbejdspladser arbejder aktivt 
for en høj grad af sikkerhed og en stærk 
sikkerhedskultur, og at lønmodtagere oplever et 
godt sikkerhedsklima på arbejdspladsen. Det er 
med henblik på, at betydeligt færre lønmodtagere 
kommer til skade i ulykker på arbejdet.



Godstransport psykisk arbejdsmiljø

• Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre 
skal udsættes for væsentlige psykiske 
belastninger

• Ambitionen er, at arbejdspladser arbejder aktivt 
med at forebygge og håndtere væsentlige risici i 
det psykiske arbejdsmiljø. Det er med henblik på, 
at betydeligt færre lønmodtagere oplever 
ubalance mellem høje krav i arbejdet og lav 
indflydelse i arbejdet



Godstransport mål kort sigt 2023

• På både ulykkesincidensen og psykisk 
arbejdsmiljø er målet på kort sigt at 
gennemføre virksomhedsrettede 
aktiviteter, så kendskabet til branchernes 
særlige arbejdsmiljøproblemer øges, og at 
branchen bistår med ideer til løsninger 
inden for de udvalgte delbrancher.



Godstransport mål langt sigt 2030
• På langt sigt er målet, at ulykkesincidensen på 

tværs af alle delbrancher er faldet med 12% til 
samlet 246. Dette er et realistisk og ambitiøst 
mål, da der ikke har været noget nævneværdig 
reduktion de seneste 5 år,  og givet branchen 
særlige karakteristika med mange små 
virksomheder og skiftende arbejdspladser.

• På langt sigt er målet, at andelen af personer 
omfattet af indekset for psykisk arbejdsmiljø i 
2030 er faldet med 12% som et gennemsnit af 
alle delbrancher, dvs. fra 23,2% til 20%.



Indsamling af affald - mål

Kort sigt: at gennemføre virksomhedsrettede aktiviteter, så 
kendskabet til branchens særlige arbejdsmiljøproblemer øges, 
og at branchen bistår med ideer til løsninger inden for de 
udvalgte delbrancher.

Langt sigt: at ulykkesincidensen falder med 12% til samlet 
412. Dette er et realistisk og ambitiøst mål, da der ikke har 
været noget nævneværdig reduktion, de seneste 5 år og givet 
branchen særlige karakteristika med skiftende arbejdspladser 
på offentlig vej og private grunde.



Mål – vi skal flytte virksomhederne



Overordnede budskaber

• Stærk sikkerhedskultur i 
transportbranchen

• Optimal drift gennem sikkerhed adfærd

• Husk, det er professionelt at arbejde 
sikkert!

• Jeg er professionel chauffør - ikke rat-
holder.



Arrangementer for virksomheder og 
medarbejdere, med udgangspunkt i 

Arbejdsmiljøorganisationen AMO

Møde for arbejdsmiljøorganisationer på 
tværs af virksomheder (f.eks. særlige 
delbrancher- dyretransportører etc.)

Kan også være et virksomhedsarrangement 
for større gruppe af ledere og medarbejdere 
– vigtigt at budskaberne kommer ud til så 
mange som muligt



”Ølkassen” støtte til temakampagne –
chaufførarrangement

En underviser,  der kan bistå med at sætte 
gang i en lokal temakampagne med et 
oplæg for chaufførerne – eller sende 
chaufførerne afsted/tage imod dem, når de 
kommer hjem og spørge ind 
sikkerhedsmæssige udfordringer på dagens 
tur.



Emner på lederuddannelse

• F.eks. supplerende i forhold til 
lederuddannelse til speditører og andre, 
der har daglig kontakt til chauffører

• Mellemlederens ansvar - hvad skal du 
som speditør vide om sikkerhed? 

• Virksomheden har det overordnede 
ansvar, men det er dig, der taler med 
chaufførerne. Har du talt med 
chaufførerne om sikkerhed i dag? Eller har 
du kun spurgt, hvornår de er færdige med 
dagens kunder?



Aktion 2030
Styrket indsats for branchemål i øjenhøjde

Hvad skal vi kalde 
indsatsen??


