
• Godstransport
• Persontransport
• Lagre og vareterminaler
• Jernbaner
• Brand- og redning
• Lufttransport

BAU transport og engros



Trepartsaftale om prioriterede nationale 
mål for arbejdsmiljøindsatsen
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at der skal 
fastsættes nationale mål inden for de fire arbejdsmiljøemner: 
• arbejdsulykker
• kemisk arbejdsmiljø
• ergonomisk arbejdsmiljø
• psykisk arbejdsmiljø

Det er prioriteret at opstille mål på områder med væsentlige og 
udbredte arbejdsmiljøproblemer.

Målene fastsat på baggrund af den bedst tilgængelige 
forskningsbaserede viden om arbejdsmiljøet. 



Trepartspuljen
• Særlig bevilling til at understøtte arbejdet med

branchemål i udvalgte brancher

• 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.

• Skal være virksomhedsnære aktiviteter



Arbejdsulykker
Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre skal 
udsættes for arbejdsulykker 

Ambitionen med målet 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.



Arbejdsulykker
Der et udpeget følgende grupper:
 Transport af gods
 Vand, kloak og affald
 Brand og redning



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

Ambitionen med målet 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 (herunder tidspres) 
mellem høje krav i arbejdet og lav indflydelse i arbejdet, 
samt at betydeligt færre lønmodtagere udsættes for 
krænkende handlinger, vold eller trusler om vold på 
arbejdet.



Psykisk arbejdsmiljø
Der er udpeget følgende grupper:
 Transport af passager – vold, trusler om vold,

krænkende handlinger
 Brand og redning - vold, trusler om vold – krænkende

handlinger
 Transport af gods - ubalance i opgaver (tidspres),

indflydelse og udviklingsmuligheder



Godstransport og affald

• Aktion 2030
• Færre

arbejdsulykker for
Chauffører og
skraldemænd

• Samarbejde med
transportskoler



Typer af arrangementer
• Hel eller halv dag
Møde for
arbejdsmiljøorganisationer på
tværs af virksomheder
(f.eks. særlige delbrancher-
dyretransportører etc.)

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

• Ølkassen
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.

• Oplæg på lederuddannelse



Transport af passagerer

• Dialog om indsats starter primo 2022

• Brand og redning er i gang
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