
Nyt fra BAU transport og engros



Arbejdstilsynets særlige indsatser

• Indsats over for platformsvirksomheder, 
virksomheder med underleverandører og 
Post- og kurertjenester

• Særligt fokus på arbejdsulykker og ergonomi i 
vejgodsbranchen i 2020-2022

• Særlig tilsynsindsats i renovationsbranchen



Aktion 2030
Færre arbejdsulykker for chauffører og 

skraldemænd



Trepartspuljen

• Særlig bevilling til at understøtte arbejdet 
med branchemål i udvalgte brancher

• Skal være virksomhedsnære aktiviteter

• Skal vær afsluttet i 2024 (og evalueret)



Udvalgte brancher



Hvilke projekter?
• Godstransport, Ulykker – Transportskole 

ambassadører

• Indsamling af affald, Ulykker – Transportskole 
ambassadører

• Brand og Redning, Ulykker –

Danske Beredskaber

• Brand og Redning, vold og trusler – Danske 
beredskaber

• Personbefordring

Igangsættes med pilotprojekter nu



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.



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?



Grundbogen 
er opdateret



Vejledninger til brand og redning er 
opdaterede



Nye regler om kemisk
risikovurdering

Kravet om 
arbejdspladsvurderinger
er afskaffet

Men nyt krav om 
vurdering af kemiske
risici



Projekter på vej

• Flere fakta-ark til godstransporten

• Biologisk APV til renovation

• Podcast om psykisk arbejdsmiljø til

jernbanebranchen

• Revision af vejledning om stress

• Revision af vejledning om olie- og benzin



Projekter på starter i 2023

• Konferencer

• Opdatering af ældre materialer

• Oversættelse af dele af 
bevarryggen.dk



Ideer til 
arbejdsmiljøarbejdet

Tag et nyt emne op hver
måned



Er I interesseret i at høre mere?
Ring eller skriv til en af os


