Reduktionsmåltal – BFA Industri
Metal og Maskiner, Ulykker
BFA Industri finder, at et realistisk og ambitiøst reduktionsmåltal for ”Metal og maskiner” vil være at
reducere antallet af arbejdsulykker frem mod 2030 med 20 pct. i forhold til antallet i det årlige gennemsnit
for 2016-2018. Det vil reducere antallet af arbejdsulykker fra 2201 til højst 1761. Dette kan omsættes til et
mål om at frekvensen/incidensen i 2030 ikke er højere end 18,7 ulykker pr. 1000 beskæftigede.
Reduktionsmålet er baseret på, at alle aktører arbejder fokuseret på ulykkesforebyggelse inden for
branchegruppen.
Metal og Maskiner, Ergonomisk arbejdsmiljø
BFA Industri finder, at et realistisk og ambitiøst reduktionsmåltal for ”Metal og maskiner” er at reducere
antallet personer med en score mindst 10 point i lønmodtageres rapportering i Lønmodtagerundersøgelsen
af fysiske belastninger fra 14 pct. til 10 pct. frem mod 2030. Dette svarer til et relativt fald på 26 pct. af
personer med mindst 10 point i Lønmodtagerundersøgelsen.
Reduktionsmålet er baseret på, at alle aktører arbejder fokuseret på forebyggelse af udsættelse for
væsentlige fysiske belastninger inden for branchegruppen.
Metal og Maskiner samt Installation og reparation af maskiner og udstyr, Ubalance i opgaver, indflydelse
og udviklingsmuligheder
BFA Industri finder, at et realistisk og ambitiøst reduktionsmåltal for ”Metal og maskiner” og ”Installation
og reparation af maskiner og udstyr” vil være, at andelen af deltagere i pågældende brancher i
Lønmodtagerundersøgelsen frem mod 2030, som scorer så højt, at de indgår i indeks for lønmodtageres
rapportering i Lønmodtagerundersøgelsen, ikke er over det nuværende gennemsnit for alle brancher på
18,6 pct. Dette vil være et fald i andelen med høj score på 15 pct. for ”Metal og maskiner” og 27 pct. for
”Installation og reparation af maskiner og udstyr”.
Reduktionsmålet er baseret på, at alle aktører arbejder fokuseret på forebyggelse af ubalance i opgaver,
indflydelse og udviklingsmuligheder inden for branchegrupperne.
Vand, kloak og affald, Ulykker
BFA Industri bemærker, at der er tale om en mindre branchegruppe, som er en delmængde af en større
branchegruppe med andre delbrancher i andre BFA’er.
BFA Industri finder, at et realistisk og ambitiøst reduktionsmåltal for BFA Industris del af ”Vand, kloak og
affald” vil være at reducere antallet af arbejdsulykker med 20 pct. frem til 2030 i forhold til antallet i det
årlige gennemsnit for 2016-2018. Det vil reducere antallet af arbejdsulykker fra 234 til højst 187. Dette kan
omsættes til et mål om at frekvensen/incidensen i 2030 ikke er højere end 25,8 ulykker pr. 1000
beskæftigede.
Reduktionsmålet er baseret på, at alle aktører arbejder fokuseret på ulykkesforebyggelse inden for
branchegruppen.

Slagterier, Arbejdsulykker
BFA Industri bemærker, at der er tale om en mindre branchegruppe, som er en delmængde af en større
branchegruppe med andre delbrancher i andre BFA’er. Inden for branchegruppen findes i BFA Industri
delbrancherne ”Forarbejdning og konservering af fjerkræ”, ”Fremstilling af fiskemel” og ”Forarbejdning og
konservering af fisk , krebsdyr mm”
BFA Industri finder, at et realistisk og ambitiøst reduktionsmåltal for delbrancherne er at
frekvensen/incidensen reduceres frem til 2030 til højst 20 ulykker pr. 1000 beskæftigede. Dette svarer til en
reduktion i frekvens/incidens på 43 pct. for delbranchen ”Forarbejdning og konservering af fjerkræ” og på
27 pct. for delbranchen ”Forarbejdning og konservering af fisk , krebsdyr mm”. Der er ikke oplyst ulykkestal
for delbranchen Fremstilling af fiskemel og reduktionen kan derfor ikke beregnes.
Reduktionsmålet er baseret på, at alle aktører arbejder fokuseret på ulykkesforebyggelse inden for
branchegruppen.
Slagterier, Ergonomisk arbejdsmiljø
BFA Industri bemærker, at der er tale om en mindre branchegruppe, som er en delmængde af en større
branchegruppe med andre delbrancher i andre BFA’er. Inden for branchegruppen findes i BFA Industri
delbrancherne” Forarbejdning og konservering af fjerkræ”, ”Fremstilling af fiskemel og ”Forarbejdning og
konservering af fisk , krebsdyr mm”.
I en række af delbrancherne, at der er vilkår forbundet med produktionsformerne, som ikke lader sig
ændre, primært i forhold til stående og gående arbejde.
BFA Industri finder, at et realistisk og ambitiøst reduktionsmåltal for delbrancherne er at reducere antallet
personer med en score mindst 10 point i lønmodtageres rapportering af fysiske belastninger i
Lønmodtagerundersøgelsen fra 33 pct. til 25 pct. frem mod 2030. Dette svare til et relativt fald på 23 pct. af
personer med mindst 10 point i Lønmodtagerundersøgelsen for delbrancherne.
Reduktionsmålet er baseret på, at alle aktører arbejder fokuseret på forebyggelse af udsættelse for
væsentlige fysiske belastninger inden for branchegruppen.
Nærings- og nydelsesmidler, Kemi
BFA Industri bemærker, at der er tale om en branchegruppe, som er en delmængde af en større
branchegruppe med andre delbrancher i andre BFA’er.
BFA Industri har i processen for at fastsætte reduktionsmåltal for” Færre skal udsættes for farlig kemi på
arbejdspladsen” konsulteret organisationer og virksomheder inden for BFA Industris område, og har
vanskeligt ved at identificere større, tværgående branchemæssige udfordringer i forhold til farlig kemi.
Samtidigt skal det bemærkes, at der i datagrundlaget for fastsættelsen af reduktionsmåltal alene er tal for
meget få enkeltbrancher, mens der er for få respondenter i langt de fleste enkeltbrancher til at data gives.
Under alle omstændigheder peger de sparsomme data ikke på større, tværgående branchemæssige
udfordringer i forhold til farlig kemi. BFA Industri har også vurderet arbejdsskadedata i forhold til farlig kemi
inden for branchegruppen i BFA Industri: Disse data peger heller ikke på større, tværgående
branchemæssige udfordringer i forhold til farlig kemi.

Samlet set finder BFA Industri, at et realistisk og ambitiøst reduktionsmåltal for ”Færre skal udsættes for
farlig kemi på arbejdspladsen” inden for BFA Industris del af ”Nærings- og nydelsesmidler” vil være, at 10
pct. færre af deltagere i pågældende brancher i Lønmodtagerundersøgelsen i 2030 end ved
baselinemålingen rapporterer om mindst én kemisk eller biologisk påvirkning (jf. indeks herfor) i
Lønmodtagerundersøgelsen.
BFA Industri bemærker, at reduktionsmåltallet er baseret på, at alle aktører arbejder fokuseret på
forebyggelse af udsættelse for farlig kemi på arbejdspladsen inden for branchegruppen.
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BFA lndustri kvitterer for den positive dialog og Arbejdstilsynets konstruktive forslag.
BFA lndustri er enig i, at det fastsatte reduktionsmal for "sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljca -faerre skal
udsaettes for Va!sentlige fysiske belastninger" inden for BFA lndustris to udpegede branchegrupper kan males som
en "reduktion i gennemsnitlig score".
BFA lndustri kan st!lltte, at udviklingen f!lllges ved, at den gennemsnitlig score for indekset reduceres til henholdsvis
3,8 for branchegruppen Metal- og maskinindustrien og til 4, 7 for branchegruppen Slagterier {BFA lndustris del).
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