
Arbejdsulykker: Stærk 

sikkerhedskultur på arbejdspladser –

færre skal udsættes for arbejdsulykker

Kemisk arbejdsmiljø: Sikkert og sundt 

arbejde med kemi – færre skal 

udsættes for farlig kemi på 

arbejdspladsen

Ergonomisk arbejdsmiljø: Sikkert 

og sundt ergonomisk arbejdsmiljø –

færre skal udsættes for væsentlige 

fysiske belastninger

Psykisk arbejdsmiljø: Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes 

for væsentlige psykiske belastninger

Krænkende handlinger, 

vold og trusler

Ubalance i opgaver, indflydelse og 

udviklingsmuligheder

1 Velfærd og 

Offentlig 

administration

Døgninstitutioner og hjemmepleje6) Daginstitutioner5)

Døgninstitutioner og hjemmepleje6)

Hospitaler

Undervisning7)

Døgninstitutioner og hjemmepleje6)

Hospitaler

Undervisning7)

2 Byggeri og 

Anlæg

Bygge og anlæg1) Bygge og anlæg1) Bygge og anlæg 1)

3 Industri Slagterier (forarbejdning og konservering af fisk 

mm.) 10

Metal og maskiner

Vand, kloak og affald (undtagen indsamling af 

affald)9)

Nærings- og nydelsesmidler8) Slagterier (forarbejdning og konservering af 

fisk mm.) 10

Metal og maskiner

Installation og reparation af maskine3)

Metal og maskiner

4 Handel, Finans 

og Kontor

Nærings- og nydelsesmidler (friske 

bageriprodukter)8)

Butikker2) Arbejdsmiljørådet skal i dialog med 

Branchefællesskabet for Handel, Finans og Kontor 

sætte måltal for relevante brancher i 

branchegruppen Kontor

5 Transport, 

Service, Turisme 

og Jord til bord

Landbrug, skovbrug og fiskeri4)

Slagterier (forarbejdning af svinekød og andet 

kød, produktion af kød og fjerkræprodukter) 10)

Politi, beredskab og fængsler

Vand, kloak og affald (indsamling af affald) 9)

Transport af gods

Landbrug, skovbrug og fiskeri4)

Nærings- og nydelsesmidler (mejeri og 

ostefremstilling mm.8)

Frisører og anden personlig pleje

Rengøring

Restauranter og barer

Slagterier (forarbejdning af svinekød og 

andet kød, produktion af kød og 

fjerkræprodukter)10)

Frisører og anden personlig pleje

Rengøring

Restauranter og barer

Politi, beredskab og fængsler

Hotel og camping

Transport af passagerer

Transport af gods

1) Branchen ligger i BFA Bygge og anlæg med undtagelse af den mindre branche gennemførsel af byggeprojekter i BFA Handel, Finans og Kontor 

2) Branchen ligger primært i BFA Handel, Finans og Kontor med undtagelse af branchen apoteker (ca. 2 pct. af beskæftigelsen) i BFA  Velfærd og offentlig administration samt detailhandel med biler og engros/detail med  lastbiler (ca. 9 pct. af beskæftigelsen) i BFA Industri

3) Branchen ligger i BFA Industri med undtagelse af  de småbrancher rep. af ure, smykker mm i BFA Handel, Finans og Kontor samt reparation af kommunikationsudstyr, husholdningsredskaber, sko mm. i BFA Tansport, Service, Turisme og Jord til bord 

4) Branchen ligger i BFA Transport, Service, Turisme og Jord til bord med undtagelse af den lille branche jagt og service i BFA Industri

5) Branchen ligger i BFA Velfærd og Offentlig administration med undtagelse af branchen foreninger, legater og fonde - sygdomsbekæmpende, sociale og velgørenhed (ca. 6 pct. af beskæftigelsen) i BFA Handel, Finans og Kontor

6) Branchen ligger i BFA Velfærd og Offentlig administration med undtagelse af branchen private husholdninger med medhjælp (ca. 1,5 pct. af beskæftigelsen) i BFA Handel, Finans og Kontor 

7) Branchen ligger i BFA Velfærd og Offentlig administration med undtagelse af den mindre  branche køreskoler i BFA Handel, Finans og Kontor

8) Brancher ligger i BFA Industri med ca. 42 pct. af de beskæftigede, branchen fremstilling af frisk bageriprodukter (ca. 27 pct. af de beskæftigede) i BFA Handel, Finans og Kontor samt mejerier og ostefremstilling mm (ca. 31 pct. af beskæftigelsen) i BFA Tansport, Service, Turisme og  Jord til bord  

9) Brancher ligger i BFA industri med ca. 63 pct. de beskæftigede, samt med branchen indsamling af affald (ca. 37 pct. af de beskæftigede) i BFA Transport, Service, Turisme og Jord til bord. Det bemærkes, at det er branchen indsamling af affald, som primært tegner den høje forekomst af arbejdsulykker i 

branchegruppen.  

10) Branchen ligger i BFA Transport, Service, Turisme og Jord til bord med ca. 79 pct. de beskæftigede, samt i BFA Industri med ca. 21 pct. af de beskæftigede.

Præsentationstitel

1

Bilag 4 til aftaletekst – oversigt over BFA fordeling for udpegede brancher


