17. august 2007

Aftale mellem organisationerne i BAR Bygge & Anlæg om forebyggelse af
fysisk og psykisk nedslidning i bygge- og anlægsbranchen

Formål
Formålet med denne brancheaftale, og de initiativer der iværksættes som følge af aftalen, er at
nedbringe fysisk og psykisk nedslidning i bygge- og anlægsbranchens virksomheder.
BAR Bygge & Anlæg vil i den forbindelse opfordre branchens virksomheder til at gennemføre aktiviteter, der kan opnå støtte fra Forebyggelsesfonden.
BAR deler Regeringens og Arbejdsmiljørådets opfattelse af behovet for at opnå markante
resultater i regi af 2010-handlingsplanen.
Konkret har BAR Bygge & Anlæg besluttet at gøre målene i 2010-handlingsplanen til sine
egne:
• Arbejdsulykker: 20 % reduktion af mén, erhvervsevnetab og sygefravær frem til 2010,
målt i forhold til 2005
• Psykisk arbejdsmiljø: 10 % reduktion af sygefravær
• Støj: 15 % reduktion af selvrapporteret høreskadende støj og 10 % af generende støj
• Muskel- og skeletbesvær: [målet forventes fastlagt snart] reduktion af sygefravær
BAR’s arbejde hviler på en erkendelse af, at alle parter hver for sig og i fællesskab må virke
for at skabe et godt arbejdsmiljø i branchen, jf. Branchens fælles værdigrundlag
Konkrete initiativer fra BAR Bygge & Anlæg
BAR Bygge & Anlæg har besluttet at gennemføre en række initiativer for at forebygge og
reducere fysisk og psykisk nedslidning. Projekter, der samtidig har positive effekter på reduktionsmål vedr. arbejdsulykker og støj, vil ligeledes blive prioriteret inden for denne aftale.
BAR Bygge & Anlæg vurderer, at nedslidende jobs forekommer inden for alle jobgrupper i
branchen.
BAR vil i særlig grad opfordre branchens virksomheder og øvrige aktører til at iværksætte
aktiviteter, der forebygger tunge løft og nedslidende arbejdsrutiner. Det gælder bl.a. udvikling
og brug af egnede tekniske hjælpemidler, bedre indretning af arbejdsstedet, forebyggende
arbejdsmetoder samt bedre planlægning af opgaverne, herunder rækkefølge og varighed.
BAR vil ligeledes opfordre branchens virksomheder til at iværksætte aktiviteter, der forebygger psykisk nedslidning. Det gælder bl.a. udvikling og brug af metoder, der fremmer samarbejde, kommunikation og dialog mellem ledere og medarbejdere i virksomheden og mellem
virksomheder, projekterende, rådgivere og bygherrer på bygge- og anlægspladser.

BAR lægger vægt på, at forebyggelsesprojekter så vidt muligt bør omfatte såvel byggeriets
projekterings- som udførelsesfase, og at nye samarbejdsformer på byggepladsen ligeledes kan
indgå som middel til at reducere nedslidningen.
BAR vil gennem målrettet information til branchens virksomheder motivere både ledelse og
medarbejdere til at iværksætte aktiviteter, der forebygger og reducerer nedslidning. BAR vil i
den forbindelse opfordre branchens virksomheder til at gennemføre aktiviteter, der kan opnå
støtte fra Forebyggelsesfonden.
Organisationerne i BAR vil gennem information og rådgivning medvirke til, at både store og
små bygge- og anlægsvirksomheder kan gennemføre aktiviteter inden for Forebyggelsesfondens prioriterede områder. Organisationerne vil samtidig tilbyde bistand til medlemsvirksomheder vedr. udvikling af konkrete projekter, der kan søge støtte i Forebyggelsesfonden
BAR Bygge & Anlægs sekretariat vil i samarbejde med organisationerne medvirke til, at
branchens virksomheder får den nødvendige bistand til udformning af projekter, hvortil der
søges om støtte i Forebyggelsesfonden.
BAR Bygge & Anlæg vil konkret arbejde for, at der i 2007 vil blive iværksat minimum 15
projekter i bygge- og anlægsvirksomheder, der opnår støtte inden for Forebyggelsesfondens
hovedformål 1.
BAR vil én gang om året vurdere planlagte og gennemførte initiativer inden for denne aftale. I
forlængelse heraf vil BAR udpege nye initiativer, som det vil være hensigtsmæssigt at igangsætte i det kommende år.
Udvikling af ny teknologi
Udvikling af ny teknologi har stor betydning for at forebygge eller reducere nedslidning i
branchen.
BAR Bygge & Anlæg vil sætte fokus på behovet for udvikling af nye tekniske hjælpemidler
og vil bl.a. opfordre producenter af tekniske hjælpemidler til – gerne i samarbejde med virksomheder i branchen – at gå i gang med at udvikle ny teknologi, der forebygger og reducerer
nedslidning i bygge og anlægsvirksomheder.
BAR Bygge & Anlægs fokusområder vedr. ny teknologi fremgår af bilag 1
Formidling
BAR Bygge & Anlæg vil fremme spredningen af erfaringer om forebyggelse af nedslidning,
både generelt og hvad angår resultaterne af projekter, der er gennemført med støtte fra Forebyggelsesfonden. Erfaringerne fra Forebyggelsesfondens støttede projekter vil bl.a. indgå i
BAR’s vurdering af behovet for nye vejlednings- og informationsmaterialer til branchens
virksomheder samt til erhvervs- og efteruddannelsesskoler m.fl.
Virksomhedsaftaler
Som et supplement til denne brancheaftale anbefaler BAR Bygge & Anlæg, at ledelse og
medarbejdere i branchens virksomheder indgår aftaler om initiativer, der kan forebygge og
reducere fysisk og psykisk nedslidning, og i den forbindelse iværksætter projekter, der kan
opnå støtte fra Forebyggelsesfonden, jf. afsnit 3.4.2. i Forebyggelsesfondens Vejledning om
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støtte til hovedformål 1. Organisationerne i BAR tilbyder at bistå virksomheder med at udforme sådanne aftaler knyttet til projekter, hvortil der søges om støtte i Forebyggelsesfonden.
Netværk
BAR Bygge & Anlæg vil invitere branchens aktører til at deltage i et forebyggelsesnetværk
med henblik på erfaringsudveksling mellem de virksomheder der involveres i projekter, hvortil der søges og/eller modtages støtte fra Forebyggelsesfonden.
Aftalens omfang
Aftalen er indgået mellem alle organisationer, der er omfattet af BAR Bygge & Anlæg.
Vedtaget af BAR Bygge & Anlæg, den 17. august 2007

--------------------------------Freddy Hansen, TIB
Formand BAR Bygge & Anlæg

---------------------------------Carsten Bekker, Dansk Byggeri
Næstformand BAR Bygge & Anlæg
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Bilag 1:
Fokusområder vedr. udvikling af egnede tekniske hjælpemidler til håndtering af tunge
byrder, udpeget af Arbejdstilsynet 2007
• Traller til Ha-Ki stilladser
• Forskallingsflager
• Elementstøtter (både ”blådrenge” og ”soldater”)
• Tagpapruller
Andre fokusområder i 2007-10 vedr. udvikling af tekniske hjælpemidler og ændrede
arbejdsrutiner til håndtering af tunge byrder.
• Tagspær
• Køkken- og skabselementer
• Vinduer og døre
• Elementstøtter (til betonelementer og som understøtning til forskalling)
• Tømmer, åse og limtræ
• Tagplader
• Store vinduesrammer
• Gipsplader
• Store plader (X-finer, planeternit og spånplader samt andre plader på 120 x 244 cm eller
mere)
• Cementrør
• Vinduesglas
• Opsætning og nedtagning af facadestilladser
• El-tavler
• Kabelruller
• Radiatorer
• Varmvandskedler og andet tungt vvs-materiel
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