
Reflektioner over det strategisk-/operationelle arbejdsmiljøforhold i virksomheden A.A. Service 

& Transport Danmark A/S 

Forord 

Historisk set har A.A. Service & Transport Danmark A/S defineret sit forretningsgrundlag som 

udbyder af service & ydelser for virksomheder indenfor oliebranchen. 

Som en del af den gældende vision/mission (1) for virksomheden arbejdes på at virksomheden 

forener traditionel vognmandsforretning med ingeniør relateret opgaver og servicetilbud. Dette 

forhold stiller store krav til medarbejdere og ledelse omkring kompetence og overblik på regler, 

grundlag og brancemæssige behov som ofte kan være vanskelige at forene med traditionelle 

medarbejderkompetencer for eksempelvis chauffører. 

Det er derfor grundlæggende af største vigtighed at formidlingen på instruktioner og 

sikkerhedsprocedurer tilrettes i videst mulige udstrækning til såvel kundesegmentet som de 

ansattes behov. I evalueringen på virksomhedens arbejdsmiljøforhold i relation til den netbaserede 

arbejdsmiljøuddannelse har undertegnede, som arbejdslederrepræsentant noteret mig, visse 

kommende udfordringer i forhold til holdninger omkring arbejdsmiljøet som formentligt har rod i 

såvel traditionel håndværksmæssige forhold som bundet at traditionel tankegang for, især 

håndværkere og chauffører til tider kan være vanskeligt forenelige med forandrings- og 

omstillingsvillighed. (2) 

Disse udfordringer vil jeg arbejde videre med og afslutningsvist omtale i denne redegørelse, men 

for at forstå hvorfor virksomheden har eksenstiel nødvendighed af et mere struktureret arbejde 

omkring arbejdsmiljøet, herunder en OHSAS certificering er det vigtigt at have øje for de 

strategiske og operationelle arbejdsmiljøforhold som virksomheden arbejder indenfor. 

Nærværende opgave er derfor udarbejdet som en grundlæggende redegørelse for samme, såvel 

generelt lovgivningsmæssigt som sepcifikt for virksomheden.   

Nærværende opgave er udarbejdet som en del af den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse og 

derudover som materialegrundlag i styringsmanual for virksomheden A.A. Service & Transport 

Danmark A/S. 

Henning M. Andersen, Januar 2013 

Historien 

A.A. Service & Transport Danmark A/S blev i sin nuværende form etableret i 1978 som følge af de 

indførte lovkrav omkring inspektion af tanke og beholdere samt udviklingen af firmaets patenteret 

tankvogne til bl.a. tømning af tanke. Kundegrundlaget har gennem alle årene således bl.a. bestået 

af nogle af de største virksomheder i Danmark, i form af oliebranchen, som naturligt også tegner 

sig for et væsentlig andel af indtjeningen. 



Da virksomheden i tilgift arbejder indenfor områder med stor riskopåvirkning for miljøet og 

arbejdssikkerhedsmæssigt - især relateret til henholdvis håndtering af olie, benzin og andre 

miljøfarlige produkter samt høj risiko relateret arbejde ved eksempelvis, rensning og inspektion af 

tanke og beheoldere har det altid været naturligt at have en stor fokus på sikkerhedsmæssige 

aspekter. 

Indtil opstarten på arbejdet med at certificeres indenfor arbejdsmiljø i sommeren/efteråret 2012 

har det sikkerhedsmæssige, forebyggende arbejde bestået af APV arbejde sammenholdt med ikke-

formaliseret drøftelser og mundtlige informationer, bl.a. ved daglig "morgenmøde" for de ansatte. 

Ledelsemæssig tøven omkring tiltag for certificering på arbejdsmiljøområdet har været på 

baggrund af betænkeligheder for omfanget i lyset af de mange forskellige arbejdstyper og 

instruktioner der er pålagt og nødvendige for virksomhedens virke. 

Strategisk arbejdsmiljø 

Kompleksiteten og en udskiftning af arbejderskaren henover årene 2010-2012 medførte dog også 

netop at der var behov for praktisk at nedskrive procedurerne - samtidigt var det hensigtsmæssigt i 

forhold til arbejdsmiljølovens skærpelse på den strategiske indsats i 2010 (3) og i forhold til at flere 

af samarbejdspartnerne, på det seneste har stor fokus på deres CSR (4). 

Med OHSAS 18001 arbejdet er der udarbejdet faste politikker og mål for arbejdsmiljøet. 

Styringsmanualen som er udleveret til samtlige medarbejdere i papirsform og derudover lagt ind 

på intranet på virksomhedens hjemmeside. 

Således er de gældende krav omkring planlægningen, organiseringen, forebyggelse og ikke mindst 

strategi, evaluering og opfølgning sat i skema, herunder med "årshjul" og plan for gennemgang af 

de enkelte punkter. 

Idet systemet endnu ikke er et år er politikkerne endnu ikke evalueret (står til udførsel i januar) 

mens eksempelvis mål for sygefravær, ulykker og "nær ved" hændelser samt afvigelser opfølges 

løbende på AMU`s møderne kvartalsvis. 

Der arbejdes, i skrivende stund, på at færdiggøre en endelig arbejdspladsbrugsanvisning for hele 

virksomheden, efter hvilken der bestræbes at opnå arbejdsmiljøcertifikat. 

Derudover er der i AMU arbejdet på at kunne implementere kompetenceudvikling af de ansatte - 

ikke blot i relation til den automatisk givne for medarbejderepræsentanten, men også iøvrigt for 

øvrige ansatte i forhold til deres arbejdsglæde og HR arbejde. 

Der er fokus på at HR planlægning i forhold til videreudvikling og kurser kan være vanskelig i en 

lille/mellemstor virksomhed hvor ressourserne kan være vanskelige at bestemme på forhånd, idet 

de afhænger af samarbejdspartnernes behov, og ofte kan være meget varierende. 



Systematikken for det strategiske arbejdsmiljø skønnes således at være på plads, men praktisk står 

virksomheden foran at skulle gennemføre det. 

Operationelt arbejdsmiljø 

For det operationelle arbejdsmiljø har det vist sig at være flere udfordringer end forventet i 

implementeringen af et dokumenteret system og der forestår derfor stadig udfordringer før dette 

kan siges at være fuldt velfungerende. 

Præsentationen for systemet skete på samlet medarbejdermøde hvor imødekommelsen, 

umiddelbart virkede meget tilfredsstillende. 

Som nævnt i forordet har der dog efterfølgende vist sig at være udfordringer på dette felt. I store 

træk drejer det sig hovedsagligt omkring at: 

a. - chaufførerne/de ansatte synes det er (unødigt) ekstra administrativt arbejde at udarbejde 

afvigelserskemaerne ud fra en betragtning om: "det er der da aldrig og det plejer vi da bare 

at ringe om!" 

b. - styringsmanualen er tilsyneladende ikke gennemlæst på egen hånd, men informationen 

ved introduktionen og de i forvejen kendte procedurer og vaner er det eneste kendskab 

som generelt udvises. 

c. - Nær ved hændelser registreres ikke idet den enkelte medarbejder er "berøringsangst" for 

at gøre opmærksom på at have lavet en fejl og ikke vil "angive" en kollega for uagtsom 

adfærd. 

d. - Styringsmanualen opdateres ikke hos alle ansatte og der er "modvilje" mod det (de anser) 

for stor informationsstrøm og papirbrug i form af referater fra AMU`s møder, ændringer i 

styringsmappen, afvigelser og hændelser. 

Med andre ord er systemet implemeteret på et teoretisk plan, men mangler tilsyneladende at få 

mere "liv". Alle fremgasngsmåder er redegjort i styringsmanualen og forebyggelsesprincipperne 

gradueret, og risikovurderet for arbejdstyperne. 

Som tiltag for at forbedre forholdet har AMU`en påtalt forholdet såvel ved APV samtaler, men 

selvom denne proces har skønnet fyldestgørende og der således gives udtryk for de rigtige 

holdninger fra den enkelte medarbejder ved samtalerne er det ikke i tilfredsstillende grad det som 

der faktuelt opleves i det daglige arbejde. 

Ændring af holdninger 

Som tiltag har AMUèt derfor implementeret "intranet" på virksomhedens hjemmeside hvor hver 

enkelt har adgang til hurtig og let registrering af såvel "nær-ved hændelser", afvigelser, og øvrige 



forespørgsler. (5) Den pågældende information går herefter direkte til enten ledelsen eller 

medlemmerne i arbejdsmiljøorganisationen - det bestræbes derefter at få ændret holdningen som 

tilsyneladende har vist sig at være end større opgave en forventet. 

Samme intranet er etableret med individuel adgangskode til hver enkelt ansat hvor der er 

mulighed for at have registreret ansættelseskontrakter, eventuelle påtaler og lignende som et 

signal omkring alvorligheden og prioriteten af emnet. 

Evaluering på om tiltagene har forbedret sig er påtænkt at ske i forbindelse med møde på 

arrangeret fællesweekend i marts, herunder ved gennemgang af hovedtræk fra BAR for 

transportbranchen og formodentlig dialogkonference idet det er vurderet at spørgeskemaer og 

undersøgelser ikke vil have den ønskede effekt (se punkt a over problemstillinger). 

Derudover er der 2. april projekteret storstilet sikkerhedsøvelse med "Evakuering af mand i tank" 

og reflektionen på denne øvelse vil også komme ind på problemstillingen. Selvom disse nævnte 

handlinger er langsigtede er der ikke i første omgang påtænkt andre aktioner for at ændre 

holdningerne på kort sigt, udover at påtale det ved alle givne lejligheder i det daglige arbejde. 

Dette skyldes at det dels i høj grad vurderes/formodes at være adfærdsbetinget og et spørgsmål 

om "dårlige vaner" og derudover ikke at være kritisk i forhold til at de ansatte grundlæggende 

stadigvæk skønnes at have en god ansvarlighed for sikkerheden, men "blot" skal vænne sig til de 

nye administrative forhold og krav i dagligdagen i forhold til at omsætte det operationelle 

arbejdsmiljø fra teori til praksis.   

Henning M. Andersen 

 

(1) Se hjemmeside: www.aaservice.dk 

(2) Regler og værdier for strategisk arbjedsmiljø 

(3) Arbejdsmiljølov 508 af 19/05 2010 - bemærkning til lovforslaget 

(4) Corporate Social Responsibility - frivillig integration af sociale og miljømæssige forretningsaktiviteter i 

deres interaktion og med interessanter 

(5) Se hjemmeside under nyheder eller Intranet (link: 

http://www.youtube.com/watch?v=ftGskA0Iqr8&feature=youtube_gdata) 

 

http://www.aaservice.dk/
http://www.youtube.com/watch?v=ftGskA0Iqr8&feature=youtube_gdata

