
Det sker oftere  
end man skulle tro!

Installation og rep. af 
maskiner og udstyr

Landbrug, gartneri, 
skovbrug og fiskeri

Anlægsarbejde

DE ALVORLIGSTE ULYKKER  
FORDELT PÅ UDVALGTE BRANCHER
Diagrammet viser andelen 
af de alvorlige ulykker, der 
skyldes fald, gliden eller snublen

FAKTA OM FALD-, GLIDE- OG SNUBLEULYKKER

SÅDAN GIK DET TIL  
HOS ANLÆGSGARTNERNE
Kunne det ske hos jer? Her ses et lille udpluk 
af de ulykker, der er sket hos anlægsgartner-
ne. Beskrivelserne stammer fra den lovpligtige 
anmeldelse af ulykken på virk.dk – husk at 
anmelde, så andre kan lære af ulykken.

” Beskæring af et træ på Wie-
nerstige. Wienerstigen vipper, en 
kollega holder wienerstigen, mens 
XX beskærer træet. Kollegaen træ-
der kortvarigt et skridt tilbage for at 
se, om der skal beskæres mere. Y 
træder i det samme ét trin op ad sti-
gen og så vælter wienerstigen. Faldt 
ned og brækkede højre skulderblad.

” YY er i gang med at bygge en terras-
se i en baghave hos en kunde. I forbindel-
se med dagens afslutning/oprydning tager 
YY et par brædder op og går mod bilen, 
som står på vejen, tager et skridt baglæns, 
hvorved han rammer ind i en kampesten.
YY falder og slår sit højre ben mod stenen, 
og brædderne falder ovenpå det højre 
ben. YYs ben bliver klemt mellem kampe-
sten og brædder, og samtidig rammer høj-
re albue, højre skulder og hovedet jorden.

” X beskærer i tæt bevoksning af 
krat, som skal skæres ned til 10 cm. 
Han træder tilbage og falder over 10 
cm små pinde, som står tilbage. Bræk-
ker venstre arm.

” Y lægger filtgrus ud og går med 
asfaltrager og retter af. Han går bag-
læns og træder med højre ben ned i 
et 315 mm rør. (Det er 1 meter dybt, 
men kommer ikke ned på bunden).

Vidste du, at mere end hver 6. alvorlige ulykke i de 
grønne erhverv sker, fordi vi glider, snubler eller 
falder? Det kaldes en alvorlig ulykke, hvis ulykken 
giver fravær fra arbejdet i mere end 3 uger.
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 Virksomhed/afdeling/arbejdssted: På arbejdsstedet – hvor 
arbejdsaktiviteter tager den 
ansattes opmærksomhed:

På gangveje  
– hvor ansatte færdes:

ER DER RISIKO FOR AT SNUBLE  
– UDENDØRS: 
•  Niveauforskelle
• Skråninger
• Udgravninger
• Nedstigning fra trailer og maskiner
• Ujævne og glatte overflader 
•  Materialer og rod på færdselsområder
•  Is og sne på færdselsområder og arbejdssteder 
•  Andet: 

ER DER RISIKO FOR AT SNUBLE  
– INDENDØRS: 
• Materialer og rod på gulv 
• Væske på gulv 
• Andet: 

RISIKERER MAN AT RAMME NOGET,  
HVIS MAN FALDER?
•  Sten, grene m.m. 
•  Maskiner
•  Andet

FORVÆRRENDE FAKTORER: 
•  Der skal arbejdes hurtigt 
•  Man går baglæns eller skræver henover
   materialer, affald eller huller 
•  Trange pladsforhold og dårlig belysning 
•  Mange håndværkere udfører arbejde samtidig
•  De andre virksomheder på byggepladsen 
   sørger ikke for at rydde op.
•  Mangel på affaldssortering på pladsen
•  Affaldshåndtering på tag med lidt plads og
   blæst. 
•  Andet:

 

TIL LEDELSEN OG ARBEJDSMILJØGRUPPEN: 

Forebyg ulykkerne, før det er for sent.  
Brug tjeklisten til at komme de ærgerlige snubleulykker i forkø-
bet. Tjeklisten kan bruges på hjemmevirksomheden og som en 
støtte til at vurdere forholdene på de forskellige arbejdssteder.


