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Faktaark 4

Om ulykker i bygge og anlægsbranchen

Her finder I oplysninger om ulykker i bygge og anlægsbranchen. Her er også eksempler  

på alvorlige ulykker i snedker og tømrerbranchen.

Ulykkerne har ofte store menneskelige konsekvenser for dem, de rammer, for de pårørende, 

for virksomhedens ledelse og for kollegerne. 

En undersøgelse fra COWI viser, at for virksomhederne koster bare én arbejdsulykke  

gennemsnitligt 90.000 kr. En tredjedel er synlig i virksomhedens regnskab, og to tredjedele 

er skjulte omkostninger som f.eks. tab af produktivitet og tid til oplæring af vikar.

Tal om ulykker
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Her kan I læse om alvorlige ulykker og dødsulykker,  
der har ramt nogle af jeres kolleger i branchen

FALD FRA TAGE

Ulykke ved fald igennem tagplade

To tømrere arbejdede med at nedtage bølgeplader af asbest 
cement på en hal, der skulle rives ned. Pladerne havde ligget på 
taget i årtier og var lagt på lægter med en afstand på 90 cm.  
De to tømrere brugte liner, der var fastgjort til tagryggen.

Tømrermesteren kom op på taget for at se til arbejdet.  
Han trådte igennem en tagplade, styrtede 4,5 meter ned og døde. 

Der var ingen sikring mod nedstyrtning.

Ulykke ved fald fra liftkurv

En tømrer arbejdede sammen med en kollega i kurven til en 
teleskoplift i 7,5 meters højde. De fjernede eternitplader fra et  
tag på en hal. Liftkurven var åben ind mod tagfladen.  

Tømreren løsnede pladerne, mens han stod med det ene ben på 
kurvens bund og med det andet på taglægterne. Kollegaen tog 
imod pladerne og stablede dem op i kurven. Under dette arbejde 
faldt tømreren ned fra kurven og ned på betongulvet i hallen og 
døde. 

Der blev ikke brugt sikkerhedsline.

Ulykke ved fald igennem lysplade i tag

To tømrere og en lærling udskiftede tagplader på en lagerhal. 
Lærlingen styrtede gennem en lysplade i taget og ned på lager
hallens betongulv og døde. Der var ingen sikring mod gennem
styrtning på taget. Det bestod af stålplader og lysplader, der lå  
på træåse på stålspær med ca. 1 meters afstand. Inde i lagerhallen 
var der opstillet et stillads, som ikke dækkede hele tagarealet.  

Der blev ikke brugt tagstiger. 
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ARBEJDE PÅ STIGE

ARBEJDE MED RUNDSAV

Ulykke ved fald fra stige opstillet på bukkestillads

En tømrer arbejdede med at udskifte tagrender på et parcelhus i to etager. 

Da han skulle i gang med at fjerne det sidste af tagrenden, stod han  

på en stige, der stod på et bukkestillads. Stigen pressede stilladset  

væk og ud fra væggen og væltede. Tømreren faldt, ramte en  

betontrappe og døde.

Ulykke med fald fra wienerstige

En tømrermester satte udsugningsrør til spåner op i sit eget værksted. 

Han stod ca. 1 meter fra toppen af en 3,5 meter høj wienerstige.  

Arbejdet blev udført med begge hænder, så han ikke samtidig kunne 

holde fast på stigen. Han mistede balancen, faldt bagover ned  

på gulvet og døde.

Ulykke ved brug af rundsav – 1

Den tilskadekomne havde afmonteret skærm og spaltekniv på rundsaven. 

Da han var i gang med arbejdet, rakte han ind over maskinen for at føre 

emnet helt igennem klingen. Hans hånd ramte bagsiden af klingen, og 

venstre tommelfinger blev skåret op og brækkede.

Ulykke ved brug af rundsav – 2

Den tilskadekomne var ved at flække et bræt med en håndrundsav. 

Klingen greb fat i handsken, så lillefingeren brækkede, og nerver i  

hånden blev skåret over.

Ulykke ved brug af rundsav – 3

En 20årig tømrerlærling, som næsten var udlært, var ved at skære  

kiler på en bordrundsav. Han holdt kilen nede med den venstre hånd  

og skubbede med den højre. Kilen smuttede ind mod ham, og venstre 

hånd fortsatte ind i klingen. Han mistede lille og ringfinger helt og  

to tredjedele af langfingeren. Han måtte opgive at blive tømrer.
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ROD OG UORDEN

Ulykke ved rod og uorden – 1

Den tilskadekomne snublede og trådte forkert i murbrokker  

på en byggeplads. Venstre knæ blev forvredet og meget hævet.

Ulykke ved rod og uorden – 2

Den tilskadekomne gik fra en altan ind i bygning. Her trådte  

han på en jerndrager. Foden gled, og i faldet forvred han knæet.  

Ledbånd og menisk blev skadet.
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