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Arbejdsulykker i byggeriet 2015-2019
Arbejdsskader – tal og fakta nr. 2/2020

Bygge- og anlægsbrancherne har de sidste 5 år haft det højeste antal arbejdsulykker 
i forhold til antal beskæftigede blandt alle 10 hovedbranchegrupper. Samtidig sker 
der mange ulykker på byggepladser for personer, der arbejder i virksomheder, som er 
registreret inden for andre brancher end bygge og anlæg.

Arbejdsulykker i byggeriet er den samlede mængde af arbejdsulykker:

• Der er sket for ansatte inden for bygge- og anlægsbrancherne.
• Der er sket på byggepladser for ansatte i andre brancher end bygge- og anlægsbrancherne.

Sammenligning af anmeldelser i bygge- og anlægsbrancherne og af ulykker på byggeplads
Der er et stort overlap mellem de ulykker, der anmeldes for ansatte inden for bygge- og anlægsbrancherne, 
og de anmeldte ulykker, der sker på en byggeplads. Ulykker på byggepladser, der sker inden for andre 
brancher end bygge- og anlægsbrancherne, kan fx ske for ansatte i transportvirksomheder.

Tabel 1: Antal arbejdsulykker i byggeriet 2015-2019 gennemsnit pr. år

Kilde Bygge- og 
anlægsbrancherne

Ulykkessted 
“På en byggeplads” Samlet*

Antal Antal Antal

Alle anmeldelser i EASY** 7.565 6.921 9.425

AML-anmeldelse 5.300 4.416 6.137

Oprettede arbejdsskadesager*** 2.022 1.337 2.350

* Alle anmeldte ulykker i bygge- og anlægsbrancherne eller “På en byggeplads”.
** Anmeldte ulykker efter arbejdsmiljøloven og arbejdsskadesikringsloven.
*** Ulykker med potentielt varige følger og/eller længerevarende sygdom skal oprettes i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Der har i gennemsnit i perioden 2015-2019 været anmeldt 9.425 ulykker om året i byggeriet til det elektroni
ske anmeldesystem EASY.
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Af disse har i gennemsnit 6.137 årligt været ulykker, der skal anmeldes efter arbejdsmiljølovens regler 
(AML-anmeldelser), fordi der er angivet et forventet fravær på 1 dag eller mere.

Ud af det samlede antal anmeldte ulykker er der i samme periode årligt blevet oprettet 2.350 sager efter 
arbejdsskadesikringslovens regler – det vil sige ulykker med potentielt varige følger eller med fravær fra nor
malt arbejde i mere end 5 uger på grund af skaden. Om året er der omkring 900 personer inden for byggeri
et, som har fået en varig skade på grund af en ulykke, og i perioden 2015-2019 er der i gennemsnit tilkendt 
erstatninger m.v. for ca. 450 mio. kr. om året.

Op mod 70 pct. af alle ulykker i bygge- og anlægsbrancherne sker på byggepladser. Det betyder så, at om
kring 30 pct. af ulykkerne inden for hovedbranchegruppen sker et andet sted end på en byggeplads. Det kan 
fx være på virksomhedens adresse eller i trafikken. Samtidig sker ca. 20 pct. af alle ulykker på byggepladser 
for personer, der arbejder i en anden hovedbranchegruppe end bygge og anlæg. 

Hyppighed af ulykker i byggeriet sammenlignet med hele arbejdsmarkedet
Hyppigheden af arbejdsulykker, der anmeldes efter AML, er med 319 pr. 10.000 beskæftigede inden for bygge- 
og anlægsbrancherne mere end dobbelt så høj som for arbejdsmarkedet generelt. Her er hyppigheden på 151.
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Tabel 2: Hyppighed af arbejdsulykker i byggeriet 2015-2019 gennemsnit pr. år

Kilde
Bygge- og 

anlægsbrancherne
Hele arbejdsmarkedet

Hyppighed* Hyppighed*

Alle anmeldelser i EASY 455 364

AML-anmeldelser 319 151

Oprettede arbejdsskadesager 122 66

* Pr. 10.000 beskæftigede.

Hyppigheden for bygge- og anlægsbrancherne har hele perioden været den højeste blandt alle 10 hoved-
branchegrupper, både når det gælder anmeldte arbejdsulykker efter AML og oprettede sager i AES.

Opførelse og nedrivning af byggeri har flest arbejdsulykker
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Figur 1: Anmeldte arbejdsulykker efter AML 2015-2019 som er sket inden for byggeriet, fordelt på branchegruppe* og år for anmeldelse
* Arbejdstilsynets 36 branchegrupperinger

Af figur 1 fremgår det, at der for ansatte inden for opførelse og nedrivning af byggeri er sket en stigning i antallet 
af ulykker fra lidt mere end 2.500 årlige anmeldte ulykker i 2015 til mere end 3.000 i 2019. Stigningen svarer dog 
nogenlunde til den samtidige stigning i antallet af beskæftigede i branchegruppen i perioden. Branche gruppen 
omfatter bl.a. tømrer- og bygningssnedkervirksomhed og murere. Antallet af ulykker på en byggeplads for 
ansatte i en anden hovedbranchegruppe end bygge og anlæg er også steget let gennem perioden.

Lodret fald 21%

Akut fysisk overbelastning 19%

Kontakt med skarpe eller spidse genstande 17%

Ramt af genstande/person 17%

Klemt, mast etc. 8%

Vandret fald 7%

Andre typer fald 7%

Andre skademåder 4%

Figur 2: Anmeldte arbejdsulykker efter AML 2015-2019 som er sket inden for byggeriet, fordelt på skademåde ( ulykkestype)

Hyppigste arbejdsulykker i byggeriet
Af figur 2 fremgår det, at de 

hyppigste ulykker inden for 
byggeriet er ulykker ved 

lodret fald, akut fysisk 
overbelastning, kontakt 
med skarpe eller spidse 
genstande og at blive 
ramt af genstande.

Lægges alle typer af 
faldulykker sammen, 

udgør de næsten 1/3 af alle 
ulykker.

Læs mere om tilskadekomne i bygge- og anlægsbrancherne i faktaark nr. 2a/2020 og om arbejdsulykker på 
byggepladser i faktaark nr. 2b/2020.
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