Arbejdsulykker på byggepladser
Arbejdsskader – tal og fakta nr. 2b/2020

Hver tiende anmeldte arbejdsulykke er sket på en byggeplads, og tallet har været
stigende de sidste 10 år. Men det er ikke kun ansatte indenfor bygge- og anlægsbrancherne, der kommer til skade på byggepladser.
Hver tiende arbejdsulykke, der er anmeldt til Arbejdsstilsynet ifølge anmeldereglerne i arbejdsmiljølovgivningen
(AML), er registreret med byggeplads som det sted, hvor ulykken er sket. Over de sidste 10 år er andelen steget
fra 6 pct. i 2010 til 11 pct. i 2019. I 2019 blev der anmeldt ca. 4.800 ulykker, som var sket på en byggeplads.

Figur 1: Arbejdsulykker der er registreret med byggeplads som ulykkessted (andel af alle anmeldte arbejdsulykker)

Ikke kun ansatte inden for bygge og anlæg kommer til skade på byggepladser
I hovedbranchegruppen Bygge og anlæg sker 7 ud af 10 ulykker på en byggeplads. Det vil omvendt sige, at
ca. 30 pct. af arbejdsulykkerne i bygge- og anlægsbrancherne sker et andet sted. Det kan fx være på virksomhedens lager eller værksted eller i trafikken.
Næsten 2 ud af 10 arbejdsulykker, der sker på byggepladser, vedrører personer, der ikke er ansat i en virksomhed registreret som bygge- og anlægsvirksomhed. I visse brancher uden for bygge- og anlægsområdet
udgør arbejdsulykker på byggepladser en væsentlig del af det samlede antal ulykker. Eksempelvis sker ca.
hver tiende ulykke i Landbruget på en byggeplads.
Hvor stor en andel af ulykkerne sker på
byggepladser?

Andel
(pct.)

Hvor stor en andel af ulykkerne sker på
byggepladser?

Andel
(pct.)

Bygge og anlæg, samlet

68

Opførelse og nedrivning af byggeri

75

Landbrug

10

Anlægsarbejde

61

Kontor og kommunikation

4

Færdiggørelse af byggeri

58

Industri og forsyning

4

Installation og reparation af maskiner og udstyr

16

Transport

3

Landbrug, skovbrug og fiskeri

10

Detail og service

3

Energi og råstoffer

9

Anden offentlig service

1

Plast, glas og beton

7

Uddannelse og forskning

<1

Metal og maskiner

6

Sundhedsområdet

<1

Vand, kloak og affald

6

Socialområdet

<1

Rengøring

6

Tabel 1: Fordelt på de 10 hovedbranchegrupper

Tabel 2: Fordelt på 36 branchegrupper Top 10

1

Billedet ændrer sig lidt, når man øger detaljeringsniveauet fra hovedbranchegrupper til branchegrupper.
Men for de 3 branchegrupper, der hører under hovedbranchegruppen Bygge og anlæg, sker den største
andel af ulykkerne ikke så overraskende på byggepladser. Således sker tre ud af fire arbejdsulykker inden for
branchegruppen Opførelse og nedrivning af byggeri på byggepladser. Det er den branchegruppe med den
højeste andel blandt alle 36 branchegrupper. Den branche inden for Bygge og anlæg med den højeste andel
af arbejdsulykker på byggepladser er Nedrivning med 91 pct.
Ulykker sket på byggepladser i brancher uden for bygge og anlæg
Uden for bygge- og anlægsområdet er Installation og reparation af maskiner og udstyr med 16 pct. den
branchegruppe med den højeste andel af arbejdsulykker på byggepladser.
I tabel 3 nedenfor fremgår de fem brancher uden for bygge- og anlægsområdet, der har såvel det højeste
antal som den højeste andel af arbejdsulykker på byggepladser.
Brancher (top 5)

Alle ulykker 20152019

Heraf ulykker på
byggeplads

Andel ulykker på
byggeplads (pct.)

Vejgodstransport

4.721

373

8

Landskabspleje

1.035

366

35

Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf

1.526

205

13

Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler

412

117

28

Udlejning og leasing af entreprenørmateriel

403

109

27

Tabel 3: Arbejdsulykker 2015-2019 i brancher uden for bygge og anlæg der er sket på byggepladser.
Brancherne er sorteret efter største antal ulykker på byggepladser (top 5)

Vejgodstransport er med 373 ulykker i perioden den branche uden for bygge og anlæg med flest anmeldte
arbejdsulykker på byggepladser. Det svarer til 8 pct. af alle arbejdsulykker inden for vejgodstransport.
I branchen landskabspleje udgør 366 arbejdsulykker på byggepladser mere end 1/3 af alle arbejdsulykker i
branchen.
Årsager til arbejdsulykker på byggepladser
Faldulykker er de hyppigste ulykker på byggepladser, fordi de tegner sig for hver fjerde ulykke (24 pct.)
Fald 24%
Mistet kontrol med noget 20%
Uhensigtsmæssige bevægelser 18%
Uoplyst og andet 16%
Brud, kollaps af materialer 10%
Utilsigtet bevægelse mv. med ydre skade 9%
Udslip 2%
Elektrisk strøm, brand, eksplosion 1%
Vold mv. <1%

Ulykker, hvor en person mister kontrollen over noget, udgør i alt
ca. hver femte af alle ulykker
på byggepladser (20 pct.).
Det kan fx være at miste
kontrollen over håndværktøj, noget der bæres
eller håndteres, eller et
transportmiddel.
Næsten hver femte af
ulykkerne på byggepladser
skyldes uhensigtsmæssige
bevægelser (18 pct.). Det kan
fx være løft, bæring eller vridning/drejning af kroppen.

Figur 2: Arbejdsulykker på byggepladser 2017-2019 fordelt på årsag til ulykkerne
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