
 
 

   
 

 
  

  

 

ST P 
SNUBLE-
ULYKKER 
SIG TIL OG FRA, NÅR ADGANGSVEJE, 

TRAPPER, BELYSNING OG GLATFØREBEKÆMPELSE 
IKKE ER I ORDEN 

UNDGÅ AT BÆRE TING – BRUG HJÆLPEMIDLER 
TIL TRANSPORT AF VÆRKTØJ OG MATERIALER 

– HELT FREM TIL ARBEJDSSTEDET 

RYD OP! FJERN VÆRKTØJ, MATERIALER OG 
SPILD, HVOR DU FÆRDES OG ARBEJDER 

SKYD IKKE GENVEJ – BRUG DE 
PLANLAGTE ADGANGSVEJE 

Læs mere på arbejdstilsynet.dk/snubleulykker 

http://www.arbejdstilsynet.dk/snubleulykker
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16% 
af de alvorlige arbejds
ulykker i murervirksom 
heder skyldes fald, glid  
og snublen. * 

3 uger 
eller mere. Så meget   
sygefravær medfører de  
alvorlige snubleulykker. 

11%  
af alle de ulykker, der   
giver varige mén, sker 
ved fald, glid og 
snublen.* 

Hvor  
går det 
galt ? 

• Når der ’skydes genvej’ hen 
over oplagrede materialer og 
affald, fx fordi adgangsvejene 
ikke er anlagt hensigts- 
mæssigt 

• På grund af glatte stilladser og 
mindre åbninger eller kanter 
mellem stilladsdæk 

• I forbindelse med at medar
bejderne bærer værktøj og 
materialer på terræn og trap
per 

-

-

• På grund af glat underlag som 
sne og is 

Murervirk 
somhedLet at fore

bygge! 
-

Til arbejdsgiveren: 

• Orienter jer om bygherrens planlægning på 
byggepladser omkring etablering og vedlige-
holdelse af adgangsveje, trapper, belysning, 
glatføreberedskab mv. og vurder, om det er 
tilstrækkeligt til jer. Ved spjældarbejde, sørg for 
aftaler om dette med kunderne. 

• Undgå at medarbejderne skal bære værktøj 
og materialer. Sørg for mekanisk transport helt 
frem til arbejdsstedet. 

• Organiser, at der ryddes op og holdes orden 
på adgangsveje og arbejdssteder. 

• Aftal med de ansatte, hvad du vil have dem til 
at gøre for at undgå snubleulykker. 

Eksempler på ulykker meldt til 
Arbejdstilsynet 

• En ansat træder over oplagret materiel og 
vrider om på den ene fod, hvorved krop-
pens vægt forskydes over på det andet ben. 
Spolebenet brækker. (1-3 måneders fravær) 

• En ansat snubler over mellemrum mellem 
to køreplader. Får et vrid i knæet. Beskadi-
ger ledbånd i knæet. (1-3 måneders fravær) 

• To murere går og laver opmuring fra stillads. 
Den ene kommer ved et uheld til at træde 
oveni en stabel af mursten, som kollegaen har 
stillet foran et stenhoved. Slår 
foden og vrikker rundt på fo-
den. (1-3 måneders fravær) 
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