
 
 

   
 

 
  

  

 

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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15% 
af de alvorlige arbejds
ulykker i tømrervirksom
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 ? 

• Under arbejde, fx når der 
trædes i affald, fordi der ikke 
løbende ryddes op 

• På færdselsveje, fx fordi de er 
glatte, hullede eller der ligger 
materialer eller spild 

• Ved udstigning af maskiner 
samt ved nedstigning fra sti
ger, fx når der trædes ned i 
spild eller på ujævnt 
eller glat un
derlag 

-

-

Ulykkerne sker ofte i forbindelse  
med, at medarbejderne bærer  
værktøj og materialer på terræn  
og trapper. 

Let at forebygge! 
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 

• Der ligger gulvbrædder på en trappe. En ansat 
falder over dem, vrider i knæet og mærker et 
kraftig smæld i knæet. (1-3 måneders fravær) 

• En ansat bærer på en eternitplade fra firma-
bilen. Han snubler over fliser, der ligger ujævnt. 
Prøver pr. refleks at holde fast i pladen, hvorved 
han får et knæk i ryggen. (3-4 ugers fravær) 

• En ansat skal læsse stålregler af firmabilen. Un-
derlaget er glat på grund af frostvejr. Han glider 
på underlaget og falder ned over stålreglerne, 
hvorved han pådrager sig et snitsår på venstre 
hånds pegefinger. (1-3 måneders fravær) 

• En tømrer går på et tag og mister 
fodfæstet, da taget er fugtigt. 
Skrider og falder ned på venstre 
arm, der bliver forstukket. (1-3 
måneders fravær) 

Tømrer
virksomhed 

 

-
-

- 


	STOP SNUBLEULYKKER
	Hvor går det galt ?
	Let at forebygge!




