
 
 

 

 

 
 

 

  

FALDULYKKER 
I BUTIKKER 

RYD OP!  SÆT VARER, AFFALD OG HJÆLPEMIDLER 
SOM ANVIST 

UNDGÅ AT BÆRE VARER  - BRUG FX RULLEBORD, 
SÆKKEVOGN OG LIGN. 

TØR STRAKS OP,  HVIS DU ELLER EN ANDEN SPILDER 
VÆSKE OG FØDEVARER PÅ GULVET 

SIG TIL OG FRA, NÅR GANGAREALER, 
TRAPPER, BELYSNING OG GLATFØREBEKÆMPELSE 

IKKE ER I ORDEN 

Læs mere på 
at.dk/brancher/butikker/ulykker-i-butikker/ 

https://at.dk/brancher/butikker/ulykker-i-butikker/


 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

20% 
af alle ulykker i butikker er  
faldulykker 

33% 
af alle anmeldte faldulyk
ker medfører et fravær på  
mindst 3 uger.  

-

40% 
af alle faldulykker sker for  
medarbejdere over 50 år.  

Hvor  
går det 
galt? 
Ca. 90 % af alle ulykker med fald og  
snublen sker inden¬dørs på butikkens  
arealer. 

Fald og snublen på gulv 
•  Rod og uorden er en medvirkende  

årsag i ca. 30% af ulykkerne med  
fald og snublen, og i hver fjerde af  
dem falder medarbejderen over  
en palle eller palleløfter.  

•  Derudover falder og snubler med
arbejdere over varer og affald  
som fx plast og pap, og de glider i  
spild på gulvet.  

-

Fald på trapper 
•  Ca. 50 % af alle fald fra højder  

sker på indendørs og udendørs  
trapper, og i hver femte af dem  
bærer medarbejderen på en   
genstand. 

Let at forebygge 
• Sørg for at I løbende rydder op og at spild 

tørres op med det samme - både i butik
ken og på lageret 

-

• Gør det klart, hvem der har ansvar for 
oprydningen i de forskellige arbejdssitu
ationer, og instruer dine medarbejdere i, 
hvordan det skal ske. Se fx på arbejdssitu
ationerne i flowet af varer fra varemodta
gelse til varen forlader butikken. 

-

-
-

• Undgå, at dine medarbejderne skal bære 
varer, anskaf fx rulleborde, sækkevogne, 
palleløftere mv. 

• Sørg for, at palleløftere, paller mv. bliver 
sat på plads efter brug 

• Planlæg arbejdet, så medarbejderne kun 
håndterer lette varer på trappen, der ikke 
skærmer for deres udsyn, og at de har en 
hånd er fri til at holde i gelænderet 

• Vedligehold gulve, trapper og udendørs 
arealer og sørg for god belysning 

Eksempler på ulykker meldt til
Arbejdstilsynet 
En medarbejder er i fryserummet og gør en 
frost-vogn klar. Da hun går baglæns ud af 
fryserummet og drejer med vognen, falder 
hun baglæns over 2 paller, der lå oven på 
hinanden. Hun tager fra med sin hånd - og 
brækker håndleddet. (Fravær 1- 3 måne¬
der) 

-

Så meget koster en arbejdsulykke 
Ca. 31.500 kr er hvad en ulykke med tre  
ugers fravær i gennemsnit koster en arbejds
plads.* 

-

Data er baseret på alle anmeldte arbejdsulykker i branche
gruppen butikker i 2020 og 1. halvdel af 2021 (undtaget er dog 
brancherne med autoudstyr).

-

I alt 253 anmeldte ulykker med fald i samme niveau, samt 154 
anmeldte ulykker med fald til lavere niveau.
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