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Fald og snublen til samme niveau fordelt på branchegrupper og ulykkernes
alvor. Anmeldte arbejdsulykker 1994 - 2002.
Branchegrupper
01 Metal-, stålværker og støberier
02 Fremstilling af transportmidler
03 Skibsværfter
04 El- og varmeforsyning
05 Jern- og metalvareindustri
06 Maskinindustri
07 El- og elektronikindustri
08 Autobranchen
09 Jord-, beton- og belægning
10 Murer-, snedker- og tømrerforretninger
11 Færdiggørelsesarbejde
12 Isolering og installation
13 Trykkerier og udgivervirksomhed
14 Papir- og papvarer samt bogbinding
15 Engroshandel
16 Transport af gods
17 Transport af passagerer
18 Brandvæsen og redningskorps
19 Tekstil, beklædning og læder
20 Træ- og møbelindustri
21 Plast, gummi, asfalt og mineralolie
22 Sten, ler og glas
23 Medicinsk udstyr, legetøj, foto mv.
24 Kemisk industri
25 Tunge råmaterialer og halvfabrikata
26 Medicinalvarer og farmaceutiske råvarer
27 Kontor og administration
28 Butikker
29 Supermarkeder og varehuse
30 Vandforsyning, kloak, losseplads og forbrænding
31 Personlig pleje og anden service
32 Rengøring, vaskerier og renserier
33 Telekommunikation
34 Militær og politi
35 Hotel og restauration
36 Kultur m.v.
37 Svine- og kreaturslagterier
38 Fjerkræslagterier, fiske- og foderfabrikker
39 Konserves og drikkevarer m.v.
40 Brød, tobak, chokolade og sukkervarer
41 Mejeriprodukter og margarine
42 Landbrug
43 Gartneri og skovbrug
44 Sygehuse
45 Hjemmepl.og døgninst. m.v. for voksne
46 Dag- og døgninstitutioner for børn og unge
47 Prakt.læger, tandlæger, fysioterapeuter m.m.
48 Undervisning og forskning
49 Fiskeri, bugserings- og redningsvæsen m.v.
99 Uoplyst
I alt

Død

1

1
1
1

2
1
1
1
1
1
11

Alvorlige

Andre

I alt

43
49
97
60
250
272
66
36
390
208
51
198
78
55
393
698
235
73
66
160
120
155
42
71
40
42
969
173
233
49
44
212
54
200
211
204
126
124
110
130
76
169
97
312
1039
789
84
848
6
135
10342

306
583
1589
451
1526
1625
371
142
2930
1144
276
1445
293
449
1786
5582
2521
909
237
1107
811
1154
232
474
341
339
4053
585
876
435
173
1188
366
1166
1125
740
1660
991
1067
919
578
454
601
1853
6818
3887
269
3014
41
874
62356

349
632
1686
511
1776
1897
437
178
3320
1352
327
1643
371
504
2180
6280
2756
982
303
1267
931
1309
274
545
381
381
5022
758
1109
485
217
1401
420
1367
1336
944
1786
1115
1177
1049
654
625
699
2166
7857
4677
353
3863
47
1010
72709
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Det tilsyneladende ufarlige
Indsatsen mod arbejdsulykker har i mange år særligt
været rettet mod de situationer, hvor maskiner og
tekniske hjælpemidler spiller en væsentlig rolle.

Over halvdelen af alle arbejdsulykker skyldes ”banale” situationer. F.eks. en kasse
der skal flyttes, en stige man står på, eller en våd eller fedtet plet på et gulv.
Det er situationer vi normalt ikke regner for noget – det tilsyneladende ufarlige.
Det tilsyneladende ufarlige rammer ikke kun den, der dagligt befinder sig i
situationerne, f.eks. rengøringspersonale der hver dag vasker gulv.

Nye analyser viser, at det fokus er for snævert.

Det tilsyneladende ufarlige rammer også den, der kun af og til befinder sig i en
sådan situation, feks. alle der færdes, hvor det pludseligt kan blive glat, ude såvel
som inde.

Nyt syn på arbejdsulykker
Fald og snublen til samme niveau
Folderen her har fokus på den særlige del af det tilsyneladende ufarlige, hvor
skaden er sket ved, at skadelidte enten er faldet eller snublet og typisk har ramt
den overflade, han eller hun netop stod eller gik på – ”fald og snublen til samme
niveau”.
I fisk

Håndbremsen

En driftsleder på et lakserøgeri er på
vej gennem virksomheden i træsko, da
han glider i et fiskeskind, der ligger på
gulvet og flyder. Driftslederen mister
balancen, falder og lander på ryggen
på det hårde betongulv. Han forstuver
bl.a. ryggen og er syg i mere end 5
uger.

En chauffør kører en traktor med vogn
og saltspreder. Da han stiger ud, formodentlig for at rense saltsprederen,
undlader han at trække håndbremsen.
Udenfor glider chaufføren i det glatte
føre, han kommer ind under traktoren
og bliver kørt over. Chaufføren dør som
følge af ulykken.

Ulykker koster dyrt

Ulykker ved fald og snublen til samme niveau i snit pr. år

2

Død

Andre alvorlige ulykker

Øvrige

1

1.149

6.928

i alt
8.078

Fald og snublen til samme niveau giver årligt anledning til ikke færre end ca.
8.000 arbejdsulykker. Det svarer til næsten hver sjette (17%) af alle anmeldte
arbejdsulykker. Ulykkestypen omfatter 2% af alle dødsulykker, men hele 22% af
alle andre alvorlige ulykker.

Store menneskelige omkostninger
Fald- og snubleulykkerne har alvorlige konsekvenser. Der sker i gennemsnit 1
dødsulykke årligt og ca. 1150 andre alvorlige ulykker – d.v.s. ulykker der enten
medfører amputation, knoglebrud, forstuvninger eller andre omfattende legemsbeskadigelser. Ulykkerne medfører alle mindst én sygedag – men i langt de fleste
tilfælde væsentligt flere.
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Fald- og snubleulykker til samme niveau sker i
forbindelse med stort set alle typer job - og alle
steder hvor der arbejdes.

Det tilsyneladende ufarlige rammer alle
Især sker ulykkerne indendørs på gulve og udendørs på veje og pladser.
Desuden sker der mange fald- og snubleulykker på trapper. Ligeledes sker
mange ulykker i forbindelse med eksternt transportmateriel, f.eks. last- og varevogne.

Her sker ulykkerne oftest

Årsagerne til de alt for mange fald- og snubleulykker er typisk glatte, våde eller
fedtede overflader. Ujævnheder og rod er en anden væsentlig kilde til fald- og
snubleulykkerne.

Forebyggelse er mulig
Det er absolut muligt at forebygge de ulykker, der sker i forbindelse med det ”tilsyneladende ufarlige”. En effektiv forebyggelsesindsats kræver først og fremmest
at gældende love og regler overholdes.
Forebyggelsen hænger endvidere nøje sammen med almindelig omtanke - at
udvise ”rettidig omhu”. I praksis betyder det vedligeholdelse, ryddelighed og
skridsikring. Arbejdstilsynets vejledninger giver i den forbindelse konkrete råd om
de almindeligste forholdsregler. Vejledningerne kan hentes på www.at.dk.
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Gulve

Veje og pladser

Bygningsdele og
konstruktioner,
f.eks. trapper

Ekstern
transportmateriel,
f.eks. last- og
varevogne

Ulykker med fald
og snublen til
samme niveau i
snit pr. år

24%

18%

17%

6%

ca. 8.078

Rugbrød

Gelænderløs

En dagplejer har sine børn siddende
ved et bord, hvor de spiser rugbrødsmadder. Dagplejeren henter en vaskeklud for at tørre børnenes fedtede fingre. På vej tilbage træder dagplejeren
op i en to-hjulet plast-traktoranhænger,
som børnene har efterladt på gulvet.
Dagplejeren falder og rammer det
hårde trægulv. Hun får blå mærker og
er sygemeldt i op til 3 dage.

En slagteriarbejder er på vej ned af en
trappe. Trappen mangler gelænder. Da
slagteriarbejderen glider, er han uden
mulighed for at forhindre et fald. Han
forstuver det ene knæ og er uarbejdsdygtig i 4-14 dage.
Farlig cocktail
En bartender er i færd med at løfte en
kasse øl, da han glider i noget væde
fra en isterning, der ligger på gulvet.
Bartenderen forvrider ryggen i gliddet
og får en diskusprolaps. Han er uarbejdsdygtig i over 5 uger.
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De typiske ulykker - og deres forebyggelse
På Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk er det muligt at læse den rapport, der
ligger til grund for folderen her- ”Ulykker med fald og snublen til samme niveau”.
Her gennemgås de mest hyppige ulykker - deres umiddelbare årsager og
forebyggelse.

Trapper
De almindeligste årsager til fald og snublen på trapper er våde, glatte eller fedtede overflader samt løse genstande.

Gulve
De almindeligste årsager til fald og snublen på gulve er våde, fedtede eller glatte
overflader. Løse genstande, dørtrin, tæppekanter og lignende er andre væsentlige
kilder til ulykkerne.













De almindeligste forholdsregler
Gør rent - tør op efter spild af væske eller
fedt.
Ryd op - hold gulvene fri for ledninger og
løse genstande.
Reparer ujævn gulvbelægning.
Sørg for god belysning.
Brug sko med skridhæmmende sål, der
sidder stabilt på foden.

 Henvisninger
 At-vejledning A.1.4 om rengøring og vedligeholdelse.

 At-vejledning A 1.5 om kunstig belysning.
 At-vejledning A 1.6 om faldrisiko på gulv

Eksternt transportmateriel
De almindeligste årsager til fald og snublen med eksternt transportmateriel
(større og mindre biler, traktorer og cykler) er at skadelidte træder skævt ved indog udstigning. Ulykkerne sker f.eks. ofte i forbindelse med, at man hopper ned
fra et køretøj. Ulykker, hvor der glides på isglatte eller våde trin, er også hyppige.






6

De almindeligste forholdsregler
Hold fast i køretøjet. Slip ikke grebet før
balancen er etableret.
Gå altid baglæns ud af høje køretøjer hvor adgangsvejen består af en mindre
trappe med trin.
Brug sko med skridhæmmende sål, der
sidder stabilt på foden.

 Henvisninger
 At-vejledning A.1.4 om rengøring og vedligeholdelse.

 At-vejledning A.1.5 om kunstig belysning.
 At-vejledning A.1.6 om faldrisiko på gulv.







De almindeligste forholdsregler
Gør rent - tør op efter spild af væske eller
fedt.
Hold udendørs trapper is- og snefri, fjern
våde blade.
Overdæk evt. udendørs trapper.
Ryd op - hold trappen fri for løse genstande.
Sørg for god belysning.
Brug sko med skridhæmmende sål, der
sidder stabilt på foden.

 Henvisninger
 At-vejledning A.1.4 om rengøring og vedligeholdelse.

 At-vejledning A.1.5 om kunstig belysning.
 At-vejledning A.1.6 om faldrisiko på gulv.

Veje og pladser
De almindeligste årsager til fald og snublen på veje og pladser er sne- og isglatte
overflader, ujævne overflader eller våde og fedtede overflader.










De almindeligste forholdsregler
Hold området rent og tørt - og fri for is og
sne.
Grus og salt i tide.
Hold området ryddeligt.
Vælg plane belægninger med lettere ru
overflader - brosten er f.eks. uegnet til
gående færdsel.
Reparer straks ujævn eller hullet belægning.
Sørg for god belysning.
Brug sko med skridhæmmende sål, der
sidder stabilt på foden.

 Henvisninger
 At-vejledning A.1.4 om rengøring og vedligeholdelse.
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Fald og snublen til samme niveau fordelt på branchegrupper og ulykkernes
alvor. Anmeldte arbejdsulykker 1994 - 2002.
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Død

1

1
1
1

2
1
1
1
1
1
11

Alvorlige

Andre

I alt

43
49
97
60
250
272
66
36
390
208
51
198
78
55
393
698
235
73
66
160
120
155
42
71
40
42
969
173
233
49
44
212
54
200
211
204
126
124
110
130
76
169
97
312
1039
789
84
848
6
135
10342

306
583
1589
451
1526
1625
371
142
2930
1144
276
1445
293
449
1786
5582
2521
909
237
1107
811
1154
232
474
341
339
4053
585
876
435
173
1188
366
1166
1125
740
1660
991
1067
919
578
454
601
1853
6818
3887
269
3014
41
874
62356

349
632
1686
511
1776
1897
437
178
3320
1352
327
1643
371
504
2180
6280
2756
982
303
1267
931
1309
274
545
381
381
5022
758
1109
485
217
1401
420
1367
1336
944
1786
1115
1177
1049
654
625
699
2166
7857
4677
353
3863
47
1010
72709

Det tilsyneladende ufarlige
Ulykker med fald og snublen til samme niveau

Arbejdstilsynet
Landskronagade 33
2100 København Ø
Telefon 39 15 20 00
Telefax 39 15 25 60

