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Statistik
Dødsulykker

Arbejdstilsynet har i perioden 2007-2011 registreret 23 dødsulykker i branchen for godstrans-
port, hvilket svarer til 4-5 dødsulykker årligt.
Af de 23 dødsulykker i AT’s ulykkesregister er 5 uoplyst for enten skademåde eller teknik.
 • 14 ulykker er sket i forbindelse med biler, trucks mv. 
  o 6 af disse involverer lastbiler, anhængere og sættevogne
  o 8 dødsfald sker ved, at personen er ramt af genstand og/eller person i bevægelse, 
   kolliderer med 
  o 4 er klemt, mast etc.
 • 2 ulykker sker i forbindelse med bygninger, hvor personen er faldet, klemt eller mast.

Ulykkesstederne er:
 • Offentlig vej, trafi kulykke: 11
 • Fremmed virksomhed: 6
 • På virksomheden: 4
 • Byggeplads: 2.

Halvdelen af dødsulykkerne er således trafi kulykker.

Arbejdstilsynets analyse af dødsulykker i perioden 2004 -2008 viser, at ulykker, der involverer 
transport-, løfte- og hejseredskaber, er hyppigst forekomne, og lastbil fi gurerer i over halv-
delen af ulykkerne. Ulykkerne sker ved, at personen bliver klemt eller noget vælter ned over 
personen.

Alvorlige ulykker
I Arbejdstilsynets ulykkesregister er der i perioden 2007-2011 registreret 1233 alvorlige ulyk-
ker, det vil sige, ulykker med et forventet fravær på 3 uger eller derover. Dette svarer til ca. 
250 om året.

Forventet fravær
De 1233 alvorlige ulykker fordeler sig således på forventet fravær:
 • En måneds forventet fravær: 260
 • En måned til 3 måneders forventet fravær: 628
 • Tre måneder til 6 måneders forventet fravær: 201
 • Over 6 måneders forventet fravær: 144. 
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Teknik og skademåde 
På 365 af de 1233 ulykker er der ikke oplysning om, hvilken teknik der indgår i ulykken.

De hyppigste teknikker (belyst med skademåde) er i prioriteret rækkefølge:
 • 424 ulykker involverer køretøjer og transportmidler
  o 153 ulykker er sket med lastbiler og sættevogne, hvor 
    70 er faldet, stødt imod (50 af disse er lodret fald) 
    27 er ramt af genstand og 
    23 er klemt eller mast.
  o 78 ulykker er sket med løftevogne (f.eks. gaffeltruck), hvor
    25 er ramt af genstand og/eller person, kollideret med
    24 er klemt, mast etc.
    15 har fået akut overbelastning af legemet
    12 er faldet, stødt imod
  o 24 ulykker involverer biler, hvor 
    15 er ramt af genstand (kan være trafi kulykker)
  o 21 ulykker involverer paller, hvor
    7 er klemt, mast etc.
    6 er ramt af genstand
 • 113 ulykker relaterer sig til bygninger og arealer (formentlig byggepladser), hvor
  o 72 er faldet, stødt imod
 • 59 relaterer sig til motorer/værktøj, hvor 
  o 15 bliver ramt af genstand
  o 15 falder, støder imod. 

De hyppigste skademåder for de 1233 alvorlige ulykker er i prioriteret rækkefølge:
 • Fald, støt imod en stationær genstand: 461
  o 281 er lodret fald
  o 100 er andre faldtyper, hvor personen er i bevægelse
  o 80 er vandret bevægelse
 • Akut overbelastning af legemet: 253
  o 82 er sket ved løft
  o 62 er sket ved vrid/drej
  o 55 er sket ved snublen/vrikken om/træde forkert
 • Ramt af genstand og/eller person i bevægelse, kollidere med: 229
  o 69 er sket ved faldende genstand
  o 51 er sket ved at personen kolliderer med en genstand
 • Klemt, mast etc. 163.

Ulykkessteder 
De 1233 alvorlige ulykker er sket følgende steder:
 • Fremmed virksomhed/sted: 527 (43 %)
 • På egen virksomhed: 488 (40 %)
 • Offentlig vej, trafi kulykke: 138 (11 %)
 • Byggeplads: 72 (5 %)
 • Privat hjem: 9.                                                            Kilde: Arbejdstilsynet 2013.


