
2018-03-07 NCC AS1

Ulykke 

Under renovering af boligblok var der gravet ud langs fundament 

ved hoveddør. Der var arbejde inde i opgangen, og derfor var der 

lagt en interimsbro fra hoveddøren til opgangen over på terræn. 

Udgravningen var ca. 80 cm dyb. 

De som udførte arbejdet, havde glemt at kæde døren af som aftalt, 

inden interimsbroen blev fjernet. 

Skadelidte var ikke opmærksom på udgravningen og trådte ned i 

udgravning, da han gik ud af hoveddøren. Skadelidte vred/slog sit 

ben.



2018-03-07 NCC AS2

Ulykke  

Medarbejder fra Moeskjaer griber fat i en grat 

fra et køle/fryserumspanel, der er blevet 

skåret. Graten går igennem handske og ind i 

fingeren. Et lille snit på ca. 1 cm. 

Tiltag. 

Moeskjaer er kommet med en APV, hvor klart 

fremgår, at der fremover skal anvendes 

skærefaste handsker til denne type opgaver.



2018-03-07 NCC AS3

Ulykke  

Montør skal fjerne polycarbonatplade i 

vindues hul. Der sidder desværre et knivblad 

fast i pladen.

Det vides ikke, hvem, der har efterlad 

knivsbladet

Tiltag. 

Pladen fjernes med det samme.



2018-03-07 NCC AS4

Ulykke 

Mulige konsekvenser



2018-03-07 NCC AS5

Ulykke 

NZIC Novozymes Lærling fra Brøndum glider 

på isdannelser ved indgangsdør på 

bagside/sydside af A4. Han går slag på albue 

og tager på skadestue for at få den checket. 

Ingen fravær fra arbejde.

Indgangsdør/sted er ikke valgt som en fælles 

adgangsvej, men har været benyttet som 

uofficiel adgangsvej af flere faggrupper. 

Indgang ønskes etableret som officiel 

adgangsvej af håndværkerne.

Der er nu udlagt en stenvej.



2018-03-07 NCC AS6

PDEVEJLE

Ulykker

Maler skærer 

sig i hånden 

ved kogeplade

Ikke beskrevet 

mere uddyben-

de, men det er 

nok heller ikke 

nødvendigt.



2018-03-07 NCC AS7

Ulykker

I forbindelse med Elementmontage skal skadelidte udlægge 

skråspindler, så montagen kan pågå. 

På et tidspunkt glider skadelidtes ene fod, og han pådrager sig 

et vrid nederst i lænderyggen.

Fik hånden klemt mellem en lift og gipsen 

i en gipsvæg. 

Sygemeldt et par dage med en meget 

hævet hånd.



2018-03-07 NCC AS8

Ulykke  

Medarbejder fra HS Hansen går ved A3 vest 

lige ved siden af gangvejen. 

Han falder pga. is og skære sin finger på 

noget. Vi ved ikke hvad. 

Han får 4 sting i sin højre finger



2018-03-07 NCC AS9

Ulykke  

En ventilations montør får en lyddæmper ned 

på sit øre, da kanten på lyddæmperen går løs.

Tiltag. 

Kanterne på lyddæmperne bliver gennemgået 

inden opsætning.

Brøndum og leverandøren skal redegøre for 

fremtidige tiltag.



2018-03-07 NCC AS10

Ulykker

VVS mester var på inspektion på en af de afleverede 

blokke. 

Han havde ikke sikkerhedsbriller på. Han fik flyttet på 

nogle gamle brugsanvisninger, som lå oven på et skab, 

og der faldt det møg ned, som var på papirerne.

Der bruges briller fremover (også selvom man mener der 

er afleveret)

En af nedbrydernes folk glider på et af trinnene på 

trappestilladset op til taget til blok H2 og glider en 6-8 

trin ned, og slår den del af ryggen fra lænden og ned til 

toppen af ballerne.

Indtil videre mener han ikke, han har behov for at tage til 

læge, trods mine opfordringer, samt han har valgt at 

fortsætte med at arbejde.

Det er aftalt med saltmand, at han også salter stilladser



2018-03-07 NCC AS11

Ulykker

Blev ramt af reglar i hovedet, da den blev væltet af 

vind

Det er en noget tynd ulykkesbeskrivelse. Havde den skadelidte fx 

hjelm på, var oplaget af reglar lige ved siden af adgangsvejen, 

stod reglar lodret  osv

Tømrer skar sig i tommelfinger, da kniven 

smuttede i forbindelse med gipsarbejde


