
Fall från höjd inom byggbranschen
Var femte fallolycka från höjd inträffar inom byggbranschen och olyckorna innebär ofta lång sjuk-
frånvaro. Närmare en tredjedel av dödsolyckorna inom bygg orsakas av sådana olyckor. 

Korta arbetsskadefakta Nr 6/2008

Inom byggbranschen finns cirka 79 000 arbetsställen,  
varav 58 procent är ensamföretagare (har noll anställda). 
Många arbetsställen är små. Närmare 22 000 har mellan 
en och fyra anställda. Sammanlagt finns 255 000 anställda 
inom branschen. Av dessa är 92 procent män.

Arbetsmiljöverkets tillsyn
Åren 2005-2007 gjorde Arbetsmiljöverket 15 900 besök 
inom branschen på sammanlagt 5 300 arbetsställen. Räk-
nat såväl per 100 arbetsställen som per 1 000 anställda så 
är branschen mer besökt än genomsnittet av branscher 
i Sverige.

Vid besöken ställer Arbetsmiljöverket krav på bl.a. 
projektörsansvar och på förbättringar inom området 
maskiner och lyftanordningar. Många krav gäller  
arbetsgivarnas systematiska arbetsmiljöarbete, i för-
sta hand riskbedömningar samt policy och rutiner för  
arbetsmiljöarbetet.

Anmälningar enligt 2 § AMF1

Under åren 2005 till 2007 gjordes drygt 3 100 anmäl-
ningar inom byggbranschen. Den vanligaste orsaken till 
anmälan är att en person föll. 

Anmälan av arbetsskada enligt LAF2

Mellan 2005 och 2007 har de anmälda arbetsolyckorna 
med frånvaro minskat med cirka 10 procent. Samtidigt 
har arbetsolyckor inom bygg ökat med 2,5 procent.

Under perioden anmäldes drygt 9 000 arbetsolyckor 
med frånvaro inom bygg (drygt 3 000 per år). 12 procent  
(1 096 stycken) orsakades av fall från höjd. För samtliga 
branscher är motsvarande andel 6,5 procent.

Fall från höjd ökar 
Under samma period har andelen fallolyckor från höjd 
ökat med nästan 10 procent totalt och inom byggbran-
schen är ökningen 7 procent. Samtidigt anmäldes 38 
dödsolyckor inom byggbranschen, varav 11 stycken  
orsakades av fall från höjd. 

Fall från höjd inom byggbranschen inträffar främst från 
stegar, byggnadsställningar, pallar/bockar, trappor och 
tak. Andra vanliga olyckor är belastningsskador vid lyft 
och olyckor med handverktyg.

Lång sjukfrånvaro
2007 var andelen arbetsolyckor med längre frånvaro än 
två veckor 36 procent för samtliga branscher och för fall 
från höjd 48 procent. Inom bygg var motsvarande andelar 
44 procent och 62 procent. 

Exempel från anmälan av arbetsskada  

—Lossade gods från lastbil. Halkade ned på flaket från   
godset som var isigt. Föll därefter ned på asfalten.

—Rullställning välte när målaren skulle gå ned.

—Skulle gå ur grävmaskin. Halkade på översta steget   
och föll till marken.

—Testade ett larm. Öppnade dörr och steg ut, föll till mar-  
ken då trappa saknades.

—Klev på en kontakt och tappade balansen, föll på ställ-
ningen och rullade under skyddsräcket ned på betong- 
golvet.

Antal anmälda arbetsolyckor med frånvaro, fall från höjd inom bygg

Andel arbetsolyckor med fler än 14 dagars sjukfrånvaro 2007
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1) AMF - Arbetsmiljöförordningen. Enligt 2 § AMF ska dödsfall,  
allvarliga olyckor och tillbud anmälas utan dröjsmål till Arbets-
miljöverket. 
2) LAF - Lagen om arbetsskadeförsäkring. Enligt LAF är arbets- 
givare skyldig att omedelbart anmäla arbetsskada till Försäkrings-
kassan.Källa: AV/ISA, SARA
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