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Metroselskabet

Indledning
Den 4. maj 2021 kl. 22:20 skete en dødsulykke på metrobyggeriet 
M4 Sydhavn, da en polsk medarbejder blev ramt af 16 stålbjælker.

Stålbjælkerne var ved at blive hejst op af skakten med tårnkranen. 
Byrden havde en samlet vægt på omkring 1.049 kg og blev tabt fra 
en højde på cirka 12,4 meter.

Afdøde arbejdede som anhugger for en underentreprenør og havde 
forestået anhugningen af byrden.



Baggrundsinformation

Ulykken skete på byggepladsen 
Ny Ellebjerg (NEL) i skaktens 
‘intermediate level’.



Baggrundsinformation

• Stålbjælkerne (hver ca. 62 kg) havde været anvendt til 
understøtning af forskalling i forbindelse betonstøbning

• Forskallingen kunne ikke hejses direkte ud af skakten, da en 
nødudgang blokerede for tårnkranens adgang. I stedet blev 
forskallingen demonteret og stålbjælkerne flyttet til en 
alternativ placering.

• Den alternative placering havde begrænsede pladsforhold til 
at gennemføre løftet, men det blev set som en mere optimal 
løsning end at flytte stålbjælkerne til en anden placering, da 
det ville involvere øget manuel håndtering.

• 16 stålbjælker blev samlet i et bundt med to løfteslynger med 
en single-choke samling.

• Løfteslyngerne blev derefter koblet på kranens løftekrog.



Kondenseret hændelsesforløb
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Kondenseret hændelsesforløb
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Kondenseret hændelsesforløb
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Ulykkesundersøgelsen

Med henblik på at afdække de bagvedliggende årsager til ulykken er en række undersøgelser, tests og 
analyser blev gennemført parallelt.

• En intern undersøgelse forestået af Vinci Construction og Hochtief.

• En fælles undersøgelse forestået af Metroselskabet og TUNN3L ud fra Tripod Beta metodikken. Faciliteret af 
en uvildig specialist og certificeret Tripod Beta Assessor fra Flying Squad Investigation Team. 

• Tekniske undersøgelser og tests af løfteudstyret forestået af den uvildige tekniske rådgivningsvirksomhed 
Force Technology.

• Gennemgang af løfteprocedurer- og praksisser på alle M4 Sydhavn byggepladser forestået af en 
uvildige specialist i kranløft KranDOK.



Analysegrundlag

Analyserne bygger på et bredt grundlag af dokumentation, herunder:

• Mere end 20 interviews med vidner til ulykken, kollegaer til afdøde og repræsentanter fra byggeledelsen.

• En gennemgang af arbejdsprocedurer, løfteplaner, kontrakter med leverandører, OHS planer, certifikater for 
det anvendte løfteudstyr, vejrmeldinger, rapporter fra sikkerhedsinspektioner og relevant lovgivning.

• Referater fra pre-start, pre-task og toolbox talk møder afholdt på byggepladsen.

• Læringer og anbefalinger fra gennemgangen foretaget af den uvildige specialist i kranløft.

• Resultaterne af de tekniske undersøgelser foretaget af den uvildige tekniske rådgivningsvirksomhed .



TriPod



Analyse 1 – Direkte årsag
Hvorfor løsrev løfteslyngen sig?



Hypoteser

Umiddelbart efter ulykken stod det klart fra 
øjenvidneberetninger, at den ene løfteslynge havde 
løsrevet sig fra tårnkranens løftekrog.

Derudover var der på løfteslyngen ingen tegn på skader, 
som kunne forklare, hvordan den havde løsrevet sig.

Med afsæt i disse informationer blev to hypoteser opstillet 
som grundlag for analysen:

1. Den anvendte løftekrog var defekt.

2. Forkert anhugning af løfteslyngen på løftekrogen.



Var løftekrogen defekt?

For at afdække, hvorvidt en potentiel defekt på løftekrogen kunne være årsag 
til, at løfteslyngen løsrev sig, blev det anvendte løfteudstyr sendt til tekniske 
undersøgelser hos den tekniske rådgivningsvirksomhed Force Technology.

De identificerede frakturer på krogens låsemekanisme, som derfor blev 
undersøgt under et mikroskop. Derudover foretog de en række test af mulige 
brugsscenarier for at afklare, om lignende frakturer kun reproducerede ved 
almindeligt brug af løftekrogen. 

Baseret på disse undersøgelser, konkludere de at: “We do not find any evidence
for pre-existing cracks or materials defects, which could have influenced the 
failure”

Deres undersøgelser peger derimod på, at skaderne skete under ulykken, 
sandsynligvis i forbindelse med et slag mod løftekrogens låsemekanisme, da 
stålbjælkerne faldt fra slyngen.

Løftekrogen blev inspiceret to dage før ulykken.



Forkert anhugning

Baseret på de tekniske undersøgelser sammenholdt 
med de tests, som blev foretaget på byggepladsen, 
konkluderes det, at den eneste mulige forklaring på, 
hvorfor løfteslyngen løsrev sig fra løftekrogen, er at den 
ikke var korrekt anhugget – og at låsemekanismen 
derfor ikke var fuldt slået til.

Test af det anvendte løfteudstyr på byggepladsen – 4. Juni 2021



Analyse 2 – Direkte årsag
Hvorfor blev anhuggeren ramt?



Hvorfor ramte stålbjælkerne anhuggeren?

De gennemførte interviews har sammen med analysen af 
hændelsesforløbet vist, at:

• Byrden faldt ned i ”exclusion zone” umiddelbart under 
der, hvor den blev løftet.

• Selvom anhuggeren havde bedt de øvrige medarbejdere 
om at forlade området, før han gav kranføreren grønt lys 
til at påbegynde løftet, forlod han ikke selv området.

• Baseret på disse oplysninger, er det konkluderet, at 
anhuggeren befandt sig under byrden.

• Der er ikke identificeret forhold, som direkte kan 
forklare, hvorfor anhuggeren ikke havde forladt området.



Direkte årsager
Ulykkesundersøgelsen har påvist, at de direkte årsager til ulykken var forkert anhugning af løfteslyngen på løftekrogen 
og at anhuggeren stod under byrden, da den ene løfteslynge løsrev sig fra løftekrogen.

Havde én af disse omstændigheder været anderledes, havde udfaldet været et andet.

Metroselskabet



Analyse 3 – Indirekte årsager 
Organisatoriske og operationelle fokusområder 
med henblik på at øge sikkerheden



Indirekte årsager og fokusområder

Sideløbende med undersøgelsen af de direkte årsager til 
ulykken, er det blevet analyseret, hvorvidt der er 
bagvedliggende organisatoriske eller operationelle 
fokusområder, som er relevante at forbedre med henblik 
på at forebygge ulykker på projektet.

Det er ikke sikkert, at de identificerede tiltag havde 
forhindret ulykken, men de er relevante at implementere, 
for generelt at øge sikkerheden for medarbejderne på 
projektet.



1. Organisatoriske fokusområde: Anhuggerenes kompetencer

Den uvildige gennemgang af procedurer- og praksisser for kranløft på projektet, samt både den interne og 
fælles undersøgelse, har peget på mulige forbedringer i forhold til anhuggernes kompetencer. Analyserne 
viste at:

• Anhuggerne har meget forskellige profiler i forhold til deres træning og tidligere byggepladserfaring.

• Der er ingen formelle krav til anhuggeres uddannelse i Danmark (samt i de fleste europæiske lande).

• Selvom der i kontrakten indgår krav til anhuggerenes teoretiske og praktiske færdigheder, og selvom disse 
håndhæves af TUNN3L, er kravene tvetydige. Det medfører fortolkning, når det skal vurderes, om den 
enkelte anhuggeres uddannelse- og færdighedsniveau er tilstrækkeligt.

• Efter dansk lovgivning har kranoperatøren ansvaret for løftet – det medfører potentielt et reduceret fokus 
på anhuggerens rolle i forhold til sikre løfteprocesser.

• Rekruttering af erfarne og dygtige anhuggere er besværliggjort af en høj generel efterspørgsel i Danmark.



Opfølgende tiltag: Anhuggerenes kompetencer

Følgende tiltag er iværksat for at sikre, at anhuggerne har de nødvendige kompetencer til at gennemføre 
løft sikkert:

• Uddannelse og træning af anhuggere på projektet er forbedret med afsæt i specialistens anbefalinger. 
Dette følges løbende, for at vurdere, hvorvidt der bør faciliteres supplerende træning.

• Antallet af anhuggere per byggeplads er øget.

• Et udvalg af de mest erfarne anhuggere er blevet forfremmet til Lifting Assistant. De skal støtte de 
øvrige anhuggere med tekniske ekspertise og support. 

• En række workshops og team building events er afholdt med anhuggere og kranoperatører. Formålet 
har været at afstemme forventninger og øge samarbejdet. 

• Derudover planlægges uddannelse i anhugning og løft til Metroselskabets byggeledelse med henblik på 
at sikre, at de har de nødvendige kompetencer til at inspicere igangværende kranaktiviteter.



2. Organisatoriske fokusområde: Anhuggernes organisering

I forbindelse med ulykkesundersøgelsen blev der rejst 
en række bekymringer om den måde, anhuggerne er 
organiseret på:

• Da nogle anhuggere var ansat for under-
entreprenører, er deres muligheder for at 
koordinere løfteopgaver med de øvrige sideløbende 
aktiviteter på byggepladsen begrænsede. 

• Der var derudover en bekymring om, at de øvrige 
medarbejdere var mindre tilbøjelige til at følge 
deres anvisninger, når de er ansat for 
underentreprenører.



Opfølgende tiltag: Anhuggernes organisering

• Alle anhuggere ansættes direkte hos totalentreprenøren 
TUNN3L.

• Med den ændring forventes det, at anhuggerenes rolle i 
forhold til at koordinere og gennemføre løfteaktiviteter 
bliver mere tydelig for de øvrige medarbejdere. 

• Derudover forventes det, at de nye Lifting Assistants vil 
bidrage til aflaste presset på anhuggerne, når der er et øget 
tidspres for at gennemføre løfteopgaver.

• Endeligt implementeres et bookingsystem til kranerne. Det 
forventes at bidrage til at aflaste anhuggerne, og vil i stedet 
tvinge underentreprenørerne til en mere langsigtet 
planlægning af aktiviteter. Bookingsystemet forventes 
lanceret i oktober/november 2021.



3. Organisatoriske fokusområde: Risikobevidsthed om løft

Selvom den uvildige specialist i kranløft overordnet 
bemærkede, at løfteopgaver gennemføres sikkert på 
projektet, blev der rejst bekymringer om medarbejdere som 
går under byrder.

• Som ulykken tydeliggør, udgør dette en alvorlig risiko for 
arbejderne på byggepladsen. 

• Selvom der ikke er en formodning om, at dette problem 
strækker sig til alle medarbejdere på projektet, er det 
afgørende, at det sikres, at den generelle risikobevidsthed 
omkring farerne ved løftede byrder forbedres.



Opfølgende tiltag: Risikobevidsthed om løft

Manglende risikobevidsthed om farerne ved løftede byrder er en del af generelle udfordringer med risikobevidstheden 
blandt medarbejderne. 

Løsningen på udfordringen om løfteaktiviteter er derfor del af en bredere indsats for at øge sikkerheden på projektet. For 
at styrke fokusset på farerne ved løftede byrder, er følgende tiltag derudover iværksat:

• Øget fokus på at sikre, at alle medarbejdere respekterer den fløjte, som anhuggerne bruger til at advare dem om løft, 
hvorfor de skal forlade området. 

• Metroselskabet støtter op om dette budskab i forbindelse med den træning, som faciliteres i Safety Academy.

• Der iværksættes i efteråret 2021 en kommunikationskampagne om farerne ved løftede byrder.

• Der følges løbende op på, om de planlagte tiltag har en tilstrækkelig effekt på adfærden på byggepladserne. Yderligere 
kommunikation i forbindelse med toolbox talk møder, induktion af nye medarbejder mv. iværksættes efter behov.



1. Operationelle fokusområde: Øget sikkerhed ved ”basic lifts”

Undersøgelsen har blandt andet vist, at der var en afvigelse fra den planlagte demontering af 
forskallingen.

• I den oprindelige plan skulle forskallingen løftes direkte ud af skakten, men dette var ikke muligt, da 
en nødudgang blokerede for tårnkranens adgang. 

• Denne afvigelse blev diskuteret med byggeledelsen og en alternativ placering for løftet blev fundet. 
På trods afvigelsen blev der ikke foretaget en formel risikovurdering.

• Årsagen til dette er distinktionen mellem typer af løft i ‘Safe Management of Lifting Operations 
Manual’. Her opdeles løft i ”basic lift” og ”controlled lift”. Det fremgår, at ”basic lifts” omfatter 
aktiviteter som eksempelvis ”bundles of materials”, hvilket kan udføres af en ”(…) skilled rigger 
without approved lift plan”.

• ”Basic lifts” udgør størstedelen af kranaktiviteten på projektet. Det er derfor afgørende, at der 
implementeres tiltag og procedurer som øger sikkerheden ved kranløft som gennemføres uden en 
formel risikovurdering.



Opfølgende tiltag: Øget sikkerhed ved ”basic lifts”

For at øge sikkerheden ved ”basic lifts”, er der gennemført 
en række procedureændringer, ligesom der er planlagt 
supplerende træning af anhuggerne.

• En procedure om ”lift-check-go” er implementeret: 
Byrden løftes først 10-20 cm over jorden, hvorefter 
anhugningen inspiceres igen.

• Et intensivt éndags kursus for anhuggere og Lifting
Assistants er afholdt i september 2021. Kurset er 
målrettet de type af løft, som er mest almindelige på 
projektet, og faciliteres af en specialist fra AMU-Vest.



2. Operationelle fokusområde: Involvering af kranoperatører

Under ulykkesundersøgelsen blev det klart, at kranoperatørernes 
involvering i den koordinering, som sker mellem medarbejderne på 
overfladeniveau, begrænses af den fysiske afstand.

• Som det fremgår af billedet, er kranoperatørernes mulighed for at se, 
hvad der foregår i skakten, meget begrænset. Når der samtidig tages 
højde for svære vejr- og lysforhold, er kranoperatørerne ofte nødt til 
at arbejde ud fra de oplysninger, de får over radioen.

• Dette er særligt problematisk da kranoperatøren efter dansk 
lovgivning har ansvar for løftet .



Opfølgende tiltag: Involvering af kranoperatører

For at øge kranoperatørernes involvering i den 
koordinering, som sker på overfladeniveau, er det 
besluttet at installere kameraer på all tårnkraner. 

• Kameraerne monteres på kranens løbevogn og 
øger muligheden for at identificere risici og 
navigere byggepladsen.

• Lignende kamera har allerede været i brug på 
mobilkranerne. 



3. Operationelle fokusområde: Anhugning af løse materialer

Umiddelbart efter ulykken blev der rejst bekymringer omkring den 
måde løse materialer anhugges på.

• Når der anvendes single-choke samling, hvor løfteslyngen vikles én 
gang om et bundt af materialer, er der en mindre åbning lige over 
byrden. Det betyder, at der er nedsat friktion mellem løfteslyngen og 
byrden.

• Det medfører en lille risiko for, at materialerne kan glide sidelæns, 
hvis byrden hælder under løftet.



Opfølgende tiltag: Anhugning af løse materialer

For at øge sikkerheden, når løse materialer anhugges, er det besluttet at: 

• Der anvendes løftebarreler til anhugning af løse bjælker. I en 
løftebarrel holdes bundet af bjælker fast i alle retninger.

• Da løftebarrelen anhugges i alle fire hjørner, sikres der samtidig er 
mere stabilt løft.

• For at sikre, at løftebarrelerne kan anvendes til at gennemføre løft, har 
Force Technology foretages stress-test.

• Der anvendes enten en single-choke med spændrem eller double-
choke samling, når der anhugges løse materialer. Dette reducere 
risikoen for, at materialerne glide sidelæns, da løfteslyngen sidde tæt 
hele vejen rundt om byrden.



Tak for nu. 

Spørgsmål?


