
Skabelon til de 5 hvorfor: 
Tæt-på-hændelse/Arbejdsulykke

Projekt Sted Enhed Hændelse dato

Ansvar AMR Leder Orientering

Opgave: Hændelse: Uden fravær

Montage af filigranvægge 

zone 1, etage E2 

trappeskakt

Hændelsen sker hos en fagentreprenør XXX

Hændelsesforløb, ud for de 5 Hvorfor:

1. Der kranes (kran 2) fra depot zone 1, E1 filigranvæg til montage stede zone 2, E2

2. Filigranvæg bliver kranes med monteret rørstøtter (2 stk.),  som fastholde filigranvæg men den stod i depot zone 1, E1

3. Der kranes indover adgangsvejen – Kran 2 har monteret kamera

4. Den ene rørstøtte falder ned og rammer medarbejder (XXX) på armen – Medarbejder var til kontrol på sygehuset

5. Medarbejderen (XXX) går på den afmærket (top/kæde) adgangsveje i zone 1, E1 

6. Spørgsmål: A. Hvorfor kranes element med rørstøtterne fastmonteret

B. Hvorfor sat rørstøtte ikke fast

C. Hvorfor kranes der indover adgangsvejen 

D. Hvor var anhuggeren

7. Der er afholdes møde med XXXs ledelse den 2022-04-21 samt 2022-04-22

8. Der afholdes Toolbox-møde med kranfører og anhugger den 2022-04-25 – Toolbox-møde den 2022-04-26 med alle 

medarbejdere ift. info om at sikre ekstra kontrol af rørstøtter ved montage og herunder hvis rørstøtte er monteret på væg 

ved kraning eller er sat i depot. Hvor det er muligt at montere rørstøtte fra lift anbefales dette, så væg ikke kranes med 

fastmonteret rørstøtter.

Undersøgt: Kranfører har krancertifikat og Anhugger har anhuggeruddannelse – De tale samme sprog (polsk).

Kran: Der er monteret kamera så kranførerne kan se byrden og kranbanen
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HVORFOR 

Hændelsen sker fordi rørstøttens låsepalen ikke har været klikket korrekt nedover bolt – På foto af rørstøtten kan det ses, at låsering er monteret og byrden rammer ikke nåde 

under kraning

HVORFOR 

Hændelsen sker fordi anhuggeren ikke har kontroller om rørstøtte er monteret korrekt før løft – Normalt er der ikke monteret rørstøtte på elementer ved løft, men pga. 

betonelement kranes fra depot til montagested har entreprenørernes medarbejder ikke demontere rørstøtter

HVORFOR 

Hændelsen forværres da kranfører kraner indover adgangsvejen i zone 1, E1 hvor der færdes medarbejdere

HVORFOR

Hændelsen forværres yderlig da anhugger ikke følger byrden 

FREMADRETTEDE TILTAG/LØSNING FOR AT UNDGÅ LIGNENDE: HUSK AT GIVE VIDEN VIDERE TIL ANDRE!

1. Betonelementer skal ikke kranes med rørstøtter påmonteret

2. Anhuggeren skal altid sikre sig, at løse dele er fastgjort korrekt – I dette tilfælde var rørstøtten ikke fastgjort korrekt før løft

3. Kranføreren skal altid kikke i krankamera og orientere sig ift. kranbanen, så der ikke er medarbejdere i kranbanen

4. Anhuggeren skal følge kranbyrden og fjerne medarbejder som er i kranbanen

Ansvar for tiltag: XXX

Der er afholde møde med XXXs ledelse samt afholdes der særskilt Toolbox-møde med den pågældende kranfører og anhugger om hændelsen.

Information ved næstkommende Arbejdsmiljømøde, afholdes den 2022-05-04

Udarbejdet af XXX den 2022-04-25
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