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Bilag 1: oversigter over brancher med højt antal af 

anmeldte og anerkendte arbejdsskader  

  

 

 
Det er flere metoder for at opgøre af de 10 brancher i Danmark med henholdsvis 
flest og mest alvorlige arbejdsskader.  Arbejdstilsynet vurderer, at følgende over-
sigter alle er relevante for at vurdere risikoen ved arbejdet inden for en branche 
med afsæt i arbejdsskader: 
 

1. Antallet af anmeldte arbejdsulykker 
2. Antallet af anerkendte arbejdsulykker 
3. Antallet af anerkendte arbejdsulykker tilkendt godtgørelse for varigt mén 
4. Antallet af arbejdsulykker med døden til følge 
5. Antallet af anmeldte erhvervssygdomme 
6. Antallet af anerkendte erhvervssygdomme  
7. Antallet af anerkendte erhvervssygdomme tilkendt godtgørelse for varigt 

mén 
 
Oversigterne er opgjort efter antal anmeldte og anerkendte arbejdsskader pr. 1.000 
beskæftigede (incidens) i de enkelte brancher i årene 2013-2016.  
 
Begrebet arbejdsskader omfatter både arbejdsulykker og erhvervssygdomme.  
 
Tabel 1 er en oversigt over de ti brancher i Danmark, hvor der gennemsnitligt er 
anmeldt flest arbejdsulykker til Arbejdstilsynet pr. 1.000 beskæftigede om året.. I 
højre spalte ses, hvor mange arbejdsulykker, der er anmeldt i gennemsnit om året i 
de ti brancher. 
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Tabel 1: Det gennemsnitlige antal arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet pr. 1.000 be-
skæftigede i årene 2013-2016, fordelt efter brancher (top 10 brancher) 

Brancher 
Gennemsnitlig 

 incidens 

Gennemsnitligt  

årligt antal 

    

Slagterier 45,2 759 

Vand, kloak og affald 45,2 510 

Anlægsarbejde 34,5 648 

Opførelse og nedrivning af byggeri 31,6 2.417 

Politi, beredskab og fængsler 30,3 1.792 

Døgninstitutioner og hjemmepleje 28,6 5.190 

Færdiggørelse af byggeri 28,4 1.709 

Transport af gods 27,0 2.241 

Træ og møbler 24,4 416 

Metal og maskiner 23,5 2.127 

Samlet for alle brancher 15,3 41.586 

Kilde: Arbejdstilsynet 

 

 
Tabel 2 er en oversigt over de ti brancher, hvor der gennemsnitligt er anerkendt 
flest arbejdsulykker som en arbejdsskade pr. 1.000 beskæftigede om året.  
 
Tabel 2: Det gennemsnitlige antal arbejdsulykker anerkendt som arbejdsskader pr. 1.000 
beskæftigede i årene 2013-2016, fordelt efter brancher (top 10 brancher), opgjort på aner-
kendelsesår. 

Brancher 
Gennemsnitlig  

incidens 
Gennemsnitligt  

årligt antal 

      

Politi beredskab og fængsler               10              588  

Vand kloak og affald               10              111  

Opførelse og nedrivning af byggeri                 9              716  

Anlægsarbejde                 9              173  

Slagterier                 9              151  

Transport af gods                 8              641  

Færdiggørelse af byggeri                 7              409  

Transport af passagerer                 6              235  

Døgninstitutioner og hjemmepleje                 6           1.042  

Plast glas og beton                 6              182  

Samlet for alle brancher                 4  11.024 

Kilde: Arbejdstilsynet  
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Tabel 3 er en oversigt over de ti brancher, hvor der gennemsnitligt er truffet flest 
årlige afgørelser om godtgørelse for varigt mén i ulykkessager pr. 1.000 beskæfti-
gede. 

Tabel 3: Det gennemsnitlige antal arbejdsulykker med tilkendelse af positivt mén pr. 1.000 
beskæftigede i årene 2013-2016 og den gennemsnitlige tilkendte méngrad. Fordelt efter 
brancher (top 10 brancher), opgjort på år for anerkendelse. 

Brancher 
Gennemsnitlig 

 incidens 
Gennemsnitligt 
årligt antal mén 

     

Vand kloak og affald 6,1              205  

Opførelse og nedrivning af byggeri 5,6              250  

Politi beredskab og fængsler 5,6              524  

Anlægsarbejde 5,6              511  

Slagterier 5,2                93  

Transport af gods 4,5                95  

Transport af passagerer 4,0              314  

Færdiggørelse af byggeri 4,0              146  

Døgninstitutioner og hjemmepleje 3,3              142  

Træ og møbler 3,3                40  

Samlet for alle brancher 2,3  6.192 

Kilde: Arbejdstilsynet 
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Tabel 4 er en oversigt de ti brancher, hvor der gennemsnitligt er anmeldt flest ar-
bejdsulykker med døden til følge til Arbejdstilsynet pr. 1.000 beskæftigede om 
året. Der er kun medtaget brancher, som i gennemsnit har haft mindst én anmeldt 
dødsulykke om året. Denne begrænsning er indført for at tage højde for de tilfældi-
ge udsving, der er forbundet med små tal. Herved undgås, at brancher, hvor antallet 
af dødsulykker er så lavt, at der går flere år i mellem, at de indtræffer tæller med i 
top 10. I højre spalte ses, hvor mange dødsulykker, der er anmeldt i gennemsnit om 
året i de ti brancher. 
 
Tabel 4: Det gennemsnitlige antal dødsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet pr. 1.000 beskæf-
tigede i årene 2013-2016, fordelt efter brancher (top 10 brancher) 

Brancher 
Gennemsnitlig 

 incidens 

Gennemsnitligt 

årligt antal 

    

Landbrug, skovbrug og fiskeri 0,102  7,8 

Anlægsarbejde 0,067  1,3 

Plast, glas og beton 0,039  1,3 

Transportmidler 0,037  1,0 

Opførelse og nedrivning af byggeri 0,033  2,5 

Transport af gods 0,030  2,5 

Transport af passagerer 0,026  1,0 

Politi, beredskab og fængsler 0,021  1,3 

Metal og maskiner 0,019  1,8 

Døgninstitutioner og hjemmepleje 0,007  1,3 

Samlet for alle brancher 0,012  33,3 

Kilde: Arbejdstilsynet 
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Tabel 5 er en oversigt over de ti brancher, hvor der gennemsnitligt er anmeldt flest 
erhvervssygdomme pr. 1.000 beskæftigede om året.  
 
Det skal bemærkes, at beskæftigelsen i det år, hvor erhvervssygdomme anmeldes, 
kan være forskellig fra beskæftigelsen i den periode, hvor den skadelige påvirkning 
fandt sted. Det skyldes, at nogle erhvervssygdomme først udvikler sig flere år efter 
påvirkningen. Tallene for incidens er derfor forbundet med en vis usikkerhed.  
 
Tabel 5: Det gennemsnitlige antal anmeldte erhvervssygdomme per 1.000 beskæftigede i 
årene 2013-2016. Fordelt efter brancher (top 10 brancher). 

Brancher 
Gennemsnitlig 

 incidens 

Gennemsnitligt 

 årligt antal 

    

Slagterier 23,6 397 

Transportmidler 14,9 407 

Opførelse og nedrivning af byggeri 13,1 1.001 

Frisører og anden personlig pleje 12,5 218 

Politi, beredskab og fængsler 12,2 724 

Metal og maskiner 12,2 1.104 

Træ og møbler 11,9 203 

Færdiggørelse af byggeri 11,7 702 

Plast, glas og beton 11,0 352 

Tekstil og papir 10,6 108 

Samlet for alle brancher 8,0 21.130 

Kilder: Arbejdstilsynet 

 
Tabel 6 er en oversigt over de ti brancher, hvor der gennemsnitlig er anerkendt 
flest erhvervssygdomme som en arbejdsskade pr. 1.000 beskæftigede om året.  
 
Tabel 6: Det gennemsnitlige antal erhvervssygdomme anerkendt som arbejdsskader 
pr. 1.000 beskæftigede i årene 2013-2016, fordelt efter brancher (top 10 brancher), 
opgjort på år for anerkendelse 

Brancher 
Gennemsnitlig  

incidens 
Gennemsnitligt  

årligt antal 

      

Slagterier                 9              154  

Transportmidler                 7              188  

Opførelse og nedrivning af byggeri                 5              393  

Metal og maskiner                 4              383  

Træ og møbler                 4                70  

Frisører og anden personlig pleje                 4                71  

Færdiggørelse af byggeri                 4              236  

Plast glas og beton                 3              110  

Nærings- og nydelsesmidler                 3              107  

Tekstil og papir                 3                30  

Samlet for alle brancher                 2  4.287 

Kilde: Arbejdstilsynet 
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Tabel 7 er en oversigt over de ti brancher, hvor der gennemsnitligt er truffet flest 

årlige afgørelser om godtgørelse for varigt mén i erhvervssygdomssager pr. 1.000 
beskæftigede.  

 
Tabel 7: Det gennemsnitlige antal anmeldte erhvervssygdomme med tilkendelse af positivt 
mén pr. 1.000 beskæftigede i årene 2013-2016 og den gennemsnitlige tilkendte méngrad. 
Fordelt efter brancher (top 10 brancher), opgjort på år for anerkendelse. 

Brancher 
Gennemsnitlig  

incidens 
Gennemsnitligt 
årligt antal mén 

     

Slagterier 6,9              116  

Transportmidler 4,7              128  

Politi beredskab og fængsler 3,6              214  

Opførelse og nedrivning af byggeri 3,2              243  

Træ og møbler 2,9                49  

Metal og maskiner 2,8              250  

Frisører og anden personlig pleje 2,7                48  

Færdiggørelse af byggeri 2,5              153  

Tekstil og papir 2,4                24  

Plast glas og beton 2,2                72  

Samlet for alle brancher 1,1  3.046 

 Kilde: Arbejdstilsynet 

 
 


