
 

 

 

 

 

 

D O M 

 

afsagt den 5. juli 2018 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, 

Stig Glent-Madsen og Lone Staugaard (kst.)) i ankesag  

 

V.L. B–0329–16 

 

3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for  

(advokat Henrik Juel Halberg, København) 

mod 

Cito A/S 

(advokat Klaus Rasmussen, København) 

 

 

Retten i Viborg har den 4. februar 2016 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 1-545/2015). 

 

Påstande 

 

For landsretten har appellanten, 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for  

, nedlagt påstand om, at indstævnte, Cito A/S, skal betale 225.435,02 kr. med pro-

cesrente af 75.641,67 kr. fra den 27. marts 2015, af 36.006,80 kr. fra den 21. august 2015 

og af 113.786,55 kr. fra den 20. april 2016. 

 

Cito A/S har påstået dommen stadfæstet. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

 

For landsretten har der været udmeldt syn og skøn, og skønsmanden, , har 

afgivet en skønserklæring i juni 2017 og en supplerende skønserklæring i november 2017. 

 

I skønserklæringen fra juni 2017 er der vedrørende spørgsmål ID anført følgende: 
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”Spørgsmål ID:  

Skønsmanden bedes oplyse, om der er flere muligheder for at lægge en 

gangbro forkert op. Hvis skønsmanden besvarer bekræftende på det, bedes 

skønsmanden vise med fotos, hvordan det ser ud, hvis gangbroen er lagt 

forkert op i de forskellige situationer.  

 

Skønsmanden bedes oplyse om det kan konstateres med en af følgende gra-

der af sandsynlighed: 

 

- mindre sandsynligt 

- sandsynligt eller 

- overvejende sandsynligt, 

 

hvordan gangbroen var lagt op på uheldsdagen umiddelbart inden skadens 

indtræden. 

 

Skønsmanden bedes begrunde sit svar. 

 

Svar på spørgsmål ID: 

 

Ja der er flere måder de kan lægges forkert op på. fx. hvor begge stilladsdæk 

kun er ophængt i en krog. Dette bevirker at vinklen kan blive endnu større - 

dette er mindre sandsynligt. Hvis man har prøvet at bygge stillads før, så 

ved man - kan ”mærke” at dækket ligger rigtigt i.”  

 

I skønserklæringen fra november 2017 er der vedrørende spørgsmål SS 1 anført følgende: 

 

”Spørgsmål SS 1: 

 

Stilladsdækkene bedes anlagt fra lastbilen og ind på tredje trappetrin regnet 

fra øverst. 

 

En testperson bedes udføre øvelsen ved at træde særskilt: 

 

- Midt på stilladsdækket 

- Venstre side på stilladsdækket 

- Højre side på stilladsdækket 

 

Skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt stilladsdækket vil falde ned, hvis den 

er anlagt forkert, og personen træder ud på stilladsdækket på en af måderne, 

som anført ovenfor? 

 

Øvelsen bedes gentaget, men hvor stilladsdækkene anlægges fra lastbilen og 

ind på fjerde trappetrin regnet fra øverst. 

 

Skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt stilladsdækket vil falde ned, hvis den 

er anlagt forkert, og personen træder ud på stilladsdækket? 

 

Øvelsen bedes gentaget, men hvor stilladsdækkene anlægges fra lastbilen og 

ind på femte trappetrin regnet fra øverst. 
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Skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt stilladsdækket vil falde ned, hvis den 

er anlagt forkert, og personen træder ud på stilladsdækket? 

 

Skønsmanden bedes fotodokumentere øvelserne. 

 

Svar på spørgsmål SS 1: 

 

For at dækkene blev anlagt rigtigt - som de var på ulykkes tidspunktet, bad 

vi den tilskadekommende og hans kollega, der var med til demontagen, om 

at ilægge dækkene som de mente de blev monteret. Det er det, der ligger til 

grund for besvarelsen sammen med billedmaterialet. 

 

Om dækkene er placeret 3 - 4 - 5 trin på trappen eller på jorden, som på 

CITO´s plads, har ingen indflydelse på sikkerheden eller stabiliteten af 

gangbroen, så længde der er solidt vederlag i begge ender af stilladsplanker-

ne. 

 

… 

 

Midt på stilladsdækket: Som det ses af billederne sker der ikke noget. 

 

… 

 

Venstre side af dækket: Her vil dækket vippe ind mod det andet - da jeg stod 

på dækket havde jeg en lille smule ubalance til modsatte side af hvad den 

tilskadekommende faldt. 

 

… 

 

Højre side af stilladsdækket: Her ses det, at dækket vipper ind mod lastbilen 

sidesmæk, kunne ikke få dækket til at falde af sidesmækken, selv efter flere 

forgæves forsøg. Der skal dog bemærkes, at ved et af forsøgene var dækket 

så skævt at man kunne komme i ubalance, men dækket faldt ikke til jorden. 

 

…” 

 

I skønserklæringen fra november 2017 er der vedrørende spørgsmål SS IA anført følgende: 

 

”Spørgsmål SS IA: 

 

Kan syn og skønsmanden med sikkerhed konstatere, hvordan gangbroen var 

anlagt på uheldstidspunktet. 

 

Svar på spørgsmål SS IA: 

 

Nej - det vil blive et gætteri”  

 

 

Videooptagelser af skønsmanden gående på rampen under den anden skønsforretning og af 



- 4 - 

 

vidnet  gående henholdsvis trædende på rampen på et efterfølgende tidspunkt, 

hvor han selv har monteret rampen, har været forevist under hovedforhandlingen i lands-

retten. 

 

Der er mellem parterne enighed om, at der er medicinsk årsagssammenhæng mellem ulyk-

ken og det under sagen fremsatte erstatningskrav. Der er endvidere enighed om størrelsen 

af dette krav. 

 

Forklaringer 

 

, ,  og  har afgivet sup-

plerende forklaring for landsretten. Der er endvidere afgivet forklaring af  og 

skønsmand . 

 

 har supplerende forklaret, at rampens ene ende lå på et trappetrin. 

Han kan ikke sige, om rampen lå opad eller nedad i forhold til det trin, der dannede under-

lag.  bekræftede, at han havde lagt krogene i, hvilket betød, at han kunne gå 

på rampen. Der kom stilladsdele op på bilen fra to sider.  tog dele op fra bag-

smækken. Da han skulle gå ud fra lastbilen, vippede rampen, og han faldt ned på højre 

side. Da han lå på brostenene, lå det ene dæk oven på ham. Han tror, at højden af rampen 

er afgørende for, om den kan vippe, hvis den ikke er fastgjort korrekt til lastbilens lad. Da 

han kom med grejet, som han bar op på lastbilen, gik han i hvert fald et trin ned ad trappen. 

Han er ikke trådt ved siden af rampen. Han faldt, idet han trådte ud på rampen med højre 

fod. I byretten forklarede , at han hørte, at noget faldt ned, og at et af dækkene, der 

blev anvendt til rampen, lå på ladet, da  kom om til lastbilen igen efter ulykken. Han 

ved ikke, om  selv havde været oppe på rampen, da han havde monteret den.     

 

 har forklaret, at han er ansat som miljø- og sikkerhedschef i Cito-regi. Han 

var ikke ansat i den stilling, da ulykken skete. Efter den tidligere ulykke den 3. september 

2012 har Cito instrueret stilladsarbejderne om at følge instruksionsvejledningen. Det gjor-

de de ansatte ikke den 3. september 2012, og hvis de havde gjort det, var ulykken ikke 

sket. Han ved ikke, hvilke undersøgelser Cito har foretaget i forbindelse med, at man den 

30. april 2014 anmeldte den ulykke,  kom ud for, til Arbejdstilsynet. 

Man har ikke efterfølgende ændret proceduren i forhold til brugen af ramper mellem un-

derlaget og lastbilen, for det er sådan, man gør. Det er ikke nødvendigt at skrue de to dæk 
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sammen. Man skal anvende et fast stabilt underlag, og det kan både være jorden og en 

trappe. Arbejdstilsynet har siden ulykken været på 18 uanmeldte tilsyn, og i ingen af disse 

tilfælde har Arbejdstilsynet haft bemærkninger til brugen af ramper.  

 

 har supplerende forklaret, at han er 100 procent sikker på, at dækket lå oven 

på  efter faldet. Han tog dækket af  og smed det op på lastbilens lad. Det andet 

dæk lå stadig stabilt. Vidnet har deltaget i optagelsen af videoer til brug for denne sag. På 

disse videoer ligger dækkene på samme måde, som de altid gør. Som det fremgår af video-

erne, vippede dækket, når han trådte ned på det. Dækket var ikke korrekt fastgjort til lastbi-

lens lad. Vidnet var til stede under skønsforretningerne, og da skønsmanden blev optaget 

på video, hang skønsmanden i en sele, hvilket kan være forklaringen på, at dækket ikke 

faldt af. Vidnet var til stede i retssalen som tilhører, da  afgav vidneforkla-

ring.  forklarede blandt andet, at han hørte en raslende lyd, da han var på 

vej væk fra rampen.  lagde rampen, og vidnet så, at  gik op på lastbilen via det ene 

stilladsdæk. Han så ikke  gå ned fra lastbilen, men han så ham gå på jorden, da rampen 

var monteret. Efter monteringen skrånede rampen lidt ned mod underlaget. Vidnet stod på 

lastbilens lad og så ud ad øjenkrogen, at  fik overbalance. Vidnet så også forinden 

 fod på rampen. Det var vidnets tidligere makker, , som optog de videoer, 

vidnet medvirkede i.     

 

Under skønsforretningen forsøgte vidnet, mens han stod på ladet af lastbilen, at trampe på 

dækket, efter videoen med skønsmanden var optaget. Vidnet kunne heller ikke få dækket 

til at vippe, hvilket efter hans opfattelse skyldes, at vinklen var anderledes, end da videoer-

ne, som vidnet deltog i, blev optaget. 

 

 har supplerende forklaret, at han er sikker på, at dækket faldt ned og lå 

oven på  efter faldet. Han så, at  lagde begge stilladsdæk. Han så ikke, om  

derefter gik på rampen. Da  havde lagt rampen, gik han tilbage til stilladset.   

 

 har supplerende forklaret, at rampen lå med trappen som underlag. Han 

lagde det ene dæk, men han kan ikke huske, hvem der lagde det andet. Han forsøgte at 

lægge rampen så plant som muligt. Måske gik det lidt nedad set fra lastbilen. Han kan ikke 

huske, hvilket af dækkene han lagde op. Han tjekkede rampen ved at gå op og ned. Deref-

ter hentede han stilladsdele og lagde dem op på lastbilen 4-5 gange, hvor han også benytte-

de rampen, inden ulykken skete. Han har ikke set nogen tjekke eller pille ved rampen inden 
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uheldet. Rampen blev lagt på helt sædvanlig måde. Han så ikke ulykken ske, men han så 

 ligge på jorden, og at det ene dæk var stillet op ad lastbilen, mens det andet stadig 

var monteret. Efter ulykken talte han med sine kolleger, men han kan ikke huske, hvad de 

talte om. I den følgende periode blev der talt meget om ulykken. Der var nogle, der mente, 

at det var vidnets skyld. Det var navnlig . Vidnet svarede, at der var tale 

om et hændeligt uheld, og at han havde lagt dækket korrekt. 

 

 

 Det er sandt, at han ikke kan huske, hvem der lagde det andet dæk op. 

Han lagde et dæk op, hvorefter han gik op ad trappen. Da han kom tilbage for at gå op ad 

rampen, var det andet dæk lagt op. Han husker ikke at have forklaret, at han hørte en lyd, 

som om et dæk faldt til jorden, og han kan heller ikke huske at have hørt en sådan lyd.   

 

Skønsmand  har forklaret, at hældningen på rampen ikke havde betydning for, 

om dækket kunne vippe. Jo større hældning, jo mere vil dækket kile sig fast. Der skal være 

et mindst 15 cm bredt underlag, ellers er der risiko for, at dækket kan skride. Forevist de 

videoer, vidnet  har medvirket i, kan han ikke svare på, hvad der er årsag til, at 

rampen vippede og faldt ned. Han tror dog, at årsagen var den måde,  trampe-

de. Da den video, han har medvirket i, blev optaget, gik han normalt. De testede kun ram-

pen på det trin, som den skadelidtes kollega oplyste, at rampen havde hvilet på, da ulykken 

skete. Det var det 4. trin regnet oven fra. Da han gik helt ud på rampen, vippede dækket 

lidt, da han lagde hele sin kropsvægt i, men bagefter kilede det sig fast. De forsøgte at få 

rampen til at falde ned, jf. svar på spørgsmål SS 1, men det kunne de ikke. Da han med 

begge fødder hoppede yderst på højre side af dækket, vippede det, men faldt ikke ned. 

Rampen var monteret på sædvanlig vis, som man gør i branchen. Det er den letteste og 

mest ergonomiske måde, men det er selvfølgelig ikke den mest sikre måde. Han synes, at 

det var en fornuftig og ok måde i dette tilfælde, især fordi det var en lille opgave, og alter-

nativet var at anvende en kran på lastbilen.      

 

Hvis dækket er defekt på den måde, at krogene er vredet ud af position, vil dækket kunne 

falde ned. Hvis krogene ikke er vedhæftet lastbilens lad, vil dækket vippe mere, jo tættere 

man er på lastbilen. 
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Procedure 

 

3F Fagligt Fælles Forbund har som mandatar for  for landsretten 

yderligere anført, at det er uden betydning for indstævntes erstatningsansvar, om det læg-

ges til grund, at dækket faldt af ved ulykken eller blot skred ned til siden uden helt at falde 

af. 

 

Cito A/S har for landsretten yderligere anført, at det ikke har været muligt for skønsman-

den at få dækket til at falde af under skønsforretningen. Appellantens forklaring om ulyk-

ken kan derfor ikke lægges til grund.  

 

Parterne har herudover i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har 

procederet i overensstemmelse hermed. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

 

 og  har forklaret, at dækket vippede, da  

 trådte ud på dette med sin ene fod.  fik i den forbindelse 

overbalance og faldt ned på jorden. Dækket, som  trådte ud på, faldt 

også ned og kom til at ligge oven på .  

 

 og  forklaringer støttes af  forkla-

ring om, at han også så, at dækket kom til at ligge oven på , og af 

 om, at han så, at det ene dæk kort efter ulykken var blevet pla-

ceret ved lastbilen, mens det andet fortsat var monteret mellem lastbilen og trappen.  

 

Skønsmanden har undersøgt, hvad der sker, når der trædes på et dæk, der i den ene ende 

alene er fastgjort med én krog på lastbilen, mens det i den anden ende er placeret på 4. 

trappetrin. Skønsmanden har herved kunnet konstatere, at dækket vil kunne vippe, men 

ikke falde af. 

 

Ingen af vidnerne har under sagen præcist kunnet sige, om dækket inden ulykken var mon-

teret på den måde, som skønsmanden undersøgte. Skønsmanden har heller ikke selv præ-

cist kunnet fastslå, hvorledes dækket var monteret, men han har i skønserklæringen be-

kræftet, at der findes flere måder, hvorpå et dæk kan lægges forkert. På den baggrund og 
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under henvisning til den video, der er optaget med , samt skønsmandens for-

klaring om, at også krogens position kan have en betydning for dækkets stabilitet, kan det 

ikke afvises, at et dæk ved en anden montering end den, der blev undersøgt af skønsman-

den, både vil kunne vippe og falde ned, såfremt det ikke er fastgjort korrekt. 

 

Efter en samlet vurdering findes det derfor ubetænkeligt at lægge de forklaringer om hæn-

delsesforløbet til grund, der er afgivet af  og de vidner, der var til 

stede, da ulykken skete. 

 

Idet det er uomtvistet, at et korrekt monteret dæk ikke vil kunne vippe og falde ned, når 

man træder på det, er det herefter bevist, at den eller de personer, der monterede det på-

gældende dæk, har handlet ansvarspådragende. Der er herved lagt vægt på, at der inden for 

stilladsbranchen skal udvises særlig agtpågivenhed ved udførelsen af de arbejdsopgaver, 

der skal sikre, at medarbejdere ikke kommer til skade. 

 

Efter DL 3-19-2 hæfter en arbejdsgiver for sine ansattes ansvarspådragende fejl også i de 

tilfælde, hvor det ikke med sikkerhed kan siges, hvem af de ansatte, der har begået fejlen. 

På denne baggrund, og idet der mellem parterne er enighed om, at det fremsatte krav og 

størrelse heraf kan henføres til ulykken, tages  påstand til følge. 

 

Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal Cito A/S betale sagsom-

kostninger for begge retter til 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for  

 med i alt 115.855 kr. Beløbet omfatter 5.720 kr. til retsafgift, 9.135 kr. til bevisfø-

relse og tolkebistand og 100.000 kr. inkl. moms til udgift til advokatbistand. 

 

Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgift til advokatbistand lagt 

vægt på sagens økonomiske værdi og dens omfang, herunder at der for landsretten har væ-

ret afholdt syn og skøn. 

 

T h i   k e n d e s   f o r   r e t: 

 

Cito A/S skal til  betale 225.435,02 kr. med procesrente af 75.641,67 

kr. fra den 27. marts 2015, af 36.006,80 kr. fra den 21. august 2015 og af 113.786,55 kr. fra 

den 20. april 2016. 
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Cito A/S skal betale sagsomkostninger for begge retter til 3F Fagligt Fælles Forbund som 

mandatar for  med 115.855 kr. 

 

Det idømte skal betales inden 14 dage. 

 

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a. 

 

 

Elisabeth Mejnertz Stig Glent-Madsen Lone Staugaard 

                       kst. 

 

 

Udskriften udstedes uden betaling. 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes. 

Vestre Landsret, 

Viborg den 5. juli 2018 

 

Lone Hansen 

retssekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


