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Retten i Glostrup

Udskrift af dombogen

Kendelse

Afsagt den 2. maj 2019 i sag nr. BS 10F-1572/2017:

 
v/3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar

mod
A.C. Stilladser A/S
Postboks 154
Tårnfalkevej 20-22
2650  Hvidovre

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag, der er anlagt den 28. juni 2017, vedrører, hvorvidt sagsøgte A.C.
Stilladser A/S er erstatningsansvarlig for den arbejdsulykke, som sagsøger,

  var udsat for den 7. marts 2016.  

Sagsøger,  , har nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at
anerkende at være erstatningsansvarlig for den arbejdsulykke, som sagsøger
var udsat for den 7. marts 2016 under arbejde for sagsøgte.

Sagsøgte, A.C. Stilladser A/S, har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Indledningsvist skal det bemærkes, at denne sag er en delsag, hvor der alene
skal tages stilling til, hvorvidt A.C. Stilladser A/S er erstatningsansvarlig, for
den ulykke, som   var udsat for den 7. marts 2016, jf. rets-
plejelovens § 253. Sagen vedrører således ikke erstatningskravets størrelse,
da der ikke er truffet afgørelse om  s erhvervsevnetab, hvor-
for kravet ikke kan opgøres endeligt.

  var den 7. marts 2016 udsat for en arbejdsulykke på plad-
sen hos A.C. Stilladser A/S. Ved ulykken væltede   på en
truck, hvorved han blev klemt fast under trucken.   var på
dette tidspunkt ansat som stilladsmontør hos A.C. Stilladser A/S.

Der har under sagen været afholdt syn og skøn. Skønsmanden udtaler i rap-
porten blandt andet, at trucken kørte med en hastighed på 17,2 km/t, da
trucken væltede.
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Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retspleje-
lovens § 218 a, stk. 2.

Forklaringer

Under hovedforhandlingen er der afgivet partsforklaring af sagsøger, 
 og sagsøgte, ved direktør . Herudover er der afgivet

vidneforklaring af , , , 
,  og  . Endvidere er der foretaget afhjem-

ling af skønsmand .

Flere af de ovenfør anførte personer har ved straffesagen - anklagemyndighe-
den mod A.C Stilladser A/S afgivet forklaring for byretten og landsretten.

  afgav i straffesagen forklaring for byretten og landsretten.
Forklaringerne blev oplæst og vedstået. Forklaringerne angives nedenfor:

For byretten er følgende forklaring blevet afgivet.
"   har forklaret, at han havde været ansat i ca. 4 måneder, da
han væltede. Han havde via stilladsuddannelsen fået truckcertifikat. Det fik
han i 2010. Han var stilladsmontør i Metroen hos AC Stilladser. De henter
grej på hovedpladsen på Tårnfalkevej, hvis ikke det bliver leveret.

Han brugte mest tid på at bygge stillads og tage det ned igen og mindre tid
på truck. Han kørte ikke truck dagligt.

Fra ulykken husker han alene, at han kom kørende. Så rystede trucken, og
det næste han husker er, at han så et tag på vej ned over ham, som han nåe-
de at skubbe til. Han husker intet om farten. Han er ikke typen, der kører
ræs, så det kunne han ikke forestille sig, at han havde gjort. Han drejede
skarpt, og han havde ikke vægt på den. Han ved ikke, hvorfor han væltede.

Han husker ikke, om han forsøgte at komme ud af trucken, da den væltede.
Han kørte aldrig med sele. Han havde ikke engang tænkt over, at der var se-
le i. Han plejede også at køre i trucks med døre, så han havde ikke tænkt
over det.

Han har ikke fået instruktion hos AC stilladser i at køre med truck. Der var
en pladsmand. Han ville nok sige noget, hvis der var noget glat. Han havde
ikke tidligere fået at vide, at han kørte uforsvarligt.

Han fik skader i form af brækket lårben, bækken, skamben og han har ska-
der på de 3 nederste lændehvirvler. Han har også andre skavanker efter u-
lykken, så han har mange smerter hver dag. Der er ikke lige nu udsigt til be-
dring. Han tror, at det varer resten af livet.

Adspurgt af forsvareren forklarede han, at han begyndte at arbejde i 2008
eller 2009 inden for branchen. Det passer meget godt, at han tog uddannel-
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sen efter 3 måneder. Han er også uddannet murer, og i den forbindelse har
han også arbejdet med stillads. Da han blev uddannet murer, indgik der ik-
ke noget om stilladser i mureruddannelsen. Han har ikke arbejdet med stil-
ladser i hele perioden fra 2010, for han har også været murer og arbejdet
som selvstændig. Han arbejdede dog i et stilladsfirma, da han tog uddan-
nelsen.

Det er ikke usædvanligt, at man selv skal læsse sine biler, som han skulle
den dag.

Han husker, at de på 7 dags kurset i truckkørsel fik besked på, at hvis der
var særlige forhold i virksomheden, så ville det være virksomheden, der for-
klarede om det. Han blev uddannet i at køre mange forskellige trucks, men
de havde alle sammen døre på.

De talte også om sikkerhed under truckkurset, bl.a. at man skal køre med la-
ve gafler, og at der skal parkeres med gaflerne nede. Han havde ikke tænkt
over, at der var sikkerhedssele. Han havde ikke lagt mærke til det. Han var
vant til trucks med døre.

Han ved ikke, hvor hurtigt han kørte.

Forholdt bilag 3, afhøringsrapport, ”Afhørte førte en ulæsset truck på ulyk-
kesstedet. Han kørte muligvis lidt for hurtigt”, forklarede han, at han intet
husker fra samtalen med politiet. Han var totalt dopet. Afhøringen forgik te-
lefonisk.

Adspurgt af bistandsadvokaten forklarede han, at han intet husker om un-
dervisning i sikkerhedsseler under uddannelsen. Alle de trucks, de kørte i
under uddannelsen, havde døre."

For Landsretten er følgende forklaring afgivet.
"Vidnet   har supplerende forklaret blandt andet, at
han aldrig kørte med sele, fordi han ikke havde lagt mærke til, at der var en
sele. Det er aldrig blevet påtalt, at han ikke anvendte selen. Han er aldrig
blevet instrueret i, hvordan kørslen på pladsen skulle foregå, men der var
hastighedsskilte på pladsen. Trucken havde imidlertid ikke speedometer, og han
havde ikke fornemmelse af sin hastighed, når han kørte truck. Han var været
ude på pladsen omkring tre gange for at læsse og aflæsse materiel.
Sædvanligvis prøvede de at klare sig med det materiel, der var på
metroarbejdspladsen, hvor han havde sit daglige arbejde. I sit tidligere arbejde
som murer kørte han ikke truck.

Fra selve ulykken kan han ikke huske mere end han allerede har forklaret.
Foreholdt afhøringsrapport af 9. marts 2016, s. 2, øverst, hvorefter han skulle
have forklaret over for politiet, at vejbelægningen var ujævn, kan han ikke i dag
huske at have forklaret således.

Stilladsmontøruddannelsen er kursusbaseret, og man passer derfor i vidt
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omfang sit arbejde som stilladsarbejder under uddannelsen. Han var under
uddannelsen ansat hos Rodahl Stilladser, men han brød sig ikke om at være
ansat i firmaet og ophørte derfor med ansættelsen kort tid efter, at han havde
afsluttet uddannelsen som stilladsmontør. Han gik herefter tilbage til
murerfaget, og der var derfor en periode på 5-6 år, hvor han ikke kørte truck.
Han føler, at han manglede instruktion fra A.C. Stilladser A/S om, at man
havde pligt til at bruge sele, ligesom det ville have været hensigtsmæssigt med
et speedometer i trucken, således at man kunne holde øje med, at man overholdt
hastighedsbegrænsningen på pladsen.

Han kan ikke huske noget om sin fart forud for ulykken, men han kan ikke
forestille sig, at han har kørt alt, hvad trucken kunne. Han mener, at der var
speedometer i de trucks, som de anvendte på AMU-kurset. På kurset var der
fokus på vægt og tyngdepunkt. Han kan ikke huske, om de særskilt blev
undervist om forhold i forbindelse med svingninger."

  har i denne sag forklaret, at han ikke huskede ulykkesda-
gen særlig godt. Han huskede, at trucken rystede, og at det næste der skete
var, at han lå under trucken. På ulykkestidspunktet arbejdede han ikke særlig
meget på pladsen. Han arbejdede mest ved metroen. Ved metroen kørte han
ikke gaffeltruck. Men den dag havde de travlt, hvorfor de selv skulle hente
tingene på pladsen. Siden han tog truckcertifikatet, havde han ikke kørt sær-
lig meget med truck. Han blev aldrig fortalt, hvordan man kørte truck ved
A.C. Stilladser A/S. Han fik intet fortalt fra hverken ledere eller kolleger. Der
blev ikke brugt sele, når de kørte truck. Han havde aldrig set en kollega med
sele. Ofte lå der en trøje på sædet, så man så faktisk ikke selen. Den truck,
som han tog sin uddannelse i, var lukket, dvs. at der ikke var sele i den.  

 afgav i straffesagen forklaring for byretten og landsretten.
Forklaringerne blev oplæst og vedstået. Forklaringerne angives nedenfor:

For byretten er følgende forklaring blevet afgivet.
"  har forklaret, at han er direktør og medejer af AC Stilladser.
På ulykkestidspunktet havde de ca. 100 ansatte i virksomheden. Deres ker-
neområde er renovering af beboelsesejendomme og mindre huse i Storkø-
benhavn. De løser også opgaver for byggeindustrien, bl.a. på Metroen. De
servicerer halvdelen af stationerne i metro ringen. De ligger omsætnings-
mæssigt i top 5 blandt danske stilladsfirmaer.

Han var på kontoret den dag ulykken skete, og han blev tilkaldt af to af
hans funktionærer umiddelbart efter, den var sket. Han så ikke selve ulyk-
ken.

Da han kom hen til stedet, så han en væltet truck, og han så , der lå
under trucken.  var ved bevidsthed. Overdelen på trucken lå og tryk-
kede på s hofte. Der var 2-3 andre montører på pladsen. En prøvede
at flytte trucken med en anden truck, men han gjorde det forkert, så i første
omgang rutsjede trucken på . Han fik rettet op på fremgangsmåden,J
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og de fik herefter frigjort trucken fra . De havde løbende kontakt med
ambulancen eller 112, og de fik at vide, at de ikke måtte flytte ; de
måtte alene stabilisere ham.

Der er ikke speedometer i trucken. Det er helt normalt. De, som kom først til
ulykken, havde heller ikke set ulykken. Pladsen er oprindeligt to matrikler,
så der er en adskillelse på midten af en stor betonmur. Det var kun s
makker, der så ulykken. Han er ikke indkaldt som vidne.

 Nielsen havde et truckcertifikat. Det er en del af uddannelsen til stil-
ladsarbejder. For 15 år siden var det sidemandsarbejde og -oplæring. De
har kæmpet for at få uddannelsen sammensat og godkendt. Det er en ud-
dannelse, som består af 11-12 kurser og undervejs arbejder kursisterne i fir-
maerne og bruger det, som de har lært. Man lærer at bygge stillads, men
man har også en række fagdiscipliner.

I stilladsarbejdernes almindelige arbejde indgår af- og pålæsning af det
grej, som de skal montere og afmontere. De tekniske hjælpemidler er de ud-
dannet til at bruge qua deres uddannelse. Stilladsarbejdere håndterer 4-6
tons materiel om dagen; derfor har de tekniske hjælpemidler.

Han føler ikke, at det er hans ansvar at vise en ansat, hvordan denne skal
køre truck, når den ansatte har en uddannelse i at køre truck. Han siger hel-
ler ikke til dem, der kører lastbil, at de skal huske at spænde selen og ikke
må køre for hurtigt. De har jo kørekort.

Arbejdstilsynet, 3F, og stilladssektionen i Dansk Byggeri samarbejdede om
at lave uddannelsen. Det tog 4 år, før uddannelsen var på plads. Det er uri-
meligt, at Arbejdstilsynet nu ikke vil anerkende uddannelsen.

Han har 3-4 konduktører; de er arbejdsledere og instruerer de ansatte i ar-
bejdet. Han er selv på pladsen dagligt. Han påtaler, hvis nogen kører for
hurtigt. Hvis han ser, at nogen hopper op på siden af trucken, påtaler han
det ligeledes altid. De skal også køre med gaflerne lige over jorden, da der
herved opstår mindst skade, hvis de rammer en person. Det påtaler han og-
så, hvis ikke det overholdes.

 havde været ansat i knapt et halvt år, da ulykken skete.

Adspurgt af forsvareren forklarede han, at det er en sædvanlig arbejdsop-
gave at køre truck, fordi det er sædvanligt at læsse og losse.  havde
mindst 4 års erfaring. Der vil også gå noget tid, fra man beslutter sig til at
tage uddannelsen og til man begynder.  var ikke ansat i firmaet den-
gang. Nye medarbejder uden uddannelse kan antages, hvorefter man efter
en periode på 3 måneder skal beslutte, om personen skal tilbydes uddannel-
sen. Herefter bliver de tilmeldt AMU-centret til næstkommende kursus, men
der kan godt gå op til et 1 år, før der er plads. I den mellemliggende perio-
de kan der arbejdes med et erfaren sjak.
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Han har ikke konkret givet instruktion i, at  skulle bruge selen. Han
forventede, at  kunne køre truck, når han har certifikatet.

Medarbejderne bliver instrueret i den opgave, som de skal lave, også hvis
der er tekniske ting, som de er i tvivl om. Det kan være en teltkonstruktion
eller andet, som kan give anledning til tvivl. De bliver også instrueret konk-
ret, hvis de skifter plads, så de kan finde materialegrupperne.

De har gennemsnitlig 50-100 pladser, som de sender folk ud til. Medarbej-
derne får en opmåling af huset, bygningen eller konstruktionen, hvor de skal
bygge stillads.

Han mener ikke, at han skal give en instruktion i at bruge sele.

Han er ikke i tvivl om, at der blev kørt for hurtigt. Han sagde også selv så-
dan til politiet. Han har selv truckkort. Når man har kørt i et tilpas stykke
tid, bliver man tit overmodig. Hvis man drejer for skarpt med for høj fart, så
kan man mærke, at trucken slipper med det ene hjulsæt. Den oplevelse får
man, og så kender man grænsen. Baghjulene kan gå helt på tværs. Man kan
lave en U-vending inden for 3 meter. Hvis man gør det i fart, får man en ge-
valdig centrifugalkraft, særligt når der ikke er byrde på gaflerne.

Foreholdt bilag 6, foto af spor, forklarede han, at det ikke er normalt, at der
er skridspor. De fører hen til den væltede truck.  har derfor drejet for
skarpt med for høj fart. Han ville formentlig også kommet til skade, hvis
han havde sele på, men han ville være blevet holdt i sædet, så han ville kun-
ne falde ud. Asfalten var ikke dårlig. Pladsen blev nyasfalteret 2-3 år forin-
den.

Han har 5 trucks i sin virksomhed. Der er ingen af dem, som har speedome-
ter. De er købt hos NP trucks, der også servicerer dem årligt. NP trucks er
mindst en gang om måneden på virksomheden, fordi de også reparerer
truckene, hvis noget går i stykker. De kører rigtig meget. Han har været i
firmaet i 20 år, og det er nok 3-4 generations sæt af trucks. De udskiftes ca.
hvert 5 år. Det er ikke noget lovkrav, at der er et speedometer.

Trucken blev gennemgået dagen efter af NP Trucks, men der var intet galt.
Den have også gennemgået det lovpligtige eftersyn. Det ses også på sidste
foto.

Adspurgt af anklageren forklarede han, at det ikke er første gang, at han ser
en truckfører uden sele. Det tager lang tid at få det som en rutine at sætte
selen på. Han påtalte det, hvis han så det.

Det er heller ikke første gang, at en hastighed er for høj, men det påtaltes
hver gang. Der er to former for truckkørsel. I den ene er man ved at læsse.
Der kører man aldrig for hurtigt. Men hvis man skal fra den ene ende af
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pladsen til den anden, så kører man måske hurtigere. Der er en fornemmel-
se, hvor hurtigt man kører. Fornemmelse af farten læres på truckkurset."

"  har supplerende forklaret, at det var første gang i de 19 år,
hvor han har været i virksomheden, at de havde haft en alvorlig ulykke. Det
var hans fornemmelse, at Arbejdstilsynet på forhånd havde besluttet sig til,
at det var virksomhedens ansvar. På et tidspunkt skulle han hente nogle pa-
pirer, og da hørte han de 3 medarbejdere fra Arbejdstilsynets tale om, at de
nok skulle finde noget, som de kunne hænge virksomheden op på."

For Landsretten er følgende forklaring afgivet:
"  har supplerende forklaret blandt andet, at man må køre 15 km/t
på pladsen. Skiltene hang på pladsen, da de købte grunden for omkring otte år
siden. Han vil tro, at hastighedsbegrænsningen har været rettet mod både
lastbilkørsel og trucks. Der er ikke speedometer på trucks, men på kurset i
truckkørsel lærer man at tilpasse hastigheden til kørselsforholdene mv. Han
påtaler, hvis der bliver kørt for hurtigt på pladsen. Det sker vel et par gange om
måneden. Det kræver tilvænning at huske at bruge sele, når man kører truck.
Nogle gange smutter det for medarbejderne, og der kan også være tale om ren
dovenskab. Han har ikke specifikt nævnt for konkrete medarbejdere, at de skal
huske at bruge sele. Alle sikkerhedsregler bliver imidlertid jævnligt indskærpet
på arbejdsmiljømøder i virksomheden.

  arbejdede ved metroen og mødte ind på pladser
anvist af metroselskabet, men han kom også på A.C. Stilladser A/S’ plads i
forbindelse med afhentning af materiel. Det er forbudt at bruge trucks på
metroens pladser.

Ulykken i denne sag er heldigvis den eneste truckulykke, der har været i
virksomheden. Der er ansat omkring 70 montører, fordelt på sjak af tre mand.
Det er sædvanligt, at montørerne kommer på virksomheden dagligt. Læsning
og aflæsning foregår i vidt omfang under anvendelse af truck, og det er en helt
rutinemæssig del af arbejdet som stilladsarbejder. Han mener ikke, at han skal
instruere i brugen af sele. Det er vanskeligt konkret at instruere i, hvordan man
skal køre truck, idet der indgår mange parametre, herunder i forhold til
hastighed og sving mv. Det er derfor, at medarbejderne skal have
truckcertifikat. Efter hans opfattelse handler det om at få en fornemmelse af
udstyret, og det får man ved at anvende trucken. Der er en del kørsel på
pladsen.

Han har udsyn til noget af pladsen fra sit kontor. Han kunne dog ikke fra sit
kontor se det sted, hvor ulykken skete. Der er ansat en pladschef, der er på
pladsen hele dagen. Herudover er der også øvrige medarbejdere, herunder
konduktører, ansat på pladsen. Det ligger i deres arbejdsopgaver, at de skal
holde øje med, at tingene går ordentligt for sig, og at de skal påtale, hvis der
foregår noget, der ikke er i orden.

Han og hans kompagnon var rystet over  s ulykke, og
derfor har de efterfølgende fået sat fartdæmpere på deres trucks. Truckene kan
nu kun køre ca. 12 km/t.Han behøver således ikke længere påtale for høj fart på
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pladsen. Han tror, at ulykken i denne sag skyldtes for høj fart og et for skarpt
sving.

Der er lufthjul på de trucks, som virksomheden anvender."

 har under denne sag forklaret, at han ikke kunne genkende bil-
ledet af, at der lå trøjer på sædet i de forskellige trucks. Normalt tog folk
deres tøj med, og normalt ville man lægge det i sin lastbil.

Vidnet  har ikke afgivet forklaring for retten i straffesa-
gen.  har under denne sag forklaret, at han er stilladsarbej-
der. Han tog uddannelsen for 9-10 år siden. Han havde været på truckkurset.
Han huskede ikke, at han havde haft en sikkerhedssele på under kurset. Mås-
ke havde det været fremhævet på en PowerPoint, men det var ikke noget,
som man gik op i på kurset.

Da ulykken skete, arbejdede han hos A.C. Stilladser A/S. Han var i gang med
at læsse en lastbil sammen med  . Han stod 5-6 meter fra u-
lykken. Han så ikke, at trucken væltede, men han så det bagefter.  

 kom kørende fra den anden side af lastbilen. Da trucken væltede,
hørte han smældet og kunne mærke det i jorden. Han prøvede at hjælpe 

  fri. Han kunne ikke få ham fri.

Vidnet havde arbejdet sammen med   i nogle år.  
 kørte ikke ræs, da ulykken skete.   var ikke typen,

der kørte ræs. Han var normalt den person, der sagde til de andre, at man ik-
ke måtte køre hurtigt. Vidnet ville have lagt mærke til, hvis  
havde kørt ræs. Han og   var alene på pladsen. De nærmeste
var omkring 20 meter væk på den anden side af en mur.  og

 var på værkstedet på den anden side af muren. Han forstod ik-
ke, hvorfor de havde forklaret, at de kunne høre, at   havde
kørt ræs. Lyden på trucken var den samme, når man kørte, og når man holdt
stille. Da ulykken skete var han i gang med at læsse lastbilen. Grunden til, at
trucken også larmede, når den holdt stille, skyldtes, at gaflerne bevægede sig
hurtigere, når man trykkede speederen i bund. Samtidig trykkede man brem-
sen i bund, hvorefter omdrejningerne var høje og larmede.

Han havde kørt truck i 12 år. Man brugte ikke sele, når man kørte truck. Det
var almindeligt kendt, at man ikke brugte sele. Man brugte ikke sele i hele
branchen. Ledelsen hos A.C. Stilladser A/S vidste godt, at de ikke brugte se-
le. Det var aldrig blevet påtalt. Han troede, at man ikke benyttede sele, da
det tog for lang tid, da man hele tiden stod på og af. Han havde været ansat i
flere forskellige firmaer, og han havde aldrig set en kollega bruge sele.

Han ville aldrig selv dreje skarpt med høj hastighed. Der var ikke speedome-
ter i de trucks, som de kørte i. Han vidste derfor ikke nøjagtig, hvor hurtigt
han kørte. Han huskede ikke, om der var skridspor efter ulykken.
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 afgav i straffesagen forklaring for byretten. Forklaringen
blev oplæst og vedstået.

For byretten er følgende forklaring blevet afgivet.
"  har adspurgt af forsvareren forklaret, at han har været
ansat 3,5-4 år i AC stilladser. Han passer køretøjerne i firmaet. Han har
derfor sin daglige gang på værkstedet og på pladsen. Han arbejder sammen
med .  og han stod uden for værkstedet og arbejdede. De kunne hø-
re, at der blev kørt godt til med trucken på den anden side af pladsen, men
så blev det helt stille. Man kan ikke se, for der er en mur igennem pladsen.
Han løb derover, og her så han, at trucken var væltet, og så ringede han til

. Da der blev stille, tænkte han straks, at der var noget glat. Han har
haft med maskiner at gøre i mere end 45 år, så han vidste godt, at der var
noget galt, når man ikke engang kunne høre, at truckens motor gik i tom-
gang.

Trucken var væltet og medarbejderen lå under den. De forsøgte at hjælpe.

Han mener, at årsagen til ulykken var, at den kørte for hurtigt. Motorlyden
er højere, jo hurtigere den kører. Han er sikker på, at lyden var høj, så han
er sikker på, at der blev kørt for hurtigt.

Der var skridspor. Så medarbejderen har kørt hurtigt samtidig med, at han
drejede skarpt. Når man kører på den måde, vil en truck vælte. Det er første
gang, at han har set spor efter en truck. De kører ellers dagligt med truck
mange timer om dagen."

 har under denne sag forklaret, at han havde sit eget værksted
sammen med  på pladsen. Værkstedet var omkring 30 meter
fra ulykken. Imellem værkstedet og ulykken var der en 2,5 meter høj mur.
Det var ikke svært at høre lyden på pladsen. Han kunne høre, at trucken kør-
te med høje omdrejninger. Han kunne godt høre forskel på, om lyden stod
stille ved en læsning eller om lyden bevægede sig. Han havde aldrig set
skridspor på pladsen tidligere. Det skete kun, hvis man kørte meget stærkt.
Han så ikke ulykken.

 afgav i straffesagen forklaring for byretten. Forklaringen blev
oplæst og vedstået.

For byretten er følgende forklaring blevet afgivet.
"  har adspurgt af forsvareren forklaret, at han er ansat i AC
stilladser. Han har været ansat i 12-13 år. Han er altmuligt mand. Han er
uddannet smed. Han har sin daglige gang på pladsen, men han kan også
være ude i byen. Han reparerer alt muligt. Han er oftest på værkstedet. Det
ligger tæt op af pladsen, hvor materiellet ligger.

Han så ikke ulykken, for han gik udenfor og arbejdede. Han hørte en truck,
der kørte med meget høje omdrejninger. Pludselig blev der stille. Hans kol-
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lega, , gik over for at se, hvad der var sket. Herefter ringende  til
vidnet, fordi vidnet skulle ringe efter en ambulance. Men det havde andre
allerede gjort.

Han tror, at manden kørte for hurtigt og drejede samtidig. Der var hjulspor,
hvor han var væltet, og der var mange omdrejninger på maskinen. Jo flere
omdrejninger, jo hurtigere køre den.

Man kan kun lave den type spor ved at dreje skarpt. Han har ikke talt med
, som kom til skade.

Han husker det med støjen, fordi han tænkte på det efterfølgende. Den lar-
mer mere, jo hurtigere den køre. Han arbejder dagligt på pladsen, så han
ved godt, hvornår en truck larmer, og hvornår den ikke larmer."

 har under denne sag forklaret, at der var omkring 20 meter
over til ulykken fra det sted, hvor han befandt sig. Der var en mur på 2,5 me-
ter imellem ham og ulykken. På ulykkestidspunktet havde han været ansat i
A.C. stilladser A/S i 12-13 år. Han kunne ikke høre forskel på to trucks, der
var i gang samtidig. Han vidste derfor ikke om begge trucks kørte på den an-
den side af muren. Han vidste heller ikke, om begge trucks kørte hurtigt. Han
kunne ikke høre forskel på om en truck kørte med høje omdrejninger og var i
gang med at læsse, eller om den havde høje omdrejninger, fordi den kørte
hurtigt. Han vidste, at skridspor ikke kom af sig selv. De kom kun, hvis man
kørte hurtigt. Han vidste ikke, hvor s truck var placeret.
Han gik ikke over til ulykken, da de var mange andre ved ulykkesstedet.

 afgav i straffesagen forklaring for byretten og landsret-
ten. Forklaringerne blev oplæst og vedstået. Forklaringerne angives neden-
for:

For byretten er følgende forklaring blevet afgivet.
"  har adspurgt af forsvareren forklaret, at han er ansat
i NP Truck. De servicerer bl.a. gaffeltrucks og andet materiel. Han service-
rer og laver lovpligtigt eftersyn på gaffeltrucks. Han har haft AC Stilladser
som kunde i snart 4 år, hvor han laver service, eftersyn og reparation. Han
kommer ofte, for de har 5 trucks.

Et lovpligtigt eftersyn er noget, som skal laves hver 12 måned. Han kontrol-
lerer på baggrund af et skema, om de lovpligtige regler er overholdt, bl.a.
bremser, gafler og seler. Alle maskinerne gennemgås en gang om året.

De har leveret de 5 trucks, som er i virksomheden. Det er almindelige
trucks. Der skal ikke være speedometer på trucks. Der er ikke normal stan-
dard.

  ringende til ham, fordi en truck havde været væltet. Virksomhe-
den ville gerne have den tjekket. Bl.a. var der løbet olie ud. Så han kom 1-
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1,5 time efter ulykken var sket. Trucken var rejst op og var kørt over til
værkstedet. Han gennemgik den, men den havde ikke fået nogen skader.
Han vaskede den, fordi der var løbet olie ud. Han fik påfyldt ny olie. Der
var ikke nogen fejl på den. Han lavede et sædvanligt eftersyn, svarende til
det lovpligtige eftersyn.

Det er en åben truck. Han har selv truckcertifikat. Han har taget et 7 dags
truckkursus. Det fremgår af lovgivningen, at man skal bruge sele ved åbne
trucks. Det får man at vide på uddannelsen. Der var sele i trucken, og den
virkede."

For Landsretten er følgende forklaring afgivet:
"  har supplerende forklaret blandt andet, at han er
uddannet som lastvognsmekaniker i 1999. Truckene hos A.C. Stilladser A/S
bliver bedre vedligeholdt end i mange andre firmaer. Det er normalt, at trucks
ikke har speedometer. Han har selv truckcertifikat. Under kurset fik de blandt
andet at vide, at de ikke måtte køre for stærkt, og at en truck bliver ustabil, når
den drejer. Forevist fotografier af skridspor forklarede vidnet, at det ikke er
bremsespor. De anførte spor er fremkommet ved, at trucken drejer. Efter ulyk-
ken bistod de A.C. Stilladser A/S med at sætte hastigheden ned på truckene.
Han ved ikke, hvor meget hastigheden er sat ned, men han vil vurdere, at den
maksimale hastighed er blevet halveret. Han har ikke sæt hastigheden ned på
andre kunders trucks. Kunder vil formentlig i stedet ønske at få sat hastigheden
op."

 afgav i straffesagen forklaring for landsretten. Forklaringen
blev oplæst og vedstået. Forklaringen angives nedenfor:

"Vidnet  har forklaret blandt andet, at han er ansat som
overlærer på TEC i Hvidovre. Han har været ansat siden 1995. En truck kan
vælte, enten hvis byrden bliver for tung, eller det fælles tyngdepunkt kommer
uden for understøttelsesfladen. Skolen er meget opmærksom på, at trucks skal
køre langsomt og forsigtigt. Han har aldrig oplevet, at en truck er væltet på
skolen. Forevist fotografi af skridspor har der efter vidnets opfattelse været tale
om en dumdristig kørsel med for høj hastighed. En truck er væsentlig mere
ustabil, når man kører i den uden gods end med gods.

På kurset undervises der i den rette kørselsteknik både med og uden gods. I
forhold til svingninger er der særlig opmærksomhed på, at en truck ofte drejer
på baghjulene, og at det kræver en særlig teknik. Med massive dæk er
hastigheden maksimalt 15 km/t, og trucken må fra producentens side ikke køre
stærkere. Med luftdæk er hastigheden maksimalt 30 km/t. Hastigheden skal
altid afpasses til forholdene, og der er under kurset løbende fokus på at sikre
ordentlig kørsel. For høj kørsel vil kunne mærkes, da en truck ikke er af-fjedret.
Kursisterne kører i syv forskellige trucks under kurset, herunder åbne og
lukkede trucks. De bruger to dage af kurset på at undervise i, hvordan man
sikrer, at trucken er stabil. Det er sædvanligt, at en truck ikke har speedometer.

På kurset lærer kursisterne også om sikkerhed, herunder at der skal være et
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førerværn eller f.eks. en sikkerhedssele. Det er ikke lovkrav, at der skal være en
sikkerhedssele, men der skal være et værn mod, at føreren ikke falder ud. I
lukkede trucks er det ikke nødvendigt at anvende sele. Umiddelbart ser det ud
som om den i sagen omhandlede truck har luftdæk.

Ud over at have truckcertifikat skal den pågældende kursist naturligvis sætte
sig ind i instruktionsbogen for den pågældende truck. Medmindre der gælder
særlige forhold på den pågældende arbejdsplads, der kræver særlig instruktion,
er den pågældende kursist herefter klar til at køre truck. En medarbejder, der i
en årrække ikke har kørt truck, men som tidligere har erhvervet truckcertifikat,
har stadig ret til at anvende trucken. Det er imidlertid klart, at den pågældende
skal være særlig agtpågivende."

 har under denne sag forklaret, at han arbejdede på TEC - Tek-
niske Education Copenhagen. Han havde undervist på skolen siden 1995 og
havde blandt andet undervist på truckkurset. Kursisterne lærte at køre efter
forholdende, og da en truck ikke var affjedret mærkede man hastigheden me-
get voldsomt. Hastigheden med en gaffeltruck lå normalt mellem 5-10 km/t.
Dette burde være hastigheden både med og uden gods. Hvis trucken havde
luftdæk, kunne den køre op til 30 km/t. Hvis den derimod havde massive
dæk, måtte den maksimalt køre 15 km/t.

Truckkurset tog 7 dage, og det forgik normalt sådan, at man blev undervist i
teori omkring, hvordan man kørte og stablede trucken den første dag. Heru-
dover blev der snakket meget om stabilitet, samt hvilke fare, der var forbun-
det med at stable osv. Som underviser startede de selv med at vise, hvordan
trucken kørte. Underviserne havde radio til trucken, når kursisterne skulle
køre dem. Det var svært at give en specifik instruks om en given hastighed,
da hastigheden afhang af en masse forhold. Først lærte kursisterne at køre en
tom truck, og efterfølgende lærte de at køre en truck med fuldt læs, hvilket
ville sige omkring 2 tons. Kursisterne kørte både i lukkede og åbne trucks. I
åbne trucks skulle man have sikkerhedssele på eller en anden sikkerhedsa-
nordning. Hvis man ikke havde prøvet alle maskinerne, blev man ikke indstil-
let til eksamen. Det var underviseren, der skønnede om kursisterne var egnet
til at gå til eksamen.

Kursisterne lærte, at de skulle bruge selen. De fortalte deres kursister, at de
ikke skulle køre stærkt, men de fik ikke en specifik hastighed at vide. Man
skulle køre efter forholdende. Når hjulsættet slap, så havde man overskredet
grænsen. Det ville være hensigtsmæssigt, hvis arbejdsgiver gav arbejdstager
mulighed for at træne et øjeblik. Arbejdstager skulle ligeledes udvise forsig-
tighed. Vidnet mente ikke, at det burde være nødvendigt, at man gav en in-
struks om, at man skulle benytte sele, hvis man havde gennemført kurset.

  afgav i straffesagen forklaring for byretten. Forklaringen blev op-
læst og vedstået. Forklaringerne angives nedenfor:
For byretten er følgende forklaring afgivet.
"  forklarede adspurgt af forsvarere, at han er ansat hos AC Stil-
ladser. Han er arbejdsmiljørepræsentant. Han har været afhørt i forbindelse
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med sagen. Han har i denne omgang været ansat i 10 år.

Som arbejdsmiljørepræsentant gennemgår man sikkerheden på pladsen og
på stilladserne rundt omkring og arbejdsmiljøet generelt. De holder møder
to gange om året. Han har været repræsentant i 5-6 år.

Han går op i arbejdsmiljø. Han er medarbejdernes repræsentant. Samarbej-
det med Bjarne,  og  (ledelsen) er fint. Ledelsen tager også ar-
bejdsmiljøet alvorligt. Når noget bliver taget op, så bliver det løst.

Han overværede ikke ulykken, men han deltog i det efterfølgende arbejde
med papirerne. Han kom tilfældigvis hjem til fyraften. Der var Arbejdstilsy-
net taget afsted, men der kom en patruljevogn med betjente, som han afgav
forklaring til. Han tænker, at årsagen til ulykken er, at medarbejderen har
kørt for hurtigt. En truck vælter ikke bare.

Alle under uddannelsen som stilladsmontør tager et truckcertifikat. Så har
man lært at køre truck. Det er ikke normalt, at man så også instruerer i kør-
sel med truck. Han forstår ikke, at det er virksomhedens skyld, at medarbej-
deren har kørt, som han har kørt. Medarbejderen manglede ikke instrukti-
on; han har jo kørt mange andre dage. Det er medarbejderens eget ansvar.
Han har ikke som arbejdsmiljørepræsentant følt, at der skulle ændres proce-
dure, men de har nu droslet ned på hastigheden, så en truck, der normalt
kan køre 25 km/t, nu alene kan køre 10 km/t. Når man nærmer sig grænsen
for hastigheden, giver trucken et ryk, så det materiel, der er på gaflerne kan
rykke sig. Det er irriterende at køre med denne begrænsning, så derfor har
de ikke haft det installeret på deres trucks tidligere."

Skønsmand  har i straffesagen afgivet forklaring for landsret-
ten. Forklaringen blev oplæst og vedstået. Forklaringen er angivet nedenfor:

For Landsretten er følgende forklaring afgivet:
"Vidnet  har forklaret blandt andet, at svaret på spørgsmål 1
indebærer, at trucken er lovlig. Der stilles ikke krav om en typegodkendelse.
Trucken kan som anført i svaret på spørgsmål 2 maksimalt køre 18 km/t.
Trucken er lovlig uden speedometer. De spor, han har angivet i sine tegninger
til brug for besvarelsen af spørgsmål 4, bygger på de fotografier, som politiet
har taget fra pladsen. Ved kørsel med de til brug for spørgsmål 4 angivne data
vil trucken i computersimuleringen vælte ved en hastighed på 17,2 km/t. Vægten
på truckføreren indgår i denne forbindelse bl.a. som et usikkerhedsmoment.
Med den konkret optegnede kurve kan der køres med en hastighed op til 15,6
km/t, uden at trucken vælter. Det indebærer imidlertid ikke, at der altid kan
køres med denne hastighed, uden at trucken vælter. Når der afsættes skridspor,
har man kørt for stærkt i forhold til kurven på svinget. Udskridningen kan være
sket abrupt, men det tyder skridsporene i denne sag ikke på, da de er jævne.
Trucks og underlag er forskellige, og der kan derfor ikke gives eksakte
anvisninger på, hvordan en truck skal føres i alle givne situationer."

Skønsmand  har under denne sag forklaret blandt andet, at
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han ikke har undersøgt den specifikke truck. Den type truck, som  
 anvendte på ulykkestidspunktet, kunne maksimalt køre 18 km/t. Han

havde rekonstrueret ulykken. Kurven viste noget om den kørte hastighed un-
der de givne forhold. De optagne foto af skridsporene var lagt til grund for
målingen. Efter de viste skridspor var der kørt med en hastighed på 17,2 km/
t. Maksimumhastigheden ville ikke kunne opnås i et sving. Han kunne ikke
sige, om 17,2 var den maksimale hastighed. Der var altid en usikkerhed for-
bundet med den målte hastighed. Han vidste blandt andet ikke om gaflerne
var løftet, og han havde ikke kendskab til vægten på føreren af trucken. Lige-
ledes var der ikke målt en friktion ude på pladsen. Han havde lagt asfalt ind i
systemet, og derfor var der blevet anvendt en ”normal friktion” – hvilket var
den friktion, der blev anvendt på normal tør vej.

Det var hans opfattelse, at man skulle lære at køre med den specifikke truck,
inden at man kunne køre den sikkert. Kurven tydede på, at den blev dannet af
egen fri vilje. Der var ikke en facitliste til, hvordan man kørte truck – det af-
hang af underlag, belastning, hastighed osv. Ved 15,6 km/t ville trucken ikke
vælte. Hvis der havde være et speedometer i trucken, ville det ikke være en
garanti for, at den ikke kunne vælte.

Typen af dæk kan også have betydning i forhold til friktionen. Det var gum-
miblandingen der var forskellig afhængig af, om man kørte med luftdæk eller
massive dæk. Det kunne gøre en forskel, om man kørte med det ene sæt hjul
eller det andet sæt hjul. Hvis han skulle sige en sikker hastighed, hvor man
ikke kunne vælte, så ville han sige 5 km/t. Hastighedsbegrænsningen på 15
km/t betød ikke, at en truck ikke ville kunne vælte ved en hastighed på 15
km/t eller derunder. Det var en ekstrem kørsel, når den satte skridspor. Der
var tale om en chancebetonet kørsel, men han vidste ikke, hvorfor den var
sket. Han mente også, at en truck kunne vælte med 10 km/t. Som fører ville
man normalt være opmærksom på, at der var chancebetonet kørsel. Han kun-
ne dog ikke sige, om der var tale om et valg eller en nødvendighed. Det
chancebetonede moment bestod i, at man blev opmærksom på hastigheden
og svingningen for sent, og hvis man var uerfaren i truckkørsel, så ville det
gå galt. En gaffeltruck var ikke lethåndterbar. Et vælt kunne reddes, men det
kom an på førerens færdigheder.

Der har i sagen indgået fotodokumentation fra ulykkesstedet. Der har endvi-
dere indgået en beskrivelse af et 7 dags truckkursus samt  

s uddannelsesbevis til stilladsmontør.

Parternes synspunkter

  har procederet i overensstemmelse med sit påstandsdoku-
ment af 13. august 2018, hvoraf følgende er gjort gældende:

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at sagsøgte er erstat-
ningsansvarlig overfor sagsøger idet sagsøgte på culpøs vis har tilsidesat sine
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forpligtelser i medfør af arbejdsmiljøloven, hvilket har forårsaget den arbejds-
ulykke, som sagsøger blev udsat for den 7. marts 2016.

Det gøres i den forbindelse gældende, at det pågældende arbejde ikke var
planlagt, tilrettelagt eller udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. nor-
men i arbejdsmiljølovens § 38.

Det gøres derudover gældende, at de anvendte tekniske hjælpemidler ikke
var indrettet eller blev anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. nor-
men i arbejdsmiljølovens § 45.

Endelig gøres det gældende, at der ikke blev ført et effektivt tilsyn med arbej-
dets udførelse, ligesom der ikke blev givet instruktion om de faremomenter,
der var forbundet med arbejdets udførelse, jf. normerne i arbejdsmiljølovens
§ 16 og § 17, stk. 2.

Den anvendte truck var ikke egnet til opgaven, idet den kunne køre så stærkt
at den kunne vælte, og der ikke var nogen mulighed for at konstatere hvor
stærkt, den kørte, og derfor ingen mulighed for sagsøger for at vide, om far-
treglerne på pladsen blev overholdt ved kørsel med trucken.

Ulykken skete fordi der ikke var givet instruktion, herunder anvisninger om
hvorledes  Nielsen kunne sikre sig, at han ikke kørte for stærkt, og at
der ikke var givet instruktion om brug af sele, hvilket sagsøgte i øvrigt ikke
førte tilsyn med skete. Dette er bekræftet af direktør for sagsøgte 

, som under straffesagen imod sagsøgte for overtrædelse af arbejdsmiljø-
lovens regler i forbindelse med ulykken udtalte, at ”Han føler ikke, at det er
hans ansvar at vise en ansat, hvordan denne skal køre truck, når den ansatte
har en uddannelse i at køre truck.”, og ”Han mener ikke, at han skal give en
instruktion i at bruge sele.”, bilag 15, side 3 henholdsvis øverst og nederst.

Sagsøgtes betragtning om, at det ikke er nødvendigt at give instruktion i at
køre gaffeltruck, når den ansatte har et truckcertifikat i forbindelse med sin
uddannelse til stilladsmontør, kunne givetvis være legitim, hvis den ansatte
under uddannelsen var oplært i samme type gaffeltruck som den, sagsøgte
bruger i sin virksomhed. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Sagsøger blev op-
lært i at køre gaffeltruck i en type, som ikke havde sikkerhedssele, men til
gengæld et beskyttende bur rundt om føreren. Hos sagsøgte havde de an-
vendte gaffeltrucks ikke et sådant bur, men til gengæld en sikkerhedssele.

Sagsøger havde imidlertid på intet tidspunkt lagt mærke til selen, og ej heller
overvejet risikoafvejningen imellem en sikkerhedssele og et bur. Heri ligger
sagens kerne – virksomheden skulle have sørget for, at den ansatte var in-
strueret i brugen af det udstyr, virksomheden anvendte, især fordi dette ud-
styr var forskelligt fra det, den ansatte kendte fra sin uddannelse.

Sagsøgte udtalte ligeledes, at ”Han [ ] har selv truckkort. Når
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man har kørt i et tilpas stykke tid bliver man tit overmodig. Hvis man drejer
for skarpt med for høj fart, så kan man mærke at trucken slipper med det ene
hjulsæt. Den oplevelse får man, og så kender man grænsen”, jf. bilag 14, si-
de. 3 nederst.

Denne udtalelse viser, at sagsøgte havde en utilstrækkelig holdning til sikker-
heden ved kørsel i firmaets gaffeltrucks. Hvis medarbejderne overlades til
selv at betjene udstyret, og til at finde grænsen for sikker betjening deraf ved
at køre indtil det går galt, så har virksomheden ikke levet op til sin pligt til at
sørge for et sikkert og forsvarligt arbejdsmiljø for de ansatte.

Det forhold, at der var opsat skilte med angivelse af maksimal fart, ændrer
ikke herpå, idet der ikke var monteret speedometre i sagsøgtes gaffeltrucks,
og det derfor ikke var muligt at kontrollere og tilpasse farten derefter.

Det bestrides at det i afhøringsrapporten oplyste om, at sagsøger skulle have
sagt, at han vel måtte have kørt for stærkt siden trucken væltede, skal tillæg-
ges betydning. Sagsøger husker ikke afhøringen tydeligt, da han var påvirket
af stærk medicin efter at være blevet knust af trucken. Sagsøger fastholder at
hovedårsagen var, at trucken drejede for skarpt. Det kan således ikke lægges
til grund, at ulykken skete fordi sagsøger forsætligt eller uagtsomt foretog et
sving i for høj fart.

Det bestrides at sagsøger har fejlbetjent gaffeltrucken. Fejlbetjening ville for-
udsætte enten 1) at sagsøger handlede i strid med instruktioner givet af ar-
bejdsgiver, eller 2) at sagsøger betjente udstyret i strid med det, han lærte un-
der sin uddannelse. Idet sagsøgte ved direktør  selv har indrøm-
met, at han ikke har instrueret sagsøger, kan den første forudsætning ikke
lægges til grund; og idet gaffeltruckens sikkerhedsmæssige indretning var an-
derledes end i den type gaffeltruck, sagsøger var blevet udlært i, kan den an-
den betingelse ligeledes ikke lægges til grund. Sagsøger kan derfor ikke have
fejlbetjent gaffeltrucken. Han har blot betjent den, og er derved kommer al-
vorligt til skade.

Det bestrides ligeledes at sagsøger skulle have kørt ræs i kådhed, således som
anført af sagsøgte. Allerede fordi gaffeltrucken var mekanisk fartbegrænset
til ikke at kunne køre mere end 18 km/t er det næppe muligt at betragte no-
gen form for kørsel i den som ”ræs”, og ydermere er det fastslået af skøns-
rapporten af 7. juni 2018, som svar på spørgsmål 4, at sagsøger kørte 17,2
km/t – altså under maksimalhastigheden. Karakteristikken af sagsøgers kørsel
som ”kåd” bestrides ligeledes som udokumenteret og i øvrigt uden hold i sa-
gens oplysninger om hændelsen isoleret set, og arbejdspladsen generelt.

A.C. Stilladser A/S har procederet i overensstemmelse med sit påstandsdo-
kument af 13. august 2018, hvoraf følgende er gjort gældende:

"Det bestrides, at sagsøgte har tilsidesat sine pligter, jf. arbejdsmiljøloven, og
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at dette var årsagen til uheldet.

I forlængelse heraf bestrides det, at sagsøgte har pådraget sig et erstatnings-
ansvar i anledning af det indtrufne uheld.

Resultatet fra de foretagne undersøgelser har vist, at bremserne fungerede
som de skulle, og at trucken i øvrigt var i fejlfri stand, hvorfor trucken ikke
var årsag til uheldet.

Sagsøger havde truckcertifikat og var en erfaren medarbejder.

Uheldet indtraf i forbindelse med, at sagsøger var i færd med at udføre en ru-
tineopgave, der ikke krævede selvstændig instruktion.

Uheldet indtraf som følge af, at sagsøger i al for høj fart drejede om et hjør-
ne, hvilket bevirkede, at trucken væltede.

Det gøres på den baggrund gældende, at årsagen til uheldet skyldtes hen-
holdsvis 1) manglende agtpågivenhed fra sagsøgers side, idet han kørte alt
for stærkt, samt 2) sagsøgers tilsidesættelse af elementære / kendte sikker-
hedsforskrifter, idet sagsøger valgte ikke at benytte sele.

Sagsøgte hæfter som arbejdsgiver ikke for, at sagsøger egenhændigt vælger
at tilsidesætte elementære sikkerhedsforskrifter, hvilket må betegnes som ab-
normt.

Det bestrides, at sagsøgte som arbejdsgiver er forpligtet til at instruere sagsø-
ger, der havde truck certifikat og var en erfaren medarbejder, i 1) brug af sele
og 2) kørsel efter forholdene.

Sagsøgte var berettiget til at forvente, at sagsøger, der havde truckcertifikat,
egenhændigt iagttog pkt. 1 og 2, herunder berettiget til at forvente et minds-
temål af agtpågivenhed fra sagsøgers side, der var en erfaren stilladsmontør.

Sagsøgte instruerer dagligt i nødvendigt omfang de ansatte i de opgaver, som
de skal løse.

I dette tilfælde er der tale om en ufarlig / ukompliceret og rutinepræget opga-
ve. Sagsøger skulle føre trucken fra et sted på pladsen til et andet. Sagsøger
har på baggrund af sin uddannelse været klar over, at der skulle anvendes se-
le, ligesom sagsøger havde modtaget uddannelse / instruktion i at betjene
trucken sikkerhedsmæssigt og forsvarligt.

Det gøres på den baggrund gældende, at sagsøger havde modtaget tilstræk-
kelig instruktion i, hvorledes trucken skulle betjenes.

Der kan ikke stilles krav om, at sagsøgte selvstændigt skal forestå al instruk-
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tion. Det må være foreneligt med reglerne i AML, at instruktionen overlades
til et AMU center eller lignende, ligesom sagsøgte må kunne stole på, at ud-
stedelse af et truckcertifikat betyder, at ansatte stilladsmontører kan betjene
en truck sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det bestrides, at sagsøgte ved ikke at have instrueret sagsøger om, 1) at sag-
søger skulle bruge sele, og 2) at sagsøger ikke måtte køre for hurtigt derved
handlede ansvarspådragende.

Sagsøgte instruerer ej heller sine stilladsmontører i at køre lastbil.

Sagsøgte har sin daglige gang på pladsen, hvorfor det fornødne tilsyn er ført.

Subsidiært gøres det gældende, at sagsøger har udvist en betydelig grad af u-
forsigtighed, og at et evt. krav derfor skal bortfalde som følge af udvist egen
skyld, subsidiært nedsættes."

Rettens begrundelse og afgørelse

  blev ansat i A.C. Stilladser A/S den 16. november 2015.
  blev den 7. marts 2016 udsat for en arbejdsulykke. Ulyk-

ken skete således efter, at han havde været ansat i ca. 4 måneder.  
 havde som led i sin uddannelse som stilladsmontør i perioden januar

2009 til januar 2011 gennemført et 7-dags kursus i truckkørsel på TEC.

Sagen vedrører, hvorvidt A.C. Stilladser A/S er erstatningsansvarlige for den
arbejdsulykke, som   var udsat for. Retten lægger indled-
ningsvist til grund, at   kørte truck på ulykkestidspunktet, da
han var i færd med at læsse en lastbil sammen med kollegaen  

. Trucken var en åben truck uden speedometer, og  
havde ikke sele på i forbindelse med kørslen.

Efter forklaringen afgivet af , ansat på TEC og underviser i
truckkurset, lægger retten til grund, at kursisterne på truckkurset normalt
blev undervist i at køre truck. Kursisterne blev fortalt, at de skulle benytte se-
le, at de ikke skulle køre stærkt, og at de skulle køre efter forholdende og
udvise forsigtighed. De fik ikke en præcis hastighed angivet, da en sådan ikke
kunne gives.

Efter  s forklaring var hans daglige arbejde ved metroen,
hvor det var forbudt at bruge trucks. Truckkørsel var derfor ikke en del af
hans almindelig arbejde. Før ansættelsen hos A.C. Stilladser A/S havde 

 arbejdet som murer i 5-6 år.   havde ikke kørt
truck i forbindelse med dette arbejde.

Efter en samlet vurdering finder retten, at A.C. Stilladser A/S burde have in-
strueret   i at føre truck på en forsvarlig måde. TruckkørselJ
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kan syne som en rutinemæssig opgave, men dette afhænger af den enkelte fø-
rer. Efter skønsmand  er en gaffeltruck ikke lethåndterbar.
Retten lægger i den forbindelse til grund, at  s erfaring med
truckkørsel var begrænset.  har ligeledes forklaret, at det ville
være hensigtsmæssigt, hvis arbejdsgiver gav arbejdstager muligheden for at
træne. Det forhold, at   for flere år siden havde taget et
truckkursus, kan ikke medføre at instruktionsforpligtigelsen for arbejdgiver
fuldstændig bortfalder. Retten finder det ikke godtgjort, at denne instruktion
blev givet. Ifølge s forklaring følte han ikke, at det var hans an-
svar at vise en ansat, hvordan denne skulle køre truck, når den ansatte havde
en uddannelse i at køre truck. Retten lægger således til grund, at  

 ikke havde fået en instruktion, som satte ham i stand til at udføre
hans arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt for herved at begrænse risikoen
for arbejdsskader.

På baggrund af forklaringerne fra   og vidnet  
 lægger retten til grund, at det var almindeligt blandt stilladsmontørerne

ikke at anvende sele, når de kørte truck. Vedrørende arbejdsgiverens forplig-
telse til at påse, at medarbejderne foretog en arbejdsmæssig forsvarlig udfø-
relse af det dem pålagte arbejde, finder retten på baggrund af disse forklarin-
ger at måtte lægge til grund, at det var været almindeligt accepteret kutyme
hos A.C. Stilladser A/S, at man ikke benyttede sele under truckkørsel, og at
dette ikke blev påtalt på trods af ledelsens vidende.

Herefter finder retten det ikke bevist, at der blev ført tilsyn med  
s truckkørsel. A.C. Stilladser A/S har således tilsidesat deres forpligtelse

til at sikre, at dette arbejde blev udført sikkert forsvarligt. Ligeledes finder
retten, at der er en årsagssammenhæng mellem ulykken og A.C. Stilladsers
A/S manglende tilsyn.

På baggrund heraf finder retten efter en samlet vurdering, at A.C. Stilladser
A/S har handlet erstatningspådragende. Retten har ved denne vurdering lagt
vægt på, at A.C. Stilladser A/S på intet tidspunkt har instrueret  

 i arbejdets udførelse, ligesom at A.C. Stilladser A/S enten har accepte-
ret den uforsvarlige kørsel eller tilsidesat sin pligt til at føre et effektivt tilsyn
med arbejdets udførelse i forhold til den manglende sele.

Efter bevisførelsen lægger retten endeligt til grund, at   i for-
bindelse med ulykken kørte trucken med en høj hastighed. På baggrund af
skridsporene på pladsen har skønsmanden vurderet, at hastigheden på ulyk-
kestidspunktet var 17,2 km/t. Den tilladte hastighed på pladsen var 15 km/t.
Trucken havde intet speedometer, og   husker intet omkring
hastigheden. Skønsmanden har ligeledes udtalt, at kørslen kan betegnes som
chancebetonet. Uanset disse oplysninger finder retten efter en konkret vurde-
ring ikke grundlag for at lade erstatningen bortfalde eller nedsætte grundet
egen skyld. Retten har herved lagt vægt på det ovenfor anførte omkring den
manglende instruktion samt det manglende tilsyn. I den forbindelse er det li-
geledes tillagt vægt, at skønsmanden har udtalt, at et vælt muligvis kunne
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være undgået, men at dette afhang af førerens færdigheder. Herudover til-
lægges det vægt at  og  samstemmende har forkla-
ret, at føreren kender grænsen, når det ene hjulsæt løftes fra underlaget. Her-
ved må det lægges til grund, at ulykken muligvis kunne være undgået, så-
fremt   havde haft den fornødne erfaring og havde modtaget
den fornødne instruktion.

Retten tager herefter  s påstand til følge.

Retten træffer på nuværende tidspunkt ikke stilling til sagens omkostninger.
Retten tager stilling tl sagens omkostninger, når sagen endeligt sluttes ved
retten.

Vedrørende honorar til skønsmanden i forbindelse med afhjemling henvises
til retsbogen.

Thi bestemmes:

A.C. Stilladser A/S skal anerkende at være erstatningsansvarlig for den ar-
bejdsulykke, som   var udsat for den 7. marts 2016 under ar-
bejdet for A.C. Stilladser A/S.

Frederikke O. Madsen
dommerfuldmægtig

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Retten i Glostrup, den 2. maj 2019.

Heidi Brix, kontorfuldmægtig
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