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Denne afgørelse er truffet af dommer Mia Grosen Skovbo.

Sagens baggrund og parternes påstande
Retten har modtaget sagen den 25. februar 2020. 

Sagen drejer sig om krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og positive 
udgifter samt godtgørelse for svie og smerte i anledning af en arbejdsulykke, 
der fandt sted den 9. august 2018. 

 har fremsat påstand om, at CRH Concrete 
A/S skal betale 83.653,55 kr. med tillæg af procesrente fra den 25. februar 2020 
af 18.639,24 kr. og af 65.014,31 kr. fra den 27. maj 2020.

CRH Concrete A/S har fremsat påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse 
mod betaling af et mindre beløb end påstået.
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Parterne har oplyst at have indgået en aftale om udstykning af det rejste krav 
således, at der ikke under sagen er tvist om kravets opgørelse eller årsagssam-
menhæng for perioden frem til den 1. december 2018. 

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 
218 a.

Oplysningerne i sagen
Det fremgår af sagen, at  med virkning fra 
den 10. maj 2017 blev ansat hos CRH Concrete A/S som produktions-
medarbejder på fuld tid. Hans jobfunktion bestod i at binde jern. 

 var den 9. august 2018 udsat for en ulykke 
på arbejdet. Der blev i den forbindelse udarbejdet en såkaldt 
”hændelsesrapport”, hvoraf bl.a. følgende fremgår:

”…
Hændelses rapport 

Forebyggende Person  Materialer Grej / udstyr

Afdeling Område Skade på tilskadekommende
…       

Hændelses dato 09-08-2018
Brørup x     

      Navn: 
      Jobfunktion: Jernbinder

 Værksted x 
Ansvarlig person OHA

Direkte årsag    G: Hånd-værktøj eller elektrisk udstyr
Egentlig årsag   I: Skødeløse handlinger eller forsømmelighed

Hvad skete der ?
 stammer tråden til da han binder en armering.

Så smutter binder maskinen og  slår sin albue på en
rullevogn. men arbejder videre.

Hvordan er der fulgt op på hændelsen ?
Når man binder skal man sikre der ikke står noget bagved
som man kan slå sig på hvis noget smutter eller springer.
arbejder 2 dage, derefter lægebesøg og sygemelding.
…”



3

Der er bl.a. dokumenteret fotos fra den produktionshal, hvor ulykken skete, 
herunder fra den arbejdsstation, som  
arbejdede ved den pågældende dag. Der er også vist fotos af to forskellige 
jernbindingsværktøjer, som kunne benyttes til at binde jern, samt af en 
metaltråd, der blev anvendt til at binde med. 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring traf den 4. juni 2019 afgørelse om, at 
ulykken den 9. august 2018 kunne anerkendes som en arbejdsskade og fastsatte 
varigt mén på 5 %. 

Der er under hovedforhandlingen forevist to videooptagelser, der er optaget og 
fremstillet af CHR Concrete A/S efter ulykken. Optagelserne viser, hvordan en 
produktionsarbejder binder jernstænger med henholdsvis et luftdrevet værktøj 
og et batteridrevet værktøj. 

Forklaringer
 og  har afgivet forklaring 

henholdsvis som part og partsrepræsentant. , -
og  har afgivet forklaring som vidner. 

 har forklaret, at han  i 2018 var ansat som 
jernbinder hos CRH Concrete A/S. Han udførte forskellige typer af opgaver og 
ikke kun dem, der er vist på videooptagelserne. 

Værktøjet, som vist på fotoet på ekstraktens side 102, er det luftdrevet værktøj, 
han brugte den dag, han kom til skade. Værktøjet var ikke det samme, som er 
anvendt i videoen. Han brugte en gammel model, og på videon er der vist en 
ny model. Den gamle bindemaskine var meget langsom, hvorimod det gik 
hurtigere med den nye model, ligesom den nye også var større end den, han 
brugte. 

Når maskinen er hurtigere, betyder det, at man ikke skal bruge så mange 
kræfter som ved en maskine, der er langsommere, ligesom man ikke så nemt 
kan mærke, når bindetråden knækker. Det er meningen, at bindetråden skal 
knække på et tidspunkt. 

Værktøjet, der er vist på ekstraktens side 99, var ikke på virksomheden, da han 
kom til skade. Han har aldrig set det værktøj. 

Da han kom til skade, arbejdede han med en meget større opgave end vist på 
videoen, og jernstængerne var derfor også tykkere. De var 20 mm. Bøjlen, der 
var rundt om stængerne, var 12 mm. Han er næsten sikker på, at det projekt, 
han arbejdede med, var 2 meter bredt og mellem 3,7-4 meter langt. Metaltråden 
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var dobbelt så lang end som vist på videoen, og den var tykkere. Projektet var 
højt, næsten 40 cm, og han skulle holde fast i 4 jernstænger for, at det blev 
stabilt. 

Han havde været ansat på virksomheden i et 1 år, da ulykken skete. Han vidste 
godt, at man skulle holde metaltråden om jernstængerne og trække tråden lidt 
nedaf. Hvis ikke det blev gjort godt nok, og jernstængerne ikke blev bundet 
godt nok sammen, fik de dem tilbage igen. Han skulle trække tråden nedad og 
trykke på maskinen, hvorved den drejede tråden rundt. Han skulle altså selv 
trække manuelt i tråden, mens tråden blev drejet rundt. Man skulle trække 
hårdt, når det var store jernstænger, der skulle bindes. Hvis jernstængerne var 
små, som vist på videoen, skulle man ikke trække så hårdt. 

Det var forskelligt hvor hårdt, man skulle trække. Det afhang af hvor på 
stængerne, man skulle binde dem fast. Han holdt jernstangen med sin venstre 
arm, og trak med den anden arm. Mens han trak, knækkede krogen på 
metaltråden pludselig. Krogen var svejset fast, og det var selve svejsningen, der 
gik i stykker. Maskinen, han arbejdede med, var gammel. Han talte med 
teamlederen om, at krogene hele tiden hoppede af. Han fik at vide, at han 
skulle gå til svejseafdelingen og få krogen svejset fast. 

Han havde flere gange spurgt, om han kunne få nogle nyere maskiner, men han 
fik at vide, at de ikke havde maskinerne hjemme, og at de ville bestille nogle 
hjem, men at det var dyrt. 

Hvis han havde haft en anden maskine som vist på videoen, skulle han også 
have trukket ligeså hårdt. Men han ville have bedre mulighed for at vide 
hvornår, han skulle stoppe med at trække med en nyere maskine. 

Tykkelsen af metaltråden har betydning for, hvor hårdt man skal trække. Jo 
tykkere metaltråden er, jo mere skal man trække, og jo mindre tilbøjelig er 
tråden til at knække. Det var normalt, at man skulle trække kraftigt. Han faldt, 
fordi krogen knækkede. 

Da ulykken skete, udførte han arbejdet, som han plejede. Han havde ikke fået at 
vide, at man ikke skulle trække, men han fik derimod at vide, at man skulle 
trække hårdt, særligt ved de store jernstænger. 

Da han faldt, ramte han metalbordet, som vist på fotoet længst til venstre på 
ekstraktens side 92. Han stod ikke helt samme sted, som personen i fotoet, idet 
han stod tættere på bordet, fordi projektet, som han arbejdede med, var 
bredere. Der var derfor ikke meget plads hen til bordet bag ham. Han kunne 
ikke skubbe projektet/opgaven længere væk, da der var en form for vej eller sti, 
som skulle bruges til at transportere elementerne. Han stod derfor næsten helt 
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ude ved enden af det mørke felt. Han havde ikke fået at vide, at han kunne 
flytte bordet. Bordet kunne heller ikke flyttes, da der ikke var plads bag bordet. 

Projektet, han arbejdede med, lå på 6-7 bukke i én række. Han havde flyttet 
med bukkene for at skabe plads til at arbejde på. Han havde flyttet bukkene i 
retning mod bordet bag ham. Han havde ikke mulighed for at flytte bukkene i 
den anden retning, da der var kollegaer, der arbejdede på den anden side, 
ligesom der var en vej på 2-3 meter til brug for vogne, som projekterne skulle 
placeres og transporteres på. 

Han arbejdede med nogle metaltråde, der var særligt lange, fordi projektet var 
stort. Tykkelsen af tråden var lidt tykkere end de kortere tråde, fordi de var 
længere. Han mener, at der var to forskellige tykkelser af metaltråde afhængig 
af metaltrådens længde. 

Grunden til at han faldt, var, at krogen knækkede, mens han trak, men 
metaltråden knækkede ikke. 

Selve metoden med at snurre metaltråden rundt om jernstængerne, som vist på 
videoen, er den samme, som det han lavede. De luftdrevne maskiner var alle 
koblet til den samme luftkompressor. Han har aldrig hørt om, at maskinerne 
blev slidte men kun, at krogene blev slidte. Hvis man tabte værktøjet, kunne 
krogen knække, og det er også sket. 

Hans teamleder sendte ham flere gange til svejseafdelingen for at få fjernet de 
gamle svejsninger, når de knækkede. Man kunne ikke bare skifte krog uden at 
svejse. Han kunne tale med teamlederen, hvis et værktøj ikke virkede, og han 
havde også talt med ham flere gange. Han fik kun skiftet krogen, men han fik 
ikke en anden maskine, da den blev repareret med det samme. 

Da ulykken skete, var han ikke alene i produktionshallen. Kollegaerne stod 
omkring 4-5 m fra ham. De stod ikke lige over for ham. Han tror, at der var en 
kollega, der så, hvad der skete, da der var nogen, der råbte. 

Man kunne ikke tale sammen, når man stod og arbejdede, da de arbejdede langt 
fra hinanden. De arbejdede forskellige steder, idet man kan gå rundt om 
projektet. Det var derfor forskelligt, om de stod over for hinanden eller med 
ryggen til hinanden. 

har forklaret, at han er arbejdsmiljøchef hos CRH Concrete A/S, 
hvor de producerer betonelementer, betonvægge, betondæk mv. Heri indgår 
jernarmeringer som dem,  var med til at binde. Jernet skal bindes ud fra 
beregninger af de påvirkninger, som en given bygning vil være udsat for. De 
har 18 fabrikker i Danmark. Der er ca. 1.500 ansatte i Danmark, og der er 12 
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fabrikker, der laver armeringer. Han vil tro, at der er omkring 200 ansatte, der 
laver jernbindinger. 

Armeringsstængerne er forskellige afhængig af hvilken kraft, de skal bære. 
Metaltråden er alene til at holde armeringen i den rigtige position over for 
hinanden, ligsom bøjlerne er for at holde jernstængerne i den rigtig position. 
Om fotoet på ekstraktens side 93 har han forklaret, at den tykke blanke del er 
jernstænger, der ligger oven på hinanden, og bøjlerne er de mørke og rustne. 
Metaltråden er viklet om bøjlen og jernstængerne for at sikre, at de ligger rigtigt 
i forhold til hinanden. En færdigbundet armering bliver kørt i 
produktionshallen til det tænkte element, hvor de bliver placeret i en støbeform, 
hvori der hældes beton. 

 arbejdede på deres afdeling i Brørup, hvorfra fotoet på ekstraktens side 92 
er taget. Man kan se, at der ligger nogle armeringer i mere eller mindre færdig 
stand. Personen på fotoet er ved at binde bøjler på jernstængerne. Bordet bag 
personen i fotoet bruges til at lægge de færdige armeringer på, hvorfra de 
transporteres videre med en vogn eller kran. Bordet kan flyttes, da der er hjul 
på, men man ikke uden videre lige flytte det, da det er tungt. Jernbindernes 
arbejdsposition er forskellig afhængig af, hvor store armeringerne er. De kan 
være både brede og smalle. På fotoet på ekstraktens side 95 kan man se, 
hvordan man står og arbejder ved et bord, som midlertidigt er placeret sådan. 
Placeringerne ændrer sig alt efter, hvor store arbejdsopgaven er. 

Han har ikke set, at  arbejdede tæt på bordet den pågældendede dag. Han 
har ikke hørt tale om, at man skulle ændre på arbejdspladsens indretning.  
arbejdede også videre efter at være faldet.

Det batteridrevne jernbindingsværkøj er en ny maskine, som de fik i 2018. Den 
har en anden feature, da den automatisk skyder tråd ud og klipper tråden af. 
Det andet luftdrevne værktøj, som  arbejdede med, var den mest gængse. 
Ham bekendt havde de ikke den nye model i produktionen, da den var meget 
sart og tungere. Uanset om man brugte det batteridrevne eller det luftdrevne 
værktøj, skal krogen på maskinen dreje rundt. Man skal altså bruge den samme 
metode til at dreje krogen rundt for at binde tråden rundt om jernet.  

Hver medarbejder har en maskine til at binde tråden med. Maskinerne bliver 
slidt hele tiden, og der kan være forskel med hensyn til hvor hurtigt, maskinen 
drejer rundt. En ældre maskine vil dreje langsommere rundt end en ny 
maskine. Men ellers er der ikke nogen forskel på en ældre eller en ny maskine, 
heller ikke med hensyn til at knække tråden af. 

Det, der skal knække, er metaltråden. Jo mere man strammer og snurrer tråden 
rundt, jo tættere vil tråden være på at knække. Krogen med tråden skal altså 
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bare dreje rundt, og så vil tråden knække. Man skal ikke trække i det. Uanset 
hvilket bindingsværktøj man bruger, skal man ikke lave et fysisk træk. Den 
viste video er derfor helt illustrativ. Det er sådan, de fortsat gør i dag. Man 
holder emnet sammen med den ene hånd og sætter tråden på med den anden 
hånd og binder det fast. Tråden er ikke i sig selv så stærk, at den kan trække 
jernstænger og bøjler sammen. Tråden er bare for, at jernstængerne kan holde 
positionen. 

Han mener, at metaltrådene i 2018 var 1,2 mm tykke, hvorimod de i dag er 1,1 
mm. Det var omkostningshensyn, der gjorde, at de ændrede på tykkelsen. I 
2018 havde de ikke metaltråde i flere tykkelser. Han tør ikke sige, om de havde 
metaltråde i flere længder. Der er ingen grund til, at trådene skal være længere. 
De bruger ca 50.000 tråde om ugen på fabrikken i Brørup til at binde armeringer 
med. 

I det batteridrevne værktøj sætter man krogen i værktøjet på samme måde, som 
man sætter et bor i en boremaskine. I det luftdrevne værktøj sætter man krogen 
i eller svejser krogen fast til maskinen. Han har oplevet, at krogen knækker, 
typisk hvis man taber maskinen, og også mens man bruger maskinen. Hvis 
krogen knækker af, og det er en gammel og slidt maskine, kan man få en ny 
maskine. Der vil være samme påvirkning hos den person, der betjener 
maskinen, hvis krogen knækker, som når metaltråden knækker. Man binder 
jern på samme måde, uanset hvilket projekt, der er tale om. 

De har en kasse til henholdsvis indgående og udgående værktøj. Hvis man 
havde en defekt maskine, kunne man lægge den i den udgående kasse, og så fik 
man en ny maskine. Man kunne også gå til sin formand og tale om, hvorvidt 
maskinen skulle udskiftes eller repareres. Et jernbinderværktøj er afgørende for 
at kunne holde produktionen i gang. Hvis man mangler noget, får man det 
derfor udleveret. 

Når der sket en eller anden skade eller en hændelse, skal der udfyldes en 
hændelsesrapport som den, der blev udfyldt i forbindelse med s fald. I 
rapporten udfylder man rubrikkerne om tid, sted, personer mv. Man skal finde 
ud af, hvad der er sket, og hvad man kan gøre for at undgå, at noget lignende 
sker igen. Rapporterne blev løbende gennemgået senest hver 3. måned på et 
møde for et udvalg, som han er formand for. 

Han har ikke udfyldt den hændelsesrapport, der er lavet i relation til s 
fald. Der gik et par dage, før det blev meldt ud, at der var sket noget. 

Det er virksomhedens ejere, der har oplistet nogle forskellige kategorier, som de 
skal vælge til henholdsvis ”Direkte årsag” og ”Egentlig årsag”. Virksomheden 
har vurderet, at den egentlige årsag var skødsløs handling eller forsømme-
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lighed. Han har været med til at bekræfte kategoriseringen ”skødesløs 
handling”. Baggrunden herfor var, at  havde været ansat i over 1 år og var 
sidemandsoplært og arbejdede fornuftigt. De har ikke kunnet finde på noget, 
som virksomheden skulle have gjort anderledes. Det forhold, at krogen 
knækker, har ikke noget med selve ulykken at gøre. De har derfor ikke ændret 
nogen procedurer. De har før oplevet, at kroge knækker, og også at nogen 
falder ved almindelige faldulykker, fordi man f.eks. falder over noget, der 
ligger og flyder på gulvet, men ikke på grund af, at krogen knækker. 
Kategorien er derfor valgt, fordi  tumlede rundt, og ingen har set det. Det 
er ikke fordi, der har været nogle konkrete oplysninger, der har ført til, at de 
vurderede det som skødesløst. Det er kendt viden, at man ikke skal trække i 
værktøjet. Det kommer også helt af sig selv, da man ellers vil ødelægge sig selv, 
når man binder jern hele dagen hver dag. 

Om oplysningerne i hændelsesrapporten under overskriften ”Hvordan er der 
fulgt op på hændelsen”, har han forklaret, at baggrunden for, at man skal sikre 
sig, at der ikke står noget bagved, som man kan slå sig på, er for det tilfælde, at 
man af en eller anden grund vælter eller snubler. Det er ikke af hensyn til 
arbejdet med at binde jern. 

Han har været ansat i virksomheden i 27 år, og han har aldrig oplevet denne 
form for skadessitution før. 

I Brørupafdelingen får de jævnligt besøg af Arbejdstilsynet 2-3 gange om året. 
Tilsynet går en tur rundt i produktionen og kan komme med bemærkninger 
eller anmærkninger. Tilsynet har også været i den produktionshal, hvori  
kom til skade, men havde ikke nogen bemærkninger. De har kun haft 
bemærkninger til en kaffekop, der var placeret i hallen uden låg på, og til noget 
med en svejseudsugning. Der har ikke været bemærkninger til hallens 
indretning eller anvendelse af det værktøj, som  brugte den pågældende 
dag. 
 
Han kan selv binde jern, men det er ikke en del af hans opgaver, da han 
normalt sidder på kontoret i Brørup. 

Når man bliver sidemandsoplært, bliver man tilknyttet et sjak, hvor man lærer 
hinanden op, i dette tilfælde til at binde armeringer. Der er en person, som 
holder øje med den person, der skal læres op, ligesom man kan gå til personen 
med spørgsmål. Man skal lære at læse og forstå de tegninger, man får 
udleveret. Det er individuelt, hvor lang tid en sidemandsoplæring tager, da det 
afhænger af, hvor hurtig man er, herunder om man har forudgående erfaring. 

 har forklaret, at han var ansat på CRH Concrete A/S i 2018 
og er det fortsat. Han arbejder i øjeblikket som kranfører. Han har lavet alt 
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muligt på virksomheden, herunder også bundet jern. Han har lige haft 10 års 
jubilæum. Han var oplært som jernbinder, inden han startede hos CRH 
Concrete A/S.

Der er luftdrevne og batteridrevne maskiner til at binde jern med. Han har 
arbejdet med begge typer af maskiner. Den luftdrevne maskine fungerer ved, at 
man har en metaltråd med et ”øje” i begge ender, og så bukker man tråden og 
sætter den på jernbinderen. Så trækker man og trykker på knappen, eller på 
håndtaget på maskinen, og holder på den, indtil tråden knækker af sig selv. 
Ved den luftdrevne maskine skulle man altså holde tingene fast, trykke på 
maskinen og trække en lille smule, og så bandt den, indtil tråden knækkede. 

Tråden skal knække. Nogle gang skal man trække hårdt, hvilket afhænger af 
bøjlens beskaffenhed. Det kan godt være et fuldt træk, dvs. at man skal trække 
hårdt til. De har haft bøjler, der har været så skæve, at man skulle trække til, og 
det kan derfor forekomme, at man skal trække med hele kroppen, men det er 
langt fra altid. Man skal også bruge den anden hånd for at holde tingene fast, 
men ikke for at stemme imod i forbindelse med trækket. Det er ikke et træk, 
hvor man skal bruge sine ben, knæ eller lignende. Hvis noget smutter, kan det 
vel godt give et ryk, men det er ikke det, han mest har oplevet. Normalt holder 
man ved det, man binder, trækker en lille smule, trykker på knappen, og så 
binder man. Nogle gange skal man have mere ved end andre gange. 

Han husker ikke, at han af en leder har fået at vide, at han ikke måtte trække i 
emnet. 

Med den batteridrevne maskine sætter man bare tråden på og trykker på en 
aftrækker, og så binder maskinen. Den første type eldrevne maskine var ikke 
ret god og bandt ikke særligt hårdt. Her skal man ikke trække, men bare trykke 
på en knap. 

I dag bruger man vist de luftdrevne maskiner ligeså meget som de 
batteridrevne maskiner. Da han arbejdede som jernbinder, brugte de primært 
de luftdrevne. Det var den samme model, han brugte, som man bruger i dag. 

Jo tykkere metaltråden er, jo mere skal man trække. Der var forskellige typer af 
metaltråde, da han arbejdede med det, men han ved ikke, hvilken tråd, man 
bruger i dag. Umiddelbart mener han ikke, at der dengang var flere opgaver, 
hvor man skulle trække hårdere, end i dag. 

Han ved ikke, om der var noget valg med hensyn til metaltråden, som de 
brugte til at binde med. De var tilfredse med den tråd, der var, og det er ikke 
noget, han har drøftet med ledelsen eller i øvrigt har hørt om. Der var 
forskellige længder af bindetråd, da der var forskellige tykkelser af jern og 
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bøjler. Jo tykkere jern og bøjler, jo længere tråd skulle man bruge. Der var også 
forskellige tykkelser af metaltråd. Det er han sikker på. Det er muligt, at de 
forskellige tykkelser af metaltråde kan have været en fejlleverance. 

Han har ikke oplevet, at nogen er kommet til skade i forbindelse med, at man 
har trukket. Så vidt han husker, er det kun sket for . Han har været 
arbejdsmiljørepræsentant, men han har ikke hørt om tilfælde, hvor man er 
kommet til skade i forbindelse med at binde jern. Heller ikke i forbindelse med, 
at man faldt, fordi krogen på maskinen eller tråden brister. Det er jo meningen, 
at tråden skal knække af sig selv, idet tråden roterer i så lang tid, at den vil 
knække af af sig selv. Normalt skal man ikke trække så hårdt, men hvis man 
trækker til, giver det et ryk. Han var ikke arbejdsmiljørepræsentant i den 
afdeling, hvor  arbejdede.

Han har ikke oplevet, at krogen er knækket. Han vil tro, at man vil være udsat 
for samme påvirkningen/ryk, hvis krogen knækker, som hvis tråden knækker. 
Men med erfaringen ved man godt, hvornår tråden er så stram, at den snart vil 
knække. 

Han har arbejdet i den samme hal, hvori  arbejdede og kom til skade. I 
midten af hallen er der plads til vogne, der kan køre ind og ud af hallen. Der er 
også hæve-/sænkeborde, som man bruger til at binde armeringer med. Bagved 
er der skrivepulte og borde med papirer, tråd mv. til at sætte ting af på. 
Afstanden til disse borde fra arbejdspladsen er omkring 1½ til 2 meter. 

Han har ikke prøvet at binde noget, der var så stort, at der ikke var plads til at 
arbejde. Hvis der var store armeringer, der skulle bindes, var man nødt til at 
rykke rundt på tingene, så man kunne være der. Han har ikke oplevet at være 
så tæt på noget, at der var risiko for at ramme et bord.  

Han har ikke hørt om andre, der har slået sin arm eller albue ind i et bord 
bagved, men derfor kan det godt være foregået. Han var ikke fastansat i 
binderafdelingen, da han kun var til låns i den afdeling. Han husker ikke at 
have hørt om klager over afstandsforhold, og han har ikke oplevet, at han ikke 
har haft plads nok, da man kunne flytte rundt med tingene, som ikke er 
fastmonteret. Alt kunne altså flyttes. 

Han har hørt om s ulykke, idet han var s tillidsmand. Han fik derfor 
besked umiddelbart efter ulykken.  blev tilbudt et skånejob, hvilket han 
hjalp  med.  sagde til ham, at han var kommet til skade ved, at han 
var væltet bagover i et bord med armen. Han mener, at  sagde, at hovedet 
på binderen var knækket, men han husker ikke, om  sagde noget om 
hvordan.  sagde, at det var noget med nogle bøjler, der var meget skæve, 
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og tråden var meget tyk, og derfor skulle han trække ekstra hårdt. Det tog 
vidnet vist til efterretning. 

 har forklaret, at han var ansat hos CRH Concrete A/S i august 
2018. Han var ansat i ca. 4 år, men sagde jobbet op i 2021. Han var ansat som 
jernbinder. Han bandt armeringer og kørte truck. 

Han har arbejdet med både det eldrevne og det luftdrevne bindingsværktøj. 
Ved det luftdrevne værktøj har man et stykke ståltråd, som man bukker. Man 
sætter krogen på maskinen i trådens to ”øjer”. Så holder man på armeringen og 
trækker for at holde ståltråden stram, trykker ind, og så kører krogen rundt 
indtil, ståltråden knækker. Hvis man ikke trækker, bliver bindingen løs, og så 
går der ikke lang tid før, jernstængerne ryste og vende sig. Det er ikke 
meningen. Det kommer an på ståltråden, hvor hårdt man skal trække. Hvis 
tråden er meget tyk, skal man trække mere. 

Som han husker det, havde man de tykke tråde fra november 2017, hvor han 
startede, og et års tid frem. Han mener derfor, at de havde de tykke tråde i 
august 2018. Han husker ikke, hvornår de skiftede tråde. 

Han skulle trække med den ene arm, mens han havde den anden hånd på 
jernet. Man kunne godt lave et form for skift eller drej med koppen i forbindelse 
med, at man trak, da tråden skulle være stram. Man skulle trække, så hårdt 
man kunne. De andre tråde var væsentlig tyndere. De nægtede konsekvent at 
bruge de tykke tråde, som på et tidspunkt var blevet fundet frem, fordi det var 
hårdt for fingrene at bøje og håndtere den tykke tråd. Den tyndere tråd var 
nemmere og mere behagelig at trække med. Han ved ikke, hvorfor de tidligere 
brugte den tykke tråd. 

Når man trak, skulle man bruge sin ryg og sin kropsvægt ved at læne sig 
tilbage med kroppen. Han skulle ikke lægge sine maksimale kræfter i hver 
gang, men det var et væsentligt pres, som var nok til, at han f.eks. kunne trække 
et almindeligt bord tilbage. Man skulle også stemme imod med den anden 
hånd, da armeringen ellers kunne vælte. 

Efter de skiftede tråde, blev det bedre, da det blev nemmere, fordi man ikke 
skulle bruge så mange kræfter. Han ved ikke, hvorfor trådene blev skiftet ud. 
Der kunne også være fejlfunktioner på trådene, som var fabriksfremstillede. Det 
indebar, at trådens ”øjer” nogle gange ikke altid var, som de skulle være, og så 
kunne tråden springe op og knække før, det var meningen, at den skulle 
knække. Dette kunne forekomme fra en gang om dagen til en gang om ugen. 
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Han har oplevet, at tråden er knækket, hvorved det gav et ryk bagud. Det 
kunne være nok til at miste balancen, da man ikke kan nå at bremse sin arm. 
Han er dog ikke kommet til skade ved det. 

Han har også været ude for, at krogen gik af. Krogene på de maskiner, han 
havde, var svejset fast. Krogen kan med tiden og brugen af maskinen arbejde 
sig ud og springe af. Det har han oplevet en håndfuld gange. Det var ikke 
noget, man kunne forudse, men det skete bare. Det er ikke svejsningen, der 
svigter. Krogen blev leveret separat og skulle påsættes maskinen. Nogen fik 
også svejset krogen fast. Han ved ikke, om krogene er beregnet til maskinen. 

Da  kom til skade, stod han lige over for . Vidnet så ikke selve 
ulykken, da han stod og arbejdede og kiggede nedad. Han hørte en lyd som 
noget, der blev ramt. Det var ikke en lyd af metal mod metal. Så hørte han  
brokke sig. Han gik over til , der havde smerter i albuen.  sagde, at 
han havde ondt i ryggen. Han sagde til , at han skulle gå til læge hurtigst 
muligt.  fortalte, at det var tråden, der sprang, og at han slog sin albue 
tilbage i bordet, idet der var begrænset plads bagved. Vidnet opfattede det som 
en fejlfunktion på tråden, sandsynligivs fordi trådens ”øje” sprang ”før tid”, 
dvs. uforventet. 

Han så ikke, hvor s værktøj var, da han kom over til . Han mener, at 
 sagde, at tråden knækkede, men han er ikke 100 % sikker. Han kan ikke 

huske deres specifikke samtale. Han kan huske, at  tog sig til armen. Han 
tror, at han gik over og arbejdede videre efter, at  var kommet til skade. 
Han foretog sig ikke noget i relation til s arbejdsstation. De stod på hver 
sin side, men ikke ved samme armering. 

Der var generelt ikke gode pladsforhold på arbejdspladsen. Man kunne godt stå 
ret tæt på noget. Det kom meget an på bredden af armeringen. Man kunne 
rykke rundt på tingene afhængigt af, hvad der stod på gulvet. Nogle gange var 
alt fyldt, og så kunne man ikke flytte rundt på det. 

Den batteridrevne maskine var tungere og havde et kroget næb. Tråden var i 
maskinen, som ved brug fik fat i armeringen og kørte rundt om jernet. 
Maskinen bandt derfor selv, og her skulle man ikke lave et manuelt træk. 
Maskinen var derfor beregnet til krydsbindinger. Den batteridrevne maskine 
kunne derfor ikke bruges til alle bindinger på armeringen. De blev påbudt, at 
de skulle starte med at binde i hver ende af jernet, derefter i midten, og så 
kunne man bruge den batteridrevne maskine til resten. Den luftdrevne 
bindingsmaskine holdt bedre, mens den batteridrevne maskine mere var for at 
støtte jernet. 
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Den tykke ståltråd var hård for fingrene at klemme på. Man skulle klemme 
tråden sammen og bukke yderkanterne, så man kunne placere krogen igennem 
trådens ”øjer”. Man skulle holde mere igen, når man brugte den luftdrevne 
maskine end den batteridrevne maskine, men ellers er funktionen den samme, 
da maskinerne selv kører. Man skulle sørge for at holde tråden stram, da 
maskinen ellers ville stoppe og binde lidt længere væk fra jernet, hvorved jernet 
ville komme til at vippe. Man skulle derfor sørge for at binde så tæt på jernet 
som muligt, så jernet sad fast. 

Krogene sad på maskinerne i forvejen. Han har sjældent oplevet, at svejsningen 
af krogen sprang. Det har han ikke oplevet med den maskine, han brugte. 

Man bliver trænet til at vide, hvornår tråden knækker inde ved armeringen. 
Man lærer derfor, hvornår man stopper på det rigtige tidspunkt, så man kan 
forberede sig på knækket. Men hvis tråden har en fejlfunktion, så knækker den 
uforventet, og så kommer det som en overraskelse. 

Han har ikke slået sin arm i et bagvedstående bord, men det ville kunne ske, 
hvis der var en fejlfunktion på tråden, hvorved man fik en overraskelse. Han 
har dog aldrig selv stået så tæt på noget, at han kunne blive ramt.  

Fotoet på ekstraktens side 92 er fra den hal, hvor han arbejdede. Afstandsfor-
holdene på fotoet svarede nogenlunde til de arbejdsforhold, han havde, da han 
arbejdede der. Men pladsforholdene kom an på, hvad man arbejdede med, dvs. 
hvor store armeringerne var. Der kunne være lange og brede armeringer. 

Man kan flytte bukkene alt efter behov og hensyn til andre ting, der var i hallen. 
Der var bl.a. metalborde, gåmåtter, bukke mv. Hvis man arbejdede med en me-
get bred armering, var man nødt til at flytte bukkene ud, da man ellers ikke 
kunne være der. Det giver sig selv. Der er ikke retningslinjer for, hvor bukkene 
skal stå. Armeringerne kunne have en længde fra 3 m til 16 m. I bredden kunne 
de være fra 1,5 m til 1,8 m. Den normale bredde var 20 cm til 80 cm. 

Han ved ikke, hvor stor afstanden var den dag,  kom til skade, eller hvor 
stor armeringen var.

 har forklaret, at han har været ansat i CRH Concrete A/S i 22 år og 
er det fortsat. Han er produktions- eller afdelingsleder og har været det i de sid-
ste 17 år. Det indebærer, at han sørger for, at folk har noget at lave, tager nye 
job ind og har den daglige kontakt til medarbejderne. Han sidder i den samme 
bygning som medarbejderne og passer 3 afdelinger i Brørup. Han kommer flere 
gange dagligt i produktionshallen. 
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Han mener, det var en torsdag, at  kom ind til ham og sagde, at der var no-
get, der var smuttet.  arbejdede herefter både fredag, lørdag og mandag. 
Om tirsdagen gik  hjem midt på dagen og sygemeldte sig. Han ved ikke, 
om han først fik det at vide dagen efter, at  kom til skade. 

Der skete det, der står i hændelsesrapporten. Han og  har lavet rapporten 
sammen, hvorefter den er sendt til . Hvis der var noget, der var 
gået i stykker, skulle de tage aktion med det samme, men her var der ikke no-
get, der var gået i stykker, idet der bare var noget, der var smuttet. Hvis noget 
var gået i stykker, ville det stå i rapporten, herunder hvis krogen eller tråden 
var bristet. 

Det er hans initialer, der er anført i hændelsesrapporten som den ansvarlige 
person.  forklarede ham, hvad der var sket.  sagde, at han stod og 
bandt jern, og så var der et eller andet, der smuttede. Armen gik bagud og 
ramte noget. Det var bindingstråden, der var hoppet af krogen, fordi man ikke 
holdt den stram. Der var ikke noget galt med værktøjet. Det eneste, der kan 
smutte, er bindingstråden. Krogen på maskinen skal fange de to ”øjer” i tråden 
og holde den stram. Hvis krogen kun fanger det ene ”øje”, og man strammer til, 
vil tråden smutte. Men hvis krogen har fat i begge ”øjer”, kan der ikke ske no-
get. Det var det, der skete. 

Det er enten ham eller , der valgte kategoriseringen som ”skødes-
løs eller forsømmelighed” i rubrikken ”egentlig årsag”, da det var den, de 
mente passede bedst ud af de muligheder, der var.  

I 2018 bandt de med en ny type maskine, der selv kørte tråden ud, men de 
droppede maskinen efter kort tid. 

Tråden, man bandt med, kom i forskellige længder. I 2018 havde de en tråd, der 
var 1,5 mm tyk. Det var den tykkelse,  bandt med. I dag har de en tråd på 
1,25 mm. Trådene kan fås i forskellige længder, men man kunne ikke vælge en 
tyk eller tynd tråd. Det har man måske kunnet før 2018. 

Der er ikke foretaget nogen ændringer i produktionshallen siden 2018. I hallen 
er der bl.a. borde og rullevogne med hjul, så man kan justere placeringen, når 
der er en stor armering, så man kan skabe plads bag sig. 

På fotoet på ekstraktens side 92 er der en pil, der peger hen på en vogn med 
hjul. Man skal selv sørge for at flytte rullevognen og lave plads til sig selv. Man 
kan skubbe vognen væk, og det er der også plads til. Man kan også arbejde på 
den anden side af jernet. Der er 1,20 m fra rullevognen – som man også kan 
kalde et bord – og over til det sted, hvor personen arbejder. Det har han netop 
lige opmålt. Hvis armeringen var bredere, kunne man skubbe bordet over til 
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væggen. Det er noget, man bliver sat ind i, når man starter i sidemandsoplæ-
ring.  har været igennem samme procedure. Det er vidnet, der vurderer, 
hvor lang tid sidemandsoplæringen varer. Man skal lære at binde på den rig-
tige måde og sørge for, at der er plads nok. Hvis der ikke er plads, må man 
finde et andet sted at binde. Der er også hæve-/sænkeborde, så man har mulig-
hed for at arbejde i den rigtige højde med armeringerne. 

Bredden på armeringen kan i dag være op til 2 meter. I 2018 var det ikke så ofte, 
at der var armeringer, der var så brede. 

Når man binder, skal man lige stramme tråden, så man sikrer, at man har fat i 
trådens ”øjer”. Man skal ikke trække meget, og man skal ikke lægge hele sin 
vægt i. Man skal bare stramme tråden. Der skal ingen kræfter til. Typisk holder 
man fat i jernet med den ene hånd og har ved tråden med den anden hånd for 
at styre tråden på plads. Man må ikke bruge sin kropsvægt til at trække med. 
Det får man at vide i sidemandsoplæring. Hvis en bøjle er skæv, har de værktøj 
til at reparere den med. 

Han har ikke oplevet, at nogen er faldet i forbindelse med, at man har trukket, 
når man binder. 

Man kan tage krogen af maskinen. Krogene er alle svejset på maskinen. Nogle 
gange har de selv gjort det, og andre gange kommer maskinen med krogen. 
Han har ikke oplevet, at svejsningen er bristet i forbindelse med, at man binder. 

De har to kasser til værktøj, herunder en kasse til det værktøj, der er defekt, og 
som de sender ud af fabrikken for at blive lavet et andet sted. 

Han har ikke oplevet, at nogen er faldet og har slået sig i forbindelse med en 
bindeopgave. Han har hørt om andre typer af falduheld.  

De har ofte besøg af Arbejdstilsynet, der kommer uanmeldt. Det gjorde de også 
i 2018. Han er med Arbejdstilsynet, når de inspicerer fabrikken. Tilsynet har al-
drig haft anmærkninger til deres armering. De har kun fået et påbud om en kaf-
fekop, der stod i hallen uden låg på og om en udsugning. De har ikke fået an-
mærkninger angående pladsforholdene eller arbejdspladsens indretning. Heller 
ikke i relation til værktøjet. 

Det har ikke nogen betydning for bindeprocessen, om tråden er tyndere, som 
den, de bruger i dag. De skiftede til en tyndere tråd, fordi det var billigere. 

Det skødesløse, der er valgt som den egentlige årsag i hændelsesrapporten, er 
begrundet i, at  ikke havde fået strammet tråden til, og at han ikke havde 
ramt begge ”øjer” på tråden. Det er den eneste måde, tråden kan smutte på. 
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Han var ikke selv nede at se på tråden eller bindemaskinen, efter s skade 
den pågældende dag.  har været med til at formulere det, der står i hæn-
delsesrapporten. 
 
Bordet, eller rullevognen, der stod bag , kan man bare skubbe væk. Det 
kan man gøre ene mand, da der er hjul under vognen/bordet. Bordet er 6 m 
langt og 0,6 m bredt. Der er 1,5 meter over til væggen. Han har ikke set, at  
har stået og trukket hårdt i tråden. Ikke mere end andre har gjort. Desuden skal 
man binde lodret nedad og ikke udad, så man kan slet ikke komme til at trække 
bagud. Han ville nok påtale det, hvis han havde set, at nogen trak for hårdt i 
tråden. 

Parternes synspunkter
 har i sit påstandsdokument anført:

”…
Det gøres overordnet gældende, at sagsøgte som arbejdsgiver for sagsøger 
er erstatningsansvarlig for den skade, sagsøger pådrog sig ved ulykken 
den 9. august 2018. 

Til støtte herfor gøres det gældende, at det pågældende arbejde ikke var 
planlagt, tilrettelagt eller udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. 
normen i arbejdsmiljølovens § 38, idet min klient med den ældre jernbin-
der var nødsaget til at trække hårdt for at binde emnerne tilstrækkeligt. 
Nødvendigheden af et hårdt træk har væsentligt forøget risikoen for per-
sonskade, idet man ved et hårdt træk bringes ud af balance, når tråden 
knækker, eller når hovedet mellem tråd og værktøj utilsigtet løsriver sig. 

Det gøres endvidere gældende, at arbejdsstedet ikke var indrettet sikker-
hedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. normen i arbejdsmiljølovens § 42, idet 
metalbordet var placeret cirka 1 meter fra sagsøgers arbejdsstation. Ved 
tab af balance var der således en nærliggende risiko for at ramme bordet. 

Det gøres tillige gældende, at de anvendte tekniske hjælpemidler ikke var 
indrettet eller blev anvendt fuldt forsvarligt, jf. normen i arbejdsmiljø-
lovens § 45, idet jernbinderen var af ældre dato og ikke havde den for-
nødne funktionsdygtighed, og idet der blev udført utilstrækkelige repara-
tioner af jernbinderne ved hjælp af svejsninger, som kunne sprænge ved 
træk. 

Det gøres gældende, at såfremt en værktøjstype var mere forsvarlig at 
bruge end en anden, skulle denne type have været til rådighed for alle me-
darbejdere. 
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Det gøres gældende, at sagsøgte er ansvarlig, uanset om ulykken skete 
som følge af at svejsningen brast, og at sagsøger derved fik overbalance, 
eller om ulykken skyldes at sagsøger fik overbalance i forbindelse med at 
tråden brast, da den grundlæggende årsag til ulykken skal findes i det for-
hold, at opgaven krævede at man trak med betydelig kraft, hvorfor der 
var en nærliggende risiko for overbalance. 

Det gøres gældende, at sagsøger ikke har udvist nogen grad af egen skyld.

Det gøres ydermere gældende, at der ikke blev ført et effektivt tilsyn med 
arbejdets udførelse, ligesom der ikke blev givet instruktion om de faremo-
menter, der var forbundet med arbejdets udførelse, jf. normerne i arbejds-
miljølovens § 16 og 17, stk. 2, idet et effektivt tilsyn fra sagsøgtes side ville 
have påvist faren for peronskade ved anvendelse af de ældre jernbindere 
og den uhensigtsmæssige og farlige indret-ning af produktionsfacilite-
terne, herunder placeringen af metalbordet i umiddelbar forlængelse af 
sagsøgers arbejdsstation. 
…”

CRH Concrete A/S har i sit påstandsdokument anført:
”…
1.1 Ansvarsgrundlag 

Det bestrides, at en ulykke den 9. august 2018 kan henføres til fejl eller for-
sømmelser begået af sagsøgte eller af nogen, hvis handlinger sagsøgte 
hæfter for. 

Det gøres gældende, at  bærer bevis-
byrden for, at skaden er sket som forklaret i stævningen, og at denne be-
visbyrde ikke er løftet. 

CRH-Concrete bestrider, at hændelsen den 9. august 2018 skyldes en de-
fekt eller utilstrækkelig funktionsdygtighed ved det anvendte jernbin-
dingsværktøj. Uanset om værktøjet er batteri- eller luftdrevet, er der tale 
om et helt sædvanligt værktøj til udførelse af den konkrete opgave, og det 
bestrides, at der er udført utilstrækkelige reparationer af værktøjet. 

Det bestrides således som udokumenteret, at det anvendte jernbindings-
værktøj gik fra hinanden ved hændelsen som følge af en brist i svejsnin-
gen, idet en sådan forklaring hverken finder genlyd i hændelsesrapporten 
eller i de tidsnære lægelige akter, ligesom 

 heller ikke har dokumenteret dette på anden vis. 
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Det bestrides på den baggrund, at det anvendte jernbindingsværktøj ud-
gjorde en nærliggende risiko for personskade som følge af defekt svejs-
ning. 

Samtidig - og med henvisning til, at der ikke skal bruges kræfter og udfø-
res manuelt træk med nogen af værktøjstyperne - bestrides det, at det 
luftdrevne jernbindingsværktøj skulle udgøre en risiko sammenlignet med 
det batteridrevne jernbindingsværktøj, hvilket illustreres i de to videoklip. 

Hvis det findes godtgjort, at ulykken er sket som påstået af sagsøger, be-
strides det, at skaden kan henføres til, at CRH-Concrete ikke havde plan-
lagt og tilrettelagt udførelsen af arbejdet på sikkerhedsmæssigt fuldt for-
svarlig måde.

Det bestrides ligeledes, at hændelsen kan henføres til arbejdsstedets in-
dretning, som er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig. Opgaven blev udført 
på helt sædvanlig vis og sted, og der bindes cirka 50.000 armeringstråde 
på samme måde ugentligt, også efter den 9. august 2018, uden at dette har 
medført arbejdsskader. 

Det gøres gældende, at de ansatte jernbindere har fået grundige instruk-
tioner i udførelse af arbejdet og er fuldt ud bekendt med, hvordan opga-
ven skal udføres på sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig vis. 

, som var fuldtidsbeskæftiget med 
præcis samme arbejdsopgave og havde udført opgaven flere tusinde 
gange, burde ikke have været i tvivl om, hvordan denne ukomplicerede 
og rutinemæssige opgave skulle udføres. 

Uanset om det lægges til grund, at  
den 9. august 2018 anvendte et jernbindingsværktøj med luftkompressor 
eller batteri, udgjorde arbejdet og de redskaber, arbejdet - i overensstem-
melse med sædvanlig praksis - blev udført med, ikke en nævneværdig ri-
siko for personskade. 

Såfremt det findes godtgjort, at skaden er forårsaget ved, at 
 har lavet et kraftigt manuelt træk, hvorved han er 

faldet bagud, da værktøjet af ukendte årsager slap metaltråden, gøres det 
gældende, at det må inddrages i ansvarsvurderingen, at 

 har udført arbejdsopgaven anderledes, end han er in-
strueret i. Såfremt retten måtte vurdere, at sagsøgte har handlet ansvar-
spådragende gøres det gældende, at ansvaret bør bortfalde grundet egen 
skyld fra s side. 
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Årsagssammenhæng og kravets opgørelse 

Henset til parternes aftale om udstykning, jf. meddelelse af 1. september 
2020 er der ikke tvist om kravets opgørelse eller årsagssammenhæng for 
perioden frem til 1. december 2018. For det tilfælde at 

 fremsætter yderligere krav end indtalt under sagen på 
nuværende tidspunkt bestrider sagsøgte at  

 har løftet sin bevisbyrde for årsagssammenhæng, ligesom der tages 
forbehold for at bestride kravets opgørelse.
…”

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse 
af sagen.
 
Rettens begrundelse og resultat
Efter de afgivne forklaringer lægger retten til grund, at 

 den pågældende dag var i færd med at binde jernarmeringer 
med et luftdrevet jernbindingsværktøj. Efter bevisførelsen kan det videre læg-
ges til grund, at de metaltråde, der blev anvendt til at binde jern med, var tyk-
kere, end de metaltråde, som CRH Concrete A/S overgik til at anvende på et se-
nere tidspunkt. 

Efter s forklaring skete ulykken ved, at kro-
gen på værktøjet knækkede, mens han trak i metaltråden, hvorved han faldt ba-
gover i et metalbord, der stod bag ham, og slog sin arm. Efter hans opfattelse 
gik svejsningen af krogen til maskinen i stykker. Han havde flere gange oplevet, 
at krogen var faldet af maskinen, hvilket han havde nævnt for sin teamleder, 
der oplyste, at han skulle få svejseafdelingen til at reparere det. Han havde des-
uden flere gange spurgt om at få en ny maskine. Han har videre forklaret bl.a., 
at han skulle trække i metaltråden, og at man skulle trække hårdt, når man 
bandt store jernstænger. 

 har bl.a. forklaret, at han har oplevet, at krogen på maskinen 
kunne knække, typisk hvis man tabte maskinen, men også mens man brugte 
maskinen. Hvis det forekom, og det var en ældre og slidt maskine, kunne man 
få en ny maskine. I relation til spørgsmålet om, hvorvidt man skal trække i me-
taltråden, når man binder jern, har han forklaret, at man ikke skal trække i trå-
den. 

 har forklaret, at han ikke har oplevet, at krogen er knæk-
ket. Man skulle nogle gange trække hårdt, når man bandt jernet, alt afhængig af 
bøjlernes beskaffenhed, idet de kunne være skæve, og afhængig af metaltrådens 
tykkelse. Det kunne derfor være nødvendigt at trække hårdt med hele kroppen, 
men det forekom ikke ofte. 
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t har bl.a. forklaret, at han en håndfuld gange havde oplevet, at 
maskinens krog med tiden kunne arbejde sig ud og springe af. Det var ikke no-
get, man kunne forudse skete. Krogene blev leveret separat og skulle påsættes 
maskinen, og nogle gange blev krogen svejset fast til maskinen. Man skulle 
trække i metaltråden for at holde den stram, mens man bandt. Jo tykkere tråden 
var, jo hårdere skulle man trække. Man kunne i den forbindelse komme til at 
lave et skift eller et drej i kroppen, idet man skulle trække så hårdt, man kunne, 
når man anvendte de tykke metaltråde. Man skulle bruge sin ryg og kropsvægt 
ved at læne sig tilbage med kroppen uden at lægge sine maksimale kræfter i, og 
der var tale om et væsentligt pres. 

 har bl.a. forklaret, at alle krogene var svejset fast til maskinen. 
Nogle gange havde CRH Concrete A/S selv foretaget svejsningen, og andre 
gange kom maskinen med krogen. Han har ikke oplevet, at svejsningen er bri-
stet i forbindelse med, at man binder jern. Efter hans opfattelse var der ikke no-
get, der var gået i stykker i forbindelse med 

s ulykke, men han var ikke selv nede og se på 
s værktøj eller hans arbejdsstation den pågældende dag. Når 

man binder, skal man stramme metaltråden for at sikre, at man har fat i trådens 
”øjer”, men man skal ikke lægge hele sin vægt i, men bare stramme tråden. Det 
kræver ingen kræfter. Man må ikke bruge sin kropsvægt, hvilket man bliver op-
lyst under sidemandsoplæring. 

Efter ,  og 
 forklaringer anser retten det for bevist, at der i forbindelse med jernbin-

dingsarbejdet skulle foretages et vist fysisk og manuelt træk i metaltråden ved 
anvendelse af det luftdrevne bindingsværktøj og særligt, når der var tale om en 
tykkere metaltråd og større jernstænger. Retten anser det videre efter 

,  og til dels 
forklaringer for bevist, at værktøjets krog kunne knække, hvilket af og til fore-
kom, og at det ikke var noget, man kunne forudse ville ske. 

Retten finder det herefter bevist, at s fald 
skyldtes kombinationen af, at han trak i metaltråden med en ikke uvæsentlig 
kraft, og at krogen på luftværktøjet utilsigtet og uforudset knækkede eller faldt 
af, hvorved det gav et uventet ryk i kroppen således, at han mistede balancen 
og faldt bagover. Ud over s egen forklaring 
herom er det støttet af forklaring om, hvad 

 sagde til vidnet umiddelbart efter ulykken. 

De sporadiske lægelige notater om ulykkens hændelse og oplysningerne i hæn-
delsesrapporten kan ikke tillægges særlig bevismæssig betydning, idet disse 
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forudsættes at være udarbejdet af andre end  
 og af personer, der ikke var til stede på tidspunktet for ulykken. 

Det er ikke bevist, at  eller andre jernbin-
dingsarbejdere specifikt er instrueret i, at man ikke måtte foretage et fysisk, ma-
nuelt træk i forbindelse med anvendelse af luftbindingsværktøjet, ligesom der 
ikke er oplysninger om, at ledelsen eller andre hos CRH Concrete A/S har på-
talt, at medarbejderne har udført arbejdet på denne måde. 

Efter bevisførelsen anser retten det for bevist, at 
 den pågældende dag arbejdede med en større opgave af en bredde på 

mellem 1,5 m til 2 m og ca. 4 m i længden. Efter forklaringerne om pladsforhol-
dene i produktionshallen og fotos herfra findes det bevist, at der under disse 
omstændigheder, hvor  faldt og ramte me-
talbordet bag sig, ikke var tilstrækkelig afstand fra det sted, hvor han arbejdede, 
og til metalbordet. 

Uanset forklaringerne om, at bordet og andre arbejdsredskaber mv. kunne flyt-
tes alt efter behov og arbejdsopgavens størrelse og oplysning om oplæring 
herom, findes arbejdsstedet ikke at have været indrettet sikkerhedsmæssigt 
fuldt forsvarligt, jf. arbejdsmiljølovens § 42, stk. 1. Retten har herved lagt vægt 
på karakteren og størrelsen af det bord, som 

 ramte, og som efter forklaringerne ikke uden videre kunne flyttes af én 
mand. Retten har videre lagt vægt på den øvrige indretning af produktionshal-
len sammenholdt med størrelsen af den opgave, som 

 arbejdede med, hvor der på den ene side var en transportvej 
og på den anden side en mur og et metalbord. Det forhold, at CRH Concrete 
A/S under en sidemandsoplæring har instrueret medarbejderen i at sørge for at 
skabe fornøden plads til medarbejderens arbejdsstation, kan ikke under disse 
omstændigheder fritage for ansvar. I det omfang oplæring om at skabe tilstræk-
kelig og fornøden plads omkring sin arbejdsposition har fundet sted, har CRH 
Concrete A/S forsømt at føre et effektivt tilsyn med, om instruktionen blev ef-
terlevet. 

Efter det anførte, og uanset at der ikke tidligere er sket en lignende ulykke, og 
at arbejdet ikke umiddelbart kan karakteriseres som en særlig farlig eller kom-
pliceret arbejdsopgave, men derimod en mere rutinepræget opgave, findes 
CRH Concrete A/S efter en samlet vurdering ikke at have tilrettelagt og sikret, 
at arbejdet kunne udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og heller ikke at 
have sikret, at jernbindingsværktøjet kunne anvendes sikkerhedsmæssigt fuldt 
forsvarligt. CRH Concrete A/S har derved tilsidesat arbejdsmiljølovens § 38, stk. 
1, og § 45, stk. 1. 
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Retten har herved lagt vægt på, at CRH Concrete A/S ikke har sikret sig, at jern-
bindingsopgaven kunne udføres uden fare for, at man kunne påføres per-
sonskade. CRH Concrete A/S kunne således have sørget for og sikret sig, at jer-
nbindingsværktøjets kroge ikke utilsigtet knækkede, herunder ved f.eks. at ud-
skifte værktøjet på et tidligere tidspunkt, så man undgik nedslidte maskiner, li-
gesom man kunne have indført vejledninger for, hvordan dette problem skulle 
håndteres. CRH Concrete A/S kunne også have sikret sig, at arbejdsopgaven 
kunne udføres uden fysisk, manuelt træk, f.eks. ved et effektivt tilsyn af arbej-
dets udførelse og oplyse om alternative og farefri udførelsesmåder, herunder 
ved anvendelse af tyndere metaltråde, som man senere overgik til at anvende, 
og/eller ved at sikre sig tilstrækkeligt plads omkring arbejdsstationen. 

Ved tilsidesættelse af de anførte bestemmelser i arbejdsmiljøloven har CRH 
Concrete A/S herved pådraget sig et erstatningsansvar, idet CRH Concrete A/S 
må kunne have påregnet, at sådanne tilsidesættelser vil kunne medføre per-
sonskade. Som følge heraf, og efter parternes enighed om kravets opgørelse og 
årsagssammenhæng, tager retten s
påstand til følge. 

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning 
af advokatudgift med 35.000 kr. inklusive moms, af retsafgift med 2.300 kr. og 
af øvrige udgifter i form af vidnegodtgørelse med 3.979,84kr., i alt 41.279,84 kr. 

 er ikke momsregistreret.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

CRH Concrete A/S skal til  betale 83.653,55 
kr. med tillæg af procesrente fra den 25. februar 2020 af 18.639,24 kr. og af 
65.014,31 kr. fra den 27. maj 2020.
             
CRH Concrete A/S skal til  betale sagsom-
kostninger med 41.279,84 kr. 

Beløbene skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.


