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RO/RO LASTDÄCK OCH TERMINALER

DFDS
SÄKERHETSGUIDE



När du anländer till terminalen bör du vara
uppmärksam på de lokala säkerhetsreglerna och

säkerhetsskyltarna. 

Varselkläder/väst måste ALLTID bäras inom
terminalområdet och ombord på fartyget. 

✅

✅

1 2

ALLMÄNNA 
FÖRHÅLLNINGSREGLER

Varselkläder ska uppfylla EN-standarden 471 eller 
20471. Denna standard har 3 olika klasser 1,2 och 3.

Klass 3 är bäst. Som ett minimum ska kläder klass 2 på 
varselkläder användas men klass/undantag skall defini-

eras i enlighet med riskbedömning. 

✅



Gå alltid vid sidan av rampen när du går
ombord fartyget via akterrampen.

✅

 
Rapportera till tillträdeskontroll/ISPS-vakt och 
följ noggrant anvisningarna gällande säkert till-

träde samt gångvägar ombord. 

✅

Använd enbart angivna och markerade 
gångvägar ombord på fartyget. 

✅

3 4

Använd enbart angivna och
markerade gångvägar. ✅



Var försiktig när du går ut från ett angränsande rum
och till ro / ro-däcket, var uppmärksam på trafik och

blinda sektorer. 

❎

När du anvisar lastenheter ska du alltid placera
dig så att tugmasterföraren tydligt kan se dig.

✅

FARLIGA
SITUATIONER

OMBORD:
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När du anvisar lastenheter ska du alltid vara
placerad så att tugmasterförare tydligt

kan se dig. 

✅

❎
Placera dig aldrig i ett läge där du riskerar bli låst
eller klämd mellan lastenheten och fartyget, utan

alltid så att du kan förflytta dig om du
riskeras att träffas / klämmas. 

❎

❎
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Gå aldrig i ramperna under pågående trafik.
Lastenheterna kan lätt glida eller tappa kontrollen

och träffa dig.

Gå aldrig i ramperna under
pågående trafik.

❎

❎

Om du ser en farlig situation ska du
varna alla omgående, t ex genom att ropa. 

✅
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Var alltid uppmärksam på underlaget så att du
inte halkar eller snubblar. Eventuella risker såsom

oljeutsläpp, surrutrustning måste omedelbart
åtgärdas. 



Utför aldrig annat arbete / aktiviteter på
lastdäcken under pågående lastning.

❎

Använd aldrig din mobiltelefon när du befinner
dig på lastdäcken. Det distraherar och tar bort

ditt fokus från trafiken.

❎

Gå alltid på rätt sida av
säkerhetsbarriärerna.

❎

✅
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Tugmasters kan manövreras både på höger och vänster
sida. Var därför uppmärksam på vilken sida föraren är

placerad och dess blinda sida.

Var medveten om att tugmasterförararen har
en extremt begränsad vy från förarplatsen. 

13 14

Var uppmärksam på 
de hastighetsgränser som

gäller på terminalen.
Dessa ska följas. 
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TILLSAMMANS
SKAPAR VI EN SÄKER

ARBETSMILJÖ


