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LAGERVERKSAMHET FÖR TORT, KYLT
OCH FRYST GODS 

DFDS
SÄKERHETS-

BROCHYR



Föraren parkerar lastbilen bakom den gula linjen
och checkar in vid disken i lagret eller grindstugan.
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Följ alltid de lokala säkerhetsföreskrifterna när
du ankommer till terminalen.
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All personal som arbetar i ett kyl-/fryslager
behöver extra skyddsutrustning. Det görs en
individuell bedömning för att klargöra vilken

utrustning som ska användas. Lagring och
distribution av kylda produkter ligger mellan 0

och +4 grader Celsius. Djupfrysta produkter
under -16 grader Celsius.



Varselkläder bör normalt följa EN standard 
471 eller 20471. Standarden har 3 olika 

klasser: 1, 2 och 3.

Klass 3 är bäst. Som ett minimum, bör klass 2 
Varselkläder användas.

Var medveten om att det alltid finns gaffeltruckar
i rörelse.
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Lastbilschaufför ska hålla sig i det uppmärkta området
under lastning.

Ställ dig aldrig bakom en gaffeltruck. Håll dig alltid
synlig för truckföraren.

Observera att gaffeltruckar kan vara i rörelse
både bakåt och framåt. 

7 8



Se till att området runt dig är fritt från människor
och föremål.

Sikten är begränsad i en truck. Föraren kan inte
se runt hörn. Använd tutan i korsningar för att

varna annan personal, även vid korsningar i lagret.
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Håll nödutgångar fria från föremål. 
Placera aldrig gods framför nödutgångar. 

❎ ✅



Var särskilt uppmärksam på arbetsmiljön.
Det kan vara vått, fuktigt och halt i ett kyllager.

I ett fryslager kan det vara kallt och halt.

Trailers måste vara bromsade och klossade innan
lasting/lossning påbörjas. Var uppmärksam på lokala
regler för användning av kilar och extra ben som ska

användas på lösa trailers.

Att ta hand om nyckeln till lastbilen under
lastning/lossning kan också vara ett sätt för att säkra

arbetsplatsen.

Allt gods måste lastsäkras innan avgång.
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Exempel på bra och dålig lastsäkring.
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❎

✅

✅

✅

❎

Använd aldrig din telefon, hörlurar eller lyssna till
musik medan du arbetar. Det distraherar dig och tar bort

ditt fokus från trafiken och människorna omkring dig.

❎
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GÅ ALLTID PÅ
RÄTT SIDA AV

SÄKERHETSBARRIÄRERNA.


