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LAGERVERKSAMHET FÖR STÅL OCH PAPPER.
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SÄKERHETS-

BROCHYR



Följ alltid de lokala säkerhetsföreskrifterna
när du ankommer till terminalen.

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.Vid arbete på hög höjd eller under kran,

måste hjälm och arbetshandskar bäras.

1 2

Minimumkrav på klädsel: 
Varselväst och skyddsskor

Hörselskydd och skyddsglasögon för
specifika uppgifter.

✅



3 4

Använd alltid gångvägarna när det är
tillämpligt.

Ställ dig aldrig bakom en gaffeltruck.
Håll dig alltid synlig för truckföraren.Ver medveten om att det alltid finns

gaffeltruckar i rörelse.

Håll alltid ett avstånd på minst 2 m från en 
truck. Stoppa verksamheten om så inte är fallet.

✅



Backa alltid när du kör med gods på gafflar/aggregatet.

Sikten är begränsad i en truck. Föraren kan inte
se runt hörn.

När du prickar av gods stå alltid i ett säkert område
där föraren kan se dig. Innan arbetet börjar, tillse att de

 som prickar av godset har tydliga instruktioner från
truckföraren om var man kan stå.

5 6

Använd tutan i korsningar för att varna annan
personal.

Se till att området runt dig är fritt från människor
och föremål. Förarna tittar på klämfunktionen.



Chauffören har blicken riktad framåt. 

Se upp för arbetande kranar.

Placera aldrig gods framför nödutgångar. 

Lastbilschaufförer ska alltid använda den uppmärkta
platsen ”safe haven”.

Chauffören tittar i körriktningen. 
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Håll nödutgångar fria från föremål.

✅ ✅

❎



Lastbilschaufförer får inte vara i hytten när
kranlastning pågår. 

Kranföraren har ett begränsat synfält,
var uppmärksam. 

Stå aldrig under hängande last. Stå alltid
så kranföraren kan se dig.
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Allt gods måste lastsäkras innan avgång,
dessa rullar är inte lastsäkrade.

❎

Anta aldrig att kranföraren har sett dig,
håll alltid behörigt avstånd. 

❎

❎



Lastbilschauffören stannar i hytten med motorn avslagen och 
handbromsen på. 
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Exempel på bra lastsäkring.

Se till att arbetsområdet är fritt, stora maskiner har nedsatt 
syn och kan bära mycket långa laster.

✅

✅

✅

✅
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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.

Städa upp allt spill, lämna aldrig arbetsområdet ostädat.

❎

❎
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GÅ ALLTID PÅ
RÄTT SIDA AV

SÄKERHETSBARRIÄRERNA.


