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Forebyggelse af arbejdsulykker LAGER OG VARETERMINALER

Overvej altid!
� Sikker adskillelse af gående og kørende trafik med opmærkning eller

fysisk værn
� Risikovurdering af bredden af adgangsvej for gående færdsel i

forhold til antallet af brugere
� Risikovurdering af kørevejens bredde i forhold til de manøvrer, der

skal udføres, bredde af køretøj, bredde af last og den forventede
kørehastighed i området

Vil I vide mere?
BAU transports vejledninger om:

� Kørsel med truck

� Intern færdsel

� Pallelager

1

Opmærkning for adskillelse af
gående og kørende trafik skal være
tydelig. Anvend hel flade farve eller
striber. Ved særlig risiko skal der
anvendes fysisk adskillelse.

2

Tilpas bredden for gående til den
forventede trafik - f.eks. mellem 60
og 120 cm. Tydeliggør med pikto-
grammer af f.eks. gående personer/
fødder eller forskellige farver.

3

Sørg for tydelig markering af
vigepligten ved krydsende færdsel.
Anvend f.eks. piktogrammer med
hajtænder og trucksymboler.

4

Hovedgang med modkørende
trafik og normal hastighed.
Sikkerhedsafstand til last og køretøj
er 50 cm. Bredde på kørevej
anbefales til minimum 350 cm.

50 + 100 + 50 + 100 + 50

5

Mellemgang med modkørende
trafik og reduceret hastighed ved
møde. Sikkerhedsafstand til last og
køretøj er 30 cm. Bredde på kørevej
anbefales til minimum 290 cm.

30 + 100 + 30 + 100 + 30

6

Lagergang med op og nedtagning
af paller med stabler.
Bredde på kørevej anbefales til
minimum 240 cm + evt. plads til
gående færdsel.

Sikkerhed ved adgangsveje for
gående og kørende trafik
Her får I nogle gode råd om, hvad I kan gøre for at øge
sikkerheden for gående og kørende trafik på lageret.
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Forebyggelse af arbejdsulykker LAGER OG VARETERMINALER

Overvej altid!
� Hvor har vi de eksterne?
� Hvilken risiko udgør de eksterne?
� Hvordan gør vi det tydeligt, hvad vi forventer af de eksterne?
� Skal vi have noget på skrift?
� Hvordan kender vi forskel på egne og eksterne på lageret?

Vil I vide mere?
BAU transports vejledninger om:

� Kørsel med truck

� Intern færdsel

1

Når chauffører og andre eksterne
kommer til virksomheden, så sørg
for, at det er tydeligt, hvad I
forventer af dem.

2

Eksterne kender ikke jeres måde at
gøre tingene på. Overvej derfor, om
I skal have en instruktion til besøg-
ende. Husk: billeder fortæller meget.

3

Eksterne håndværkere medbringer
ofte værktøj og udstyr. Overvej
hvilke procedurer I skal have for at
passe på dem og jer selv.

4

Gør gæster og andre eksterne
synlige, ved hjælp af sikkerheds-
veste. Gerne i en anden farve end
den I selv anvender.

5

Hav klare politikker for, om eksterne
må anvende jeres el-hunde, trucks
mv. Husk at køretøjer med nøglerne
i låsen øger risikoen for misbrug.
Overvej evt. brug af kode eller ID-
kort.

6

Risikovurder hvordan eksterne
påvirker den interne færdsel på
jeres virksomhed. Diskuter også
hvor reglerne skal håndhæves og
hvilke konsekvenser, der er af
overtrædelser.

Sikkerhed ved eksternt
besøgende på lageret
Her får I nogle gode råd om, hvad I kan gøre for at øge
sikkerheden for eksterne besøgende på lageret.
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Forebyggelse af arbejdsulykker LAGER OG VARETERMINALER

Overvej altid!
� Rapporteres og udbedres kritiske skader på pallereolen altid

umiddelbart?
� Er der risiko for gennemskubning af paller ved dobbeltstillede

reoler?
� Afsættes plukketruck så der er god plads i arbejdsområdet?
� Hvordan plukkes emnerne lettest fra pallen? Fra 3 sider, langside

eller kort side?

Vil I vide mere?
BAU transports vejledninger om:

� Pluklager

� Pallelager

1

Kun paller af kvalitetstype A må
indsættes i højden i pallereoler.
Varen skal være stablet stabilt på
pallen og lasten være forsvarligt
sikret med folie eller lignende.

2

Der må ikke håndteres paller i en
højde over 2 meter, hvor der på
samme tid er gående, arbejdende
eller kørende trafik. Det gælder også
på begge sider af dobbeltstillede
reoler.

3

Palle-udtræk skal være monteret i
vatter - så pallen ikke kommer ud
hurtigt, når låsen åbnes - eller at der
skal anvendes stor kraft for at
skubbe pallen på plads.

4

Er det nødvendigt at række ind i
reolen - for at nå varen - skal der
være en frihøjde under vangen på
minimum 210 cm.

5

Undgå løft, når der rækkes langt.
Instruer i at plukke i lag. Træk
emnerne frem til forkanten, inden
der løftes. Tunge emner bør kunne
ekspederes fra pallens lange side.

6

Undgå vrid i ryggen og belastende
arbejdsstillinger ved at sikre, at der
er god plads i arbejdsområdet. Der
bør være fri plads i en bredde på
minimum 100 cm.

Sikkerhed ved plukkepladsen
i pallereolen
Her får I nogle gode råd om, hvad I kan gøre for at øge
sikkerheden, når I indretter plukkepladser i pallereoler.


