
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Säkerheten inom industri- och terminalområden 

vid hantering av skogsråvara   
Antagen av Skogsindustriernas Transportkommitté 2018 -11- 08 
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1. Allmänt   

Bestä mmelsernä i den hä r foldern gä ller generellt fo r ällä personer som vistäs vid  

sämtligä industri- och terminälomrä den tillho rände Skogsindustriernäs  

medlemsfo retäg.  

Observerä ätt lokälä tillä gg, uto ver bestä mmelsernä i dennä folder, kän fo rekommä och  

älltid gä ller i fo rstä händ. Kontäktä industri– och terminälomrä dets lokälä ärbetsledning 

om det rä der osä kerhet ävseende tillä mpningen. 

 

Varselkläder av minst klass 2 ska alltid bäras av alla inom området.  

 

Rökning är endast tillåten på anvisade platser. 

 

Allä pärter ser sä kerhet och miljo  som viktigä ä tägänden och händlär dä refter.  Allä  

pärter änsvärär fo r ätt ärbete utfo rs i enlighet med gä llände träfikbestä mmelser och ätt 

sä kerheten inte  ä sidosä tts. Allä pärter änsvärär fo r ätt no dvä ndigä tillstä nd, certifi-

eringär och fo rsä kringär finns fo r ätt kunnä utfo rä uppdräget.  Om nä gon pärt änser ätt 

uppdräget inte kän utfo räs inom gä llände lägär, fo rordningär eller lokälä fo reskrifter  

skä uppdräget inte genomfo räs. Pärternä skä dä refter tillsämmäns utformä ett godtäg-

bärt uppdräg. Vid olyckä eller ällvärlig incident skä upphändlände pärt underrä ttäs utän 

dro jsmä l.  

Skogsindustriernäs hä llbärhetskriterier och policy vid upphändling äv tränsporter  

hittär du hä r: www.skogsindustrierna.se/transport 



2. Förare av lastnings- och lossningsmaskiner 

 
Utbildning Mäskinfo rären skäll hä de kunskäper som fo reskrivs enligt  

Arbetsmiljo lägen. Fo r lästning äv jä rnvä gsvägnär skäll mäskin-

fo rären genomgä tt BTO:s (Bränschorgänisätionen Tä goperäto r-

ernä) sä rskildä lästutbildning viä certifieräd lästutbildäre. 

Trafikduglighet Mäskinfo rären skä utfo rä däglig tillsyn och änsvärär fo r ätt fel 

skriftligen räpporteräs till ärbetsledning, som änsvärär fo r  

mäskinens träfikduglighet. 

Säkerhet/Ansvar Vid lossning äv fordon med truck eller trävers ä r ärbetsledningen 

och mäskinfo rären vid mottägningsplätsen änsvärig fo r ordning 

och sä kerhet. 

Lossning/lastning  Vid lästning och lossning äv jä rnvä gsvägnär mä ste mäskinfo räre 

kontrollerä ätt vä xling (tä gro relse) ävslutäts. Lossningen fä r  

stärtäs fo rst nä r lästsä kring här ävlä gsnäts. Om tvä  mäskiner lästär 

/lossär ett fordon fä r bärä en mäskin i täget värä inom lästnings-

/lossningsomrä det, 20 meter.  

Vägran Bä de mäskinfo räre och tränsporto r hä rä tt ätt ävbrytä eller vä grä 

lästning/lossning om det finns risk fo r skädä pä  person eller  

fordon.  

 Mäskinfo räre skä älltid vä grä lästning/lossning om chäuffo r säknär 

hjä lm och/eller värselklä der. Mäskinfo rären skä skriftligen räppor-

terä fel och brister till ärbetsledningen med dätum, tid och regi-

streringsnummer pä  fordonet.  

Städning  Virkesrester (sä  som ävkäpäde eller ävbrutnä virkesdelär, sto rre 

kvistär och liknände) eller ändrä lo sä fo remä l som kän orsäkä 

skädä vid tä gtränsport skä ävlä gsnäs innän vägnen fä r gä  i träfik.   

 

 

 



3. Virkestransportörer 

 

Hastighet Hästighet mäx 30 km/tim gä ller inom industri- och terminäl-

omrä de. Fo lj änvisäde ko rvä gär. 

Säkerhet Skyddshjä lm, skyddsskor och värselklä der skäll älltid bä räs  

utänfo r hytten inom industri- och terminälomrä de.  Händskär 

med reflex skäll änvä ndäs i mo rker/nättetid. Värselklä der skä 

värä äv minst kläss 2.  

 Utlä ndskä chäuffo rer mä ste kunnä go rä sig fo rstä ddä pä  

svenskä eller engelskä, ännärs kommer de ätt ävvisäs frä n  

industri- och terminälomrä de.  Chäuffo r fä r inte prätä i mobil-

telefon under lossningsärbetet främ till dess ätt kränen ä r  

pläceräd fo r ävtränsport.  

Stakavstånd Fo r ätt sä ker lossning skäll kunnä ske mä ste ävstä ndet mellän 

stäkärnä minst värä 180 cm och veden skä värä sä  centreräd 

som mo jligt mellän stäkärnä. Lästbänkär och sto dbänkär skä 

hä en sä dän konstruktion ätt lästbilsrämen inte riskerär ätt 

skädäs vid lossning. Bändspä nnäre skäll värä monteräd sä  ätt 

den inte sitter i vä gen vid lästning-/lossning. 

Järnvägsterminaler Mäx trävlä ngd ä r 6,15 meter. Pä  vissä tä gterminäler gä ller  

minimilä ngd 3,0 meter. Kontrollerä i fo rvä g väd som gä ller! 

Fordonsskada Om fordon skädäs pä  lästnings-/lossningsplätsen skäll ärbets-

ledning kontäktäs omgä ende. Skäderäpport skäll skriväs,  

kompletteräd med digitält foto, och undertecknäs äv ällä  

bero rdä. 

Passagerare Pässägeräre skäll lä mnä fordonet vid mä tstätionen, portväkten  

eller ännän änvisäd pläts, och vä ntä medän lästning-/lossning 

sker. Uppdägäs pässägeräre i hytten skäll lossningen omedel-

bärt ävbrytäs och ärbetsledning älternätivt portväkt kontäktäs.  

 Vid utbildning äv ny chäuffo r medges undäntäg under fo rut-

sä ttning ätt mäskinfo rären ä r informeräd och ätt befintligä 

skyddsfo reskrifter fo ljs. 

Tomgångskörning All tomgä ngsko rning skä i mo jligäste mä n undvikäs, till exem-

pel vid registrering äv mä tdätä och ko bildning i vä ntän pä   

mä tning eller lästning/lossning. 



4. Lossning av lastbil  

 

Före lossning   Stännä pä  ävbändningsstätion eller änvisäd pläts. Bänd och  

     kä ttingär lossäs och rulläs upp. 

Kranhantering Fo rären äv fordonet stä ller kränen i lossningslä ge, pä  märken 

motsätt sidä frä n lossningen. Kränen fä r inte bemännäs eller  

lä ggäs tillbäkä i tränsportlä ge fo rrä n lossningen ä r ävslutäd 

och trucken ä r pä  sä kerhetsävstä ndet, minst 10 meter. 

 OBS! Lokala tillägg utöver dessa bestämmelser kan  

förekomma. 

Under lossning   Fo rären stiger ur bilen, stä ller sig helt synlig fo r truckfo rären 

     pä  motsätt sidä äv bilen, och skä hä o gonkontäkt med truck- 

     fo rären. Om sä  krä vs skäll chäuffo ren hjä lpä till med tydligä  

     tecken vid  lossningen, se signälschemä. Nä r lästen ä r greppäd 

     gä ller sä kerhetsävstä nd minst 10 meter.   

     Truckfo rären fä r inte prätä i telefon under lossning.  

Rengöring   Efter ävslutäd lossning skäll fordonet rengo räs pä  änvisäd  

     pläts. 
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5. Flis- och biobränsletransportörer 

 

Flis- och biobrä nsletränsporto rer omfättäs äv tillä mpligä regler i dettä hä fte, med  

fo ljände tillä gg: 

 

Täckning av last  Avtä ckände äv läst skäll ske fo re mä tbryggän. Om tränsport frä n 

mä tningspläts till lossningspläts mä ste ske pä  ällmä n vä g skä 

lästen tä ckäs under fä rden. 

Lastning/Lossning Lästen skäll lästäs/lossäs pä  änvisäd pläts. 

Rengöring  Borttägning äv kvärvärände flis/biobrä nsle go rs pä  lossnings

    plätsen. O vrig rengo ring äv fordonet go rs pä  änvisäd pläts. 
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6. Signalschema  



Skogsindustrierna  

Box 55525  

102 04 Stockholm 

08-762 72 60  

www.skogsindustrierna.se 


