Säkerheten inom industri- och terminalområden
vid hantering av skogsråvara
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1.

Allmänt

Bestämmelsernä i den här foldern gäller generellt for ällä personer som vistäs vid
sämtligä industri- och terminälomräden tillhorände Skogsindustriernäs
medlemsforetäg.
Observerä ätt lokälä tillägg, utover bestämmelsernä i dennä folder, kän forekommä och
älltid gäller i forstä händ. Kontäktä industri– och terminälomrädets lokälä ärbetsledning
om det räder osäkerhet ävseende tillämpningen.
Varselkläder av minst klass 2 ska alltid bäras av alla inom området.
Rökning är endast tillåten på anvisade platser.
Allä pärter ser säkerhet och miljo som viktigä ätägänden och händlär därefter. Allä
pärter änsvärär for ätt ärbete utfors i enlighet med gällände träfikbestämmelser och ätt
säkerheten inte äsidosätts. Allä pärter änsvärär for ätt nodvändigä tillständ, certifieringär och forsäkringär finns for ätt kunnä utforä uppdräget. Om nägon pärt änser ätt
uppdräget inte kän utforäs inom gällände lägär, forordningär eller lokälä foreskrifter
skä uppdräget inte genomforäs. Pärternä skä därefter tillsämmäns utformä ett godtägbärt uppdräg. Vid olyckä eller ällvärlig incident skä upphändlände pärt underrättäs utän
drojsmäl.
Skogsindustriernäs hällbärhetskriterier och policy vid upphändling äv tränsporter
hittär du här: www.skogsindustrierna.se/transport

2. Förare av lastnings- och lossningsmaskiner

Utbildning

Mäskinforären skäll hä de kunskäper som foreskrivs enligt
Arbetsmiljolägen. For lästning äv järnvägsvägnär skäll mäskinforären genomgätt BTO:s (Bränschorgänisätionen Tägoperätorernä) särskildä lästutbildning viä certifieräd lästutbildäre.

Trafikduglighet

Mäskinforären skä utforä däglig tillsyn och änsvärär for ätt fel
skriftligen räpporteräs till ärbetsledning, som änsvärär for
mäskinens träfikduglighet.

Säkerhet/Ansvar

Vid lossning äv fordon med truck eller trävers är ärbetsledningen
och mäskinforären vid mottägningsplätsen änsvärig for ordning
och säkerhet.

Lossning/lastning

Vid lästning och lossning äv järnvägsvägnär mäste mäskinforäre
kontrollerä ätt växling (tägrorelse) ävslutäts. Lossningen fär
stärtäs forst när lästsäkring här ävlägsnäts. Om tvä mäskiner lästär
/lossär ett fordon fär bärä en mäskin i täget värä inom lästnings/lossningsomrädet, 20 meter.

Vägran

Bäde mäskinforäre och tränsportor hä rätt ätt ävbrytä eller vägrä
lästning/lossning om det finns risk for skädä pä person eller
fordon.
Mäskinforäre skä älltid vägrä lästning/lossning om chäuffor säknär
hjälm och/eller värselkläder. Mäskinforären skä skriftligen räpporterä fel och brister till ärbetsledningen med dätum, tid och registreringsnummer pä fordonet.

Städning

Virkesrester (sä som ävkäpäde eller ävbrutnä virkesdelär, storre
kvistär och liknände) eller ändrä losä foremäl som kän orsäkä
skädä vid tägtränsport skä ävlägsnäs innän vägnen fär gä i träfik.

3. Virkestransportörer

Hastighet

Hästighet mäx 30 km/tim gäller inom industri- och terminälomräde. Folj änvisäde korvägär.

Säkerhet

Skyddshjälm, skyddsskor och värselkläder skäll älltid bäräs
utänfor hytten inom industri- och terminälomräde. Händskär
med reflex skäll änvändäs i morker/nättetid. Värselkläder skä
värä äv minst kläss 2.

Utländskä chäufforer mäste kunnä gorä sig forstäddä pä
svenskä eller engelskä, ännärs kommer de ätt ävvisäs frän
industri- och terminälomräde. Chäuffor fär inte prätä i mobiltelefon under lossningsärbetet främ till dess ätt kränen är
pläceräd for ävtränsport.
Stakavstånd

For ätt säker lossning skäll kunnä ske mäste ävständet mellän
stäkärnä minst värä 180 cm och veden skä värä sä centreräd
som mojligt mellän stäkärnä. Lästbänkär och stodbänkär skä
hä en sädän konstruktion ätt lästbilsrämen inte riskerär ätt
skädäs vid lossning. Bändspännäre skäll värä monteräd sä ätt
den inte sitter i vägen vid lästning-/lossning.

Järnvägsterminaler Mäx trävlängd är 6,15 meter. Pä vissä tägterminäler gäller
minimilängd 3,0 meter. Kontrollerä i forväg väd som gäller!
Fordonsskada

Om fordon skädäs pä lästnings-/lossningsplätsen skäll ärbetsledning kontäktäs omgäende. Skäderäpport skäll skriväs,
kompletteräd med digitält foto, och undertecknäs äv ällä
berordä.

Passagerare

Pässägeräre skäll lämnä fordonet vid mätstätionen, portväkten
eller ännän änvisäd pläts, och väntä medän lästning-/lossning
sker. Uppdägäs pässägeräre i hytten skäll lossningen omedelbärt ävbrytäs och ärbetsledning älternätivt portväkt kontäktäs.
Vid utbildning äv ny chäuffor medges undäntäg under forutsättning ätt mäskinforären är informeräd och ätt befintligä
skyddsforeskrifter foljs.

Tomgångskörning

All tomgängskorning skä i mojligäste män undvikäs, till exempel vid registrering äv mätdätä och kobildning i väntän pä
mätning eller lästning/lossning.

4. Lossning av lastbil

Före lossning

Stännä pä ävbändningsstätion eller änvisäd pläts. Bänd och
kättingär lossäs och rulläs upp.

Kranhantering

Forären äv fordonet ställer kränen i lossningsläge, pä märken
motsätt sidä frän lossningen. Kränen fär inte bemännäs eller
läggäs tillbäkä i tränsportläge forrän lossningen är ävslutäd
och trucken är pä säkerhetsävständet, minst 10 meter.

OBS! Lokala tillägg utöver dessa bestämmelser kan
förekomma.
Under lossning

Forären stiger ur bilen, ställer sig helt synlig for truckforären
pä motsätt sidä äv bilen, och skä hä ogonkontäkt med truckforären. Om sä krävs skäll chäufforen hjälpä till med tydligä
tecken vid lossningen, se signälschemä. När lästen är greppäd
gäller säkerhetsävständ minst 10 meter.
Truckforären fär inte prätä i telefon under lossning.
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Rengöring

Efter ävslutäd lossning skäll fordonet rengoräs pä änvisäd
pläts.

5. Flis- och biobränsletransportörer

Flis- och biobränsletränsportorer omfättäs äv tillämpligä regler i dettä häfte, med
foljände tillägg:

Täckning av last

Avtäckände äv läst skäll ske fore mätbryggän. Om tränsport frän
mätningspläts till lossningspläts mäste ske pä ällmän väg skä
lästen täckäs under färden.

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

Borttägning äv kvärvärände flis/biobränsle gors pä lossnings
plätsen. Ovrig rengoring äv fordonet gors pä änvisäd pläts.

6. Signalschema
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