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LaGeRSÄKeRHeT
Säkerhets- & ställagebesiktningar



Lagersäkerhet
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Olyckshändelser förekommer i alla       
lager men regelbundna besiktningar 
kan minimera antalet olyckor och dess 
omfattning.
Med Constructors omfattande ställage-
besiktning får ni ett bekvämt och kost-
nadseffektivt sätt att hålla lagret tryggt 
och säkert.

Små förändringar under årens lopp      
orsakade av godsförflyttningar, an-
passsning eller ombyggnad av pall-              
ställen samt små påkörningar i det dag-
liga bruket kan medföra att kapaciteten 
till slut är kraftigt nedsatt.

Detta kan leda till incidenter i lagret som 
i värsta fall orsakar skador på såväl     
personal som material.
Utmaningen blir att upptäcka förändring-
arna tillräckligt snabbt så man undviker 
framtida kostnader. Detta kräver en er-
faren expert som vet vad han skall kon-
trollera.

Constructors besiktningsmän har         
genomgått certifieringsutbildning samt 
har den erfarenhet som krävs för att           
genomföra årliga ”expertbesiktningar” 
vilka säkerställer att er inredning är sä-
ker. Efter varje besiktning upprättas ett 

detaljerat protokoll vilket ger råd samt 
pekar på områden som måste repareras 
omgående eller bör hållas under upp-
sikt. Riskerna graderas enligt ett enkelt 
trafikljussystem, rött, gult och grönt. 
Varje besök genererar protokoll, vidare 
erhålls ett bevis som visar att inspektio-
nen är genomförd.

Våra besiktningar följer de regler som 
föreskrivs i Europeisk standard samt ger 
råd och tips vad man bör ta hänsyn till 
och vilka krav Arbetsmiljöverket ställer.
Varje reparation efter besiktning har full 
garanti.

Håll ditt lager säkert
Genom att upptäcka de detaljer som orsakar skador tidigt 
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01 Skadad stolpe som ger upphov till en riskfylld arbetsmiljö
02 Underlåtenhet att kontrollera och åtgärda kan leda till kollaps
03 Alla nivåer i ett ställ måste kontrolleras
04 Noteringar vid besiktning
05 Utbildade och erfarna besiktningsmän kontrollerar allt
06 SS-EN 15635 är minimum säkerhet vid alla besiktningar

SS-EN 15635
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Fördelar  med Constructors  
besiktningar:

 ▪ Omfattande proffesionell 
besiktning

 ▪ Certifierade och erfarna 
besiktningsmän 

 ▪ Inga avbrott i verksamheten
 ▪ Detaljerade besiktningsprotokoll 
 ▪ Förebygger skador på personal 
och material

 ▪ Förlänger livslängden på er 
inredning

 ▪ Tidig upptäckt av skador minskar 
framtida reparationskostnader

 ▪ Reparationsarbetet kan avslutas 
snabbt

 ▪ Tillhandahåller oberoende expert 
för bedömning av inredningens 
standard 

Godkännande
Följ Arbetsmiljöverkets riktlinjer och 
försäkringsbolagens krav. Efter varje 
inspektion erhålls en klisteretikett som 
visar att lagret är besiktigat. Constructors 
kontrollmärke gäller i ett år.

Belastningsskyltar
Till Constructors egentillverkade 
produkter kan vi leverera belast-
ningsskyltar. Skyltarna visar maxlast 
per sektion samt maxlast per bärplan. 
Dessa skyltar är ett myndighetskrav.

Årlig rutin
Som kund till Constructor behöver du 
inte hålla reda på när besiktning skall 
ske, det håller vårt datasystem reda 
på. Behövs support mellan vår besikt-
ningsbesök kommer vi omgående.

Utbildning
Vi kan även erbjuda standard eller 
skräddarsydda utbildningar i lager-
säkerhet för era anställda. Detta för 
att lagerpersonalen skall veta var risk-
erna finns och hur dom skall agera till 
vardags.
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Se hur vi utför en
Constructor besiktning
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STÄLLAGEBESIKTNING 
UTFÖRD

Skall utföras med minst 12 mån. intervall.

tel.031-771 96 00     www.constructor.se

Plats för
besiktnings-

märke

Dec   Jan
Nov                  Feb

Juli  Juni

Okt                          Mars

Sep                         April

Aug                   Maj

2014

A Deformation. Även små böjningar på stolpar och balkar kan vara ett tecken på 
potentiell fara. Balkar och stolpar med bucklor måste bytas. B Lutning. Max lutning 
av ett olastat ställ är 2,8 mm/m. Ett fullastat ställ får luta max 5 mm/m. C Lastvikt och 
placering. Lastens vikt får inte överstiga ställets maxkapacitet. Lasten skall placeras 
korrekt.

Denna utbildning ihop med årliga 
besiktningar kommer att öka säker-
heten betydligt.

Håll ert lager säkert.
Låt Constructor vid ett tidigt 
skede upptäcka eventuella fel 
och brister, innan det är försent.

Beställ din Ställagebesiktning online: 
www.constructor.se/besiktning
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Constructor Sverige AB 
Besöksadress: Bergsjödalen 60
Postadress: Box 55043
400 53 Göteborg
Tel: 031-771 96 00
Fax: 031-771 96 96
www.constructor.se

Utbilding i ställagesäkerhet
Säkerhet på lagret är en viktig fråga för våra kunder 
och ett nyckelområde för Constructor.
Under åren har vi fått stor erfarenhet i att förstå de 
säkerhetskrav som finns på lagret.
Vi erbjuder ett utbud av kurser och seminarier för att 
dela denna kunskap med våra kunder så de kan få ökad 
förståelse för lagersäkerheten.
Lagermiljön kan vara farlig. Truckar flyttar runt gods, ofta till 
höga höjder. Under året kan skada inträffa under flyttning av 
lager, vid förändring av lagerinredningen samt vid påkörn-
ingar. Detta kan allvarligt påverka säkerheten i lagermiljön.
Vår utbilding i ”Ställagesäkerhet” kan hjälp till att öka er 
förståelse för lagersäkerhet. Vi genomför utbildningen i 
våra eller hyrda lokaler.
Alternativt kan vi skräddarsy en kurs som passar era indivi-
duella behov och som kan arrangeras i era lokaler.
Kursen vänder sig till dig som har ansvar eller leder ar-
bete inom företagets lager och förrådsavdelningar eller är 
skyddsombud.
Utbildningen omfattar grundläggande kunskaper om pall-
ställ men även andra ställage kommer att beröras.

Under kursen kommer några av de vanligaste 
frågeställningar att behandlas såsom: 

  De nya Europa standarderna

  Arbetsmiljöverkets bestämmelser   
 rörande ställage

 Hur mycket kan man belasta?

  Gör det något om ställagen är påkörda?

  Varför skall man besiktiga pallställ?

Vi genomför även en kortare utbildning för truck-
förare ute hos våra kunder.

För mer information om Utbildning i Ställagesäkerhet vänligan kontakta oss på              
tel. 031-771 96 00 eller aftersales@constructor.se. Besök också vår hemsid  
www.constructor.se


