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För oss på Stena Recycling är säkerhet ett ledord  
med omtanke om alla kollegor, både egen personal 
och externa som befinner sig på våra anläggningar. 
Vårt material transporteras till och från våra anlägg-
ningar runt om i Sverige. Detta innebär att många 
förare och anläggningspersonal utsätts för riskfyllda 
situationer vid lastning, lossning och rangering. 

Eftersom vi vill att alla ska komma hem oskadda 
efter utfört dagsarbete så finns det vissa säkerhets-
regler vi alla måste följa. Vi som lastar och lossar 
transporter har ansvaret att också påminna om 
någon missat vad som gäller – en ren omtanke! 

Vi vill också att du som besöker våra anläggningar 
påpekar brister eller risker för oss! Vänd dig direkt  
till personalen på anläggningen eller kontakta oss på  
Logistikavdelningen.

 
OMTANKE - I  ALLT VI  GÖR

Stena Recycling AB

Bangårdsgatan 3, 553 03 Jönköping, telefon 010-445 8024



På alla anläggningar finns viktiga säkerhetsregler uppsatta 
på skyltar. Reglerna är tvingande och lokalt anpassade. 
Som besökare är du skyldig att kontrollera och efterleva 
dem! Ser vi någon förare om inte följer reglerna så hjälper 
vi till att berätta vad som gäller. I det fall en förare inte vill 
eller kan följa dessa regler så måste vi hindra denne att 
skada sig – vilket kan resultera i att föraren inte får hämta 
eller lämna material enligt aktuellt transportuppdrag. Av 
respekt för arbetsplatsens risker och omtanke om alla som 
verkar där.

Att inte täcka last som kan blåsa av vid transport är trafik-
farligt och kan leda till allvarliga olyckor på vägarna. Det är 
dessutom olagligt. Men att täcka lasten innebär ofta arbete 
på hög höjd med fallrisk som följd. Stena jobbar ständigt 
med att kunna erbjuda hjälpmedel för säker täckning på 
våra anläggningar, typ lastramper eller fallsäkra stegar. 
Men ute hos avfallslämnarna finns ofta inte någon hjälp 
för säker täckning. Därför rekommenderar Stena att åkare 
tittar på de automatiska snabbtäckningssystem som idag 
finns på marknaden och är mycket effektiva. De tar dess-
utom bort risken för fallolyckor från behållarna. Snabb-
täckningssystem är numer ett krav vid alla lokala upp-
handlingar. Stena Recycling tar sitt ansvar och har påbörjat 
påbyggnad av automattäckning på samtliga liftdumprar 
och lastväxlare.

FÖRSTA SIGNALEN  
– INPASSERING PÅ ANLÄGGNING

TÄCKNING AV LAST

REGLERNA ÄR TVINGANDE!

ATT GÅ OMKRING OVANPÅ LASTAT MATERIAL 
ÄR NÅGOT VI STARKT AVRÅDER TILL PÅ GRUND 
AV RISKEN FÖR SKADOR.

!

ETT SÄKERT STENA

EX
Obehöriga äga  

ej tillträde. Kontakta 
kontor före tillträde.

EX klassat  
område.

Fotografering 
förbjuden

Varning för  
fordonstrafik

Maxhastighet  
15 km/tim

Skyddshjälm  
ska användas

Skyddsglasögon  
ska användas

Varselkläder
ska användas

Skyddsskor  
ska användas

Rökning förbjuden



1.  Först öppnas dörrhandtaget och 
spärras i öppet läge. Säkerhetslåset 
är aktiverat och håller fortfarande 
dörrarna stängda. Om det är hårt 
tryck på dörrarna inifrån, så kan lås-
handtaget vara stumt och man kan 
lockas att slå till handtaget, varvid 
det kommer studsa tillbaka och träf-
fa föraren, oftast i ansiktet. Därför 
ska man lägga handen på och trycka 
in handtaget kontrollerat. Går inte 
det ska man tillkalla hjälp att avlasta 
handtaget med t ex en hjullastare 
som trycker försiktigt på dörrarna.

2.  Säkerhetslåset öppnas från säker 
plats bakom markerat riskområde, 
så att en dörr inte kan svänga runt 
hörnet och träffa föraren.

3.  Dörrarna öppnas utan att föraren 
hamnar bakom last som kan falla ut. 
Detta innebär ofta att man måste 
gå runt framför fordonet till andra 
sidan för att öppna andra dörren.

Vid rangering av flak riskerar både förare och andra perso-
ner som vistas i närheten att skadas om ett flak eller fordon  
välter. Där så är möjligt tillhandahåller Stena en rangeryta.

Viktigt att vara uppmärksam på att lastmaskiner och andra 
fordon kan passera rangerytan, så att man säkerställer 
att man hela tiden syns när man arbetar utanför fordonet. 
Därför är vi noga med att alla förare har minst varselväst 
för att synas bra!

RANGERING AV FLAK

Många tillbud och olyckor beror på att föraren öppnat låsen 
på dörrarna i fel ordning och/eller befunnit sig felaktigt 
placerad i förhållande till säkerhetszoner. Hårt lastade flak 

SÄKER ÖPPNING AV LASTADE FLAK

HÅRT LASTADE FLAK  
GER ETT HÖGT TRYCK  
MOT DÖRRARNA.

!

CHANSA ALDRIG UTAN GENOMFÖR 
BARA MOMENTET OM DU ÄR SÄKER 
PÅ ATT DET GÅR ATT GENOMFÖRA 
PÅ ETT SÄKERT SÄTT!

!

ger ett högt tryck mot dörrarna. Säkerheten garanteras 
då av att säkerhetslåsen omöjliggör att dörrarna öppnas 
okontrollerat.

Ibland kan förare försöka vinna tid genom att förflytta 
sitt fordon utan att flak säkrats. Detta är totalt förbjudet! 
Ett osäkrat flak kan under felaktiga omständigheter bli en 
dödsfälla vid en gir eller potthålskörning.

Efter att man dragit på ett flak på lastväxlare skall alltid 
låsningen kontrolleras okulärt! Tyvärr är inte signalsyste-
men alltid tillförlitliga och kan ge en falsk trygghet. Samtli-
ga låsklaffar skall gå i sina lägen och sedan vara låsta.

Är man som förare ovan så säg till innan. Vi kanske kan 
hjälpa till genom att på säkert avstånd dirigera via radio 
eller hitta bättre yta att dra upp eller lossa ett flak. Men det 
är du som förare som bäst vet om du behöver hjälp!



Vi vet av erfarenhet att en hjälm räddar liv! Och vi känner förare 
som kunnat återvända hem till sina familjer med livet i behåll efter  
att det råkat ut för en olycka där hjälmen räddade livet på dem!

Vid all hantering av flak och last så finns det risker där material 
faller ut/ned i alla hanteringsmoment. Dessutom finns det en risk 
som inte är lika uppenbar för förare, och det är att Stenas egen 
verksamhet på anläggningarna tillför en risk där material skjuts 
iväg vid materialhanteringen och i olyckliga fall kan träffa en 
förare ute på gården.

Det är därför vi tjatar om att du måste ha på dig hjälmen så fort 
du kliver ur ditt fordon och du befinner dig på anläggningens gård.

Vägrar du använda hjälm måste vi vägra dig tillträde – för din 
egen säkerhets skull!

När du som förare vistas på våra anläggningar så måste vi 
kunna upptäcka dig när sikten är nedsatt och våra arbets-
fordon samt andra fordonsförare trafikerar i din närhet. Det 
finns återberättade tragiska historier om förare som g jort 
avsteg från denna regel och blivit brutalt överkörda. Vi på 
Stena vill inte bli ytterligare en av dessa historieberättare. 
Därför påminner vi dig genom skyltning när du passerar ge-
nom vår port och via vår personal när du kliver ut på gården 
utan varselväst.

Till höger ser du hur stor nytta en varselväst gör vid nedsatt 
sikt. Bägge situationerna är tagna under samma förut-
sättningar men i ena fallet bärs en varselväst. Du ser själv 
resultatet.

Vägrar du bära väst måste vi vägra dig tillträde till anlägg-
ningen – för din säkerhets skull!

HJÄLMTVÅNG  
– DIN LIVFÖRSÄKRING

HJÄLM FINNS ATT LÅNA OM DU 
GLÖMT DIN HEMMA!!

VARSELVÄST  
– VI  VILL ATT DU SYNS PÅ GÅRDEN!

VARSELVÄST FINNS ATT LÅNA OM 
DU GLÖMT DIN HEMMA.!



LIFTDUMPERCONTAINERHANTERING OMFATTAR FLERA 
FARLIGA MOMENT.

•  Lyft av container kräver att lyftanordningen är under-
hållen och att kättingar med fästplattor har kontrolle-
rats så de inte har skador. Kontrollera att att kättingarna 
har lagstadgad märkbricka. Dessutom krävs det att 
föraren har dokumenterad utbildning av lyftanordningen 
eftersom lasten hänger fritt under ett visst moment. 

•  Tänk på att säkra omgivningen så att inga obehöriga 
kommer inom riskområdet samt att säkra fordonet mot 
tippning med stödbenen.

•  Lastsäkring av container ska ske på lagenligt sätt. An-
vändandet av spännband eller vajerlås är fullt godkänd 
metod tillsammans med stoppklotsar i färdriktningen. 
En vanligt använd metod är att istället för spännband 
eller låsvajer så trycks bommen ned och pressar con- 
tainern mot flaket. Vi avråder från denna metod då man 
aldrig kan säkerställa att hydrauliken bibehåller trycket  
och vid en eventuell krock så kan bommen tryckas uppåt 
och då kan containern fara fram och skada förarhytt/
förare. Vissa fordon har ett snabbsäkringssystem typ 
JOAB som underlättar lastsäkringen avsevärt.

•  Tippning av container ska ske enligt tillverkarens 
instruktion. Den säger att föraren ska noga kontrollera 
att tippkroken baktill verkligen fäst runt containerns 
tippkroksaxel. Om man inte går ut och okulärt kontrolle-
rar detta så gäller det att ha kameraövervakning baktill. 
Tippkroksaxeln kan ha en skadad infästning eller så kan i 
värsta fall tippkroken greppa tag i utskjutande stålkan-
ter i dåligt tillverkade containrar. För att ingen ska skada 
sig så förutsätter vi att förare av liftdumperfordon följer 
gällande instruktioner för säker tippning.

L IFTDUMPER  
– LYFT, LASTSÄKRING OCH TIPPNING

SKYDDSSKOR  
– SKYDDA DINA FÖTTER MOT KROSSKADA
Vid all hantering av avfall så förekommer det situationer där 
avfallets form och tyngd utgör en påtaglig risk att om de 
träffar dina fötter så kommer du få krosskador. Stålhättan 
är därför viktig för att skydda dig mot kross-/klämskador. 
Skyddsskorna skyddar dig även mot stickskador om skorna 
har extra skydd i sulan. Det finns spikar och annat vasst 
material på gårdsytorna trots att vi frekvent sopar dem för 
att skydda dina fötter och alla fordonsdäck från punktering.

Vi vill också påminna om att skyddsskor inte tillåter att 
man kliver på och i en skrothög!

Om du glömt dina skyddsskor hemma så innebär det att 
du inte kommer kunna vistas utanför ditt fordon inne på 
anläggningen. Vi kan inte garantera att du kan låna några 
skyddsskor.

Därför skall du ha riktiga skyddsskor på dig när du besöker 
och jobbar med oss!

Kör ned  
stödbenen

Containern går emot 
containerstoppet

Säkra  
containern!

Tippkrok  
i ingrepp


