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TRUCKOLYCKOR

VARJE ÅR

n trucken är den maskin som utan
jämförelse är inblandad i ﬂest olyckor
på svenska arbetsplatser. dessutom
blir skadorna ofta allvarliga.
n ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete kan förebygga många olyckor,
oavsett orsak.
* Källa: Arbetsmiljöverket. Uppgiften om dödsolyckor avser år 2004–2008.
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Olyckor kostar
– både lidande och pengar
Många truckolyckor leder till bestående men för dem som drabbats. Det
kan till exempel vara kronisk värk, nedsatt känsel, begränsad rörlighet eller
förlorade fingrar. De senaste fem åren har åtta dödsfall inträffat till följd av
truckolyckor.
Arbetsgivaren drabbas ekonomiskt genom kostnader för sjukskrivning och
rehabilitering, i många fall också förstört material, produktionsstopp och
ersättningspersonal.

Korta fakta om truckolyckor
n Två av tre truckolyckor inträffar i produktionsmiljö eller på lager.

Var femte olycka sker på lastkaj eller lastplats.
n Den vanligaste formen av truckolycka är kollision eller påkör-

ning. Andra vanliga händelser är att en fot kommer i kläm under
trucken eller att truckföraren klämmer ben, armar eller andra
kroppsdelar mellan truck och vägg, pelare eller något annat.
n De skador med truck som oftast leder till allvarliga konsekvenser

är klämskador i handen vid reparationer och justeringar.
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Truckförare klämde handen
Lagerarbetaren höll på att
plocka order i ett frysrum när
han blev påkörd av en arbetskamrat som lastat sin truck med
två pallar med gods. Truckföraren hade plockat färdigt sin order
längre in truckgången och hade
begränsad sikt när han körde ut.
Den påkörda lagerarbetaren fick
en fraktur på skenbenet.
Den inspektion som Arbetsmiljöverket genomförde efter olyckan visade att arbetsgivaren inte
n

hade gjort någon riskbedömning
av truckanvändning. Arbetsgivaren hade inte heller någon dokumentation om vilka på arbetsplatsen som hade teoretiska och
praktiska kunskaper för att köra
truck och hade inte heller utfärdat tillstånd för truckkörning.
Arbetsmiljöverkets kontroll av
truckarna på arbetsplatsen visade även att det fanns brister på
ett antal ledtruckar som kunde
äventyra säkerheten.

Truckförare fick
amputera benet
Truckföraren transporterade gods
på en lastkaj när han backade av kajen. Trucken föll ner och föraren skadades allvarligt. Vänster ben under
knät samt en del av högerfoten fick
amputeras.
Arbetsmiljöverkets utredning visade att avkörningsskydd saknades
på lastkajen, vilket starkt bidrog till
olyckan.
n

Varför inträffar olyckorna?
Varje truckolycka är unik, och det finns många faktorer som direkt kan
leda till en olycka. Några exempel är skymd sikt, för hög körhastighet, mekaniska fel på trucken, att truckföraren råkar göra fel, bristande uppmärksamhet hos föraren eller personer i omgivningen och så vidare. I en del fall
ligger det nära till hands att tala om den mänskliga faktorn. Men bakom
den mänskliga faktorn ligger ofta andra orsaker, som går att åtgärda för
att förebygga olyckor.

Bakomliggande orsaker
Ett bra förhållningssätt vid analys av olyckor och tillbud är att alltid fråga
”varför” flera gånger. I exemplen ovan: Varför var sikten skymd? Varför
var det ett mekaniskt fel på trucken? Varför…?

VARFÖR?
De bakomliggande orsaker som då kommer fram är oftast:
Brister i trafikförhållanden
Brister vid lastkajer och
andra utrymmen med
nivåskillnader

Fel truck används för
uppgiften
Fel på trucken

Brister i ställage

Brister i personlig
skyddsutrustning

Brister vid laddplatser

Trucken används på fel sätt

Brister i skyddsanordningar

Otillräcklig riskbedömning
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Vi kan gå ett steg längre och fråga
varför en gång till. Varför fungerade inte skyddsanordningen? Varför
användes fel truck för uppgiften?
Och så vidare.
Svaren på denna fråga är nästan
alltid något av nedanstående alternativ.

VARFÖR?
Fråga varför en gång till…
Otillräcklig kunskap
Brister i rutiner och
instruktioner
Brister i underhållet
Riskbedömning har inte
gjorts
Dåligt säkerhetsmedvetande

VARFÖR?
… och en gång till
Om vi går till botten med orsakerna finner vi nästan alltid samma
gemensamma nämnare bakom alla
olyckor:
Brister i det systematiska
arbetsmiljöarbetet.

Brister i tillsyn



s.
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Regler för truckanvändning
Arbetsmiljöverket har regler om truckanvändning i föreskrifterna Användning av truckar (AFS 2006:5). Reglerna innebär bland annat att:

Undersökning och riskbedömning
n När truck ska användas ska arbetsförhållandena undersökas och risker-

na bedömas. Se vidare i avsnittet Riskbedömning på sidan 14.
Fel och brister som noterats vid riskbedömningen ska åtgärdas för att
förebygga ohälsa och olycksfall. Riskbedömning ska göras regelbundet
och åtgärderna följas upp.

Krav på produkter
n Trucken måste uppfylla vissa tekniska krav. Dessa framgår i tekniska

standarder och för äldre truckar finns minimikrav i en bilaga till föreskrifterna Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4).

Krav vid användning
n Trucktrafik ska så långt det är möjligt avgränsas från gående och

annan verksamhet där människor är i rörelse.
n Arbetet ska organiseras så att sikten från förarplatsen alltid är

tillfredsställande.
n Vid lastning och lossning på fordonsflak ska flaket och eventuell

lastbrygga vara säkrade så att de inte oavsiktligt sätts i rörelse.
n Truckförare och andra som arbetar inom truckens lastområde

ska använda skyddsskor.
n Förare och eventuella passagerare får bara åka på avsedd plats

på trucken.
n En truck ska ha parkeringsbromsen åtdragen när föraren lämnar

förarplatsen. Vid behov ska även lasten och truckens rörliga maskindelar
säkras.
n Om det finns bälte i trucken ska det användas om det inte är uppenbart

onödigt enligt riskbedömningen.
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Kunskaper och tillstånd
n En truck får bara användas av den som har dokumenterade teoretiska

och praktiska kunskaper för att använda den säkert. Ett enkelt sätt för
arbetsgivaren att förvissa sig om att kunskaperna räcker är att den
anställde får gå truckförarutbildning med fastställd läroplan.
n Truckföraren ska ha ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren för att få

använda truck. Tillståndet ska vara personligt och ange vilka typer av
truckar och arbetsuppgifter det gäller för.

Utbytbara utrustningar och förlängningsgafflar
n Utbytbara utrustningar och förlängningsgafflar får bara användas

tillsammans med de truckar de är avsedda för.

Underhåll och kontroll
n Trucken ska kontrolleras och underhållas så ofta det krävs med hänsyn

till driftförhållandena och tillverkarens rekommendationer. En truck får
inte användas om den har brister eller skador som kan äventyra säkerheten.
n Arbetsgivaren ska utse särskilda personer som har till uppgift att utföra

kontroll, reparation, service och rengöring av truck.
Föreskrifterna Användning av truckar (AFS 2006:5) finns på Arbetsmiljöverkets hemsida, se Läs- och länktips.

Rätt varselmärkning på rätt plats
Bra och tydlig varselmärkning behövs för säkerheten på arbetsplatsen.
Varselmärkning som anger risk för personskada utförs i gul och svart
färg i ett kontrastmönster, oftast ränder. Uppmärksamma särskilt:
n Varningsskyltar och varselmärkning vid truckgångar.
n Varselmärkning på lastkaj, även på avkörningsskydd.
n Varningsskylt och varselmärkning vid laddplats.
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Alla i truck
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Frilastningszon.

Trucktrafik ska vara väl avgränsad från
gående och annan verksamhet.
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Speglar sätts upp på ställen med skymd
sikt.

Ang
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A R BE T SU T RUS T N I N G A R

ods och uppställt material.
ACI

Alla i truckens riskområde ska bära skyddsskor.
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Lastkajen ska ha
avkörningsskydd.

Angörande lastbil ska ha parkeringsbromsen åtdragen och hjulen ska vara klotsade.

ST
AD

Batteriladdplats ska vara försedd med
brandsläckningsutrustning, frånluftsventilation och förbudsskylt mot öppen eld.
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Förebygg olyckor genom
systematiskt arbetsmiljöarbete
Grunden till att förebygga arbetsolyckor är att ha ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att arbetsgivaren i samverkan med
skyddsombud och berörda arbetstagare undersöker risker i arbetsmiljön,
gör riskbedömningar, genomför åtgärder efter en handlingsplan och följer
upp resultatet. Det ska också finnas:
n Rutiner för arbetsmiljöarbetet, till exempel för när och hur ofta
riskbedömning ska genomföras, vilken metod som ska användas – exempelvis riskanalys eller skyddsrond – och hur uppföljning ska ske.
n Uppgiftsfördelning, så att det tydligt framgår vem som gör vad i
arbetsmiljöarbetet. Exempel är ansvar för inköp av personlig skyddsutrustning, utfärdande av körtillstånd för truck och ansvar för utbildning
och för att besiktningar, kontroller och underhåll görs.

Ständiga förbättringar
2
Riskbedömning

3

Genomförande
av åtgärder

4
Undersökning

1

Uppföljning

lÄR AV TIllBUDEN
Ett tillbud är en oönskad händelse som hade kunnat leda till en
olycka. Ett exempel är ett fallande föremål som inte träffar någon.
om det som orsakat tillbudet åtgärdas tas också en olycksrisk bort.
Därför är det viktigt att det på arbetsplatsen finns ett system för att
rapportera in alla tillbud och för att gå igenom och åtgärda orsaker.
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Truckförare klämde handen
n Truckföraren

skulle sätta in en
pall i ett pallställ tre våningar
upp, men sänkte ner gafflarna
för långt då han skulle placera
pallen. När han drog ut gafflarna
från pallen slackade kedjan och
gafflarna fastnade i upphöjt läge.
Istället för att tillkalla reparatör
försökte truckföraren åtgärda felet själv. När han lossade på kedjan åkte gafflarna ner och truckföraren klämde handen. Han fick
mjukdelsskador och krosskador
på två fingrar.
Den inspektion som Arbets-

miljöverket genomförde efter
olyckan visade att truckföraren
hade dokumenterade kunskaper
och tillstånd att köra truck. Av
instruktionerna till truckföraren
och av truckens bruksanvisning
framgick att reparatör skulle tillkallas vid fel. Truckföraren hade
känt tidspress och därför inte följt
instruktionerna. Truckuthyraren
visade sig vara medveten om problemet och skickade en reparatör
som monterade en bygel så att
kedjan inte skulle kunna hoppa
av igen.

Lastbilschaufför skadar nyckelbenet
n Lastbilschauffören hade kört gods

till ett industriföretag och väntade
på att det skulle lossas. På platsen
pågick även lossning från andra
fordon. En truckförare höll på att
lossa en pall från en mindre lastbil
när den övre delen av lasten började
glida. Truckföraren försökte sätta
ner pallen, men då rasade lasten.
Lastbilschauffören stod med ryggen
mot truckföraren och märkte inte
vad som hände utan fick lasten mot
ryggen och ramlade framstupa. Han

skadade en tand och nyckelbenet.
Arbetsmiljöverkets utredning visar att godset inte var ordentligt
bandat och säkrat. Det fanns inte
heller tillräckligt bra instruktioner
om lastning och bandning av material. Till orsakerna bidrog även
att flera företag var verksamma på
arbetsstället och att ansvarsfördelningen mellan dem inte var tydlig.
Godset hade inte kontrollerats ordentligt före transport.
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Riskbedömning vid truckanvändning
Tyngdpunktsförskjutning?

Som tidigare nämnts i avsnittet Regler för truckanvändning ska arbetsgivaren alltid undersöka
arbetsmiljön och göra en riskbedömning på en
arbetsplats där truck ska användas.

Riskanalys
n Planera riskbedömningen.

Klämrisk?

n Samla in information, definiera vad

som ska riskbedömas.
n Identifiera riskkällor.
n Bedöm sannolikhet och konsekvens av riskfylld händelse.

Riskvärdering
n Är risken acceptabel eller inte?

Arbetsmiljöverkets föreskrifter betonar
att riskbedömning särskilt ska gälla:
n truckens egenskaper
n hur den ska användas
n miljön där den ska användas
n belastningsergonomiska förhållanden
n behovet av skyddsutrustning
n arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper
n behovet av skötsel och underhåll av trucken.

Sammanfattningsvis är riskbedömningen ett verktyg för att
lokalerna ska kunna anpassas för säker truckkörning, att rätt och
väl underhållen truck ska användas för uppgiften och att körningen sker
så att arbetet blir säkert för truckförarna och alla som arbetar eller rör sig i
den miljö där truck framförs.
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      Identifiering av riskkällor

Halt
underlag?

Detta kan till exempel göras genom:
n Undersökning av hur väl rutiner fungerar för utbildning,

instruktioner, introduktion av nyanställda och av hur säkerhetsföreskrifter efterföljs.

God sikt?

n Kontroll av personlig skyddsutrustning.
n Arbetsplatsträffar och andra möten.
n Kartläggning av samband mellan fysisk och psykosocial

arbetsmiljö, till exempel om stress i arbetet påverkar säkerheten.
Sannolikhet och konsekvens
Som ett led i riskanalysen kombineras två faktorer: sannolikhet att risken
leder till skada eller ohälsa och konsekvensen av händelsen.
Mot bakgrund av att så många allvarliga olyckor inträffar med truck
behöver en grundlig riskanalys göras. Här följer några tips:
n Analysera risker för olika delar av körpasset.
n Strukturera gärna riskbedömningen så att olika delar och aspekter

granskas var för sig.
Exempel:
Tekniska aspekter (exempelvis separering av trucktrafik och gångtrafik,
tekniska krav på truck – rätt truck för uppgiften).
Organisatoriska aspekter (exempelvis utbildning, instruktioner, arbetsrutiner, säkerhetsmedvetande).
Riskanalysen ska leda fram till ett underlag för riskvärdering.
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Exempel på riskvärdering
Vi ger här exempel på riskvärdering
för två riskkällor:

Körning med
särskilda risker
n På flak.
n På kaj.
n På ramper.
n I hiss.
n På hala golv.
n Där det finns fotgängare.

n Dålig sikt

Riskanalysen visar att dålig sikt kan leda till påkörning och kollision mellan
truckar. Risken värderas som mycket allvarlig.
n Skyddsskor används ej av samtliga i truckens arbetsområde

Riskanalysen visar att konsekvensen av påkörning kan bli allvarliga fotskador med längre sjukskrivning och bestående men för den som drabbas.
Risken värderas som allvarlig.

Riskbedömning vid
ovanligt arbetsmoment
När ett nytt eller ovanligt arbetsmoment
ska utföras ska en ny riskbedömning göras.
Om riskanalysen visar på oacceptabla risker
måste riskerna reduceras innan arbetsmomentet får utföras.

16
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Riskhantering
Målet med riskhanteringen är att reducera risker. Detta kan göras genom:
n Tekniska åtgärder (exempelvis separering av trucktrafik och gångtrafik,

rätt truck för uppgiften).
n Organisatoriska åtgärder (exempelvis utbildning, instruktioner, under-

håll, arbetsrutiner, säkerhetsmedvetande).
n Personlig skyddsutrustning (när risken inte kan tas bort).

För att fortsätta med exemplen ovan kan åtgärderna se ut så
här:
n Dålig sikt

Tekniska åtgärder: Ombyggnad, bättre ordning i lokalerna, speglar på
ställen med skymd sikt.
Organisatoriska åtgärder: Förbättrade kunskaper, arbete för varsam körning och ökat säkerhetsmedvetande. Instruktioner om att lasta rätt så att
lasten inte skymmer sikten och att alltid signalera vid körning runt hörn.
Uppföljning av ordning och städning.
n Skyddsskor används ej av samtliga i truckens arbetsområde

Organisatoriska åtgärder: Insatser för att förbättra säkerhetsmedvetandet, kontroll av att den personliga skyddsutrustningen (skyddsskorna)
används.

Se till att utse ansvarig för åtgärderna, bestäm när det ska vara klart och
när och på vilket sätt uppföljning ska ske.
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Du som arbetar som truckförare
n Kör inte truck om du inte har arbetsgivarens tillstånd att göra

det.
n Använd inte en truck om den har något fel som försämrar

säkerheten.
n Kontrollera servicejournal regelbundet för att se till att underhåll

har skett.
n Följ regler och instruktioner för körning och övrig hantering

(till exempel reparationer) av truck.
n Använd skyddsskor.
n Signalera för att varna andra om du tillfälligtvis måste köra med

skymd sikt.
n Undvik hörlurar med musik eller liknande som begränsar upp-

märksamheten i miljöer som inte kräver hörselskydd.
n Du har rätt och skyldighet att vägra köra trucken om du bedö-

mer att det finns en säkerhetsrisk.

Vad andra på arbetsplatsen bör tänka på
n Som gående kan du minska olycksriskerna. Sök ögonkontakt

med föraren och var försiktig när du passerar nära truckens
arbetsområde.
n Använd skyddsskor.

Företagshälsovården en viktig resurs
Om den kompetens som finns i företaget inte räcker till för arbetsmiljöarbetet, till exempel för att göra riskbedömningar, ska företagshälsovård
eller motsvarande resurs anlitas. Företagshälsovården kan också hjälpa
företag att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
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Höjd risk när något avviker från det normala
Vid sidan om de olycksorsaker som nämnts här finns det andra faktorer som ökar
risken för olyckor. Var särskilt vaksam när:
n Arbetsuppgiften är ovanlig och det inte finns klara arbetsrutiner.
n Arbetet ska utföras av nyutbildad, praktikant eller liknande.
n Truckföraren är stressad eller trött.
n Trucken ska repareras eller underhållas.

19

Checklista för dig som kör truck eller
arbetar i närheten av trucktrafik
Truckföraren:
• Har truckföraren de kunskaper och färdigheter som
behövs för att köra truck?
• Är kunskaperna dokumenterade?
• Har truckföraren arbetsgivarens tillstånd att köra truck?

Trafikförhållanden:
• Är trucktrafiken tillräckligt väl separerad från
gångtrafik?
• Hålls truckgångarna fria från gods och annat material?
• Är sikten tillräckligt god?
• Finns speglar på ställen med skymd sikt?
• Är golven hela och jämna?
• Finns det trånga utrymmen där det är svårt att
manövrera truck och last?
• Finns skyltar och varselmärkning i tillräcklig utsträckning?
• Finns det skyddsräcken vid ramper och andra utrymmen
med nivåskillnader?

Pallställ:
• Finns påkörningsskydd på utsatta ställen?
(Exempelvis hörn, gavlar och pelare.)
• Finns säkerhetsspärrar på balkarna för att förhindra
ofrivillig urhakning?
• Finns genomskjutningsskydd där gods plockas manuellt?
• Är pallställen försedda med skyltar som anger maxlast
per sektion och bärplan?
• Är pallställen förankrade?
• Finns rasskydd vid passager/arbetsplatser i pallställen?
• Sker dokumenterad årlig kontroll av pallställ?
20

T RUCK

Ja

Nej

A R BE T SU T RUS T N I N G A R

Säker användning av truck:

Ja Nej

• Finns det lokala regler för truckkörning på arbetsplatsen?
(Till exempel regler för hur trucken ska lastas säkert så
att förarens sikt inte skyms, företräde för lastad truck,
regler för användning av mobiltelefon, musikspelare etc.)
• Är instruktionerna för truckkörning tillräckliga och
efterföljs de?
• Används rätt truck för uppgiften?
• Är godset rätt lastat (bandat och säkrat)?
• Förekommer vårdslös körning?
• Förekommer det att truckar lastas för tungt?
• Förekommer körning med passagerare?
• Förekommer det att fel utrustning monteras på truck,
till exempel förlängningsgafflar som är avsedda för
andra truckmodeller eller arbetskorgar som inte är
besiktigade tillsammans med trucken?
• Stiger föraren i och ur trucken på ett säkert sätt?

Säkert arbete vid lastkaj:
• Finns det avkörningsskydd eller varselmärkning?
• Är underlaget jämnt?
• Finns det tak över lastkaj utomhus?
• Finns rutiner för att säkra fordon vid lastkaj?
(Till exempel åtdragen parkeringsbroms och klotsning.)
• Finns lastbrygga eller lyftbord monterad vid lastkaj?
Om ja, har de besiktigats?
• Är lastkaj/lastbrygga anpassade till höjden på de
fordon som angör?
• Sker kontroller av att flakets bärighet klarar truck och last?
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Säkra laddplatser:

Ja

Nej

• Finns brandsläckare på uppskyltad plats?
• Finns ögonspolningsanordning?
• Finns och används ögonskydd och skyddshandskar
vid batteriarbete?
• Är laddplatsen väl ventilerad?
• Finns förbudsskylt mot öppen eld?
• Finns skriftliga instruktioner för laddning och
underhåll av batteri?

Underhåll och kontroller:
• Utförs tillsyn av trucken före körning?
(Kan t ex omfatta laddning, oljeläckage, syranivå i batteri,
däckslitage, bromsar, styrning, hydraulfunktioner,
instrument och reglage.)
• Utförs tillsyn och underhåll regelbundet?
• Finns rutiner för felanmälan och återkoppling
till föraren om åtgärder?
• Finns kontrollkort för daglig tillsyn av truck?
(Lämpligt om fler än en förare kör trucken).

Skyddsutrustning:
• Har trucken fungerande skyddsutrustning?
(Kraven på skyddsutrustning varierar beroende
på vilken typ av truck som används och riskerna
i arbetsmiljön.)
• Bär alla truckförare skyddsskor?
Vid skyddsrond bör en helhetsbedömning göras av arbetsplatsen. Det
innebär att andra aspekter än de som tas upp i checklistan ovan bör finnas
med, till exempel belastningsergonomi, arbetsorganisation, manuell
hantering, säkerhetsinstruktioner samt rapportering av tillbud och olyckor.
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T RUCK

A R BE T SU T RUS T N I N G A R

Läs- och länktips
Prevent
www.prevent.se

TYA
www.tya.se

Prevent är en ideell förening inom
arbetsmiljöområdet med Svenskt
Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevent anordnar utbildningar
och har givit ut material om bland
annat systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömningar. Några
exempel:

Ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i
transportbranschen.

• Systematiskt arbetsmiljöarbete på
den lilla arbetsplatsen

TYA har mycket material om truckar
på sin hemsida, bland annat förteckning över av TYA godkända
instruktörer som arbetar med att
utbilda truckförare och förslag till
körtillstånd för truck.

• Riskbedömningar – idéer och fakta

Maskinleverantörerna

• Riskbedömningar – verktyg

www.maskinleverantorerna.se

• Checklistor för bland annat yrkesförare och hamnar samt för arbete
med mobila arbetsmaskiner.

Maskinleverantörerna är branschföreningen för Sveriges etablerade
leverantörer av mobila arbetsmaskiner. Maskinleverantörerna har information om aktuell truckläroplan.

Arbetsmiljöverket
www.av.se
• Broschyren Varumottag, lager och
distribution (ADI 514). Se publikationer.
• Var rädd om dig – olyckor med
truck är onödiga (ADI 620).
• Checklista Truckar. Se Temasidor
och Truckar.
• Föreskrifterna Användning av
truckar (AFS 2006:5), Maskiner (AFS
2008:3), Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4).
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Varje år inträffar omkring 800 olyckor
med truck på svenska arbetsplatser.
Trucken är utan jämförelse den maskin
som är inblandad i flest olyckor. Dessutom blir följderna ofta allvarliga skador.
Den här broschyren har tagits fram av
Prevent för att bidra till att förebygga
truckolyckor. Här finns exempel som
visar hur riskbedömning av truckarbete
genomförs, tips för truckförare och andra på arbetsplatsen samt en checklista
som kan användas för att kartlägga risker i arbetsmiljöer med truck. Här finns
också en sammanställning av regler som
berör användning av truck.
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