
SAFEwalk
Økt sikkerhet ved 
gjennomgang av 
lageret



Mål:
Økt sikkerhet, 
reduserte kostnader

SAFEwalk viser detaljert hvor svakhetene på lageret 

ligger. I tillegg får du klare anbefalinger: 

• Hvordan øke sikkerheten for de ansatte. Effekt: 

Attraktiv arbeidsgiver
• Hvordan redusere risikoen for ulykker der 

trucker er involvert.

Effekt: Driftstid uten forstyrrelser

• Hvordan redusere faren for skader på varene.

Effekt: Fornøyde kunder
• Du beskytter investerte midler ved å tenke 

preventivt.

Effekt: Langsiktig økonomisk sikkerhet 

SAFEwalk:
Hva er det 
egentlig?

SAFEwalk er en gjennomgang av lageret 
sammen med en av våre medarbeidere 
som har kompetanse til dette: 

• Det beste er om dette skjer sammen med

sikkerhetsansvarlig i bedriften.

• Alle sikkerhetsrelevante faktorer blir

vurdert og analysert ut fra en bestemt

sjekkliste.

• Gjennomgangen tar mellom 2 og 3 timer,

alt etter størrelse på lageret.

• Gjennomgangen av lageret påvirker ikke

den daglige driften.

3 fakta om SAFEwalk:

•  Driftsstans som følge av ulykker i

intralogistikkbransjen har et årlig skadeomfang

på milliardnivå.

• Prosessene på lageret går stadig raskere og blir

mer komplekse. Dermed øker også

ulykkesrisikoen.

• Et økende antall lovpålagte forskrifter gir for

mange bedrifter flere rettslige og administrative

utfordringer når det kommer til sikkerhet.



Hva blir kontrollert? Ansatte, maskiner og lager 

Fordeler for deg:
Maksimal sikkerhet,  
skreddersydd for deg

Lageret ditt er unikt – 

det samme gjelder sikkerhetssituasjonen

Derfor kommer vi til deg og tar lageret ditt i nærmere 

øyensyn. Har de ansatte de rette kvalifikasjonene, har 

truckene riktig utstyr tilpasset din lagersituasjon, er 

kjøreruter og lagerplasser optimalt tilpasset?

Alle områder blir gjennomgått ut fra SAFEwalk-

sjekklisten:

• Du får praktiske råd og forslag til hvordan du kan 

øke sikkerheten for ansatte, trucker og 

lagerinnretninger.
• Med denne "ledetråden" kan du starte alle 

nødvendige tiltak.
• Vi står selvsagt til rådighet og hjelper deg hele 

veien med f.eks. truckførerkurs, reolkontroll og 

lagerplanlegging. 

Hvorfor Jungheinrich?
Fordi vi tenker helhet  
når det kommer til 
sikkerhet

Du kan ikke ha øyne i nakken – det er vår jobb! 
Dynamikken og kompleksiteten i lagerprosessene vokser, 

noe som øker potensialet for farer. Da er det ikke lenger 

tilstrekkelig bare å analysere og beskytte enkelte 

risikosoner. 

Vi har satt oss som mål å bidra til å redusere 

ulykkestallene gjennom våre produkter, løsninger og 

tjenester. Vi har også fokus på sikkerhet for de 

ansatte og på lageret. 

Hva skjer etter  at SAFEwalk er gjennomført? 
Hvis konklusjonen din er at du bør sikre lageret ditt 

ytterligere etter at vi har gjennomført SAFEwalk, 

hjelper vi deg selvsagt med det. Vi kan bistå med 

erfaring og fremtidsrettede løsninger fra planlegging 

til realisering.

Avdekke 
farer

Skrive 
rapport

Gi råd

Prosess 
SAFEwalk

2. Gaffeltrucker

• Utstyr på truckene

• Årlig service og sakkyndig kontroll

• Bruk i henhold til bestemmelser

• Tilbehør, sikkerhetssystemer, ergonomi

og belysning

• Sikkerhet for batterier og hydraulikkolje

• Tilleggsutstyr

1. Truckførers kvalifikasjoner

• Egnethet

• Truckførerbevis

• Kjøreoppdrag

• Typeopplæring

• Verneutstyr

• Årlig oppfriskning/opplæring

• Kunnskap om sikkerhet ved lading

3. Lagerområde

• Farevurdering og bruksanvisning

• Merking av trafikkerte veier og rømningsveier

• Lager, reoler og skilting
• Laderom, ladere og verneutstyr

• Verksted og arbeidsplass

• Ex-beskyttelse
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ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30, 0596 Oslo
Godviksvingene 125, 5179 Godvik
Luramyrveien 49, 4313 Sandnes
Kvenildmyra 1, 7093 Tiller

Kontakt serviceavdelingen

Telefon + 47 464 24 105

service@jungheinrich.no 

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene
er sertifisert i Norderstedt, 
Moosburg og Landsberg

Jungheinrich-trucker bygges 
i henhold til EU-sikkerhets-
bestemmelsene og CE-forskriftene 




