A Member of the Constructor Group

SIKKERT LAGERMILJØ
DS/EN 15635 sikkerhedseftersyn af reoler

Sikkert lagermiljø
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01 Beskadigede stigeben giver et farligt arbejdsmiljø
02 Mangel på kontrol kan føre til reolkollaps
03 Reoler i alle højder skal efterses
04 Elektronisk protokolføring af eftersynet
05 Certificerede og erfarne kontrollører er et must
06 Vi udfører alle vore reoleftersyn efter EU standarden EN15635.

Hold dit lager sikkert
- Ved at spotte de detaljer der hurtigt kan forårsage skader
Få styr på jeres lagersikkerhed. Lad os
identificere de tidlige tegn, før det er for
sent. Ulykker kan ske på ethvert lager,
men regelmæssige eftersyn kan minimere antallet og effekten af dem. Constructor’s INSTA-kontrollører udgør en
komfortabel, grundig og omkostningseffektiv løsning der holder jeres lager
sikkert.
Små ændringer sket over et år – forårsaget af gods der flyttes, reoler der
monteres eller genmonteres og almindelige slag fra påkørsler i dagligdagen

– kan i sidste ende reducere reolernes
belastningskapacitet. Dette kan føre
til reolskred på lageret, der kan medføre alvorlige skader på personale og
materiel. Udfordringen er at spotte
disse ændringer så tidligt, at store
fremtidige omkostninger kan undgås.
Dette kræver en særlig sagkyndig og
erfaren ekspert, der ved hvad man skal
kigge efter.
Constructor’s INSTA-kontrollører er
fuldt certificeret og har stor erfaring
med at udføre årlige kontroller, der
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sørger for sikkerheden på jeres lagerreoler. Efter hver kontrol udarbejdes en detaljeret rapport, der indikerer
de områder der kræver øjeblikkelig
handling eller fremtidig opmærksomhed ved hjælp af en enkel ”trafiklys”indikator. Efter hver kontrol udleverer
vi dokumentation, der kan opsættes
på reolerne og tydeligt bekræfter vort
eftersyn.
Vore eftersyn overholder nøje Arbejdstilsynets retningslinier og al rådgivning samt reparationsarbejde er
fuldt forsikret.
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Fordele ved Constructor
INSTA-kontrol:
•

Omfattende professionel
inspektion

•

Certificerede og erfarne
kontrollører

•

Ingen afbrydelser af driften

•

Detaljeret kontrolrapport

•

Forebyggelse af skader på
personale og gods

•

Øger reolernes levetid

•

Hurtig risikoafdækning reducerer fremtidige omkostninger til
reparation

•

Reparationsarbejde kan hurtigt
udføres

•

Objektiv, særlig sagkyndig
vurderer lagerinventaret.

Krav fra Arbejdsmiljøloven
De primære krav i Arbejdsmiljølovens §14 er:
•

A

•
•

A

•

A

•

A Deformation. Selv let bøjede
bjælker og stigeben kan være tegn
på potentiel fare. Bjælker og stigeben
med skader skal altid udskiftes.

•

Reolsystemer skal kontrolleres minimum hver 12. måned.
Kontrollen skal udføres og dokumenteres af en sagkyndig.
Skilte med henvisning til angivet belastningskapaciteter
skal monteres på centrale
steder på lageret, så de er let
tilgængelige for operatørerne.
Fritstående truckværn og/eller stigebensbeskyttere skal
som minimum monteres ved
reolgavle, hvor der kører truck
eller stabler. Truckværn skal
have en højde på min. 400
mm og kunne modstå en dynamisk påvirkning på min.
400Nn i alle retninger.
Alle reolsystemer hvor højden
er 4 gange dybden, eller som
betjenes med truck eller stabler, skal fastgøres til gulvet.
Sikring af køreundergang skal
monteres i alle køregennemgange.

SIKKERHEDEN KOMMER FØRST I
DET DANSKE FORSVAR

Dokumentation
Efter første sikkerhedseftersyn opsættes INSTA-skilt der angiver hvornår sidste kontrol er udført. Dette har
en stor signalværdi både internt over
for jeres personale, samt over for
myndigheder og samarbejdspartnere.
Belastningsskilte
Til produkter fremstillet af Constructor
kan vi forsyne reolerne med belastningsskilt, der angiver reolernes maksimum belastningskapacitet. Dette er
et lovkrav.

Årlig og løbende support
Der er ingen grund til bekymring, hvis
I glemmer hvornår det er tid til sikkerhedseftersyn. Vort administrative
system betyder at vi kan huske for jer.
Undervisning af jeres eget team
Vi kan tilbyde standard eller skræddersyede seminarer der underviser
jeres eget personale i lagersikkerhed.
De lærer hvad de skal kigge efter, og
hvordan dette klares i hverdagen. I
kombination med vore årlige eftersyn
vil jeres lagerreoler være topsikret.
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“Vi har nu deklaration på at der
er taget hånd om sikkerheden
på vore lagre. Kontrollen giver
også en indikation af hvordan
lagerets funktioner optimeres.
Vi forventer lavere vedligeholdelsesomkostninger takket
være de regelmæssige eftersyn.”
– oberst Jens Kofoed,
Forsvarets Materieltjeneste

Se hvad der sker
under et DS/ENeftersyn.

INSTA-SEMINAR
Opnå en god forståelse
af lagersikkerhed
Ikke alle er klar over at lagerreoler er underlagt et regelsæt om lovpligtigt årligt sikkerhedseftersyn. Arbejdsmiljøloven foreskriver at følge reolleverandørens
anbefalinger og hos Constructor arbejder vi efter den europæiske standard EN 15635 (Steel Static Storage Systems - Application and Maintenance of Storage Equipment) som giver følgende instruktioner om eftersyn af
reolinstallationer. Stykke 9.4.2.3 om Særligt Sagkyndige
siger “En teknisk kompetent person skal udføre inspektioner midst hver 12. måned. En skriftlig rapport skal
fremsendes til den person der er ansvarlig for lagerets
sikkerhed, med observationer samt udbedringsforslag
hvis nødvendigt.
Lagermiljøet er et risikomiljø. Gaffeltruck kører rundt og
håndterer gods, ofte i store højder. Under tiden kan der opstå
reolskader under den daglige drift. Disse kan være fremkommet af påkørsler fra trucks og kan påvirke reolens struktur
og sikkerhed.
På vort INSTA-seminar opnår du en bedre forståelse af lagersikkerheden. Vi afholder også seminar ude hos kunderne
hvor vi kan skræddersy det til jeres individuelle krav og
spørgsmål.
Deltagere lærer hvad de skal kigge efter og hvordan dette
implementeres i den daglige drift. Vi dækker de lovmæssige
regler og hjælper dig og dine kolleger til at få mere viden om
hvad der udgør et sikkert

Hvad kan du lære på
et INSTA-seminar?
De nye Europa standarder
Arbejdsmiljølovens bestemmelser
om reolsikkerhed
Hvor meget kan I belaste?
Gør det noget hvis reolerne er påkørt?
Hvor skal vi efterse pallereolen?

Du kan få mere information om INSTA-seminar
på www.constructor.dk/lagersikkerhed eller
på coda@constructor.dk
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Constructor Danmark A/S
Rorupvej 1, Rorup
4320 Lejre
Tlf: +45 46 32 80 08
Fax: +45 46 32 81 18
www.constructor.dk
insta@constructor.dk
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