
 

 
 

Förarhandbok 
 
Flexilast är certifierade enligt nedanstående standarder. Detta borgar för att vi kontinuerligt arbetar 
för att höja kvaliteten på de tjänster som erbjuds. Det innebär också att Flexilast bl.a. arbetar för en 
god och säker arbetsmiljö och skyddar den yttre miljön genom att använda modern teknik för åter-
vinning och rening. 
 
Certifierade standarder: 

- SS-ISO 9001:2015, Kvalitet 
- SS-ISO 14001:2015, Miljö 
- SS-ISO 45000:2018, Arbetsmiljö 

 
Denna Förarhandboken ska tillsammans med Sveriges Åkeriföretags Åkerihandbok fungera som ett 
stöd i vardagen för alla som utför tjänster under Flexilasts styrning. 
 
Delägaren/arbetsgivaren ansvarar för att Förarhandboken är kommunicerad till berörda utförare. 
Tänk på att alltid ha tillgång till Förarhandboken. Dessutom ska delägaren/arbetsgivaren se till att 
den senaste utgåvan av Åkerihandboken finns i varje fordon. 
 
Aktuell version av Förarhandboken finns på följande länk: 
https://flexilast.se/forarhandbok/ 
 
Policys samt Förarhandboken är offentliga dokument och därmed fria att lämnas ut till den som så 
önskar. Intressenter som efterfrågar ytterligare information om vårt kvalitet-, miljö och arbetsmiljö-
arbete ska tillhandahållas sådan så långt som din egen kunskap sträcker sig och det är affärsmässigt 
motiverat. 
 
Flexilast förbehåller sig rätten att utföra revisioner hos de företag som utför tjänster under Flexilasts 
styrning. 
 
Har du några frågor eller funderingar kring innehållet i Förarhandboken? Förslag på hur vi kan ut-
vecklas och bli ännu bättre? Kontakta i så fall kvalitets- och miljöchef Helena Svenson på  
+46 451 38 46 62. 
 

https://flexilast.se/forarhandbok/
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Senaste ändringar 
 
Version 2020.1 

2020-03-19, Ny version publicerad som ersätter tidigare versioner av Förarhandboken. 

Version 2021.1 

2021-02-18, Alkohol- och drogpolicy samt Trafiksäkerhetspolicy är uppdaterade. 

Version 2021.2 

2021-04-27, Logga för certifikat är uppdaterad. 

Version 2021.3 

2021-12-06, Uppdaterad rutin för avvikelser och förbättringsförslag. 

Version 2022.4 

2022-01-05, Uppdatering av faror och risker.  
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Kvalitet, miljö samt arbetsmiljö 
 
Flexilast är kvalitets-, miljö- samt arbetsmiljöcertifierat vilket borgar för att vi kontinuerligt arbetar 
för att höja kvaliteten på de tjänster som erbjuds med så liten miljöpåverkan som möjligt. 
 
Du som utförare är naturligtvis en viktig pusselbit i detta arbete. Ditt uppdrag är att transportera ef-
fektivt, säkert, miljöeffektivt samt med arbetsmiljö i fokus. Att följa vår policy och jobba för att nå 
uppsatta mål är givet. Därför bör du ta för vana att: 

- köra sparsamt och smart. 

- serva och sköta fordonet. 

- regelbundet kontrollera lufttryck. 

- hålla koll på förbrukningen. 

- se till att du har rätt kompetens. 

- utföra uppdraget på den tid som vi lovat. 

- kontrollera att du har rätt fordon för uppdraget. 

- alltid följa Flexilasts uppförandekod, code of conduct. 

 
Policy 
Ledningen i Flexilast har antagit bl.a. följande policys: 

- Kvalitet- och miljöpolicy 

- Arbetsmiljöpolicy 

- Trafiksäkerhetspolicy 

- Alkohol- och drogpolicy 

 
Dessa policys finns att läsa på Flexilasts hemsida, www.flexilast.se. 
 
Mål 
Följande mål är satta för våra affärsområden 2020: 

- Förbättra säkerheten i utemiljön 

- Minska zinkutsläpp vid spolplattan i Hörby 

- Skapa likviditetsförbättring 

- Utbyte av bildskärmar 

- Öka andelen användare av friskvårdsbidraget 

- Öka kvaliteten på kundarbetet 

 
Affärsidé 
Flexilast erbjuder marknaden ett brett spektrum av flexibla transporter och logistiklösningar. 

- Med hög kompetens, ständiga förbättringar och i samverkan med våra kunder ska vi stärka 
vår marknadsposition. 

- Verksamheten ska vara av en sådan omfattning att hög kvalitet på teknik, kvalitet/miljö och 
personal kan bibehållas och utvecklas. 

- Därigenom ska vi vara det självklara valet för våra kunder.  

 
 
 
 
 
 

http://www.flexilast.se/
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Krav 
 
Som delägare har man flera lagar och bestämmelser man måste ta hänsyn till. Utöver det så ställer 
kunder och andra intressenter krav på såväl åkeri, fordon som utförare. Dessutom ska Flexilasts poli-
cys alltid följas. 
 
Krav på delägaren/arbetsgivaren 

- Erforderliga tillstånd och dispenser för transportens utförande ska innehas. 

- Trafikförsäkring och transportansvarsförsäkring ska innehas. 

- Arbetsgivaren ska följa gällande avtal och överenskommelser som tecknats mellan arbets-
marknadens parter. 

- Följa de instruktioner för lastsäkring och laglig last som anges i Åkeriföreningens handbok. 

- Fordonen ska vara besiktigade enligt gällande lagar. 

- Följa de regler som föreskrivs i lagen vad det gäller arbetstider. 

- Löpande under året är det delägarens skyldighet att informera Flexilast förändringar rörande 
åkeri, fordon eller förare som t.ex. tillstånd, utbildning, fordonets beskaffenhet. Dessutom 
ska förändringar i kontaktuppgifter informeras till Flexilast. 

- F-skattsedel ska innehas och innehav ska styrkas för Flexilast. 

- Känna till och följa gällande miljökrav från lagstiftning, Flexilast och kunder. 
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Krav på fordon 
Alla affärsområden 

Alla fordonskategorier 
- Alltid vara i ett trafikdugligt och representativt skick. Delägarbil ska vara profilerat enligt Flex-

ilasts grafiska manual. 

- Skador och läckage åtgärdas så snart så kan ske. 

- Medföra länk, vajer eller motsvarande med hållfasthet för att kunna dra loss det egna fordo-
net. 

- Medföra ”första-hjälpen-kudde”. 

- Medföra lämplig brandsläckare. 

- Medföra mobiltelefon och enhet med Vehco App. 

- Om fordonet ska användas inom miljözoner ska fordonet vara märkt på vindrutan med miljö-
klass och/eller tillståndstid. 

- Medföra 10 liter absorberande material. 

- Medföra skyffel och sopkvast. 

- Medföra presenning (ca 1 m2). 

- Medföra tomma sopsäckar. 

 
Alla fordonskategorier - farligt gods 
- Fordonet ska vara märkt enligt gällande regler för transport av farligt gods. 

- Krav enligt Åkeriföreningens Handbok. 

- ADR-utrustning 

- Förarhandbok SPI (endast oljebilar). 

 

Bygg & entreprenad 
Tippbilar och lastväxlare 
- Lämmhöjd minst 1,0 m (gäller ej dumperbilar). 

- Presenning 

- Roterande varningsljus med synbarhet runt fordonet efter kundkrav. 

- ”Klippljus” om det finns uttalade kundkrav. 

- Inneha tillstånd för transport av avfall och farligt avfall. 

- Asfaltsfordon ska vara trafikverketutrustade. 

- Spännband, kätting och nät (miljö). 

 
Industri & handel 

Fjärrbilar 
- Spännband 

 
Jordbruk & livsmedel 

Jordbruksbilar 
- Täta lämmar 

- Kapell 

- Spännband (minst fyra godkända) 

- Rengöringsjournal 
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Kran & special 
Kranbilar 
- Kranen ska vara besiktigad vid senaste fordonsbesiktning eller senare. 

- Lastlampor 

- Stroppar (minst sex godkända och besiktigade, varav minst fyra av samma längd, och märkta 
med högsta tillåtna belastning). 

- Spännband (minst fyra godkända) 

- Lyftdiagram för kranen. 

- Roterande varningsljus med synbarhet runt fordonet. 

 
Maskintrailer 
- Spännband (minst fyra godkända). 

- Kätting inklusive spännare. 

- Utmärkningsmaterial för lång och bred last (skyltar och lampor). 

- Roterande varningsljus med synbarhet runt fordonet. 

- ADR-utrustning 

- Eventuella dispenshandlingar för den aktuella transporten ska medföras under transport. 

 
Miljö 

Liftdumper och lastväxlare 
- Lämplig utrustning för täckning av lasten. 

- Spännband (minst två per container), och kätting. 

- Roterande varningsljus med synbarhet runt fordonet. 

- Inneha tillstånd för transport av avfall och farligt avfall. 

 
Modul 

VTL/Varningsbilar 
- Dispenshandlingar för aktuell transport ska medföras. 

- Varningsskyltar 

- Roterande varningsljus med synbarhet runt fordonet. 

- VTL-utrustning enligt lag. 

 
Modulbilar 
- Godkända spännband 

- Kätting inklusive spännare. 

- Utmärkningsmaterial för lång och bred last (skyltar och lampor). 

- Roterande varningsljus med synbarhet runt fordonet. 

- Eventuella dispenshandlingar för den aktuella transporten ska medföras under transport. 
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Krav på utförare 
Alla affärsområden 

Alla utförare 
- Utföra daglig tillsyn före färd. 

- Byta ut utsatta hydraulslangar regelbundet för att minska risken för slangbrott. 

- Inneha giltigt körkort med erforderlig körkortsklass. 

- Kunnighet och insikt i de arbetsuppgifter som förekommer. 

- Kännedom om hur olika produkter transporteras. 

- Erforderlig utbildning för uppdragets utförande. 

- Positivt bemötande vid kontakt med kund och transportledning. 

- Använda godkända varselkläder och skyddsutrustning där så erfordras. 

- Rapportera avvikelser och relevanta synpunkter från kunder, allmänhet eller egen verksam-
het. 

- Inneha kunskap om sitt fordons behörighet för miljözoner mm. 

- Efterleva lagar, lokala bestämmelser, kundkrav samt Flexilasts ordningsregler. 

- Inneha giltig ID06 legitimation. 

- Uttrycka sig på svenska i tal och skrift. 

 
Alla utförare - farligt gods 
- Säkerställa att godset är rätt märkt och säkert lastat. 

- Se till att godsdeklaration medföljer varje transport innehållande uppgifter om den korrekta 
tekniska benämningen på godset, den för godset tillämpliga klassen samt godsets placering 
inom klassen; ett intygande av avsändaren att godset får transporteras enligt lagen om trans-
port av farligt gods och med stöd därav meddelade föreskrifter samt att godsets mängd, till-
stånd, inneslutning och märkning överensstämmer med föreskrifterna. 

- Följa av Länsstyrelsen rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods. 

- Vid eventuella oklarheter ska säkerhetsrådgivare kontaktas för råd och instruktioner (Fredrik 
Nilsson, +46 70 976 22 24). 

 
Alla utförare - Vehco App 
- Logga alltid in med dina egna uppgifter. 

- Vehco App med GPS ska alltid vara påslagen på arbetspass. 

- Logga ut efter avslutat arbetspass. 

- Starta om enheten med Vehco App med jämna mellanrum, lämpligtvis en gång per vecka, 
samt uppdatera när Ni ombedes göra det. 

 
Bygg & entreprenad 

Utförare av tippbilar och lastväxlare 
- Materialkunskap om grus och stenprodukter. 

- Vattenbegjuta vid torr väderlek för att ej ryka vid trans-port. 

- Täcka med presenning eller kapell där så erfordras. 

- Vara noggrann med att rengöra flaket. 

- Inneha tillstånd för transport av avfall och farligt avfall. 
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Jordbruk & livsmedel 
Utförare av jordbruksbilar 
- Kunskap om rengöringskrav innan och efter jordbrukstransport. 

- Intyg för ADR-transport. 

- Kunskap gällande lastsäkring. 

Utförare av lösningsbilar 
- Diskrutiner enligt kundkrav ska följas och i förekommande fall dokumenteras. 

 
Kran & special 

Utförare av kranbilar 
- Kranförarbevis vid handhavande av kran enligt TYA:s regler. 

- Stödben ska alltid användas vid kranarbete. 

 
Utförare av maskintrailer 
- Kunna köra av och på entreprenadmaskiner på fordonet. 

 
Maskin 

Utförare av entreprenadmaskiner 
- Tillgång till personlig skyddsutrustning (skor med trampskydd, hjälm, varselkläder) 

- Personligt förarbevis 

 
Miljö 

Utförare av liftdumper och lastväxlare 
- Underhålla utrustning, container och flak, så inte t.ex. lemmar/dörrar kärvar. 
- Täcka med presenning där så erfordras. 
- Vara noggrann med att rengöra flaket. 
- Inneha tillstånd för transport av avfall och farligt avfall. 

 
Modul 

Utförare av modulbilar 
- Ha erforderlig kunskap om hur man placerar, lastar och säkrar modulen med spännband, 

samt att få instruktion och anvisningar från rutinerade chaufförer som kör liknande transpor-
ter/fordon. 

- Innan transporten sker, säkerställa att modulen verkligen är rätt och säkert lastad. 

- Regler för lastsäkring finns i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2017:25. 
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Order 
 
I första hand skickas order till fordonets via mobil kommunikation, Vehco. 
 
Alla uppgifter som krävs för uppdragets utförande ska finnas tillhanda på ordern, skapad av trans-
portledning eller utförare. 
 
Du säkerställer att alla uppgifter i ordern är korrekta samt att de är förstådda. Vid eventuella oklar-
heter kontaktar du din transportledare. 
 
Vid mottagen order ska denna accepteras så fort den är läst och förstådd. 
 
Statusändringar ska sedan göras i direkt samband med statushändelsen. 
 
Innan ordern görs mobilt utförd ska ordern kompletteras med de uppgifter som krävs för att ordern 
ska kunna prissättas. 
 
Kundinformation 
All information från kund som har betydelse för uppdragets utförande ska finnas på respektive order 
eller delges av din transportledare. 
 
Följesedel 
Då det finns följesedel till uppdraget så som vågsedel, fraktsedel eller liknande så ska följesedelnum-
ret alltid anges på ordern. Ordernummer för uppdraget ska i sin tur noteras på följesedeln.  
 
Ny kund 
Om beställning tas emot direkt till dig från en ny kund ska denna kund först godkännas av transport-
ledningen innan den får registreras. 
 
Pallat gods 
Vid transport med pall sker normalt byte pall mot pall såvida det inte är avtalat något annat. När 
mottaget gods kvitteras ska det noteras på frakthandlingen att pallbyte är gjort. 
 
Om man inte kan göra pallbyte och det inte finns något avtalat med fraktbetalaren om pallbytesruti-
ner, gäller nedanstående. 
 
Vid lastning 
I samma moment som godset kvitteras har ansvaret för pall överförts till dig såvida inte notering om 
pallbyte har gjorts. Normalt har du 14 dagar på dig att reglera skulden till avsändaren. Därefter kan 
avsändaren kräva betalning för pall enligt marknadspris. 
 
Vid lossning 
Om mottagaren inte har pall att byta med ska detta meddelas transportledningen, noteras på frakt-
handlingen och godkännas av mottagaren. 
 
Kontrollera alltid att du får godkänd pall enligt SIS-standard. 
 
Felanmälan 
Anmälan ska göras direkt till transportledningen om du inte kan fullfölja din order enligt kundens 
önskemål eller att du har fått eventuella fel på fordonet. 
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Faror och risker 
 

Vägen som arbetsplats är inte helt ofarlig. Vi arbetar för att ingen ska behöva skadas under sitt arbets-
pass. Därför är det viktigt att ni har vetskap om vilka faror och risker ni som utförare utsätts för i ert 
dagliga arbete och hur man kan agera för att minimera dessa.  
 
Här nedan finns en lista på alla identifierade faror och risker kopplade till olika aktiviteter i din vardag. 
För varje fara som bedöms som kritisk finns det åtgärder som ska vidtas för att minimera så att risken 
inte inträffar. 
 
Föregå alltid med gott exempel och följ de angivna åtgärderna, även när det kan kännas omotiverat 
att t.ex. bära viss skyddsutrustning så finns det en tanke med detta för att få in det som rutin. 
 
Meddela din transportledare när nya faror identifieras eller andra förslag på åtgärder. 
 
Kritisk risk, åtgärd krävs 
Förhöjd risk, bevakas 
Liten risk, ingen åtgärd 
 
 
Alla affärsområden 
Aktivitet Fara Risk Åtgärd 

Transport Trafiksituation Trafikolycka - Trafiksäkerhetspolicy 
- Alkohol- och drogpo-
licy 

Fastighetsskötsel Misskötsel Skadestånd, arbets-
platsolycka 

- Skyddsrond 
- Ordningsregler 

Backa med fordon Personer vistas runt for-
donet 

Påkörningsrisk - Vid största möjliga 
mån ha backhjälp.  

Kommunikation med in-
tressenter 

Otrevligt bemötande Kroppsskada, ångest, 
oro 

- Skyddsrond 
- Uppförandekod, Code 
of conduct 

Lastning/Lossning Halt vid vinterväglag Fallrisk  

Vistelse på fastighet Halt vid vinterväglag Halkrisk  

Tomgångskörning Utsläpp av avgaser Luftrörsbesvär, huvud-
värk 

- Ordningsregler 

Transport Ensamarbete Psykisk ohälsa, oro vid 
sjukdom, olycka 

- Telefonen är ett bra 
hjälpmedel för den soci-
ala biten. 

Pandemi Covid -19 Smittspridning Smittspridning bland 
personal och andra in-
tressenter 

- Fortlöpande informat-
ion till samtlig personal 

Tidsplanering Följa kör, och vilotider Stress  

Transport Konkurrensutsatt 
bransch 

Oro för att behålla sin 
anställning 
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Bygg & entreprenad 
Aktivitet Fara Risk Åtgärd 

Transport TMA-arbete Påkörningsrisk - Varselkläder 
- Iaktta försiktighet. 
- Var inte nonchalant. 

Lastning/Lossning Hantering av saltspri-
dare 

Klämrisk - Iaktta försiktighet. 

Lossning Chaufför eller allmänhet 
befinner sig felaktigt 
runt bilen vid tippning 

Material från flak/con-
tainer kan träffa perso-
ner vid tippning. 

- Iaktta försiktighet och 
avbryta arbetet direkt 
om personer närmar sig 
- Vid tippning av contai-
ner och lvx-flak ska 
chauffören vara place-
rad vid sidan om fordo-
net på lämpligt avstånd, 
eller plats som kunden 
har markerat/informe-
rat avsedd för chauffö-
ren. 

Lastning/Lossning Klättra upp och ner på 
stege till flaket 

Fallrisk  

 
Industri & handel 
Aktivitet Fara Risk Åtgärd 

Lastning Krav att chaufför sitter 
kvar i hytten vid lastning 

Stress p.g.a. ingen kon-
troll av lastsäkring 

- Iaktta försiktighet. 

Lastning/Lossning Undermåliga truckar att 
låna hos kund 

Olycksrisk - Använd inte truckar 
som inte är säkra. 

Lastning/Lossning Dåligt staplade dubbel-
pallar 

Rasrisk  

Transport Is/Snö lossnar under 
transport 

Is/Snö skadar allmän-
heten, krishantering 

 

Transport Kund påtalar att man är 
sen trots att man gjort 
allt vad man har kunnat 

Irritation, stress  

Transport Kund beställer bråds-
kande leverans när det 
egentligen inte är bråds-
kande. 

Irritation, stress  
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Jordbruk & livsmedel 
Aktivitet Fara Risk Åtgärd 

Lastning/Lossning Klättrar på tanken Fallrisk - Iaktta försiktighet. 
- Staketet ska alltid vara 
uppe. 

Lossning Chaufför uppehåller sig 
på flaket vid lossning av 
HP-massa 

Risk att bli träffad av 
skopan 

- Följ upprättade in-
struktioner. 

Rengöra tankar Diskar med 90-gradigt 
vatten 

Brännskador - Iaktta försiktighet 
- Kontrollera att ingen 
finns i närheten. 

Tidsplanering Ingen extrapersonal Får arbeta övertid  

Lossning Lösspringande hundar 
hos lantbrukare 

Stress, hundbiten - Vänta i fordonet tills 
ägaren kommer. 

 
Kran & special 
Aktivitet Fara Risk Åtgärd 

Lastning/Lossning Arbete på stege Fallrisk - Iaktta försiktighet. 
- Endast godkänd stege 
får användas. 

Lastning/Lossning Lyft med lyftband av 
modul 

Klämrisk - Iaktta försiktighet. 
- Vara vaksam och kon-
centrerad på uppgiften.  
- Montören och kran-
bilsföraren har kontakt 
med varandra.  

Lastning/Lossning Vägg sliter sig i stark 
vind 

Vägg lossnar - Koppla alltid minst två 
styrlinor till väggen vid 
osäkert.  
- Tag hjälp med detta på 
arbetsplats och avbryt 
arbetet om ingen hjälp 
finnes.  

Transport Modul inte tillräckligt 
emballerad 

Plast och ribbor lossnar  

Lastning/Lossning Lyft av avplastad modul Material i modulen kan 
trilla ut 

 

Lastning/Lossning Lasten lossnar från kra-
nen 

Last kan falla på person - Utför inte lyft om det 
kan finnas personer un-
der lasten. 

Ordermottagning Ingen framförhållning 
vid orderbokning 

Svårt att få ihop tider  

Transport Is/Snö lossnar under 
transport 

Is/Snö skadar allmän-
heten, krishantering 

 

Lastning/Lossning Lyfta in skiv-
material/gips 

Last glider ur pallgaffel - Lyfts säkrast med 
band, härmed minskar 
risken att godset glider 
ur.  

Lastning/Lossning Överbelastning av bygg-
nadsställning 

Rasrisk av byggnadsställ-
ning 
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Aktivitet Fara Risk Åtgärd 

Lossning Lossning av takstolar Spännband lossnar - Förvaras bäst på över-
enskommen plats på ar-
betsplatsen.  
- Använda spännband 
och stolpar för att för-
hindra att det välter. 

Lastning/Lossning Lastsäkring otillräcklig Last kan falla på person  
 
Maskin 
Aktivitet Fara Risk Åtgärd 

Maskintjänst Trafik på arbetsplats Stress - Iaktta försiktighet. 
- Om möjligt ska av-
spärrning ske. 

Maskintjänst Arbete i närheten av 
maskinen 

Påkörningsrisk - Skärpt uppmärksam-
het. 

Schaktning Marken kan ge vika Rasrisk - Lägg slänterna så att 
man minimerar rasris-
ken. 

Tidsplanering Tidsplanering spricker Stress  

Grävning Ledningar med stark-
ström 

Gräva av en stark-
strömskabel 

- Ta del av kabelutsätt-
ningen. 
- Ha någon som hjälper 
till. 

Grävning för brunnar Obehöriga befinner sig i 
närheten 

Risk att ramla i gropen - Spärra av för allmän-
heten. 

Maskintjänst Ordningsregler på ar-
betsplatsen följs inte  

Stress - Ta del av information 
från beställaren. 
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Miljö 
Aktivitet Fara Risk Åtgärd 

Lossning Chaufför eller allmänhet 
befinner sig felaktigt 
runt bilen vid tippning 

Material från flak/con-
tainer kan träffa perso-
ner vid tippning. 

- Iaktta försiktighet och 
avbryta arbetet direkt 
om personer närmar sig 
- Vid tippning av contai-
ner och lvx-flak ska 
chauffören vara place-
rad vid sidan om fordo-
net på lämpligt avstånd, 
eller plats som kunden 
har markerat/informe-
rat avsedd för chauffö-
ren. 

Lastning/Lossning Lyft av container/flak Klämrisk Vidta största försiktig-
het  
- Vara uppmärksam, 
koncentrerad 

Hantering av container Container är undermå-
liga 

Kroppsskada - Gör en kontroll så att 
containrarna är i god-
känt skick. Reparera vid 
behov.  

Lastning/Lossning Nätning av contai-
ner/flak 

Fallrisk - Använda hjälpmedel 
som kapelltäckare 
”hycover”. 
- Vidta extra försiktighet 
om det är risk för halka, 
avbryta arbetet om så 
kräver. 

Transport Arbetsbelastning Stress - Få ut order så tidigt 
som möjligt så att man 
har möjlighet att pla-
nera.  

Lossning Tippning av contai-
ner/flak 

Material kan träffa 
chaufför 

- Själv vara placerad vid 
sidan på lämpligt av-
stånd.  

 
Modul 
Aktivitet Fara Risk Åtgärd 

Borttagning av snö/is Arbete på hög höjd Fallrisk - Personal från fabrik 
forslar bort snö genom 
personkorg på lift, eller 
snöställning.  
Hos någon kund har 
man monterat en ka-
mera vid belysningen på 
trucken, vilket underlät-
tar att se så att det inte 
ligger någon snö eller is-
flak uppe på modulen. 
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Aktivitet Fara Risk Åtgärd 

Lastning/Lossning Lyft med lyftband av 
modul 

Klämrisk - Iaktta försiktighet. 
- Vara vaksam och kon-
centrerad på uppgiften.  
- Montören och kran-
bilsföraren har kontakt 
med varandra.  

Transport Modul inte tillräckligt 
emballerad 

Plast och ribbor lossnar  

Lastning/Lossning Lyft av avplastad modul Material i modulen kan 
trilla ut 

 

Chaufförer samåker i 
hyrbil eller varningsbil 

Smittorisk Smittorisk, sjuk i Covid-
19 

- Flexilast styrelsen be-
slutade att tillsvidare 
begränsa antalet perso-
ner som åker hem i 
samma bil till max tre 
personer inkl. chauffö-
ren för att minska risken 
för smittspridning. Mer-
kostnaden för ytterli-
gare hyrbilar, etc. hante-
ras av föreningen varför 
ingen extra avgift tas ut 
från de berörda åkeri-
erna. 

Kommunikation med in-
tressenter 

Otrivsel med kollega el-
ler kund 

Stress  

Lastning/Lossning Språkförbistring Missförstånd kan leda 
till olycka 

 

Transport Is/Snö lossnar under 
transport 

Is/Snö skadar allmän-
heten, krishantering 

 

 
Terminal & Markytor 
Aktivitet Fara Risk Åtgärd 

Lastning Chaufför på flak vid last-
ning 

Klämrisk  

Lastning/Lossning Chaufför befinner sig på 
fel plats 

Påkörningsrisk  

Lastning/Lossning Språkförbistring Stress, olycka  
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Vid nödläge 
 
Tillbud 
Om du råkar ut för incidenter som skulle kunnat ha skadat dig eller någon i din närhet så är det ett 
tillbud. Detta ska rapporteras till Flexilast, din arbetsgivare samt den arbetsplats du befinner dig på. 
 
Olycka 
En olycka ska utredas och även rapporteras till Arbetsmiljöverket. Här är det av största vikt att du do-
kumenterar, fotograferar och tar kontaktuppgifter på alla inblandade. 
 
Personskada eller dödsfall 
Om någon kollega har råkat ut för personskada eller dödsfall kontakta omgående krisgruppen. Tele-
fonnummer finns under ”Kontaktuppgifter”. 
 
Om du har hört ryktesvägen att det skett en olycka, sprid inte ryktet vidare utan ring någon i kris-
gruppen och fråga istället. 
 
Ring inte hem till den drabbades anhöriga och meddela, låt krisgruppen ta hand om den informat-
ionen. 
 
Ringer media och frågar om olyckan uttala dig inte, hänvisa dem till någon i krisgruppen istället. 
 
Var observant på dina kolleger om det är någon som mår dåligt av det som inträffat. Stötta dem och 
hänvisa dem gärna till stödkollegorna. Samma sak gäller om du själv mår dåligt – vänta inte med att 
ta hjälp av någon. 
 
Vid trafikolycka 
Överblicka 
Bilda dig en uppfattning om vad som hänt. Ta reda på hur många som är skadade och vem du tror är i 
störst behov av hjälp. Ta befälet och ta hjälp av andra som kommer till platsen. 
 
Rädda 
Om någon skadad befinner sig i livsfarligt läge, till exempel brand eller mitt i trafiken, försök flytta 
personen till en säker plats. 
 
Varna 
Varna andra trafikanter så att ytterligare olyckor undviks. 
 
Larma 112 
Var beredd på att svara på följande frågor: 

• Vad har hänt? 

• Var har olyckan inträffat? Orientera dig med hjälp av vägskylt i närheten, avtagsväg, kraftled-
ning, vattendrag, kyrka eller annat landmärke. 

• Vem är du och vilket telefonnummer ringer du ifrån? 

• Hur många är skadade? Sitter någon fastklämd? 

• Typ av inblandade fordon? Om det är en lastbil - finns det en orange "Farligt gods"-skylt? 

• Har något utsläpp/läckage skett? 

• Om olyckan har inträffat på motorväg - i vilken körbana? ("I riktning mot...") 
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Farligt gods 
Vid ADR-transport ska säkerhetsrådgivaren informeras (Fredrik Nilsson, telefonnummer  
+46 70 976 22 24) och avvikelserapport på olyckan eller tillbudet ska lämnas in till densamma. 
 
Efter olyckan 
Om du var inblandad i olyckan så lämna in skadeanmälan omedelbart till ditt försäkringsbolag och 
avvikelserapport till Flexilast. Om olyckan inneburit dödsfall, svårare personskada eller allvarlig fara 
för liv eller hälsa så ska, utan dröjsmål, anmälan till Arbetsmiljöverket görs på www.anmalarbets-
skada.se. Rapportera till Flexilast eller skriv en avvikelserapport. 
  
Vid kemikalieutsläpp 
Larma 112 
Larma eventuellt 112 om risk för människor eller miljö föreligger, t.ex. om utsläppet riskerar att nå 
dagvattenbrunnar. 
 
Begränsa utsläppet 
Försök begränsa utsläppet (om detta kan ske utan risk för personskada) genom att: 

• Försök att hejda utsläppet. 

• Täck över dagvattenbrunnar i riskzonen med ”tättingar” eller liknande, vilka är belägna i när-
heten. 

• Valla in utsläppet. 

• Sug upp utsläppet med absorberande material som förvaras i saneringstunnan vid dieseltan-
ken. 

• Lägg det uppsopade avfallet i metallkärl som är avsett för farligt avfall.  

• Invänta Räddningstjänsten (om sådan tillkallats). 

 
Efter kemikalieutsläppet 
Om utsläppet inneburit dödsfall, svårare personskada eller allvarlig fara för liv eller hälsa så ska, utan 
dröjsmål, anmälan till Arbetsmiljöverket görs på www.anmalarskada.se. Rapportera till Flexilast eller 
skriv en avvikelserapport. Rapportera till berörd kommun (inom 24 timmar). 
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Ordningsregler 
 
Flexilasts mål är att ha en hög säkerhet inom både arbetsmiljö och yttre miljö. I vår verksamhet ska 
personsäkerheten och omtanken om miljön alltid komma i första hand. För att kunna hålla de höga 
krav som ställs på vår verksamhet är det viktigt att alla rutiner noga efterlevs av alla intressenter. Här 
finner du generella ordningsregler som gäller för alla inne på Flexilasts områden i Eslöv, Hässleholm, 
Hörby och Nykvarn. Ordningsreglerna ska bidra till en säker verksamhet.  
 
Det är ett krav från oss att du läser och följer dessa ordningsregler. Detta är en garanti för att bibe-
hålla en säker arbetsmiljö för alla som verkar på Flexilasts områden.  
 
1. Besökare  
1.1 Ankomst 
Personal eller hyresgäster som tar emot besökare, entreprenörer m.fl. och som ska vistas inom områ-
det är skyldiga att informera om vilka ordningsregler som gäller. Besökaren ska ta del och följa ord-
ningsreglerna samt förhålla sig till Flexilast framtagna uppförandekod.  
 
2. Fordon 
2.1 Parkering 
All parkering ska göras på markerade platser. I övrigt får fordon endast parkeras på platser anvisade 
av Flexilast. 
 
Vid utomhusvistelse på fastigheten, gäller inte mellan personalparkering och kontor, ska varselväst 
användas. Varselväst finns att tillgå på kontoret.  
 
2.2 Uppställning utomhus 
All uppställning av fordon (fordonet lämnas kvar på området) ska anmälas till Flexilast, +46 413 682 
00. Uppställning av fordon lastat med brandfarligt/explosivt/farligt gods hanteras alltid av säkerhets-
rådgivaren. Denna paragraf gäller inte för hyrda platser. 
 
Vid utomhusvistelse på fastigheten ska varselväst användas. Varselväst finns att tillgå på kontoret. 
 
2.3 Uppställning utomhus på Hammaren i Eslöv 
På Hammaren får fordon endast parkeras på markerade platser.  
 
2.4 Uppställning inomhus 
Vid uppställning av fordon inomhus, då risk för läckage föreligger, ska avsedd absorberingsmatta eller 
annan liknande lösning läggas under fordonet. Det är inte tillåtet att använda saneringsmaterial för 
detta ändamål. 
 
2.5 Tomgångskörning 
Enligt kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter, som även gäller inom Flexilasts områden, får för-
bränningsmotor i stillastående motordrivet fordon hållas igång utomhus i högst 1 minut. Detta gäller 
inte om motorn hålls igång för att driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning. 
 
3. Rökning & Eldning 
3.1 Rökning 
Rökning endast tillåten utomhus vid avsedd plats. Rökning förbjuden i alla byggnader samt vid diesel-
anläggning.  
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3.2 Eldning 
All eldning är förbjuden. 
 
4. Olycka 
4.1 Personskada 
Vid personskador där ambulans behövs ska den skadades personalansvarige informeras. 
 
4.2 Brand 
Vid brand, rädda personer som behöver hjälp och försök att släcka branden. Om branden inte går att 
släcka, Larma Räddningstjänsten och utrym byggnaden. Ta dig till uppmärkt uppsamlingsplats enligt 
utrymningsplan. 
 
Utrymningsvägar, brand- och första hjälpen utrustning får inte blockeras. 
 
4.3 Kemikalieutsläpp 
Vid ett kemikalieutsläpp ska det förhindras att kemikalier sprider sig ner i brunnar eller utanför hård-
gjord yta. Sanera utsläppet och ta hand om det använda saneringsmaterialet enligt paragraf 7 Avfall. 
 
4.4 Rapportering av olycksfall, skada eller tillbud 
Alla inträffade tillbud och olyckor som medfört skada eller kunde innebära risk för skada på hälsa, 
material eller miljö ska omedelbart rapporteras till Flexilast, +46 413 682 00.  
 
5. Kemikalier 
5.1 Kemikalier 
Med kemikalier avses produkter som är miljö- och hälsofarliga. 
 
5.2 Säkerhetsdatablad 
Säkerhetsdatablad ska kunna uppvisas för kemikalier som hanteras eller förvaras av entreprenörer, 
hyresgäster m.fl. 
 
5.3 Förvaring 
Alla kemikalier ska förvaras i spillbassäng godkänd av Flexilast eller i kemförråd (Förråd 5). Kemikalier 
som ställs i kemförråd ska märkas tydligt med innehåll och vem det tillhör dessutom ska Flexilast 
meddelas, +46 413 682 00. Olika sorters kemikalier ska hållas åtskilda från var-andra och en god ord-
ning ska alltid hållas. 
 
5.4 Märkning 
Byggnader, fordon, förrådscontainrar och övriga förvaringskärl ska vara tydligt märkta om de innehål-
ler explosiva eller brandfarliga varor (enligt gällande lagstiftning). De produkter som är explosiva eller 
brandfarliga ska förvaras så nära en utgång som möjligt. Dekaler finns att tillgå hos Flexilast. 
 
6. Gods 
6.1 Lossning av gods 
All lossning av gods ska anmälas till Flexilast. Lossning av brandfarligt/explosivt/farligt gods anmäls till 
säkerhetsrådgivare. Påfyllnad av drivmedelsanläggningar ska anmälas till föreståndaren eller ställfö-
reträdande föreståndare. 
 
6.2 Brandfarligt/explosivt/farligt gods 
Brandfarligt/explosivt/farligt gods får endast förvaras och hanteras i kemikalieförråd samt på av sä-
kerhetsrådgivaren angivna platser. 
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6.3 Långvarig förvaring 
Långvarig förvaring av gods hanteras via avtal och medför generellt godkännande för lossning/lagring 
enligt avtal. Detta behöver inte rapporteras till Flexilast.  
 
6.4 Truck 
För att använda Flexilasts truck/lastmaskin krävs truckkort samt körtillstånd utställt av Flexilast. Vid 
lossning med truckar som inte tillhör Flexilasts ska truckkort kunna uppvisas. 
 
6.5 Lastramp 
Innan användning av lastramp för lastning/lossning av gods ska Flexilast informeras, +46 413 682 00. 
 
7. Avfall 
7.1 Sortering 
Avfall som uppkommer inom området ska bortföras därifrån eller sorteras efter Flexilasts sorterings-
anvisningar.  
 
7.2 Märkning 
Om entreprenör eller hyresgäst har egna avfallskärl ska dessa märkas efter Flexilasts anvisningar. De-
kaler finns att tillgå hos Flexilast. 
 
8. Grind 
8.1 Fordonsgrind 
När fordonsgrind håller på att öppnas får den passeras om ingen sammanstötning med grind eller 
grindstolpe kan ske.  
 
När fordonsgrind håller på att stängas bör passering undvikas såvida man inte kan säkerställas att en 
säker passering kan ske. 
 
8.2 Öppettider av grindar i Eslöv 
Fordonsgrinden på Hyveln är öppen mellan 05:30-18:00 alla vardagar.  
 
Fordonsgrinden på Hammaren är öppen mellan 07:00 – 17:00 alla vardagar.  
 
8.3 Öppettider av grindar i Hässleholm 
Fordonsgrinden är öppet alla vardagar 06.00- 17.30  
 
8.4 Öppettider av grindar i Hörby 
Fordonsgrinden är öppen mellan 06:00-18:00 alla vardagar.  
 
8.5 Tagg/Fjärröppnare 
För att kunna öppna grindarna de tider dessa hålls stängda krävs en ”tagg” eller fjärröppnare med 
rätt behörighet. Taggar och fjärröppnare kvitteras ut hos Flexilast. 
 
8.6 Uppställning av grind 
Under tidsperioder som fordonsgrind hålls stängd kan den hållas öppen med hjälp av nödstopp. Per-
sonen som utför detta är ansvarig för att inga obehöriga tar sig in på området samt att grinden stängs 
igen. 
 
Gånggrind kan även ställas upp med hjälp av strömbrytare på grindstolpe. Samma ansvar gäller som 
för fordonsgrind. 
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9. Fordonsvåg 
9.1 Vägning i Eslöv 
För att kunna använda fordonsvågen på Hammaren krävs ett vågkort som kvitteras ut på Flexilast, 
+46 413 682 00. 
 
10. Fordonsservice 
10.1 Service och underhåll i Eslöv 
Service och underhåll av fordon är tillåtet att utföras i tält 2 samt i verkstad, port 14 och 15. Personen 
som utför service ansvarar för att allt avfall som uppstår under servicen bortförs från området. 
 
10.2 Service och underhåll i Hässleholm 
Service och underhåll av fordon är inte tillåtet på området.  
 
10.3 Service och underhåll i Hörby 
Service och underhåll av fordon är tillåtet att utföras i begränsad omfattning i garaget. Personen som 
utför service ansvarar för att allt avfall som uppstår under servicen bortförs från området. 
 
11. Tillstånd 
11.1 Tillståndsplikt 
Fastighetsrelaterade leverantörer och entreprenörer ska kunna uppvisa nödvändiga tillstånd. 
 
12. Övernattning 
12.1 Övernattning 
Övernattning i någon av Flexilasts byggnader är inte tillåtet. 
 
13. Lagar och andra krav 
13.1 Lagefterlevnad 
Lagstiftning samt andra krav från t.ex. myndigheter ska självklart efterlevas. 
 
14. Revison 
14.1 Internrevision 
Flexilast förbehåller sig rätten att utföra interna revisioner av entreprenörer och hyresgäster för att 
säkerställa att dessa ordningsregler efterlevs. 
 
15. Tvätt 
15.1 Tvätt i Eslöv 
Tvättning får endast ske i tvätthall. Eget tvättmedel får inte användas. Tvätthallen får inte användas 
för att: 
a) spola av större mängder jord, lera, massa etc. 
b) spola rent flak 
c) spola av tankar 
 
Tvätthall ska rengöras efter avslutad tvätt. 
 
15.2 Tvätt i Hässleholm 
Tvättning får inte utföras på området. 
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15.3 Tvätt i Hörby 
Tvättning får endast ske på spolplatta. Endast miljömärkta tvättmedel får användas. Spolplattan får 
inte användas för att: 
a) spola av större mängder jord, lera, massa etc. 
b) spola rent flak 
c) spola av tankar 
 
Spolplattan ska rengöres efter avslutad tvätt. 
 
16. Samordningsansvar 
16.1 Samordningsansvar  
Flexilast har samordningsansvar för fastigheten. Samordningsansvarig ska se till att skyddsarbetet 
samordnas mellan de företag som verkar på området. Övriga företag och de som arbetar på platsen 
ska följa de anvisningar som den samordningsansvarige ger. 
 
Att det finns en samordningsansvarig arbetsgivare gör inte att de andra arbetsgivarna slipper det 
normala ansvaret för de egna arbetstagarnas arbetsmiljö. Samordningsansvaret gäller bara samord-
ningen och är inte något totalansvar för alla inblandade företags skyddsarbete. Även ensamföreta-
gare har skyddsansvar. 
 
16.2 Samordningsansvarig i Eslöv 
Samordningsansvarig är Henrik Anderson, +46 70 976 22 22.  
 
16.3 Samordningsansvarig i Hässleholm 
Samordningsansvarig är Helena Svenson, +46 73 353 82 00.  
 
16.4 Samordningsansvarig i Hörby 
Samordningsansvarig är Niclas Ström, +46 70 976 22 91.  
 
16.5 Skyddsombud 
Skyddsombud är Mattias Brummer, +46 70 976 22 12. 
 
17. Påföljder 
17.1 Överträdelse 
Överträdelse mot ovanstående ordningsregler beivras.  
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Avvikelser och förbättringsförslag 
 
I vardagen kan allting hända. De oplanerade incidenterna som inträffar eller kunde ha inträffat och 
på något sätt påverkar kvaliteten, miljön eller arbetsmiljön negativt kallar vi avvikelser eller förbätt-
ringsförslag. 
 
Så fort du upptäcker en incident som ger upphov till en avvikelse är du ansvarig för att en avvikelse 
blir skriven. Detta gör du genom att rapportera omgående till din transportledare. 
 
Om det är relevant så ta bilder som dokumentation. 
 
Nedanstående är exempel på incidenter där avvikelse ska rapporteras. 
 
Kvalitet 
Kunden är t.ex. inte nöjd med vårt sätt att utföra lastning, lossning, transporten, godset, tidsangi-
velse eller andra orsaker som stör kunden. 
 
Miljö 
Någonting har eller kunde ha inträffat med miljöpåverkan som följd så som slangbrott, kemikaliespill, 
kemikaliehantering mm.  
 
Arbetsmiljö 
En risk har eller kunde ha inträffat som föranleder en psykisk eller fysisk skada så som kränkande sär-
behandling, hot, våld, fallskada, klämskada mm. 
 
Övrigt 
Reklamationer som kan innebära kostnader för utförare och/eller Flexilast och som vid större hän-
delser leder till att försäkringsbolag kopplas in. 
 
Förfarande kring skador på gods 
Om en skada uppstår på transporterat gods ska aktuell transportledare samt försäkringsansvarig på 
Flexilast kontaktas snarast möjlig så skadeanmälan kan göras till försäkringsbolaget och eventuell av-
vikelse skrivas. 
 
Vid skadetillfället ska händelseförlopp skrivas ner och bilder tas. Detta lämnar chaufför/åkeri till Flex-
ilast, tillsammans med kontaktuppgifter, ordernummer samt övrig angelägen information. 
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Kontaktuppgifter 
 
Huvudkontor 
Flexilast Ek. För. 
Box 168, Industrivägen 1 
241 23 Eslöv 
+46 413 682 00 
info@flexilast.se 
www.flexilast.se 
 
Avdelningskontor Hässleholm 
Industrigatan 16, 281 43 Hässleholm 
 
Avdelningskontor Hörby 
Hantverksgatan 5, 242 35 Hörby 
 
Bygg & Entreprenad 
+46 413 682 61 
bygg.entreprenad@flexilast.se 
 
Industri & Handel 
+46 413 682 63 
Industri.handel@flexilast.se 
 
Jordbruk & Livsmedel 
Jordbruk 
+46 413 682 62 
jordbruk@flexilast.se 
 
Livsmedel 
+46 413 682 65 
livsmedel@flexilast.se 
 
Kran & Special 
Kran 
+46 413 682 64 
kran@flexilast.se 
 
Special 
+46 451 38 46 69 
special@flexilast.se 
 
Maskin 
+46 413 682 52 
maskin@flexilast.se 
 
Miljö 
+46 451 38 46 67 
+46 413 682 67 
miljo@flexilast.se 

Modul 
+46 451 38 46 68 
modul@flexilast.se 
 
Terminal 
+46 413 682 66 
terminal@flexilast.se  
 
Fastighet & Åkeri 
+46 413 682 70 
fastighet@flexilast.se 
akeri@flexilast.se 
 
VD 
Henrik Anderson, +46 413 682 22 
henrik.anderson@flexilast.se 
 
Transportchef 
Andreas Persson, +46 413 682 14 
andreas.persson@flexilast.se 
 
Marknadschef 
Roger Hurtig, +46 413 682 02 
roger.hurtig@flexilast.se 
 
Ekonomichef 
Björg Larsson, +46 413 682 29 
bjorg.larsson@flexilast.se 
 
IT-, kvalitets- och miljöchef 
Helena Svenson, +46 451 38 46 62 
helena.svenson@flexilast.se 
 
IT-, kvalitets- och miljöansvarig 
Mattias Brummer, +46 413 682 12 
mattias.brummer@flexilast.se 
 
Säkerhetsrådgivare 
Fredrik Nilsson, +46 413 682 24 
fredrik.nilsson@flexilast.se 
 
Krishantering 
Roger Hurtig, Marknadschef 
+46 413 682 02, +46 70 976 22 02 
 
Henrik Anderson, VD 
+46 413 682 22, +46 70 976 22 22 

 


