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Sikring mod personskader 
med hylder i pallereoler 
ved følgende forhold:

• Over plukkepladser

• Over gennemkørsler

• Over flugtveje

• Over slangevindere, brandskabe, etc.

• Over el-tavler eller lignende
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UDDRAG AF ARBEjDSTILSyNETS BEKENDTGøRELSE NR. 612 AF 25. jUNI 2008:

§ 51 – Brugsanvisning og mærkning 
Med leveringen af et teknisk hjælpemiddel skal følge sådan brugsanvisning, som er nødvendigt for, at hjælpemidlet kan
anvendes, transporteres og opstilles sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt holdes i forskriftsmæssig stand.
Hertil hører fornødne angivelser, planer, diagrammer o.l. for hjælpemidlets indretning og funktion, oplysning om farer eller
andre særlige forhold ved hjælpemidlet, herunder begrænsninger i brugen, som kan have betydning for sikkerhed og sundhed
i arbejdsmiljøet, og som ikke er almindeligt kendt. Den skal desuden indeholde oplysning om evt. særlige sikkerhedsforanstalt-
ninger, som er nødvendige i forbindelse med hjælpemidlets anvendelse, transport, opstilling og vedligeholdelse. Er personlige
værnemidler nødvendige, skal brugsanvisningen give oplysning om disses art og anvendelse, som er i overensstemmelse med
de regler, der måtte være givet herom.

Stk. 2. Brugsanvisningen skal være fyldestgørende og let forståelig for dem, der kan påregnes at skulle benytte den. Den skal 
være affattet på dansk, medmindre andet følger af særregler, eller direktøren for Arbejdstilsynet tillader eller stiller krav om et 
andet sprog.

Stk. 3. I det omfang det kan have sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal brugsanvisningen, væsentlige dele heraf 
eller henvisninger til den være angivet direkte på hjælpemidlet eller på skilt, opslag e.l., til opsætning ved dette.

Stk. 4. Enhver maskine, der udleveres eller udstilles her i landet, skal være forsynet med fremstillerens eller for importerede 
maskiners vedkommende importørens navn og adresse eller med anden markering, som gør det let at identificere fremstilleren, 
henholdsvis importøren på hjælpemidlet, eller på skilt, opslag e.l. til opsætning ved dette.

KRAVENE I BEKENDTGøRELSE NR. 612 SKAL OPFyLDES AF LEVERANDøREN.

UDDRAG AF ARBEjDSTILSyNETS BEKENDTGøRELSE NR. 1109 AF 15. DECEMBER 1992 MED SENERE
æNDRINGER:

§ 7. Opstillingen af et teknisk hjælpemiddel skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig.

Stk. 2. Det skal herunder sikres, at underlag, understøtning, fastgørelse og stabilitet er forsvarlig under hensyn til hjælpemidlets 
vægt, form og anvendelse.

KRAVENE I BEKENDTGøRELSE NR. 1109 SKAL OPFyLDES AF BÅDE LEVERANDøREN OG BRUGEREN.

Se tillige DS/EN normerne på side 6-7 og fremefter.

INDRETNING AF TEKNISKE HjæLPEMIDLER

INDLEDNING

Hvert år sker der en del ulykker i forbindelse med håndtering af varer og gods i pallere-

oler. Mange af disse ulykker kan undgås, såfremt pallereolerne og miljøet omkring disse 

er udformet i.h.t. reglerne om sikkerhed. Disse findes i love og bekendtgørelser om 

arbejdsmiljø, og er omtalt i Dansk Standard DS/EN 15512 – 15620 – 15629 – 15635. 

Vi gør i denne vejledning opmærksom på de faktorer, der er gældende ved sikring af 

områder med risiko for personskader på lageret.

SIKRING MOD PERSONSKADER I PALLEREOLER

Hvis ALLE varer på bærelaget over en plukkeplads er forsvarligt folieomviklet, 

eller ALLE varer er fuldt beskyttet af pallerammer, er det KUN pallen, 

der skal sikres med et sikkerhedsindlæg.

SLANGEVINDERE PLUK FRA PALLEUDTRÆK GENNEMKØRSEL PLUKKEREOLER FLUGTVEJ 

EL-TAVLER 
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2018 VEJLEDNING

Arbejdstilsynet har overfor FLAM bekræftet at følgende regler for sikring over plukkepladser i 

pallereoler er gældende:

• Pallen må ikke kunne falde ned

• Intet gods der befinder sig på en palle over en plukkeplads, må kunne falde ned

Det betyder at der ALTID skal monteres nethylder eller tilsvarende for at sikre mod person-

skader i områder hvor der foregår plukning eller andre arbejdsfunktioner. 

Hylder SKAL monteres på bærelag over områder, hvor der foregår arbejdsfunktioner.

Områder der skal sikres mod personskader omfatter:

• Bærelag over plukkepladser

• Bærelag over gennemkørsler

• Bærelag over flugtveje 

• Bærelag over opsatte slangevindere samt brandskabe

• Bærelag over monterede el tavler eller lign. 

Uddrag af korrespondance med Arbejdstilsynet:

Der angives følgende i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning § 1, stk. 2 »Arbejds-

plads«: Det sted inden for arbejdsstedet, hvor den enkelte ansatte udfører et arbejde.

§ 10, stk. 4 Områder, hvor der kan være risiko for nedstyrtning eller nedstyrtende genstande,

skal sikres ved indhegning, overdækning eller anden passende foranstaltning.

Der vil derfor være krav om overdækning til sikring mod nedfaldende gods.

Venlig hilsen 

Anders Mortensen

Chefkonsulent

 Arbejdstilsynet

 Landskronagade 33 | 2100 København Ø

T 70 12 12 88 | at@at.dk | www.at.dk



FLAM er brancheorganisation for danske leverandører af 
lagerindretning og materialehåndteringsudstyr.

Foreningens medlemmer har forpligtet sig til at overholde danske 
og fælleseuropæiske normer, standarder og lovgivningsmæssige 

regler, at yde kvalificeret rådgivning og at levere proukter og 
ydelser, der lever fuldt ud op til disse standarder.

Du kan få yderligere oplysninger om FLAM på www.flam.dk eller 
ved at kontakte virksomheden, der har udleveret denne brochure.

FLAM er brancheorganisation for danske leverandører af 
lagerindretning og materialehåndteringsudstyr.

Foreningens medlemmer har forpligtet sig til at overholde danske
og fælleseuropæiske normer, standarder og lovgivningsmæssige

regler, at yde kvalificeret rådgivning og at levere produkter og 
ydelser, der fuldt ud lever op til disse standarder.

Du kan få yderligere oplysninger om FLAM på www.flam.dk eller 
ved at kontakte virksomheden, der har udleveret denne brochure.
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