
Säkerhetsanvisning för drivningsplats

Rör dig tryggt på 
drivningsplatsen!

När avverkningen i den egna sko-
gen har börjat vill du kanske besöka 
drivningsplatsen. Det kan du göra 
bara du följer säkerhetsanvisningen 
för drivningsplatser. Genom att följa 
anvisningarna hjälper du dem som 
arbetar på drivningsplatsen att göra 
din dag säker. 
 

1. Ring alltid först!

Ring först föraren och kom överens om att besöka driv-
ningsplatsen. I förhandsmeddelandena om drivningen finns 
maskinförarens telefonnummer. Samma nummer finns även 
på skylten på drivningsplatsen.

2. Att röra sig på drivningsplatsen

Minimiavståndet till en maskin i arbete är 90 meter. Närma 
dig maskinen först när den har stoppats och du har fått lov av 
föraren att komma närmare. 

Stockar och virkeshögar. Stig inte upp på eller gå på stockar 
på grund av halkrisk. Det är förbjudet att klättra upp på virkes-
högar på grund av rasrisk. 



3. Skyddsutrustning

Använd hjälm och skyddsglasögon. Det kan falla ner 
grenar från stående träd efter avverkningen eller du kan få
kvistar i ögonen. Hjälmen skyddar ditt huvud och skyddsgla-
sögonen dina ögon från dessa olyckor.

Ta på dig en reflexväst. Se till att du syns! Klä på dig färg-
granna kläder och en reflexväst så syns du bättre i terrän-
gen. I samband med virkesaffären får du en reflexväst om du 
vill ha en. 

Använd terrängskor. I skogen är det alltid bra att ha stadiga 

skor med bra grepp.

4. Ge föraren arbetsro. Föraren berättar gärna om 

drivningen, men ge honom sedan arbetsro, för arbetet kräver 

all uppmärk-samhet.  Maskinhytten är endast avsedd för 

förare. Av säkerhetsskäl är närvaro av andra i hytten inte 

tillåten under arbete. 

Det är inte tryggt att röra sig på en drivningsplats utan  
skyddsutrustning. Om du inte har skyddsutrustning kan du 
låna den av maskinföraren. Nämn detta för föraren när du 
ringer honom innan ditt besök på drivningsplatsen. 

 Skyddshjälm 

 Skyddsglasögon

 Reflexväst

  Stövlar med bra 

grepp 
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3. Personal protective equipment

Wear a helmet and safety glasses. Branches may fall 
down from standing trees after logging or twigs may hit your 
eyes. The helmet and safety glasses will protect you in the 
case of such incidents. 

Wear a high-visibility vest. Be colourful to be seen. Wear 
brightly coloured clothing and a high-visibility vest so you 
can be better seen in the terrain. We will give you a vest if 
you like when signing a timber sale agreement.

Wear terrain boots. In the forest, you should always wear 
sturdy, non-slip boots.

4. Let the harvester operator do his job. The operator will 
be happy to tell you about the logging, but please let him get 
back to his work soon because mechanised harvesting will 
require all his attention.

It is not safe to move around a logging site without personal 
protective equipment. If you don’t have access to safety 
gear, you can borrow some from the harvester operator. 
Please remember to mention this need when calling him 
before your site visit.
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Protective helmet

Safety glasses

High-visibility vest

Non-slip boots


