
Prevent anordnar fyra kostnadsfria konferenser i mars 2011 för att fästa uppmärk-
samhet på riskerna med användning av truckar och förmedla kunskap om hur man
kan minska dem. Bland annat kommer nya Riktlinjer för truckförares kunskaper
och färdigheter – TLP10 att presenteras. 

Prevent bjuder in till konferens

Säkrare hantering av truckar 
– hur når man det?



Säkrare hantering av truckar 
– hur når man det?

Under konferenserna presenteras och diskuteras förhållanden som kan bidra till ett säkrare truck -
arbete.

Innehåll

� Vad visar arbetsskadestatistiken?

� Fysisk och organisatorisk arbetsmiljö – vad kan göras på arbetsplatserna för att minska riskerna?

� Ett praktiskt exempel på hur ett företag arbetar med trucksäkerhetsfrågor.

� Nya riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10.

� Design och funktionalitet – kan truckarna göras säkrare?

� Vilken roll kan arbetsmarknadens parter spela för säkrare truckanvändning?

Målgrupp

Alla som arbetar med truck, arbetsleder/övervakar truckarbete, utbildar truckförare eller på annat
sätt är engagerade i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor med truckanknytning.

Konferenserna är kostnadsfria. Vid utebliven närvaro
förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift på 300 kr.



Program
08.30 Kaffe och smörgås

09.00 – 10.40 Välkomna

Skador till följd av truckarbete – vad säger statistiken?

Aktuellt från Arbetsmiljöverket

Säkert truckarbete – vad kan man göra på arbetsplatserna?

Nya riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter - TLP10

10.40 – 11.00 Frukt- och fikapaus

11.00 – 12.30 Hur ser truckarna ut i framtiden – vad kan vi förvänta oss av den 
tekniska utvecklingen?

Så här arbetar vi på vårt företag för att öka trucksäkerheten 
– ett praktiskt exempel

Paneldiskussion med bland andra arbetsmarknadens parter

Dagen avslutas

Med reservation för ändringar.

Tid och plats

Malmö 2 mars 2011 Stockholm 22 mars 2011
Luftkastellet i Slagthuset Westmanska Palatset

Göteborg 8 mars 2011 Skellefteå 29 mars 2011
Elite Park Avenue Hotel Scandic

Bakom både riktlinjerna och konferenserna står även Teknikföretagen, Svensk Handel, TransportGruppen,
Skogsindustrierna, LO, Handelsanställdas förbund, Svenska Transportarbetarförbundet, IF Metall,  Transportfackens
Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) och Maskinleverantörerna.



TEXTA TYDLIGT TACK!

Jag anmäler mig till konferensen Säkrare hantering av truckar

� Malmö 2 mars 2011

� Göteborg 8 mars 2011

� Stockholm 22 mars 2011

� Skellefteå 29 mars 2011

Företag _______________________________________________ Kundnr __________

Namn ___________________________________________________________________

Adress __________________________________________________________________

Postnr/Ort _______________________________________________________________

Tel (Vx.) _________________________________________________________________

E-post __________________________________________________________________

Prevent, Box 20133, 104 60 Stockholm • www.prevent.se • Tel: 08-402 02 00 • Fax: 08-402 02 50

Prevent
Svarspost
Kundnummer 110660200
110 20 Stockholm

Frankeras ej
Prevent
betalar portot

Säkert truckarbete

Varje år inträffar omkring 800 olyckor med truck på svenska
arbetsplatser. Trucken är utan jämförelse den maskin som är
inblandad i flest olyckor. Dessutom blir följderna ofta allvarliga
skador.

I den här broschyren finns exempel som visar hur riskbedömning av
truckarbete genomförs, tips för truckförare och andra på arbetsplat-
sen samt en checklista som kan användas för att kartlägga risker i
arbetsmiljön med truck. Här finns också en sammanställning av regler
som berör användning av truck.

Riktlinjer för truckförares kunskaper
och färdigheter – TLP10

Dokumentet Riktlinjer för truckförares
kunskaper och färdigheter – TLP10
uttrycker en partsgemensam syn på vad
truck förare ska kunna för att truckarbete
ska kunna utföras säkert och effektivt och
så att arbetsgivare kan uppfylla kraven om
körtillstånd enligt Arbetsmiljöverkets före-
skrifter om Användning av truckar. 

Dokumenten är kostnadsfria och kan laddas
ner på www.prevent.se/truckar

För anmälan!  
Posta eller faxa nedanstående talong, gå in på www.prevent.se/webbshop, 
ring 08-402 02 00 eller mejla in den ifyllningsbara pdfen till truck@prevent.se.
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