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Gode råd 
• Bestem, hvem der er ansvarlig for reolernes sikkerhed. 

• Instruer om, at alle påkørsler eller andre skader straks meldes til den reolansvarlige. 

• Gennemgå alle mejeriets pallereoler for at sikre, der ikke er blandet flere typer og fabrikater sammen. 

• Den reolansvarlige bør proceduremæssigt tjekke reolerne visuelt for skader, mangler og forkerte belastninger 

med f.eks. en uges mellemrum. 

• Monter truckværn ved alle hjørner, og hvor der ellers kan være risiko for påkørsel af reolsystemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevante links 

 
• Vejledning FLAM – vejledning om pallereoler 
 

• Bekendtgørelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler 
 

• Se evt. også: DS/EN 15635:2008 Stationære opbevaringssystemer af stål – Anvendelse og vedligeholdelse af  
udstyr til opbevaring 

Fakta om inventar og udstyr 

 – pallereoler 

 

XXXX Krav 
Vurder om: 

• Pallereolen er forsvarlig uden buler og knæk 

på gavle, vanger og skråstivere. 

• Vangerne er uden synlig nedbøjning. 

• Der er låsebolte i alle samlinger. 

• Hele reolen har fået et årligt eftersyn. 

• Reolen har belastningsangivelser. 

• Reolen er læsset sikkert. 

• Gennemgange o.l. er sikret mod nedfaldene 

emner. 

• Fritstående reoler har pallestop. 

•  

 

 

Arbejdstilsynets regler og praksis 
• Reolerne skal normalt være fastboltet, så de ikke kan vælte. 

• Reolsystemet skal være skiltet med maximale belastninger. 

• Forskellige reolsystemer må ikke blandes. 

• Pallereolerne skal undersøges grundigt efter leverandørens 

anvisning af en sagkyndig person. Det skal normalt ske 

minimum en gang om året. Undersøgelsen skal omfatte 

gavlstiger, vanger, låsebolte og alt andet tilbehør.  

• Der skal føres register over undersøgelserne med angivelse 

af deres resultater og efterfølgende udskiftninger.  

• Det skal i øvrigt ved løbende eftersyn og vedligeholdelse 

sikres, at reolerne holdes i forsvarlig stand og repareres 

eller tages ud af brug ved opståede skader, som f.eks. 

påkørsel med gaffeltruck. 

• Reoldele må IKKE repareres. De skal udskiftes. 

 

 

 

Yderligere tiltag 
Risikoen for ulykker på 

stiger skyldes ofte: 

• Opstilling på glat eller 

blødt underlag. 

• Opstilling med forkert 

hældning. 

• At der udføres opgaver 

fra stiger, som bør 

udføres fra stillads, lift 

eller anden 

arbejdsplatform. 

 
Vurder derfor altid, om en 

stige er det rigtige at bruge 

til udførelsen af arbejdet. 

 

 

 

Yderligere tiltag 
Risikoen for ulykker ved lag-

erets pallereoler skyldes ofte: 

• Forkert brug af gaffeltruck 

• Forkert afsætning af paller i 

reolen 

• Brug af beskadigede paller 

• At knæk på skråstivere og 

gavle ikke tages alvorligt 

• At der mangler låsebolte, 

hvor vangerne er sat i 

gavlene 

• Husk: kravl aldrig op i en 

pallereol. 

 

 

 

 

http://flam.dk/pallereoler_og_sikkerhed_pa_lagret.pdf
http://flam.dk/pallereoler_og_sikkerhed_pa_lagret.pdf
https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/anvendelse-tekniske-hjaelpemidler-1109-sam/

