
Du är väl rätt utrustad?
I de fall du hanterar betongelement är det viktigt att du har 
rätt utrustning och följer lokala skyddsföreskrifter inom 
områden för lastning och lossning. 

Hjälm

ID06-bricka 

Reflexväst eller 
motsvarande 
varselklädsel

Instruktioner för 
körning av element

Skyddsskor

Ny tid. Nya lösningar.



Åtgärder vid olycksfall
1. Rädda liv 
• Inventera skadeläget hos de  

inblandade. 
• Vidta åtgärder för personer med 

andningssvårigheter, starkt blödan-
de eller som är medvetslösa. 

• Ta hand om personer med andra 
svåra kroppsskador.

• Ta hand om chockade personer. 
• Undvik att röra ryggskadade/nack-

skadade. 
• Om möjligt släck brand. 
• Finns sjukvårdskunniga på platsen? 
 
2. Larma 
• Ring ambulans, räddningstjänst, 

polis på telefonnummer 112. 
• Uppge ditt namn och telefonnum-

mer. 
• Uppge noga var olyckan inträffat. 
• Uppge hur många skadade som 

finns och om möjligt typen av ska-
dor. 

• Uppge om det finns fordon med far-
ligt gods, ADR-klassade transporter. 

 
3. Säkra platsen 
• Flytta skadade som riskerar påkör-

ning. Iaktta försiktighet. 
• Flytta fordon som står mycket trafik-

farligt till (säkra fordonets placering 
vid olyckan innan flytt). 

• Sätt ut varningsskyltar och tänd var-
ningsblinkers. Skylta på tillräckligt 
långt avstånd från olycksplats

4. Iaktta  och informera
• Notera dina iakttagelser om du kan. 
• Har du möjlighet - fotografera  

platsen. 

• Markera plats för flyttade bilar. 
• Lämnar någon inblandad platsen?  
• Ring din transportledning och infor-

mera om läget.
 
5.  Psykisk första hjälp 
• Vid ett olycksfall behöver de  

inblandade ofta inte bara hjälp med    
fysiska skador utan också hjälp med 
det psykiska tillstånd man kan  
hamna i. 

• Oro, ångest och förvirringstillstånd 
kan uppstå. 

• Tala om vem du är och att du vill 
hjälpa till. 

• Lyssna mer än att du pratar själv. 
• Låt den drabbade beskriva sin situa-

tion och acceptera hans reaktioner. 
• Inrikta samtalet på nuet. 
• Var ärlig och ge saklig information 

om det som händer, t ex att  
ambulans är på väg. 

• Ge inte goda råd och bortförklara 
inte problemen. 

• Diskutera inte skuldfrågan. 
• Lämna inte den drabbade ensam. 
• Försök att vara lugn och saklig. 

6. Transportledningens ansvar vid   
    olycksfall

• Transportledningen  skall omgående 
skicka ett mail om olyckan till  
special@mantum.se.


