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Checklista – Inför ditt nya lagerprojekt 

Innan du ger dig in på checklistan vill vi att du tar del av ett par saker som vi tycker du bör ha koll på 
innan ni tar några större/kostsamma beslut. 
 
Innan lokaler köps eller hyresavtal ingås, se till att Ni får in ert behov av pallplatser både till yta och 
höjd och helst lite till. Många gånger skickar vi en ritning till kunder som blir besvikna då man inte får 
in så mycket pallplatser man egentligen hade behövt.  
  

Om Er tillväxt är och beräknas förbli stadig så kan det vara klokt att skaffa sig en aning för stor 
lokalyta. Detta avgör vad ni behöver för lokal. 

Ring en leverantör av lagerinredningar innan Du ringer någon annan, du får hjälp med ritningar och 
tips på hantering och flöden som stöder Er verksamhet. 

 

1. Gör klart med ett exakt datum för inflyttning 
Tidpunkten då allt skall vara monterat och klart för inlastning. Detta styr hela projektet från 
beställning till produktion och leverans/montering. 

 
2. Kontrollera så golven i lokalen klarar de punktlaster som den tilltänkta lagerinredningar kräver. 
 
3. Kontrollera så lokalens sprinkleranläggning är anpassad till det Ni skall förvara 

Det händer ibland att man måste komplettera i efterhand med sprinkler i sina ställage. 
 
4. Har Ni med Er truckar sedan tidigare eller skall detta också införskaffas? 

Hur högt lyfter den befintliga trucken? Den kanske bör bytas om lokalen ger andra förutsättningar.  
 

5. Vilka fria mått(truckgång, höjd i tunnlar) kräver trucken?  
Detta ihop med måtten på ställage och behov av pallplatser avgör hur Er lokal bör se ut både ti ll 
storlek och utformning 

6.  Ljussättning, Takstolar, Ventilation 
Se till så att raderna med lysrör inte blir inbyggda i pallstället utan placeras i truckgångarna. Detta 
gäller även takstolar och ventilation. 

7  Säkerhet  
Lägg upp en plan för säkerheten på Ert lager med ansvariga och gör klart för Er vilka krav 
arbetsmiljöverket ställer på brukare av pallställ och andra lagerställ. Detta bör efterlevas.  
Säkerhetsnivå i form av stolpskydd, gavelskydd, rasskydd, genomskjutningsskydd, besiktningar och 
framtida reparationer/service samt bestämda tidsintervaller på dito och riskrundor mm bör tas beslut 
om och dokumenteras för ert arbetsmiljöarbete. 

8 Nytt eller begagnat?  
Har ditt företag någon miljöpolicy/miljöarbete som föreskriver att miljövänliga alternativ skall beaktas. 
Kolla med oss om vi har kvantiteter för att täcka Ert behov. På detta sätt bidrar båda parter till att 
värna om vår miljö. 




