
 

ALARMERING (Ring 112) 

 Beskriv ulykkens art.

 Antal tilskadekomne.

 Opgiv eget navn.

 LOGSTORs adresse.

 Oplys om telefonnummer.

 Oplys om KONTAKTPUNKT A eller B jf. kort.

KONTAKT MEDARBEJDER 

 Ved alle uheld, kontaktes en LOGSTOR medarbejder hurtigst

muligt.

PERSONULYKKE 

 Stands ulykken og giv førstehjælp.

 Tilkald hjælp.

 Alarmer 112 hvis nødvendigt.

 Modtag ambulance (KONTAKTPUNKT A eller B jf. kort)

BRANDALARM 

 Røgalarmer findes i alle bygninger.

 Brandvæsen tilkaldes automatisk.

 Sluk branden hvis muligt.

 Evakuer området og gå til nærmeste SAMLINGSSTED (se

kort).

 Alarmer 112 hvis nødvendigt.

GASALARM 

 Afdelinger med polyuretanskum har gasalarmer.

     Lampe: Alarm. Området forlades.

 Lampe: Advarsel. Området forlades.

 Ved alarm evakueres området. Brandvæsen tilkaldes

automatisk.

 Gå til nærmeste SAMLINGSSTED (se kortet).

KEMIKALIEUDSLIP 

 Kontakt LOGSTOR medarbejder. Stop udslippet.

BEREDSKABSØVELSER 

 Der foretages jævnligt beredskabsøvelser. Forhold dig som

hvis det var en virkelig hændelse.

LOGSTOR A/S  
Danmarksvej 11 – 9670 Løgstør 
Tel. +45 9966 1000   Fax +45 9966 1180 
logstor@logstor.com   www.logstor.com 

Generel information 

ANKOMST OG AFREJSE 

Adgang til LOGSTOR A/S i Løgstør sker 

ved registrering enten i receptionen i 

administrationsbygningen (07.30-16.00 

mandag - torsdag og 07.30-15.00 fredag) 

eller i Portnerhuset på Fynsvej (07.00-

15.00 mandag – torsdag og 07.00-14.30 

fredag) Du modtager et LOGSTOR 

gæstekort, som skal bæres synligt under 

besøget. Kortet skal afleveres når du 

forlader virksomheden. 

Information om  
miljø- og arbejdsmiljøregler 
til underleverandører hos 
LOGSTOR A/S i LØGSTØR 

I denne folder finder du 

 Generel information

 Information om sikkerhed

 Miljøinformationer

 Beredskab

 Kort over fabriksområdet

 Kontakter
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DIN KONTAKTPERSON 

Din kontaktperson skal sikre, at du får den 

nødvendige information om miljøregler, 

sikkerhed, beredskab og færdsel på 

fabrikkens område. 

Din kontaktperson skal ledsage dig, når 

det er nødvendigt. 

UNDER BESØGET 

Det er ikke tilladt at tage billeder eller nyde 

alkohol på LOGSTORs område. 

Tobaksrygning er kun tilladt udendørs på 

afmærkede områder. 

Varebiler har adgang til området, når dette 

er absolut nødvendigt. Dette kræver en 

”køretilladelse”. Den maksimale hastighed 

er 20 km/t. Følg i øvrigt altid instruktioner 

fra LOGSTORs medarbejdere. 

Beredskab 

● 

● 

20 

UNDERLEVERANDØRENS ANSVAR 

Alle der arbejder og færdes på 

LOGSTORs område, skal være informeret 

om gældende regler (denne folder). 

Underleverandøren er ansvarlig for skade 

på LOGSTORs ejendom eller personer, 

som følge af fejl eller forsømmelser hos 

underleverandøren. 

Underleverandøren skal holde sine 

medarbejdere, materiel, værktøj mm 

forsikret. 

mailto:logstor@logstor.com
http://www.logstor.com/


Information om sikkerhed 

VED OPHOLD I PRODUKTIONSOMRÅDET 

skal der anvendes sikkerhedsvest eller – 

jakke,  sikkerhedsfodtøj og hovedværn. 

Øjen- og høreværn er påbudt i nogle 

områder. Dette vil fremgå af skilte ved 

indgang til bygninger. 

Risikofyldt arbejde: Inden der udføres 

risikofyldt arbejde skal LOGSTOR 

informeres. Vær særligt opmærksom ved 

”varmt arbejde” og ved alt arbejde i de 

afdelinger hvor der arbejdes med 

skumvæsker (Isocyanat og Polyol med 

cyclopentan). Arbejdsmiljøorganisationen 

inddrages hvis nødvendigt.  

 

Kurser: LOGSTOR kan kræve 

dokumentation for krævet uddannelse, fx 

truck, epoxy (PUR), varmt arbejde. 

SIKKERHEDSINFORMATION 

Hos LOGSTOR har sikkerheden og et 

godt arbejdsmiljø højeste prioritet. Der er 

derfor en række enkle regler og krav du 

skal opfylde, når du er på besøg hos os.  

FØRSTEHJÆLP og HJERTESTARTERE 

I alle vores afdelinger er der medarbejdere, 

der er uddannet i førstehjælp. Derfor er 

hjælpen altid tæt på. Vi har også 2 

hjertestartere som alle må anvende. Se 

placeringen på kortet i denne folder. 

TRUCKKØRSEL 

Der er megen truckkørsel på vores 

område. Især ved kørsel med store trucks 

skal du være agtpågivende. Sørg for at få 

øjenkontakt med truckføreren og gå 

ALDRIG under ”HØJE LÆS”, dvs. når 

truck kører med gods løftet højt op. 

Kort over fabriksområdet Miljøinformationer + Kontakter 

BYGNINGER = HAL 

6 Kvalitet og Miljø, Lab. 7a,b,c Lager 

8 Smede (PTA) 9 Råpex, Ekstruder 

11 Lager 12 12-16m produktion

13+15 Industri produktion 14+45 Administration 

17 Sandblæserhal 18+19  Konti 1+2 

20 Savhus 21 Lager 

22+23 Konti 3 (drejekonti) 24 Kursus, Vedligeholdelsesafd. 

25+32 Lager 26 Kemikalielager 

27 Pex produktion 28 Truckværksted 

33 Slyngrenser 34 Smede (ekstern)  

35 Lager 39 Genanvendelseshal 

Parkering 

Indgang gæster 

SAMLINGSSTEDER 

KONTAKTSTED FOR FALCK 

HJERTESTARTERE  • 

MILJØINFO 

LOGSTOR A/S i Løgstør er certificeret efter 

Miljøstandarden ISO 14001. Det betyder bl.a., at vi 

har forpligtet os til at reducere og forebygge den 

negative påvirkning vores aktiviteter har på miljøet. 

Det gør vi ved 

 At minimere forbruget af ressourcer og

frembringelse af affald, optimering af genbrug

af affald og forebyggelse af forurening.

 At substituere miljøbelastende stoffer i

produktionen, hvor det er muligt.

 At være bevidste om miljøstyring hos

leverandører.

Vores underleverandører skal kende vores 

miljøpolitik, som findes på www.logstor.com, og vi 

forventer, at I efterlever vores regler og forebygger 

miljøbelastningen fra jeres aktiviteter på LOGSTOR 

i videst muligt omfang. 

Måleværktøj: Alt måleværktøj skal være tydeligt 

mærket, så det er muligt at afgøre, om det er 

kalibreret eller ej. 

Kemikalier: Emballage skal være korrekt mærket 

og leverandørbrugsanvisning skal kunne fremvises. 

Ved udslip: Se Kemikalieudslip i denne folderder. 

Affald: Underleverandøren bortskaffer selv 

overskudsmateriale og affald. Det kan aftales, at 

LOGSTOR bortskaffer affald og i så fald skal 

LOGSTORs regler altid følges. 

KONTAKT

Miljø, arbejdsmiljø og 

sikkerhed: 

John Lundgaard  99 66 10 46

• 

• 

• 

Information om sikkerhed 

http://www.logstor.com/

