
Faktablad LUPNUMBER

En tydlig utgångspunkt för all logistik när gods lastas och lossas är att 
det enligt arbetsmiljölagen är platsägaren som ansvarar för säkerheten. 
Dessutom ska naturligtvis arbetet gå snabbt och smidigt. Därför har vi 
utvecklat LUPNUMBER®.

Hur är det hos er? Har du full koll på företagets 
lastkaj? Vet du säkert att lastning och 
lossning sker med maximal såväl effektivitet 

som säkerhet? Använder ni den senaste tekniken 
för att skapa den skarpast tänkbara logistiska 
miljön? Är du helt trygg med att era rutiner och er 
säkerhetsinformation till chaufförerna uppfyller 
lagens krav? 

Håll med om att detta är frågor värda att fundera på. 
Även om ditt företag har välsmorda transportflöden 

och är helt befriat från olyckor finns det alltid något 
som kan göras bättre. Dessutom skärps efter 
hand tillämpningen av arbetsmiljölagen och olika 
regulatoriska krav. Det förändrar förutsättningarna 
för platsägarna. En vanlig missuppfattning är att 
det är transportföretagen som ansvarar för sina 
chaufförer. Det är sant när de sitter i bilen. Men 
allt som händer utanför förarhytten är platsägaren 
ovillkorligen ansvarig för.

Vi hjälper dig till bättre anläggningslogistik 
– snabb, säker, lagenlig



Alla arbetsplatser kan bli bättre
LUPNUMBER® är en molnbaserad plattform för informationsutbyte 
mellan godsterminal och lastbil. 

På LUP Technologies vet vi att snabb, relevant och välriktad 
kommunikation mellan de företag som tar emot och sänder iväg gods 
och de transportörer som kör bilarna är en förutsättning för effektivitet 
och säkerhet. 

Vi gör gärna besök hos er för att på plats analysera transportflödena. 
Även om många arbetsplatser är fantastiska har vi ännu inte träffat på 
någon som inte kan göras bättre!

LUPNUMBER® är ett skarpt verktyg för att ge viktig information om ditt företags säkerhetsregler och 
rutiner till de lastbilschaufförer som besöker era terminaler. Ett av de vanligaste problemen är nämligen 
att informationen till chaufförerna inte når fram som den ska. Alltför ofta är den heller inte tillräcklig. Eller 
föråldrad. Allvarligast förstås sådana brister som gäller säkerhetsinformation. 

Med LUPNUMBER® känner chaufförerna till de säkerhetsregler som gäller på din godsterminal – och kan följa 
dem utan svårigheter. Det är bokstavligen en fråga om liv och död. Godshantering hör, som du vet, till de mest 
olycksdrabbade verksamheterna. 

Med LUPNUMBER® kan du också effektivisera flödena. Det är viktigt att chaufförerna vet vilken grind de ska 
använda, var de ska ställa bilen vid lastkajen, hur de ska meddela att de kommit. Sådant skiljer sig mellan 
arbetsplatser. Och du kan själv anpassa arbetsplatsens kapacitet efter transportflödena.

Bättre information – förutsägbar logistik
När logistiken flyter jämnare och mer förutsägbart ökar arbetsplatsens kapacitet. Ni kan ta emot och skicka 
iväg fler bilar, med mindre stress.

Vilket i sin tur är både en trivsel- och säkerhetsfråga.

• Vi går igenom arbetsplatsen och ser om den och dess rutiner uppfyller lagens krav på arbetssäkerhet.

• Vi undersöker också om informationen om dessa frågor till chaufförerna är tillräckligt relevant och tydlig.   
 Det är ju du som platsägare som ansvarar för att de följer säkerhetsrutinerna.

• LUPNUMBER® innehåller informationsmaterial som visar exakt hur arbetet ska utföras, vilken    
 skyddsutrustning som krävs och så vidare.

• Om så behövs tar vi i LUPNUMBER® fram tydliga nya rutiner och ser till att de är lagenliga och effektiva.   
 Givetvis i samråd med er.

Hela denna information kan vi samla under ett LUP-nummer som chaufförerna kan nå via sina mobiler. 
Därmed är de väl förberedda när de anländer. I det digitala systemet kan de också kvittera att de verkligen 
läst informationen och är väl införstådda med vilka rutiner som gäller. I dag kan informationen ges  
på upp till 20 olika språk.
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