
På www.betongtransporter.se kommunicerar vi löpande ut händelser rörande säkerhet inom betongtransporter.

Rapportera omgående ALLA skador 
till din trafikledare 
För att underlätta administration och påskynda 
hantering med skador som uppkommer på for-
don, gods och sak/egendom har Mantum tagit 
fram en skaderapport som skall användas i alla 
sammanhang där skada uppstått. Din trafikle-
dare hjälper dig att fylla i skaderapporten. Bifoga 
gärna bilder på händelsen. Ett bra underlag på 
vad som skadats och vem som orsakade skadan 
underlättar dessutom för försäkringsbolaget och 
det blir en förhoppningsvis snabb och effektiv 
hantering av ärendet. 

 

Fr o m 1 okt 2016 kommer MANTUM 
att debitera 450 kr/timme för  

utredning av de skadeärenden som  
inkommer till MANTUM där vi  
SAKNAR skaderapport från  

chaufför/UE. 

Infoblad SEPT 2016 
OBLIGATORISKT ATT SPRIDA TILL SAMTLIGA CHAUFFÖRER 

Special

I syfte att höja vår leveranssäkerhet 
och minimera avvikelser kommer 
MANTUM från och med 1 okt 2016 
att enbart skicka elektroniska  
bokningar. 

Detta innebär att du som chaufför omgående
måste utrusta din bil med smartPhone (Android) 
eller surfplatta (Android) för att kunna ta emot 
bokningarna elektroniskt via Vehco-appen.

Har du några frågor eller funderingar 
– ta kontakt med din trafikledare. 

Vår leveranssäkerhet 
- elektroniska bokningar

Special

Påminnelse, ring alltid till montage vid förseningar!



Prenumera på vårt nya nyhetsbrev. 
Då får du alla nyheter i direkt i mailen.  
Anslut dig på www.betongtransporter.se  

Special

Tillbud 16-09-08 Vält vägg
Väggarna stod mot varandra och när första väggen lyftes så välte den andra väggen mot den 
som lyftes. Mot bakgrund av känsligheten så ställs väggarna mot varandra och de korsdras 
under transport. Dock är det väldigt svårt att individuellt lastsäkra vid lastning och lossning. 
Korsdragningen görs i lyften, men det innebär att väggen står fritt vid lastning innan säkring 
vid lastning och väggen står fritt vid lossning innan oket kopplar.

INDIVIDUELL LASTSÄKRING GÄLLER ALLTID vid lastning/lossning och att 
oket inte får släppas/fästas innan väggen är säkrad. Detta gäller även ”när 
det inte går” eller ”när man inte får”.


