
Instruktioner för 
framkomlighet och säkerhet

Special



Generella krav
•	 Kraven	bygger	på	en	kombination	på	max	25,25	m
•	 Minimum	krav	på	anläggningsväg	är	att	den	tål	10-tons	axeltryck
•	 Om	backningsmanöver	krävs,	får	vägbredden	inte	understiga	4	m
•	 Fri	höjd	för	grenar	och	dylikt	över	hela	vägens	bredd
•	 Topptäckning	på	köryta,	fraktion	0	–	max	60
•	 Lossningsplats	skall	var	väl	uppmärkt
•	 Vintertid	måste	vägen	vara	röjd	och	saltad/sandad	i	god	tid	före	bilen	anländer	till		

byggplatsen
•	 Krav	på	utrymme	(svängradie)	se	skiss	nedan
•	 Om	inte	dessa	krav	kan	tillmötesgås	kan	besiktning	beställas
•	 Det	finns	”mindre”	kombinationer	som	klarar	snävare	utrymmen,	men	utgå	konsekvent	från	dessa	krav
•	 Bil	med	släp	kan	sägas	ha	bättre	framkomlighet	och	lite	högre	markfrigång,	men	någon		

generell	regel	finns	inte	utan	denna	måste	göras	inidividuellt	av	erfaren	chaufför/bedömare

Krav på utrymme

*	lastbil	med	släp	3,5	m.

Svängradie

Vändplan

Vändslinga

Vändficka

Höjdskillnad 1:12  (24 meter)

Höjdskillnad 1:12  (12 meter)



Längd Bil 7,2 m Släp 12,5 m   37-40 ton, Växelflak 6,15 m bil 13 m släp 35-37 ton. Max höjd väggar 3,0 m till 4,0 m.  

BIL & SLÄP / LASTVÄXLARE lastkapacitet 35-40 ton

Uppsättning lastbärare
TrombonTrailer TrombonTrailer 

TrombonTrailer 

KasseTTrailer 

Max höjd väggar 4,3 m  

KASSETTRAILER  

TROMBONTRAILER  TROMBONTRAILER  

TROMBONTRAILER  



Lossningsplats

•	 Lossningsplatsen	skall	vara	tydligt	uppmärkt	och	fri	från	hinder	(t.ex.	luftledningar,	grenar,	träd	och	
byggmaterial).

•	 Lossningsplatsen	skall	vara	anpassad	att	klara	10-tons	axeltryck.
•	 Lossningsplatsen	skall	vara	placerad	så	att	trafiksäkerheten	inte	påverkas.
•	 Lutar	lossningsplatsen	påverkas	säkerheten!	Även	små	lutningar	på	någon	grad	medför	ökad	risk	för	att	

betongelement	kan	komma	i	obalans.
•	 Ett	område	som	minst	motsvarar	höjden/bredden	på	betongelementen	skall	spärras	av	runt	lossnings-

platsen.	I	det	fall	det	av	utrymmesskäl	inte	går	att	spärra	av	ett	sådant	område	skall	andra	säkerhetsåt-
gärder	vidtas	för	att	skydda	personal,	allmänhet	och	materiel,	se	bild.

•	 Lossningsplatsen	skall	ha	ett	avstånd	till	utomstående	trafik	(gående	och/eller	biltrafik	på	minst	produk-
ternas	bredd/höjd.	Vi	de	tillfällen	det	inte	går	skall	anordning/förstärkning	göras	så	att	tredje	man	inte	
löper	risk	vid	tillbud,	så	som	på	ovan	bild.	

•	 Riskanalys	skall	genomföras	på	arbetsplatsen	genom	ifyllande	av	nedan	kontrolltabell.

 

 

 

 

Kontrolltabell JA NEJ 
Hur avviker förhållandena 
på arbetsplatsen jämfört 
med spec? 

Punkt 1    
Är trafiksäkerheten vid in- respektive  
utfart från arbetsplatsen god? 

   

Är eventuella förhöjda risker vid  
in/ut – fart hanterade? 

   

Punkt 2    
Är anläggningsvägens kondition godtagbar?    
Är anläggningsvägens bärighet tillräcklig?    
Är anläggningsvägen tillräckligt bred?    
Underhålls anläggningsvägen i tillräcklig 
omfattning? 

   

Är fria utrymmet runt anläggningsvägen 
tillräckligt? 

   

Är anläggningsvägen fri från backar?    
Finns möjligheter att vända fordonen?    
Punkt 3    
Är lossningsplatsen fri från hinder?    
Är lossningsplatsens bärighet tillräcklig?    
Är lossningsplatsen belägen så att 
trafiksäkerheten inte äventyras? 

   

Är lossningsplatsen plan?    
Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att  
spärra av och säkra lossningsplatsen? 

   

Finns personlig fallskyddsutrustning som 
uppfyller Arbetsmiljöverkets regler vid 
lossningsplatsen? 

   

 

 



Kätting	(eller	länk)	skall	i	så	stor	utsträckning	som	möjligt	användas.	Kätting	och	spännaren	skall	vara	di-
mensionerade	för	den	potentiella	belastningen	dock	minst	8	tons	belastning.	Vid	undantagsfall	kan	spänn-
band	användas	för	ömtåliga	produkter.	Spännbanden	måste	då	användas	i	så	stor	omfattning	att	det	inte	
föreligger	någon	risk	och	att	produkterna	transporteras	säkert.	Spännbanden	måste	vara	klassade	för	minst	
5	ton.

Det	är	extremt	viktigt	att	god	tillsyn	sker	regelbundet	i	samtliga	infästningsöglor	på	lastbärarna.
Det	är	av	stor	betydelse	att	produkterna	är	säkrade	i	framkant	på	lastbäraren	för	att	förhindra	rörelse	
framåt.	Exempelvis	mot	klack,	stolpe	eller	liknande.
Det	är	vid	lastning	och	lastsäkringen	därefter	som	förutsättningarna	för	en	säker	transport	och	säker	loss-
ning	skapas.

Transportsäkring av gods

Risken	att	produkt	välter	vid	lossning	är	förhöjd	
när	lastsäkringen	släpps	och	produkterna	har	
förhöjd	tyngdpunkt.	Vid	denna	förhöjda	risk	skall	
produkt	som	lossas	efter	första	lyftet	förankras	i	
lastbäraren	separat	innan	första	lyftet	görs.	Last-
bäraren	skall	tåla	tyngdförskjutning.

Säkring av gods under lossning



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.

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



Sajten syftar till att på ett  
enkelt och löpande sätt  
snabbt kommunicera 
händelser rörande säkerhet 
inom betongtransporter. 
Sajten är kund- och leverantörsoberoende och 
skall tjäna hela sektorn/branschen. Målet är att 
med hjälp av kort och lätt text leda till beteen-
deförändring och förebygga skador och inci-
denter så de aldrig inträffar. Visionen är att alla 
som jobbar med betongtransporter ( så som 
fabrikspersonal, lagergårdspersonal, chauf-
förer, montagepersonal etc) skall gå in sajten 
minst en gång per dag.

Mobilanpassad sajt
betongtransporter.se är gjord i så kallad 
responsiv design, vilket betyder att layouten 
anpassas automatiskt och gör sajten lika tydlig 
och lättnavigerad på såväl dator, mobiltelefon 
och surfplatta.

Har du något du vill publicera 
på sajten för att delge andra 
som kör betongtransporter?
Skicka bild och text till Sajtadministratören.
V v ange namn och kontaktuppgifter, så vi kan 
få tag i dig för ev kompletterande information.
Sajtadministratören når du via mail till 
betongtransporter@mantum.se eller  
tel 070-9111657 

BETONGTRANSPORTER.se

Skapa din egen APP / genväg 
till betongtransporter.se
Öppna Betongtransporter i din iPhone / iPad via 
SAFARI och tryck på PILEN och välj därefter ”Lägg 
till på hemskärmen” så får du en APP / genväg till 
www.betongtransporter.se  med automatik på din 
iPhone / iPad.

www.betongtransporter.se

Sajten	syftar	till	att	på	ett		
enkelt	och	löpande	sätt		
snabbt	kommunicera	
händelser	rörande	säkerhet	inom	
betongtransporter.	
Sajten	är	kund-	och	leverantörsoberoende	och	
skall	tjäna	hela	sektorn/branschen.	Målet	är	att	
med	hjälp	av	kort	och	lätt	text	leda	till	beteende-
förändring	och	förebygga	skador	och	incidenter	så	
de	aldrig	inträffar.	Visionen	är	att	alla	som	jobbar	
med	betongtransporter	(	så	som	fabrikspersonal,	
lagergårdspersonal,	chaufförer,	montagepersonal	
etc)	skall	gå	in	sajten	minst	en	gång	per	dag.

Mobilanpassad	sajt
betongtransporter.se	är	gjord	i	så	kallad	
responsiv	design,	vilket	betyder	att	layouten	an-
passas	automatiskt	och	gör	sajten	lika	tydlig	och	
lättnavigerad	på	såväl	dator,	mobiltelefon	och	
surfplatta.

Skapa	din	egen	APP	/	genväg	till	
betongtransporter.se
Öppna	Betongtransporter	i	din	iPhone	/	iPad	via	
SAFARI	och	tryck	på	PILEN	och	välj	därefter	”Lägg	till	
på	hemskärmen”	så	får	du	en	APP	/	genväg	till	www.
betongtransporter.se		med	automatik	på	din	iPhone	/	
iPad.

Har	du	något	du	vill	publicera	på	
sajten	för	att	delge	andra	som	kör	
betongtransporter?
Skicka	bild	och	text	till	Sajtadministratören.
V	v	ange	namn	och	kontaktuppgifter,	så	vi	kan	få	
tag	i	dig	för	ev	kompletterande	information.
Sajtadministratören	når	du	via	mail	till	
betongtransporter@mantum.se	eller		
tel	070-9111657



Special

Det	är	viktigt	att	allt	fungerar,	från	början	till	slut	vid	Specialtransporter.	Mantum	tar	ett	totalansvar	
när	du	anlitar	oss.

Genom	vårt	samarbete	får	du	tillgång	till	den	utrustning	och	de	fordon	som	krävs	för	att	göra	
transporten	möjlig.	Våra	enheter	klarar	alla	typer	av	gods,	oavsett	vikt	och	volym.	Själva	transpor-
ten	är	bara	den	synliga	delen	av	projektet.	För	att	framgångsrikt	genomföra	ett	uppdrag	krävs	en	
noggrann	och	genomtänkt	planering	som	bygger	på	insikt	om	hur	den	specifika	transporten	skall	
hanteras	praktiskt	och	ekonomiskt.	Vi	tar	alla	myndighetskontakter	som	uppdraget	kräver	och	till-
ser	att	lagar	och	regler	följs	under	utförandet.	Vi	kontrollerar	också	framkomlighet,	vägars	bärig-
het	och	begränsningar	som	uppstår	vid	tunnlar,	broar	och	ledningar.

Mantum	är	en	partner	som	ständigt	söker	nya	lösningar	för	att		förenkla	din	vardag	inom	logistik,	
transport,	lager	och	entreprenad.	Allt	levererat	med	ett	starkt	personligt	engagemang	och	stor	
entreprenörsanda.	Ett	nära	och	öppet	samarbete	skapar	förutsättningar	för	nya	idéer	och	lösning-
ar	som	skapar	effektivitet	och	värde	för	dig	och	din	verksamhet.	

Idag	är	vi	ett	av	södra	Sveriges	största	och	mest	moderna	transport-	och	logistikföretag	med	mer	
än	300	personer	sysselsatta.	Vi	erbjuder	en	lång	rad	av	tjänster	inom	bygg-	och	anläggnings-
sektorn,	miljö-	och	återvinning	samt	godstransporter	-	allt	från	lokal	till	internationell	transport,	
spedition,	lagertjänster,	tulltjänster,	tredjepartslogistik,	specialtransporter	och	distribution.	Alla	väl	
miljöanpassade.	

Kontakta oss för mer information 

Mikael Arnudd, VD Mantum Special tel 070-600 76 21 
Michael Hamrin, chef kontoret Eskilstuna tel 016-400 00 81

Läs	mer	om	Mantum	på	www.mantum.se	

Mantum Special


