
Branschen strävar att minimera tillbud och olyckor och då krävs olika åtgärder för att skapa 
en säker arbetsmiljö. I de fall då du hanterar betongelement är det viktigt med använda bra 
skyddsanordningar, personlig skyddsutrustning och följa lokala skyddsföreskrifter samt kra-
ven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter inom området för lastning och lossning. 

Detta är en generell kortfattad information. 
Har du funderingar och frågor ta kontakt med din trafikledare. 

Special

  Körinstruktion (uppdaterad 2017-05-23)

Hjälm med hakband 

ID06-bricka 

Reflexväst eller  
varselklädsel

Körinstruktioner 

Skyddsskor

Skyddsglasögon

Skyddssele 

Skyddshandskar

   Rätt personlig skyddsutrustning



      Arbete på hög höjd

Vi måste för vår egen säkerhet minimera arbetet 
på hög höjd och försöka att undvika klättring uppe 
på elementen samt använda riktiga stegar i så stor 
utsträckning som möjligt. 

Fall till lägre nivå är en av de vanligaste orsakerna 
till att personer omkommer eller blir allvarligt ska-
dade i byggbranschen. Det finns därför krav på att 
man ska förebygga fallrisker redan vid höjder på 2 
meter eller mer vid byggnads- och anläggningsar-
bete.

 
Vid de tillfällen arbete måste ske på hög höjd ska 
i första hand en arbetsplattform eller motsvarande 
användas.  
 
Arbete från stege bör undvikas. Om inga alternativ 
finns är det viktigt att använda godkända stegar. 

Ibland går det inte att undvika att gå upp på väg-
gar etc för att kunna koppla eller koppla loss. Då är 
det viktigt att använda fallskydd som förhindrar fall 
ner till marken. 



      Arbete på hög höjd    Individuell lastsäkring

Föraren kommer överens med lastningspersonalen 
hur lasten skall fördelas, pallas och skyddas enling 
lastningsvillkor och viktbestämmelser. Olyckor, 
risker och tillbud skall elimineras. 

Lasten fördelas, lastnings-, lossning och transport-
säkras. 

Alla stående element skall vara individuellt last-
säkrade så att de ALDRIG kan välta. 

Det innebär att de skall säkras innan kopplingarna 
lossas vid lastning och säkringen får inte släppas 
innan väggen är kopplad vid lossning. Ofta är det 
svårt att säkra då säkringen skall göras i ett lyft (där 
väggen är kopplad), men då får väggen temporärt 
säkras med spännband eller liknande innan slutlig 
säkring görs. Samma förfarande gäller vid lossning.

Har ni frågor kring hur lastsäkring skall göras så 
tveka inte att ta kontakt med dina trafikledare.



       Förstängning

Förstängning är en viktig del av lastsäkringen. 

Väggar skall korsdras, förankras med vinklar högst 
upp i grinden samt i mitten av grinden, friktion 
med trä eller gummimatta i botten och inte minst 
förstängning i sidled med stakar och klossar.

Vintertid så kan bygelflak, både lastade och tomma, 
börja glida. För att förhindra glidning bakåt så 
måste kätting spännas i enlighet med bild så att 
glidningen förhindras. Det som orsakar glidningen 
är att vid minusgrader så blir stål mot stål som en 
skridsko på is.



       Förstängning Obligatorisk utbildning 

Vi anordnar löpande obligatorisk utbildning i Säkra 
Lyft / Säker Lastkoppling samt Lastsäkring

Utbildningen är en endagskurs bestående av 
4 timmar Säkra lyft/Säker lastkoppling inkl praktik
och 4 timmar Lastsäkring inkl praktik. 

Utbildningsledarna kommer från Certex och 
Mariterm

Kursen vänder sig till alla samtliga som hanterar 
lastning, transport och lossning av betongelement.

Utbildningen genomförs en lördag kl 0800 – 1700 
uppdelad på teori på förmiddagen och därefter 
praktik på en fabrik under eftermiddagen. 

På www.betongtransporter.se kan du 
läsa mer om utbildningens innehåll. 

Anmäl redan idag ditt intresse för 
utbildningen. Du kommer då få en 

inbjudan till kommande utbildnings-
tillfälle så fort vi bestämt utbildningsdag. 

                  



      www.betongtransporter.se            Elektroniska bokningar  Skador 
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 beteendeföränd-
ring och förebygga skador och incidenter så de 
aldrig inträffar. Visionen är att alla som jobbar med 
betongtransporter ( så som fabrikspersonal, lager-
gårdspersonal, chaufförer, montagepersonal etc) 
skall gå in sajten minst en gång per dag.

Mobilanpassad sajt och nyhetsbrev

betongtransporter.se är gjord i så kallad 
responsiv design, vilket betyder att layouten anpas-
sas automatiskt och gör sajten lika tydlig och lättna-
vigerad på såväl dator, mobiltelefon och surfplatta.
Vill du hellre ha alla nyheter och info som ett  
nyhetsbrev till din mail ansluter du dig till nyhets-
brevet på www.betongtransporter.se

Skapa din egen APP  
- en genväg till betongtransporter.se

Öppna Betongtransporter i din smartPhone / 
surfplatta 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 smartPhone / surfplatta. 

Har du något du vill publicera på sajten 
för att delge andra som kör betong-
transporter?

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

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

Special



      www.betongtransporter.se            Elektroniska bokningar  Skador 
I syfte att höja vår 
leveranssäkerhet och 
minimera avvikelser 
skickar MANTUM 
enbart elektroniska 
bokningar. 

Detta innebär att du 
som chaufför 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.

För att underlätta 
administration och 
påskynda hantering 
med skador som 
uppkommer på 
fordon, gods och 
sak/egendom har 
Mantum tagit fram 
en skaderapport som 
skall användas i alla 
sammanhang där 
skada uppstått. 
Din trafikledare 
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 försäk-
ringsbolaget och det blir en förhoppningsvis snabb 
och effektiv hantering av ärendet.

MANTUM debiterar 450 kr/timme för utredning av 
de skadeärenden som inkommer till MANTUM där 
vi SAKNAR skaderapport från chaufför/UE.

Special

  Hastighetsbegränsningar    Miljöregler 

Tomgångsköring
Tomgångskörning på 

fabriksområde  
är begränsad till 1 minut.

Vid lastning skall alltid 
fordonet vara avstängt.



         Åtgärder vid olycksfall
1. Rädda liv 
• Inventera skadeläget hos de  

inblandade. 
• Vidta åtgärder för personer med andningssvå-

righeter, starkt blödande eller som är medvets-
lösa. 

• Ta hand om personer med andra svåra kropps-
skador.

• Ta hand om chockade personer. 
• Undvik att röra ryggskadade/nackskadade. 
• Om möjligt släck brand. 
• Finns sjukvårdskunniga på platsen? 
 
2. Larma 
• Ring ambulans, räddningstjänst, polis på tele-

fonnummer 112. 
• Uppge ditt namn och  

telefonnummer. 
• Uppge noga var olyckan  

inträffat. 
• Uppge hur många skadade som finns och om 

möjligt typen av skador. 
• Uppge om det finns fordon med farligt gods, 

ADR-klassade transporter. 
 
3. Säkra platsen 
• Flytta skadade som riskerar påkörning. Iaktta 

försiktighet. 
• Flytta fordon som står mycket trafikfarligt till 

(säkra fordonets placering vid olyckan innan 
flytt). 

• Sätt ut varningsskyltar och tänd varningsblin-
kers. Skylta på tillräckligt långt avstånd från 
olycksplats

4. Iaktta  och informera
• Notera dina iakttagelser om du kan. 
• Har du möjlighet - fotografera  

platsen. 
• Markera plats för flyttade bilar. 
• Lämnar någon inblandad platsen?  
• Ring din transportledning och informera om 

läget.
 
5.  Psykisk första hjälp 
• Vid ett olycksfall behöver de  

inblandade ofta inte bara hjälp med    fysiska 
skador utan också hjälp med det psykiska till-
stånd man kan  
hamna i. 

• Oro, ångest och förvirringstillstånd kan uppstå
• Tala om vem du är och att du vill hjälpa ti
• Lyssna mer än att du pratar själv. 
• Låt den drabbade beskriva sin situation och ac-

ceptera hans reaktioner. 
• Inrikta samtalet på nuet. 
• Var ärlig och ge saklig information om det som 

händer, t ex att ambulans är på väg. 
• Ge inte goda råd och bortförklara inte proble-

men. 
• Diskutera inte skuldfrågan. 
• Lämna inte den drabbade ensam. 
• Försök att vara lugn och saklig. 

6. Transportledningens ansvar vid olycksfall 
Transportledningen skall omgående informeras, 
om olyckan.

Ny tid. Nya lösningar.

Trafikledning VARBERG  tel 0340 - 54 55 75
Trafikledning ESKILSTUNA  tel 016 - 40 000 80

epost : special@mantum.se


