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framkomlighet och säkerhet
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Generella krav
•
•
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•
•
•
•
•
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•
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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
Höjdskillnad 1:12 (24 meter)

Svängradie
Höjdskillnad 1:12 (12 meter)

Vändplan
Vändslinga
Vändficka

* lastbil med släp 3,5 m.

Uppsättning lastbärare
TROMBONTRAILER
Trombontrailer

TROMBONTRAILER
Trombontrailer

TROMBONTRAILER
Trombontrailer

KASSETTRAILER
Kassettrailer

Max höjd väggar 4,3 m

BIL & SLÄP / LASTVÄXLARE lastkapacitet 35-40 ton

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.

Lossningsplats

•
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•

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 lossningsplatsen. I det fall det av utrymmesskäl inte går att spärra av ett sådant område skall andra säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda personal, allmänhet och materiel, se bild.
Lossningsplatsen skall ha ett avstånd till utomstående trafik (gående och/eller biltrafik på minst produkternas 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
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?
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Hur avviker förhållandena
på arbetsplatsen jämfört
med spec?

Transportsäkring av gods
Kätting (eller länk) skall i så stor utsträckning som möjligt användas. Kätting och spännaren skall vara dimensionerade för den potentiella belastningen dock minst 8 tons belastning. Vid undantagsfall kan spännband 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 lossning skapas.

Säkring av gods under lossning
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. Lastbäraren skall tåla tyngdförskjutning.
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Ny tid. Nya lösningar.
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