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

Infoblad NOV 2016 
OBLIGATORISKT ATT SPRIDA TILL SAMTLIGA CHAUFFÖRER 

Special

Vält vägg
Då transportsäkringen släpptes så välte 
väggen ur flaket. Väggen hade vid range-
ring glidit bakåt och var genom detta inte 
individuellt lastsäkrad genom skoporna i 
grinden.

Glidning bakåt förebyggs genom för-
stängning genom kätting, stolpar och/
eller klossar. Mot bakgrund av skiftande 
väderlek etc så är friktionen olika dess-
utom. Riskmomentet att en vägg glider 
ur skoporna finns alltid vid flakhantering, 
både bygel och lastväxlarflak. Rutin skall 
därför alltid vara att säkerställa att väg-
garna sitter fast i skoporna vid lastning 
och vid lossning.

Alla enheter skall vara utrustade med 
BREDLAST- skyltar och sidomarkeringar.



Sammanfattning av avvikelser                                                                                              
Beroende på vilka olika händelser som kan uppstå när vi lastar och 
lossar finns det nu en lathund att tillgå när vi ska fylla i följesedeln. 
Skriv gärna till information om inte felkoden är tillräcklig. Glöm inte att 
be representant vid lastning och lossning att godkänna händelsen. 

Förkortning Händelse 

 LASTNING 

 A1 Kö för lastning 

 A2 Dåliga väderförhållanden 

 A3 Travers/kran ur funktion 

 A4 Gods ej funnet 

 A5 Gods ej klart 

 A6 Lastning vid olika lastplatser 

 A7 Annan Orsak 

 LOSSNING 

 B1 Montageplats ej klar 

 B2 Många element/komplicerat lass 

 B3 Montage av annat gods 

 B4 Dåliga väderförhållanden 

 B5 Annan orsak 

  

Förkortningarna ska tillämpas på F-S  

www.mantum.se



Inbjudan till dig som arbetar med transporter av betongelement, 
som chaufför/åkare, trafikledare, utlastare på lagergård etc.

Mantum Special AB välkomnar dig till en 
intressant och spännande inspirationsträff  
i Jönköping lördagen den 21 januari 2017! 
Program:
14.00 Aktuell info från Mantum Special AB samt extern föreläsare (Scandic Elmia) 
16.30 Uppsnack i Arenabaren (Kinnarps Arena)
17.15 Middag i Restaurant Cezar (Kinnarps Arena) 
18.30 Matchstart HV71 - Örebro (Kinnarps Arena)

Obs att inbjudan är personlig och anmäl dig senast den 1 jan 2017 
till marknad@mantum.se alt tel 0340-54 55 09.

Välkommen! 

Mikael Arnudd
VD Mantum Special AB  



Hjälm med hakband 

ID06-bricka 

Reflexväst eller  
varselklädsel

Körinstruktioner 

Skyddsskor

Skyddsglasögon

Skyddssele 

Skyddshandskar

Du har väl rätt personlig skyddsutrustning? 
I de fall du hanterar betongelement är det viktigt att du har rätt utrustning och  

följer lokala skyddsföreskrifter inom områden för lastning och lossning. 

Fr o m 1 nov 2016 kommer MANTUM att debitera 5000 kr 
om du saknar hjälm och varselkläder.  

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

Special


