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Instruktion Lastning och Lossning 
 

Syftet med instruktionen är att våra chaufförer och inlejda åkare skall veta hur de på ett säkert och 
effektivt sätt skall förhålla sig vid lastning och lossning. Genom instruktionen vill vi uppnå en säkrare 
arbetsplats. 
 
Lastning och Lossning 
 
För Betongförare 

1. Allmänt 

Dokumentet är en gemensam instruktion som är upprättad i samarbete mellan UBAB 

Ulricehamns Betong AB och Sanfridssons Åkeri AB. Instruktionen användas av båda företagen. 

Syftet med denna instruktion är att förhindra tillbud i samband med lastning och lossning av 

betongelement. Samtlig personal som är delaktig i lastning och lossning skall ha kunskaper om 

hur betongelementen skall lastas och säkras samt åtgärder och kontroller. 

2. Ansvar 

Respektive företag ansvarar för att instruktionen är kommunicerad, förstådd och signerad. 

3. Innan lastning. 

3.1 Chaufför kontaktar lastningspersonal för att få anvisas lastningsplats och för att få till sig 

övrig relevant information. 

3.2 Ta fram rätt strö för betongelementen. Görs i samråd mellan chaufför och lastningspersonal. 

3.3 Kontrollera att flak, strö och lastbärare är fria från is och snö (vintertid). 

Förankra lastbärare i bilen. 

4. Vid lastning 

4.1 Om snö och is finns på betongelementet skall den avlägsnas i den omfattningen att säker 

lastning kan genomföras (vintertid). 

4.2 Planera lastordning och placering av elementen. 

4.3 Placering vägg på lastbärare 

För att undvika att de yttersta väggarna välter ut från bilen är det viktigt att försäkra sig om 

att tyngdpunkten kommer innanför lastbäraren. 

 

Homogen vägg 

Väggen skall ha minst 2/3 av elementens bredd på lastbäraren. 

 

Sandwichvägg 

Väggen skall ha minst 2/3 av elementens ytterskiva på lastbäraren. 

Ytterskivan skall vara vänd utåt. 
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4.4 Om det inte går att lasta på ett betryggande sätt skall transportledaren kontaktas. 

4.5 Chaufför och lastpersonal kontrollera att följesedel överensstämmer med lasten. 

5. Säkring av last 

5.1 Förankra lasten. 

Använd mellanlägg för att skydda betongelement mot förankringsutrustning. 

Förankringskätting får inte ligga direkt mot synlig yta, t.ex. utvändig fasad eller undersida 

bjälklag (undersidan är synligt innertak). 

5.2 Kontrollera att bredd och lasthöjd inte överstiger gällande mått. 

5.3 Kontrollera att inga skador finns på elementen. 

6. Lossning vid byggplats 

6.1 Hjälm skall alltid bäras på byggplats. 

6.2 Kontakta montageledare/platschef för anvisad lossningsplats. 

6.3 Innan förankringar lossas skall lasten kontrolleras. Ev. förändringar i lasten kan påverka 

säkerheten vid lossning. 

– Finns det förskjutningar i lasten? 

– Är elementen oskadade? 

6.4 Innan lyft skall den lyftansvarige kontrollera att lyften är rätt kopplade. 

6.5 Samtliga personer skall befinna sig på behörigt avstånd innan lyftning påbörjas. 

6.6 Vid fortsatt lossning skall man eftersträva en jämn viktfördelning av de element som finns 

kvar på flaket, detta görs för att undvika snedställning av flak. 

6.7 Se till att mottagaren kvitterar följesedeln. 

 

För Övriga Transporter 

1. Godset 

1.1 Ta in så mycket information om godset som möjligt – så man är förvissad om att fordonet är 

lämpligt för godset med avseende volym, vikt, längd och bredd. 

1.2 Kontrollera fraktsedeln om hur mycket godset skall innehålla i antal pall, kartonger eller dylikt 

1.3 Kontrollera hur mycket plats godset tar 

1.4 Kontrollera så inte godset är skadat 

1.5 Kontrollera pallarnas kondition 

2. Övrigt 

2.1 Kontrollera så att godset är säkrat och väl surrat 

2.2 Alla lösa föremål på flaket så som stöttor, mellanväggar mm skall vara fastsatta på ett säkert 

sätt. 

2.3 Se till att lastbryggan är fri från snö och is. 

2.4 Se till att allt gods som skall med lastas på – rätta antal pallar, kartonger. 
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2.5 Se till att få en jämn viktfördelning av godset 

2.6 Vid lossning, se till att levererat gods kvitteras på fraktsedel 

2.7 Vid både lastning och lossning – se till att hålla dig nära din bil  

2.8 Använd varselväst om så krävs 

2.9 Tänk på att uppträda lugnt och trevligt. 

 

 

Ordning och Reda 

Åkeriet är godkänd transportör av Livsmedel enligt Delegationsbeslut M568/10 (Herrljunga 

Kommun). Med det följer ålägganden om att hålla ordning och reda. 

Flaket på bil och släp 

• Se till att ta bort allt gammalt skräp som ligger löst 

• Sopa dagligen och håll ytorna fria 

• Töm lastbilens hytt varje dag så den är fri från skräp och sopor. 

• Rengör ytor regelbundet. 

Skräp och sopor 

• På åkeriet har vi källsortering, sortera in rätt typ av sopor och skräp i rätt behållare 

• Sedvanliga sopor vid oljeboden 

• Övrigt skräp i kupolen 

Utbildningskrav 

Säkerställ att du innehar rätt utbildning som krävs för att utföra uppdraget 

• Säkra lyft 

• ADR 

• Truck 

 

Utrustningskrav 

Där krav föreligger ska det finnas med 

• Hjälm 

• Varselväst 


