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Transportvägar för fordon
Transportvägar
Transportvägar är de vägar i direkt anslutning till uppställningsplats och dragväg där fordon
för hämtning av avfall måste köra för att komma intill och hämta avfallet. Transportvägarnas
utformning är en av flera aspekter som påverkar avfallshämtarens arbetsmiljö samt
säkerheten för de som vistas eller färdas nära hämtningsfordon.
Krav
1. Byggnader och andra anläggningar ska så långt det är möjligt vara placerade på ett sådant
sätt i förhållande till omgivande mark att transporter och liknande kan utföras med
betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall.
Rekommendationer
2. Transportväg ska ha en hårdgjord yta.
3. Transportvägen ska året runt ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas
halkfri.
4. Hämtningsfordon ska inte framföras på gång- och cykelbana. Om det inte kan undvikas,
kan dispens sökas hos kommunen, väghållare eller fastighetsägaren.
5. Hämtningsfordonens behov av att backa vid hämtning av avfall ska i största möjliga mån
minimeras, och undvikas intill gång- och cykelbanor, lekplatser, bostadsentréer, skolor,
förskolor eller äldreboenden.
6. Transportvägar ska ha den bärighetsklass som krävs med avseende på
hämtningsfordonens tyngd, men minst bärighetsklass 2.
7. Hämtningsfordonets uppställningsplats ska inte vara skymd av t.ex. backkrön eller kurva.
8. Väghållaren (Trafikverket, kommunen, privat vägförening eller enskild fastighetsägare)
ska tillse att det är korrekt skyltning och god framkomlighet.
9. Transportväg ska vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer.
Om parkering tillåts ska vägen vara bredare (bredden beror då på vilken typ av parkering
som tillåts, t.ex. utmed vägen eller snedställd). Om vägen är mötesfri och det inte finns
parkerade fordon kan vägen vara smalare, men den ska vara minst 3,5 meter. Träd och
växtlighet eller snövallar ska inte inkräkta på vägbredden.
10. Transportvägar (inklusive garage, täckta pelarhallar eller andra platser där
hämtningsfordon ska framföras) ska ha en fri höjd på 4,7 meter. Lägre höjd kan
accepteras om lägre fordon än 4,5 meter används och kommunen har gett godkännande
för detta. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
11. Återvändsgator ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon, t.ex. i form av vändplats eller
trevägskorsning. Vändmöjlighetens mått ska anpassas efter vilken typ av hämtningsfordon
som ska användas. I figur 1 och figur 2 ges exempel på mått för en baklastande
hämtningsbil.
12. Gångvägar bör inte blockeras vid hämtning av avfall.

Figur 1 Fri höjd och bredd

Figur 2 Vändplatser

