Faktablad
Utrymme renhållningsfordon kräver
Vägen fram till fastigheten


Det stora tunga fordonet behöver en hårdgjord väg med bärighet för
tungt fordon, även vid våt väderlek



Vägen bör vara minst 5,5 m bred om körning förekommer i båda riktningarna, är den mötesfri bör den vara minst 3,5 m bred. Plogvallar,
grenar, buskar med mera får inte inkräkta på vägbredden



Utöver vägbredden ska en hinderfri remsa (se bild nedan) på var sida
om vägen finnas för att skydda bilens utrustning (antenner lyktglas,
backspeglar). Med hinderfri menas fri från grenar, buskar, sly m.m.



Vägen måste ha en fri höjd på 4,7 m. På öar utan bro- eller bilfärjeförbindelse en fri höjd på ca 3,5 m (dessa bilar är lite mindre). Nedhängande
grenar får inte inkräkta på den fria höjden

Fordonets uppställningsplats vid fastigheten
Uppställningsplatsen ska vara hårdgjord med bärighet för tungt fordon, även vid våt väderlek, samt ha tillräckligt med utrymme runt om bilen för att personalen ska kunna arbeta utan hinder. Det tunga fordonet kör
inte på gräsmattor eller andra markområden med risk för fastkörning och skada på bilen och markytor.

Vändmöjlighet vid fastigheten
Renhållningsfordon får av säkerhetsskäl inte backa längre sträckor enligt Arbetsmiljöverket. En hårdgjord
vändplats med bärighet för tungt fordon, även vid våt väderlek, måste därför finnas om du bor vid en återvändsgata/väg. Nedan finns två exempel på vändplats. Växtlighet och plogvallar får inte inkräkta på utrymmet
bilen behöver.
Trevägskorsning
Chauffören backar bara kort för att göra en
T-vändning
En hinderfri remsa utöver vägbredden.

Vändplats
Chauffören kan vända utan att behöva backa
En hinderfri remsa utöver vägbredden. Behöver vara lite
större vid en vändplats på grund av bilens överhäng då
den svänger.

Bilen behöver en
vändradie på minst
9 m.
På öar utan broeller bilfärjeförbindelse minst 8 m.
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Radie i kurva för att den inte
ska bli för skarp för den stora
bilen.
*Gäller mötesfri väg med parkeringsförbud.
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*Gäller mötesfri väg med parkeringsförbud.

