
Det här skulle underlätta
för chauffören ...

Några önskemål från Marks kommun  
och våra entrepenörer.
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Höjd och bredd
För att sopbilen/slambilen ska kunna ta sig fram till din fastighet krävs det 
att vägen är i bra skick. Nedan följer några mått som gäller för att tunga 
fordon ska kunna tömma hos dig.

Transportbilar för avfall är normalt 2,5 
meter breda och har en höjd av ca 3,5 
meter. Längden varierar med storleken 
på lastutrymmet och typ av lastanord-
ning. I allmänhet ligger längden mel-
lan 7 och 9,5 meter, vanligast är ca 
8 meter. För tömning av kärl behövs 
en fri höjd av omkring 5 meter.

Tömma och vända

Bilarna bör kunna dispo-
nera en plats med bredd 
4 meter och längd 15 
meter.

Körytor för ovannämnda 9-metersbil dimensioneras för en totalvikt på 
26 ton. Anvisningar om tekniskt utförande finns hos Vägverket.

Minsta fria utrymme för hämtfordon.



Backning bör undvikas på grund av olycksrisken, enligt arbetsmiljöverket max 25 m. Återvänds-
gator bör ha en vändplan. För bilar med en längd av 9 meter behövs en vändyta med diametern 
20 meter plus en hindersfri remsa om ca 1,5 meter.

Exempel på vändplats för fordon med 
längden 8 meter.

Exempel på vändyta med ett backslag

Att tänka på för fastighetsägare

Kärlet ska stå med handtaget utåt vägen för att förhindra skador på personalen
Vid behov av nya påsar ska en sådan knytas fast i handtaget på kärlet
Svarta påsar=matavfall, vita påsar=brännbart
Använd rätt påsar (storlek)
Ytan för kärlet ska vara tillräcklig samt lätt att rulla på
Rensa runt kärlet/brunnen
Snöröjning och halkbekämpning runt kärlet/brunnen
Märk ut ej synliga brunnar
Brunnslock ska vara i marknivå och väga högst 25 kilo
Ej högre konringar > 30-40 cm



Har du några frågor kring avfallshantering eller sophämtning, kan du gå in på 
www.mark.se/avfallochatervinning eller så ringer du 0320 21 70 55 så 
får du prata med Marks kommuns kundtjänst.
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Angående din väg: 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Häckar och buskar får inte inkräkta på gångbanans bredd och ska klippas i tomtgränsen. Vid 
nyplantering bör detta beaktas. Trädgrenar får inte sticka ut över gångbanan på lägre höjd än 
3,0 meter. 
Över körbanan ska den fria höjden vara 4,6 meter. Trädgrenar som hänger lägre ner över gång- 
eller körbanan ska sågas av. Vegetationen får inte heller skymma vägmärken eller gatubelys-
ning.

Framkomlighet längs  
gång- och körbana


