
 

 

Vi håber med denne folder at kunne optimere leveringssituatio-
nen til glæde for såvel modtager som K. Hansen Transport A/S. 
Det skal dog understreges, at chaufføren i samråd med kørsels-
disponenterne hos K. Hansen Transport A/S suverænt bestem-
mer, om forholdene på leveringsadressen tillader aflæsning/af-

hentning. 
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LEVERINGSFORHOLD 

Denne folder illustrerer de forhold, der er 

en forudsætning for, at K. Hansen Trans-

port A/S kan foretage direkte leveringer 

til modtager. 

 

Hos K. Hansen Transport A/S benytter vi følgende typer lastbiler: 
 
Lifttrailer: Aflæsning på kørefast underlag (paller og stykgods) 
Kranbil: Hvor hejs er nødvendigt. 
Medbringertruck: Levering af emner som skal losses fra siden, 
ved aflæsning på ikke kørefast underlag eller smalle veje, hvor 
tilkørsel med lastbil ikke er muligt.  

  



Leveringsforhold 

K. Hansen Transport A/S distribuerer direkte til modtagers 

adresse med lastbil, uanset om der er tale om professionelle el-

ler private modtagere.  

Det betyder, at der kræves rimelige plads- og adgangsforhold på 

de adresser, hvortil vi skal levere!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det illustreres ovenfor, kræver en lastbil mindst 6 meter 

bredde veje/vænger plads for at navigere på vejnettet. Specielt i 

villakvarterer, beboelsesområder og sommerhusområder kan 

lastbilerne have svært ved at komme omkring. 

Samtidig er det vigtigt, at adgangsvejene ikke blokeres af parke-

rede biler, der nedsætter fremkommeligheden, eller gør sving-

ning umuligt.  

 

 

Lastbilen skal kunne vende på villavejen/i vænget, da chaufføren 

af sikkerhedsmæssige årsager ikke bakker over længere afstande 

– specielt i beboelsesområder.  

For at sikre, at leveringen kan ske uden problemer, har vi udar-

bejdet disse retningslinjer, der illustrerer de forhold, der er gæl-

dende ved levering:  

• Uanset om vi benytter os af almindelig lastbil med lift, 

kran eller medbringertruck, har vores lastbiler typisk føl-

gende mål (LxBxH): 16,5 m x 2,5 m x 4 m. 

• Tilkørselsvejen og et eventuelt vænge skal være mindst 6 

m bred og må ikke være blokeret af biler, der gør sving-

ning umuligt. 

• Lastbilen skal uhindret kunne komme ind i et eventuelt 

vænge, og der skal helst kunne vendes i vænget. 

• Af sikkerhedsmæssige årsager vil chaufføren ikke bakke 

over længere afstande.  

• Tilkørselsvejen skal være fri for forhindringer, da lastbilen 

ikke kan køre i ”zig-zag”. 

• Store træer og elledninger kan være en forhindring for til-

kørsel, eller de kan medføre at eventuelle kranleveringer 

besværliggøres/umuliggøres.  

• Et fast og stabilt underlag er vigtigt, specielt ved kranleve-

ringer, så kranens støtteben ikke synker ned i underlaget. 

Vores chauffører medbringer stålplader, der beskytter 

fortove og anden belægning mod skader og unødig slid-

tage.  


