Indretning af adgangsvejen
INFORMATION FRA REVAS
Adgangsvejen
Adgangsvejen defineres som det stykke vej, der er
mellem renovationsbilens holdeplads og dit
affaldsstativ/beholder.
Der må højst være 40 meter i køreafstand fra
renovationsbilen til affaldsstativet.
Da skraldemanden skal kunne køre sin kærre helt hen til
stativet, skal følgende forhold være i orden:
1. Adgangsvejen skal være plan, jævn og med
kørefast underlag som f.eks. fliser, asfalt eller
komprimeret grus med egenskab som f.eks.
fliser.

Ramper, trin og reposer
Stigninger på mellem 1:10 og 1:4 skal som
udgangspunkt være forsynet med køreramper og trin,
og for hver 5 meter skal der være en vandret repos med
plads til kærre og skraldemand.
Trinene skal være mindst 40 cm brede og 40 cm dybe,
og højst 10 cm høje. Til kærren skal der være en
kørerampe på begge sider af trinene.
Ramper, trin og reposer kan dog undværes, hvis
stigningen er lavere end 1:7 og kortere end 5 meter.
Illustrationerne viser, hvordan man kan indrette sin
adgangsvej, så den opfylder kravene til ramper, trin og
reposer.

2. Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred, og
der skal være mindst 2 meters frihøjde overalt.
3. Adgangsvejen skal være ryddet for sne, må ikke
være glat, og den skal holdes ren og
vedligeholdt.
4. Døre og låger skal kunne holdes fast i åben
stilling.
Stigninger
Man beregner vejens stigning ved at måle, hvor mange
centimeter, den vokser i højden for hver meter, den
vokser i længden.
Jo større en stigning er, jo tungere bliver det at skubbe
eller trække kærren.
Derfor er der indført forskellige krav til adgangsvejen,
afhængig af stigningens størrelse.
1:10 betyder, at højden vokser med 10 centimeter for
hver meter.
1:7 betyder, at højden vokser med ca. 14 centimeter for
hver meter.
1:4 betyder, at højden vokser med 25 centimeter for
hver meter.
Lave stigninger, hvor adgangsvejen stiger mindre end
1:10, er ikke noget problem for skraldemanden. Derfor
skal man ikke foretage sig noget, hvis adgangsvejen i
øvrigt overholder de regler, der er nævnt i første afsnit
om adgangsvejen.
Ved trappeforløb eller ved stigninger, der er højere end
1:4, skal der altid træffes særskilt aftale med
kommunen om, hvad der skal gøres.

Før du går i gang med at ændre de nuværende adgangsforhold, bør du overveje, om du kan opfylde kravene ved at
ændre stativet/beholderens nuværende placering.
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Revas.
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