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LOSSNINGSINSTRUKTION  

FÖR BYGGPLÅT 
 

Denna instruktion är endast en rådgivning till köparen, som enligt gällande köpvillkor (Borgas 
leveransklausuler enligt HLS/LOK) har det fulla ansvaret för varorna under lossningsförfarandet 
och för eventuella skador på gods eller transportfordon som kan uppstå där genom.  

Vi reserverar oss för samtliga skador som eventuellt uppstår under lossningen även om denna 
lossningsinstruktion följs. 

 

Lossning av byggmaterial är förenat med fara. Använd sunt förnuft och ta 
aldrig några onödiga risker som kan äventyra personsäkerheten eller materialet 
under lossningen! 

 

Tänk på följande! 
 Genomför ankomstkontroll vid leverans. 

 Var försiktig. Plåtens ytskikt är gjort för att stå emot väder och vind men är känsligt 
för mekanisk åverkan vilket kan yttra sig som exempelvis skrapmärken och buckling. 

 Kontrollera lyftfordonets kapacitet så att det med god marginal klarar godsets vikt 
och att gaffelbredden är lämplig i förhållande till buntens/klovens totala längd. 

 Ha så brett mellan gafflarna som medges, om det går att justera. 

 Underlaget under lyftfordonet och lastbilen ska vara plant så att lyftfordonets båda 
gafflar lyfter bunten/kloven samtidigt.  

 Lyft av godset från sidan av lastfordonet. 

 Tänk på att klovens/buntens tyngdpunkt inte alltid är i mitten av dess totala längd, i 
synnerhet om kloven/bunten består av plåtar med olika längder. Om lyftcentrum är 
utmärkt med tejp eller liknande ska gafflarna placeras med lyftcentrum i mitten. 

 Lyft endast av en klov/bunt från lastfordonet åt gången, även om buntar/klovar har 
staplats på varandra under frakten. 

 Om plåtarna är längre än 7 meter kan det vara bra att om möjligt vinkla lyftgafflarnas 
framkant svagt uppåt innan lyftet. Detta ökar klovens/buntens bärighet och minskar 
risken för knäckningsskador som kan uppstå på grund av plötsliga vertikala rörelser. 

 Placera godset på torr, jämn och avsopad mark utan skräp eller andra uppstickande 
objekt. 

 Tänk på att plåten skall förvaras torrt under förvaring och att den skall monteras inom 
tre kalendermånader från leveransdatumet för att produktgarantin ska gälla. 

 

Kompletta köpvillkor finns på www.borga.se/garantivillkor 


