
Återbruk av galler och smide
Demonterings- och hanteringsinstruktioner

Berörda produktgrupper
Produktgruppen inkluderar spiraltrappor, till
gänglighets ramper, förrådsgaller och gallergrindar.

Komplett produkt i samma skick – den avgörande regeln
Produkten ska vara lika komplett och i samma 
skick som innan den demonterades. Varje avvikelse 
från den regeln ger alltid ett sämre återbruksvärde 
och leder i sämsta fall till att produkten blir helt 
obrukbar. Produkterna får inte vara sönderklippta 
på grund av ventilationsrör eller motsvarande. 

En komplett spiraltrappa består av:
• Trappsteg, räckverk, spindel (stolpen i mitten)
• Plattform/plattformar (om det ingick när trappan 

var monterad)
• Samtliga skruvar, bultar och övriga vitala delar 

som medföljde i monterat skick

En komplett gallergrind består av: 
• Dörrblad
• Karm
• Tröskel

Kompletta förrådsgaller består av: 
• Hela sektioner utan urtag och hål för genom

föringar av exempelvis ventilationsrör eller andra 
specialanpassningar

Demonteringsanvisningar
Spiraltrappa och tillgänglighetsramper
Skruva isär i så små delar som möjligt. Måste man 
använda vinkelkap eller motsvarande, var säker på 
att kapa på ställen som är enkla att svetsa samman 
igen.

Verktyg och material
Behovet av verktyg och material kan variera efter 
omständigheterna. Detta är de viktigaste:

• Skruvdragare med laddare och bits
• Hammare  och gummiklubba
• Polygrip och skiftnyckel
• Lastpallar (samt eventuellt palldragare) eller 

lastburar
• Märkpenna

• Kartonger, plastlådor eller plastpåsar (alternativt 
papperskorgar eller liknande som finns kvar efter 
rivningen)

• Packtejp
• Buntband eller kraftigt spännband

Hantering och lastning
Lösa delar
Lösa delar, som trappsteg, räcken och tillhörande 
skruvar, samlas upp och paketeras separat med 
tydlig märkning om tillhörighet.  

Maximal last i vikt eller volym
Gå igenom de svagaste länkarna i transportkedjan 
innan ni bestämmer hur ni ska packa produkterna. 
Typiska flaskhalsar är hissens storlek och kapacitet, 
liksom transportfordon där bakgaveln har en 
maximal lyftkapacitet och det kan krävas truck för 
lastning.  

Bild 1.  Lastpallar för lastning, lagring och transport.

VÄND!

Instruktionerna är  framtagna inom samverkans projektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk i industriell skala
som arbetar med finansiering från Vinnova. Mer information finns på webbsidan www.ccbuild.se. 
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Förrådsgaller och gallergrindar
• Lasta maximalt 500 kg per lastpall. 

Lastpall
• Använd lastpallar (Europapall 800 x 1 200 mm) 

för lastning, lagring och transport, se bild 1.
• Produkterna kan staplas ovanpå varandra utan 

någon emballering mellan varje lager, se bild 2.

Lastbur
• Lägg en bottenskiva av wellpapp, masonit eller 

motsvarande som skydd samt för att förhindra att 
mindre delar faller igenom.

• Produkterna kan staplas ovanpå varandra utan 
någon emballering mellan varje lager.

Tillgänglighetsramper och spiraltrappor
• Lasta maximalt 500 kg per lastpall.

Lastpall
• Använd lastpallar (Europapall 800 x 1 200 mm) 

för lastning, lagring och transport, se bild 3. 
Produkterna kan staplas ovanpå varandra utan 
någon emballering mellan varje lager.

Lastbur
• Lägg en bottenskiva av wellpapp, masonit eller 

motsvarande som skydd samt för att förhindra att 
mindre delar faller igenom.

VÄND!

Bild 3.  Lastning och lagring av spiraltrappor.

Bild 2.  Lastning och lagring av förrådsgaller och gallergrindar.

Har du frågor om demontering eller lastning för återbruk?  
Kontakta Kompanjonen, telefon 08-400 259 90 eller e-post info@kompanjonen.se 
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