Stort och tungt
Specialtransporter

ir vardag tiir Wallners ftin Falun

Form eller vikt spelar ingen roll for Wallners Specialtransporter. De tar sig an det mest extrema
vad g;iller frakter. For en tid sedan handlade det om en dryg 90 ton tung maskin som k6rdes
frin Vaisterds till Kristinehamn.
Text & toto:Ove Hansen

ust speciai dr nyckelordet. Att transportera den

ena n-rarkliga saken efter den andra over hela
landet :ir vad foretaget sysslar med. Vart helst
det iinns nigot som behover forflyttas och som
krdver kunnar-rde utover det vanliga si stir gdnget i
\X/allners redo att losa uppgiften.
Foretaget iigs och drivs av Mikael Wallner som har

35 irs erfarenhet av tung- och specialtransporter.
Akeri & Entreprenad frck vara med pi forberedelinfor rinnu en ar, alla transporter.
Vi moter upp i Vdsterds d:ir det dr en maskin modell
gigantisk, en Hitachi 870 LCH, som ska koras ner till
Kristinehamn. Ett stAlmonster pi drygt 90 ton, utan
sen'ra

bom. och som anvdnds vid rivningar dir ertra kraft och

rdckvidd krdvs. Den har bland annat rivning av hoppbackarna i Holmenkollen och stadion i Kopenhamn pi
sitt samvete. Sedan en tid tilibaka har den huserat i hamnen i Vdsteris, och nu ska den alltsA vidare. Bommen har

redan skickats ivdg

pi

en separat

trailer.

MEKANo rORvuxrun
Lastningen tar sin tid. Det gdller att ha koll pA al1t,
inget f6r idmnas it slumpen. Sdkerhetstdnkandet ar
a och o. Jan Alm och Johan Karlsson kryper under
maskinen, kors och tvdrs, och ser till att allt :ir som
det ska. Efter lite trixande och smijusteringar st6r
maskinen som den ska.
- Den hdr trailern dr vdldigt bra och den gir att

lw.akelioentreprenad.se

[l

bygga om utifrin vilket objekt som ska transporteras.
Det dr ganska kul att bygga faktiskt, det ar lite som
mekano for vuxna, sdger Johan Karlsson.
Hela dagen innan holl Johan pA med att bygga om
trailern fbr att passa maskintransporten, elva axlar
blev det denna ging. Trailern dr av mdrket Goldhofer,
ett av minga som fir-rns pi marknaden, men just

den hdr typen har visat sig passa vi1 for Wallners
verksamhet.
FRAKTAT DET MESTA

Det dr inte forsta gingen som Johan och rivningsmaskinen stoter pi varandra. Han har kort den ett otal
gAnger till olika platser, Ystad exempeivis. Han har for
ovrigt fraktat det mesta, under de fem ir han jobbat.
- Vi har kcirt en hel del vindkraftverk, vi dr ett av fi
foretag som kan gora det faktiskt. Ndr vi korde till
Arjeplog var hela ekipaget 40 meter lingt och det var
mitt i vintern. Di dr det inte helt enkelt med snoiga
och hala v:igar, men det funkade det ocksi, sdger han.
!7allners har varit delaktiga i det mesta i fraktvdg,

extrema saker, el1er vad sigs om 25 meter hoga
cisterner, 380 ton tunga transformatorer till ett
dammbygge i Brasilien, linga torndelar tillvindkraft-
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verk, bara for att ndmna nigra. Och
som ska ner tili Kristinehamn.

s6.

jzittemaskinen

Lastat och klart. Ndr det handlar om specialtransporter ska det finnas si kallade vdgtransportledare, VTL. Det dr bilar som eskorterar transporten
och ser till si att a1lt fungerar under fdrden, varnar
andra trafikanter att nigot alldeles ertra kommer
ikande. Tvi bilar finns med i Y/allners stab. En av
dem kors av Leif Svdrd. En riktig veteran nar det
handlar om lastbiiar och allt som har med trailerkorningar att gora.
-Jag borjade kora trailer 1957 och ho1l pi tills jag
gick i pension. Men jag kdnde att jag ville hi11a pi med
nigot och di fick jag vara med och kora som VTL. Det
gick liksom inte att bara tvdrsluta arbeta, sager han.

BEORDMDVAGNING
Johan I(arlsson tar piats bakom ratten

pi

lastbilen

och backar undan efter lastningen. Det dr imponerande att se hur smidigt det linga, 28 meter, och
tunga ekipaget tar sig fram. Men dn dr det inte dags
att ge sig ut pi vigarna visar det sig. Nej, en vlgnrng dr
beordrad frAn Trafikverket. Johan gor halt ddr det dr
plant nog for att utfora vdgningen. Vigarna ldggs ut
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framfor framhjulen pi lastbilen, med god skicklighet
och precision kor han upp bilen for vzignir-rg. Samma
procedur gir vidare vad g:iller trailern, det tar sin ticl,
hdr griller noggrannhet. 144 ton blev slutsiffran. Efter
det ska uppgifterna faxas in till Trafikverket som ska

godk,rnna u.h ge Ji'pen'.

-Det

ar n'rycket regler och

annatkring sidana hir trans-

porter. Visst tar det extra ling tid innan man kommer
ivag, men clet :ir inget man kan gora nigot it. Det dr ju
inte vilka transporter som helst det handlar om si det Jr
ju bra attallt drkollatinnanman ger sigivrig, sigerJohan.
OFRIVILLIGT STOPP

Men si sminingom :ir allt i sin ordning. Transporten
kan ta sin borjan, lite senare in planerat, men si dr det
ofta, det ir svirt att vara exakt, mycket ska stdmma
och fixas inr-ran. Sj:ilva vigvalet for transporten dr

given, den delen miste beskrivas och l:imnas in fore
och miste foljas, inga avvikelser tillits. Marschfarten
ligger pi 70 kilometer i timmen, aldrig mer an si.

Det gdller att ta det lugnt, risken finns att det blir
punktering eller annat om man hastar fram, forklarar
Johan. Samtidigt finns det aldrig nigra garantier nar
man handskas med tunga transporter, oturen kan vara
framme hur forsiktig rnan dn dr. Efter bar a ett par mil
si blev det ett ofrivilligt stopp. Punktering pi ett av
innerhjulen pi trailern. Bara forJohan att krypa under
och sdtta igiing, drygt en halvtimme tog det, sedan var
det fixat och resan kunde fortsatta.
Drygt 15 mil var korstrdckan och efter ungefdr tre tin'rmar, vid 1S-tiden, var ekipaget framme i Kristinehamn.
Annu ett uppdrag var slutfort av gdnget p6 \ffallners Specialtransporter. Men ingen ro och ingen vila. Niista dag
var det dags igen. Ytterligare en tung transport pi vdg.

