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Bakgrund
Instruktion ordningsregler fordonstrafik Händelöverket är ett komplement till ”Arbetsplatsregler för
E.ON Värme Sverige AB”. I detta ingår att säkerställa skalskyddet, kontrollera in och utpassering samt
att planera och skapa säkra trafikmiljöer. Ordningsreglerna gäller både som krav och skyldighet och ska
respekteras av all personal som arbetar och befinner sig inom anläggningen.
Syfte
För ökad säkerhet och trivsel finns en del regler som gäller inom Händelöverket.
Omfattning
Denna instruktion omfattar all fordonstrafik inom bränslemottagningen.
Ansvar
Gruppchef för bränslehanteringen ansvarar för innehållet i instruktionen.
Skyddsutrustning
För lastbilschaufförer gäller följande skyddsutrustning för tillträde till anläggningen:
• Varselväst
• Hjälm med hakband
• Skyddsskor
Om ovan krav inte kan uppfyllas förbehåller E.ON sig rätten att avvisa chauffören/fordonet från
anläggningen.
Alkohol och droger
Allt arbete under inverkan av alkohol eller droger är förbjudet, liksom att medföra alkohol eller droger
till arbetsstället. Rökförbud råder i alla E.ONs lokaler om inte särskild plats anvisats.
Slumpvisa alkohol och drogtester kan genomföras utan förvarning och på initiativ av E.ON.
Öppentider mottagning

Måndag-Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
* Sista invägning

Gate 1 och 2
Leverans med vågkort
06:00-21:15*
06:00-19:15*
07:00-19:15*
07:00-17:15*

Gate 1 och 2
Leverans utan vågkort
06:00-21:15*
06:00-17:15*
Stängt
Stängt
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Våghusen kan även kontaktas på följande telefonnummer.
Gate 1: 072-220 97 46
Gate 2: 011-19 61 42, 070-381 67 54
Mottagning
Avfall (Gate 1)
Borttagande av lastsäkring (containerbilar) skall ske vid någon av våra avnätningsramper som finns före
& efter invägningsvågen.
Ankommande transporters radioaktivitets kontrolleras vid passering av portal som är placerad på bägge
sidor vid vågens framkant/uppfart. För att skanningen skall fungera är max hastigheten 5 km/h, om
hastigheten överskrids och skanning misslyckas måste ny passage över vågen genomföras genom att åka
runt och ställa sig sist i kön. Backning på vågen är helt förbjuden!
Transportörer med tilldelade tippkort ska använda det kort som tillhör uppdraget och transporterande bil.
Vid vägning utan tippkort anmäler sig chauffören i våghuset, där en manuell registrering sker.
Därefter ställer man sig i anvisad körfil för tillträde till tipphallen.
Bilen ska stannas innan markeringen vid tippfickorna, där öppnar man och hänger upp dörrarna eller
bara frisläpper låsningen, säkerhetsspärren på sidan av containern kan släppas när bilen står i
lossningsläge vid bunkern.
Övriga Bränslen (Gate 2)
Transportörer med tilldelade tippkort ska använda det kort som tillhör uppdraget och transporterande bil.
Vid vägning utan tippkort anmäler sig chauffören i våghuset, där en manuell registrering sker.
Borttagande av lastsäkring skall ske efter invägning vid avnätningsramp på bränslegården.
Regler
-Fartbegränsning gäller inom hela anläggningen och är 20 km/h.
-Skyltar, trafikljus och målade markeringar inom området skall respekteras och följas.
-All klättring över två meter är förbjuden, avnätningsramper skall alltid användas.
-Rangering av fordon får endast ske på anvisad plats.
-Mobiltelefon utan handsfree får endast användas i stillastående fordon.
Respektera Händelöverket personals instruktioner och anvisningar. Vi jobbar för att vår gemensamma
arbetsplats ska vara säker och trygg för alla.
Regelöverträdelse kan leda till en avgift på 5000 SEK och vid upprepade tillfällen kan även en
avstängning för tillträde till Händelöverket tillämpas.
Språk
Bränslechaufförer ska kunna kommunicera grundläggande på svenska (alternativt ”skandinaviska”) eller
engelska. Grundläggande kommunikation avser t.ex. att dirigering/körinstruktioner och
säkerhetsföreskrifter ska kunna förstås och efterlevas.
Specifika regler avfallsleveranser
Ett trafikstyrningssystem (TCS) finns installerat, vilket innebär att tillgänglig tippficka lyser grönt.
Fartbegränsningen vid körning i tipphallen är 10 km/h. Endast bakåttippande fordon är tillåtna.
Totalförbud råder mot användande av mobiltelefon i tipphallen. I övrigt gäller trafikvärds instruktioner.
Stickprovskontroll tillämpas. Vid begäran ska lass slås upp för kontroll. Följ provtagarens anvisningar.
Efter tippning i bunkern ska eventuell rengöring av fordon ske i tipphallen framför använd tippficka.
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Om något är oklart fråga gärna personalen på plats.
Tel.nr till bränslegruppen, Peter Kowalski 072-2459838 ; Peter Lundbäck 070-5511598

