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Säkerhetsinformation till bränsletransportörer och
bränsleleverantörer
This information will follow in English
På E.ON prioriterar vi personsäkerheten högt och med anledning av detta har vi ett
regelverk kring personlig skyddsutrustning.
Sedan tidigare har vi haft krav på varselväst, hjälm och skyddsskor och ökar nu
personsäkerheten med krav på hakband till hjälmen. Anledningen är att vi haft

olyckor där skador kunde undvikits om det funnits hakband.
Regelverket finns för att skydda chaufförerna. Informera era chaufförer om vilka
regler som gäller för tillträde på E.ONs anläggningar. Vi planerar även att utföra
stickprovskontroller på plats.

Regler
När en chaufför stiger ur sin bil på bränslegården
ska följande tas på:




Hjälm med hakband
Varselväst
Skyddsskor

Har du frågor kring vårt regelverk kring personlig
utrustning får du gärna kontakta mig.

Med vänlig hälsning
E.ON Värme
Ulf Janzelius
Logistik
+46 72 588 29 28
ulf.janzelius@eon.se
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Safety Alert to fuel carriers and fuel suppliers
At E.ON we regard personal safety important, and because of this we a regulation
regarding personal safety equipment.
Previously we have been demanding visibility vests, helmets and safety shoes and
now we extend the personal safety with requirement of chinstrap to the helmet.

The reason is that we had accidents where injuries could be avoided if there
had been chinstrap.
The rules are meant to protect the drivers. Inform your drivers about the rules
that apply to access at E.ON's plants. We also plan to do random inspections on
site.

Rules
When a driver leaves his car/lorry and enter the
fule yard the following must be put on:




Helmet with chinstrap
High visibility vest
Safety shoes

If you have any questions about our rules and
regulations regarding personal safety equipment,
don’t hesitate to contact me.
Best regards

E.ON Värme
Ulf Janzelius
Logistics
+46 72 588 29 28
ulf.janzelius@eon.se
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