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 Dokumentslag Dokument 

 Information Instruktioner 

 Dokumenttitel   

 Ordningsregler, fordonstrafik Högbytorp Kraftvärmeverk. 

Process Dokumentansvarig  Utgåva 

Säkra Bränsletillgång Stefan Lindberg  0.1 

Anläggning Godkänd av Godkänd datum  

 Högbytorp Ulf Janzelius   

Delanläggning/delsystem Sekretessklass  

MAS extern  
 

   

Bakgrund 

Instruktion ordningsregler fordonstrafik Högbytorp 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 Högbytorps Kraftvärmeverk. 

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 

 

 Leverans med vågkort  Leverans utan vågkort 

m automatisk kamera 

avläsning. 

 

Måndag-Torsdag 06:00-20:45* 06:00-20:45* 

Fredag  06:00-17:15* 06:00-17:15* 

Lördag  Stängt Stängt 

Söndag Stängt Stängt 

* Sista invägning 
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Våghuset kan även kontaktas på följande telefon nummer. 

0730-672-078 

Mottagning 

Avfall  

Borttagande av lastsäkring (containerbilar) sker efter invägning på anvisad plats. 

 

Ankommande transporter 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 köfil för tillträde till tipphallen.  

 

Regler 

Fartbegränsning gäller inom hela anläggningen och är 20 km/h. 

Skyltar, trafikljus och målade markeringar inom området skall respekteras och följas. 

Rangering av fordon får endast ske på anvisad plats. Mobiltelefon får endast användas i eget stillastående 

fordon. 

Respektera Högbytorps personals instruktioner och anvisningar. Vi jobbar för att vår gemensamma 

arbetsplats ska vara säker och trygg för alla. 

 

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 (TMS) kommer finnas installerat , funktionsbeskrivning och information kring 

detta kommer allt eftersom anläggningen blir övertagen. 

 

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. 

 

Om något är oklart fråga gärna personalen på plats. 

Tel.nr till bränslegruppen, Stefan Lindberg, 0761-00-85-08. 

Tel.nr till Våghus, 0730-672-078. 


