Håndbog for transport af halm til
Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S

Generelle forhold

Krav til transportører og chauffører

Leverancerne, lastbilerne og chaufførerne skal overholde kravene i den indgåede leverandørkontrakt.

Nærværende håndbog er udelukkende udarbejdet på dansk. Lokale instruktioner og skiltning er ligeledes udarbejdet på dansk, hvorfor det er
transportørens ansvar at sørge for, at ikke-dansktalende chauffører er bekendte med og har forstået anvisningerne.

Halmleverandørerne skal tilsikre, at chauffører eller transportører er gjort
bekendt med de til enhver tid gældende sikkerhedsbestemmelser på området hos Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S, og at alle henvisninger fra
BKVV´s personale følges. Desuden påhviler det leverandøren og at sørge
for, at alle chauffører eller transportører er gjort bekendt med ”Håndbog
for transport af halm til Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S”.

Der vil løbende blive afholdt miljø, sikkerheds- og instruktionsmøder for
transportører og chauffører. Disse vil blive varslet i god tid på BKVV´s
hjemmeside, www.bkvv.dk. Chaufføren bliver tildelt et chaufførnummer,
som skal bruges i forbindelse med aflæsning.

Manglende overholdelse af regler, instruktioner og anvisninger vil medføre
en advarsel til chaufføren samt en registrering af hændelsen. De stedlige
miljø-og sikkerhedsregler og procedurer samt anvisninger fra BKVV skal til
enhver tid følges af leverandørens og transportørens medarbejdere. Overtrædelse af regler og anvisninger medfører bortvisning uden varsel og omkostninger for BKVV.

Hvis en chauffør bruger en andens chaufførnummer uden at have gennemgået miljø- og sikkerhedsregler og instruktion i aflæsningsprocedure, vil
det medføre omgående bortvisning.

Transportørens ansvar

Det er ikke tilladt at overnatte på BKVV eller på AffaldsCentrets område.

Det er transportørens ansvar at sørge for, at samtlige involverede medarbejdere i virksomheden til enhver tid kender, forstår og følger nærværende
håndbog og den påkrævede sikkerhedsinstruktion.

Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed

Transportøren og dennes medarbejdere har også ansvar for at reagere, hvis
de oplever, at der foregår uacceptable hændelser på AffaldsCentret, der
ikke er beskrevet i håndbogen eller i sikkerhedsinstruktionen. Ligesådan
har de ansvar for inden aflæsning at gøre opmærksom på, om efterlevelse
af instruktionen giver anledning til uacceptable tiltag.

Hvis transportøren skal have nye chauffører til at køre til BKVV, skal dette
anmeldes i så god tid, at det er muligt at afsætte tid til en gennemgang af
miljø- og sikkerhedsregler og instruktion i aflæsningsprocedure.

Gældende miljø-og arbejdsmiljøregler skal overholdes.
Der kommer dagligt mange lastbiler og biler i det hele taget til anlæggene
på AffaldsCentret. Området er altså meget trafikeret. Når alle, der færdes
på anlæggene, overholder nogle få regler, øges sikkerheden.
Overhold skiltning, lyssignaler og hastighedsbegrænsninger. Hastighedsgrænsen på anlæggene er 30 km/t, dog 15 km/t i områder med modtagelse af affald og halm.

Vær opmærksom på medarbejdere, der bevæger sig til fods på området.
Ingen chauffører må betjene eller berøre andre anlægsdele end dem, som
BKVV’s personale har givet dem tilladelse til.
Al skiltning skal følges, og påbud om brug af personlige værnemidler skal
overholdes.
Tomgangskørsel er ikke tilladt på anlæggenes område.
Der er rygning forbudt på alle indendørs- og udendørsområder.
Chaufføren skal under halmaflæsning opholde sig uden for aflæsningsområdet – aldrig i lastbilens førerhus.

Leveringssted og åbningstid
Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S
Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N
Den normale åbningstid for halmmodtagelse er
Mandag - fredag		
kl. 07:00 til kl. 18:00
Lørdag			
kl. 07:00 til kl. 14:00
Åbningstider kan ændres efter forudgående varsel fra BKVV.
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Generelt skal BKVV straks have meddelelse fra transportøren om alle skader eller uheld i forbindelse med transport på landeveje eller anlæggenes
område.
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Det er ikke tilladt at medbringe passagerer i lastbilen, medmindre det er aftalt i god tid forinden med den vagtgående halmoperatør. Passageren skal
under halmaflæsning opholde sig uden for aflæsningsområdet – aldrig i
lastbilens førerhus.
Inden chaufføren kører ind i halmbygningen, skal han sikre sig, at bremserne ikke er varme, eller at der er andre forhold, der kan udgøre en brandfare.
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Inden for porten er der en lystavle, der anviser, hvilken vognbane chaufføren skal vælge. Chaufføren vælger vognbane ud fra balletypen eller halmtypen og følger derefter trafiklys og lystavler. Det registreres automatisk, når
der holder en lastbil ved lystavlen.
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Indkørsel til BKVV sker via Ølstedvej. Vær opmærksom på, at det kun er
tilladt for lastbiler at køre ind på Ølstedvej fra Randersvej.
Der køres igennem Vejerboden under trafiktavlen ”Ingen vejning”. Indkørsel til BKVV på højre side er skiltet.
Porten til BKVV er åben i åbningstiden. Når man er kommet ind på anlægget og har brug for hjælp, kan den vagtgående halmoperatør træffes på tlf.
41 85 67 59.
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Netaftagning

Aflæsning

Chaufføren kører frem i netaftagningsbygningen og følger trafiklysene.
Chaufføren tjekker ind på terminalen. Chaufføren bliver mødet med fire
obligatoriske spørgsmål:

Chaufføren kører frem i aflæsningsbygningen og følger trafiklysene.
Chaufføren træder ud af lastbilen og uden for aflæsserområdet.
På terminalen i aflæsningsbygningen tjekker chaufføren, at registreringen
er korrekt. Data godkendes, og der anmodes om aflæsning.

Chaufførnummer, Kontraktnummer, Balletype, Halmtype, Lastbiltype
Ved korrekt indtastning vil der fremkomme en tekst:
”Data godkendt. Klargør lastbil for aflæsning”
Hvis der fremkommer en fejltekst, kontrolleres indtastning, og den redigeres evt. Kommer der fortsat en fejltekst, kontaktes den vagtgående halm
operatør.
Nettene rulles af, og stropperne fjernes.
Anviserpind for forfjæl monteres. Pindene genbruges.
Anmod om aflæsning, og porten vil åbne, når området er tomt, og kranen
er ude af området.
Nye anviserpinde fås ved henvendelse til BKVV´s personale.
Det kontrolleres, at der ikke er net på den forkerte side af anviserpinden.
Det gøres opmærksom på, at der ikke findes stativer, trapper eller gallerier i
netaftagningsområdet, hvorfra stropper og net kan fjernes. Dette skal være
monteret på lastbilerne, så arbejdet kan foregå sikkert og forsvarligt.

Halmballerne aflæsses med en kran, der løfter tolv halmballer ad gangen.
Kranen fungerer fuldautomatisk, men kan være betjent af BKVV´s personale.
I tilfælde af, at kranen går i stå under aflæsning, tilkaldes den vagtgående
halmoperatør automatisk af kranstyringen.
Hvert lag på lastbilen fugtmåles og vejes, og hvis halmen opfylder de stillede kvalitetskrav, læsses halmen af lastbilen. Hvis halmen ikke opfylder kvalitetskravene, afvises leverancen, inklusive de lag på lastbilen, som endnu
ikke er læsset af.
Afvises en halmleverance eller dele deraf af BKVV, skal halmen omgående bortkøres af leverandøren. Omkostninger forbundet hermed er BKVV
uvedkommende.
Ved endt aflæsning går porten ind til aflæsseområdet op. Chaufføren går
ind og fjerner den forreste anviserpind og kører lastbilen ud i støvsugerbygningen.
Ved endt aflæsning genereres en kvittering. Kvitteringen kan modtages på
mobiltelefon og på e-mail. Der udskrives ingen papirkvittering.

Støvsugning
BKVV henstiller til, at chaufførerne benytter masker i forbindelse med ophold og arbejde i støvsugerbygningen.
Når chaufføren har støvsuget lastbilens lad, trykkes på porten for åbne, og
man kan køre ud.

Lastbilen forlader BKVV
Lastbilen forlader anlægget via porten. Porten står normalt åben i åbningstiden. Er porten lukket, skal den vagtgående halmoperatør kontaktes.
Der køres igennem Vejerboden under trafiktavlen ”Ingen vejning”.

Alarmering og evakuering
Forhold ved ulykke og brand
1

Stands ulykken

2

Ring 112 og forklar:
• hvad der er sket
• hvor det er sket
• om der er tilskadekomne og hvor mange
• hvor der ringes fra

3

Alarmér personale på området eller ring til halmtelefonen på:
tlf. 41 85 16 68

4

Ved evakuering følges anvisningerne, der kommer via
højtaleranlægget.

Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S
Ølstedvej 20
8200 Aarhus N
Telefon 8940 1500

