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Information ved halmleverance
Åbningstider i halmladen
Mandag – torsdag:
Fredag:

07:00 – 14:30
07:00 – 14:00

Levering uden for normal åbningstid skal aftales med
halmhåndteringspersonalet.

Trafikforhold

Al kørsel til og fra halmladen skal ske via vejen anvist til ’Halmkørsel’.
Se oversigtskortet om tvangsruter længere omme i folderen.

Alle køretøjer der skal igennem halmladen skal
være forsynet med gnistfang
Køretøjer må køre i tomgang max. 2 min.

Max. 30 km/t på værkets område.
Alkohol og euforiserende stoffer

På Haslev Fjernvarme er det forbudt at medbringe, indtage og møde
påvirket af alkohol og euforiserende stoffer.
Overtrædelse medfører bortvisning!

Rygepolitik
Tobaksrygning er kun tilladt udenfor på anviste områder – spørg
personalet. Overtrædelse kan medføre bortvisning.

Fotografering
Må kun ske efter særlig tilladelse.
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Generelle krav til brug af personlige værnemidler
Sikkerhedssko påbudt. Grundlæggende krav til værnemidler:

Derudover skal du anvende de personlige værnemidler hvor det er
krævet af arbejdspladsbrugsanvisningen, påbudt ved skiltning, eller
hvor loven kræver det.

Undtagelser

Ophold i administrative lokaler, kontrolrum, maskinførerhus, service bil,
og frokoststue kræver ikke brug af personlige værnemidler.
Hjelm anvendes kun på værksted og lager hvis der arbejdes over
hovedhøjde.

Overtrædelse af miljø- og sikkerhedsregler kan
medføre bortvisning.
Du skal følge Haslev Fjernvarmes anvisninger.
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Oversigt over Haslev Fjernvarme
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Ved ankomst til halmlade

Vi udtager fugtprøve ved måling min. 10 steder pr. vogntog
og udregner vandprocent.

Transportøren/chaufføren tager nettet af. Aftagningen må først
påbegyndes når fugtprøven er endeligt afsluttet, og skal kunne udføres
af én person.
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Ved ankomst til halmlade

Løse net, stropper og andet surringsgrej lægges sammen og placeres
mellem vognen og traktoren og ikke i aflæsningsområdet.
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Aflæsning af halm

Vi foretager halmaflæsning med gaffeltruck. Halmballerne skal derfor
stå med passende afstand, så truckens gafler kan komme omkring
halmballerne uden at ødelægge snorene. Snorene skal altid vende
opad. Halmen afvises hvis det ikke er tilfældet.

7

Aflæsning af halm

Det er STRENGT FORBUDT og forbundet med livsfare at opholde sig
på ladet, ved siden af ladet og i det markerede aflæsningsområde når
trucken er i drift. Ophold under aflæsningen skal foregå i det
afmærkede område eller i førerkabinen.
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Oprydning og vejeseddel

Når aflæsning af vogntoget er færdigt, og trucken er standset, kan
rengøring påbegyndes. Stigerne ved autoværnet SKAL benyttes til op
og nedstigning af ladet.
Ved aflæsning af et 2-delt vogntog, må man påbegynde støvsugning,
af det lad der er tomt, i samråd med truckfører.

Efter endt rengøring lægges eventuelle løse net, stropper m.m. tilbage
på vogntoget. Vejesedler bliver automatisk sendt på mail til leverandør
og evt. transportør.
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Afvisning

Din halmleverance skal opfylde nedenstående krav – gør den ikke det,
bliver den afvist og du får den med hjem igen.
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Årsager til afvisning:
•

Halmballerne er ikke dækket af et intakt net på alle åbne flader.
Nettet skal gå helt til vognbunden og maskestørrelsen må ikke
være større end 30 mm.
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Årsager til afvisning:
•

Halmballerne afviger fra dimensionerne:
Bredde:
1,20 m.
Højde:
1,30 m.
Længde:
min. 2,25 m., maks. 2,55 m.
Vægt:
ca. 500 kg., maks. 600 kg.
Vægtfylde: min. 110 kg/m3, maks. 160 kg/m3.

•
•
•

Ydersnorene mangler.
Halmballerne er deforme eller skæve.
Halmballerne er misfarvede, sorte/mørke skygger. Halmballer
med misfarvning skal vende med den misfarvede side opad.
Der ved indstik konstateres sammenbrændte områder
Halmballerne har isdannelse.

•
•

Der henvises i øvrigt til ’Standardvilkår for leverance af halm’.
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Fugtmåling i halmballe

.

Såfremt fugtindholdet i 3 målinger med
indbyrdes afstand på 30 cm overstiger 21 %,
afvises halmballen.

2 målepunkter
må ikke ligge
på en lodret
akse i forhold
til hinanden

Der måles
ikke i de
yderste 5
cm af
halmballen

LIGGER DET GENNEMSNITLIGE VANDINDHOLD I EN HALMBALLE
OVER 21 % AFVISES DENNE

Fugtmålerne i halmladen kalibreres én gang om året.
Halmleverandøren er velkommen til at komme i halmladen og være
med til målingen.
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Chauffør sikkerhed
For din egen og dine kollegaers skyld, skal du læse og følge disse
sikkerhedsregler.
Nye chauffører må ikke komme alene på værket første gang.
Max. hastighed på Haslev Fjernvarme er 30 km/t.
Ved ethvert uheld skal du kontakte personalet.
Det er ikke tilladt at indtage eller være under påvirkning af alkoholiske
drikke eller euforiserende stoffer under ophold på Haslev Fjernvarme.
Dette gælder også ved ophold i køretøjer.

Du skal vide, at….
•
•
•
•
•
•
•
•
•

For at undgå ulykker, er det nødvendigt, at du læser og følger
anvisningerne i denne informationsfolder.
Haslev Fjernvarme stiller store krav til sikkerheden. For eget
personale, såvel som vores gæster.
Lige så behjælpelige vi er, når det drejer sig om sikkerhed, lige så
konsekvente er vi.
Ved gentagne overtrædelser af vores sikkerhedsregler, vil du blive
bortvist fra vores virksomhed.
Haslev Fjernvarmes arbejdsmiljø kordinator er også til for dig.
Spørg hvis du er i tvivl. Kontakt os på tlf.: 5631 1141.
Din arbejdsgiver og dig som chauffør har ansvaret for, at
køretøjerne er forsvarligt indrettede og klar til brug.
Du skal til enhver tid udvise SIKKER ADFÆRD på Haslev
Fjernvarmes område.
Henvisninger og anvisninger fra personalet skal følges.
Hvis du var TÆT PÅ med et uheld, så fortæl det til os, så vi kan
forebygge, at det ikke sker igen for andre.

Din sikkerhed, er min sikkerhed, er vores sikkerhed
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Tvangsruter

De markerede ruter SKAL følges

15

Miljø- og sikkerhedsregler

Alle medarbejdere og leverandører, der arbejder på
Haslev Fjernvarme skal overholde gældende Miljø- &
Arbejdsmiljølovgivning.
Intet arbejde må påbegyndes uden aftale med en kontaktperson fra
Haslev Fjernvarme.

Vi siger tak for denne gang og på gensyn……
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