Work instruction

The Statkraft Way

Levering av avfall til Heimdal
Varmesentral

Open

1 FORMÅL OG OMFANG
Sørge for en sikker og trygg levering av avfall.

2 BESKRIVELSE
2.1

Ansvar

Enhetsleder har ansvar for å informere og implementere dokumentet i egen enhet. Prosjektleder har
ansvar for å informere og implementere dokumentet i sine prosjekt. Leverandøren er ansvarlig for å
informere og implementere dokumentet hos egne og innleide sjåfører. Alle sjåfører er ansvarlig for at
kravdokumentet følges og etterleves.

2.2

FAREMOMENTER I OG VED AVFALLSMOTTAK:











2.3

Helsefarlig støv, gasser, soppsporer
Løse gjenstander på bil
Glatt underlag (gulv)
Uoversiktlig trafikk (mye rygging, store kjøretøy)
Frosset- og evt- fastkilt avfall
Fjerning av sikkerhetsnett på bil
Klemfare ved Walking floor
Manuell åpning av dører på bil for tipp
Arbeid nær tippkant
Traverskrankjøring

KRAV TIL PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING:

Leverandøren plikter i forbindelse med planlegging og gjennomføring av avfallsleveranse å oppfylle
følgende krav:
A. Sjåfør skal ha gjennomført HMS-e-læringskurs for Statkraft og fått lokal sikkerhetsopplæring
B. Verneutstyr:
o Vernebekledning; Jakke og bukse eller kjeledress med synlighet og refleks
o Hjelm
o Vernesko med vernetupp og spikertramp
o Vernemaske med filter: ABEP3
A. Ved manuell åpning av bakluke skal dette gjøres minimum 4 meter fra kanten (merket med gul
strek) før det rygges inntil kanten og tømming utføres
B. Det er forbudt å oppholde seg mellom bil og hydraulisk styrt kant mot sidetipplomme i port nr. 6.
Sidetipplomme benevnes også som Walking Floor
C. Sjåføren er pliktig til å rydde etter seg. Etter tømming skal kjøretøyet kjøres frem over 4metersmerket (gul strek), før det ryddes og kostes. Kost og spade henger ved søylene.
D. Av hensyn til krankjøring skal sjåfør kun tømme avfall i tildelt portlomme.
E. Forbedringsforslag, farlige forhold og hendelser skal meldes til Statkraft Varmes avfallsmottak.
Om avfall sitter fast kan personell i avfallsmottaket assistere med traktor dersom Statkraft Varme har
kvalifisert personell tilstede. Dette utføres for kundens risiko, uten ansvar for Statkraft Varme ved
materielle skader.
Ved brudd på helse-, sikkerhet og arbeidsmiljø krav eller påbud, kan Statkraft Varme reagere med
muntlig påtale, skriftlig påtale eller kreve at vedkommende (leverandøren, underleverandør, ansatt)
blir vist bort fra anlegget, eller tatt av arbeidet.
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