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Referenser till andra rutiner
ID 70625

Rutin Tillträde

ID 70476

Rutin Säkert arbetstillstånd

ID 23585

Körtillstånd för truck

ID 19620

Truckar – användning på Perstorp Oxo

1 SYFTE
Syftet är att skapa säkra arbetsförhållanden för alla som vistas på fabriksområdet genom att
reglera alla trafik inom området fabriksområdet.

2 OMFATTNING
Denna rutin omfattar all trafik inom fabriksområdet i Stenungsund och Nol.

3 ROLLER OCH ANSVAR
Ansvarig för bevakning och tillträdeskontroll är Perstorp Oxo arbetsmiljöingenjör.
Ansvarig för Perstorps fordon på området är respektive avdelningschef.
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4 MINIMIKRAV
Motorfordon skall framföras enligt gällande trafikregler.
Fordonstrafik i ATEX zon eller innanför bommarna kräver tillstånd för hetarbete (körtillstånd)
samt att kontinuerlig gaskontroll (gasfrihetsmätning) görs före fordonet (person går före fordon
och gastestar innan fordonet framförs).
Zoner som kräver ovanstående vid fordonstrafik är spärrade med gul-svart kätting och/eller
markerade med skyltar ”ATEX-zon”.
Högsta hastighet inom anläggningen är 20 km/tim, (undantaget är lastade fordon från area 87,
som måste ha lite högre fart, 30 km/tim, för att komma upp för backen). Tomgångskörning är
förbjuden.
När fordon lämnas skall motor, radio och kupévärmare stoppas, startnyckeln/el liknande skall
sitta kvar. Undantag är markerade parkeringsplatser vid area 12 (kontors- och
underhållsbygganden) samt utanför kontrollrum i Nol.
Det är inte tillåtet att använda din mobil eller annan kommunikationsutrustning när du kör om
du håller den i handen.

4.1 FORDONSTRAFIK
Fordonstrafiken inom området ska hållas vid ett absolut minimum.
För regler om fordonspass se rutin Tillträde.
Parkering får endast ske på anvisade platser.

4.2 TRUCKKÖRNING
Alla som kör truck på Perstorp Oxo, skall ha den utbildning som krävs samt giltigt körtillstånd.
För entreprenörer gäller att de ska ha ett godkännande av sin arbetsgivare. Dokumenterat i
”Körtillstånd för truck”.
Truckkort, av branschen godkända utbildningar ex. TLP 2 eller yrkesbevis och körkort med
minst traktorbehörighet skall uppvisas för Perstorps Oxo:s truckansvarige, för att kunna få ut
ett körtillstånd.
Körtillståndet är giltigt i fem (5) år, sedan skall detta förnyas. Den enskilde tar kontakt med
Perstorp OXO:s truckansvarige för att erhålla nytt körtillstånd.
Truckansvarig inom Perstorp Oxo AB är mek/svetschef eller dennes ersättare.
Vid transport av material skall vagn användas i möjligaste mån. Gods som behöver
transporteras på gafflar skall vara väl förankrat, last får inte komma i gungning, gäller även vid
material transport med last hängande i krok till kran.

4.3 CYKLAR OCH MOPEDER
Mopeder får ej transportera passagerare eller bogsera cyklar.
Samtliga mopeder/cyklar ska vara märkta med namn och avdelning/firma.
Cyklar får ej framföras i processareorna.
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5 DEFINITIONER
-
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