
Sikkerhedsfolder
Retningslinjer for kørsel og 

ophold på Norfors

Norfors modtager dagligt over 100 køre-
tøjer, og er dermed et travlt arbejdsområde.

Disse sikkerhedsregler er indført for at 
forbedre din og andres sikkerhed på Norfors.

Alkohol er ikke 
tilladt på Usserød-
værket.

Tobaksrygning kun 
tilladt udendørs.

Aflevering af affald:
Mandag-torsdag: 06.00-15.30
Fredag: 06.00-14.00

Vejebod og Administration:
Mandag-torsdag: 09.00-14.00
Fredag: 09.00-12.00

I/S Norfors
Savsvinget 2
2970 Hørsholm
45 16 05 00 
www.norfors.dk



Kørsel, ophold, sikkerhed
Aflæsning:
- Stands på forpladsen og fjern net/presenning inden 

bakning til aflæsningsplads. Sluk motoren imens.
- Der skal anvendes sikkerhedsveste eller fluores-

cerende arbejdstøj.
- Lukkede porte må ikke åbnes.
- Gule og røde afmærkninger skal altid respekteres.
- Fej rent bag egen vogn efter aflæsning.
- Containere med sidehængt låge: Lås lågen inden 

aflæsning.
- Sluk motoren ved ventetid.
- Pålæsning af sække foregår i holdebane eller gård ved 

sækkelager med slukket motor.
- Tobaksrygning er forbudt i aflæssehallen.
Børn:
- Børn må ikke forlade vognen under ophold.
Hastighed:
- 10 km/t på Norfors område.
- 5 km/t på forplads og i aflæssehal.
Indkørsel:
- Hårde opbremsninger på vægten er ikke tilladt. 
- Kun en vogn pr. bomløft.
Kedeldragter:
- Kedeldragter brugt under arbejde på kranloft og 

tragter under riste, må ikke benyttes i andre områder.
Klunsning:
- Affald og forbrugsvarer mv., der modtages på Norfors 

til destruktion, må ikke fjernes.
- Overtrædelse medfører bortvisning uden yderligere 

varsel.

Parkering:
- Parkering af arbejdsvogne samt privatbiler må kun 

ske på afmærkede eller anviste parkeringspladser.
Sikkerhedsdragter:
- Sikkerhedsdragter må ikke forlade området, men skal 

lægges i en affaldscontainer.
Sikkerhedsbestemmelser:
- Bestemmelser opslået på arbejdsstedet samt 

sikkerhedsrepræsentanternes påbud skal altid følges. 
Sirener:
- I tilfælde af alvorligt driftsuheld lyder advarsels-

sirener i ovnhaller og fjernvarmecentralen.
- Forlad området og gå til p-pladsen på Savsvinget 2.
Skurvogne:
- Fremmede håndværkere mfl. skal anvende egne eller 

anviste skurvogne til omklædning, bad og spisning.
- Opsætning af skurvogne aftales med arbejdsleder i 

god tid inden opsætning.
- Der er mulighed for tilslutning af el, vand og kloak.
- Der må ikke overnattes i skurvogne opsat inden for 

Norfors hegn.
Ulykke og førstehjælp:
- Påbegynd evt. førstehjælp og alarmér kranfører eller 

kontrolrum. 
- Mand i silo: Alarmér kranfører eller kontrolrum. 

Nødstop aktiveres i aflæssehallen.
- Førstehjælpsudstyr findes i hallens kranførerrum og i 

kontrolrummet.
- Stiger, ophejsningssele mm. findes på aflæssehallens 

vestvæg.
- Hjertestarter findes under kranburet.
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