
Sikkerhedskrav
ved tilkørsel og aflæsning af  affald

på Norfors

NORFORS modtager dagligt over 100 

køretøjer, og er dermed et travlt arbejds-

område.

Disse sikkerhedsregler er indført for at 

øge din og andres sikkerhed under 

ophold på Norfors.

Savsvinget  2

2970 Hørsholm

Tlf. 45 16 05 00

Åbningstider for aflevering af  affald:

Mandag-torsdag: 06.00-15.00

Fredag: 06.00-14.00

Dog har vejeboden/receptionen åbent:

Mandag-torsdag: 09.00-14.00

Fredag: 09.00-12.00

Rev. oktober 2019

Børn

Hvis du undtagelsesvis har børn med i bilen, 

skal det sikres, at børnene ikke forlader bilen 

under opholdet på Norfors.

Norfors sikkerhedsregler og anvisninger 

fra personalet skal altid følges.

Overtrædelse af regler eller anvisninger 

kan uden varsel medføre bortvisning fra 

Norfors.

NORFORS

Ulykke & førstehjælp

Påbegynd evt. nødbehandling.

Alarmér kranfører eller kontrolrum.

Mand i silo: Alarmér kranfører eller 

kontrolrum.

Førstehjælpsudstyr findes i hallens 

kranførerrum og i kontrolrummet.

Stiger, ophejsningssele mm. er anbragt 

på aflæssehallens vestvæg.

Ambulance kan tilkaldes fra kontrolrum 

eller kranbur.

Advarselssirener
I tilfælde af alvorligt driftsuheld vil 

advarselssirener i ovnhaller og fjern-

varmecentral hyle.

Kør da straks ud fra forbrændings-

anlæggets område og undgå at komme 

i vejen for tilkørende redningskøre-

tøjer.



Indkørsel

Aflæsning

Stands på forplads og fjern net/presenning 

inden bakning til aflæsningsplads, sluk motor 

imens.

Der skal anvendes sikkerhedsveste eller 

fluorescerende arbejdstøj.

Lukkede porte må ikke åbnes.

Gule og røde afmærkninger skal altid 

respekteres, se skilte i hal.

Fej rent bag egen vogn efter aflæsning.

Containere med sidehængt låge, her skal 

lågen være aflåst inden aflæsning.

Hårde opbremsninger på vægten er ikke 

tilladt (vægten kan tage skade).

Kun 1 bil igennem pr. bomløft.

Hastighed

10 km/t på Norfors område; dog kun 5 km/t på 

forplads og i aflæssehal.

Afpas i øvrigt farten efter forholdene.

Udvis forsigtighed og hensyn ved kørsel.

Ved ventetid: Sluk motoren og skån miljøet.

Pålæsning af sække: Foregår i holdebane 

eller gård ved sækkelager med slukket 

motor.

Affald med deklaration og fortroligt affald 

betjenes på Savsvinget 2:

Mandag-torsdag: 09.00-14.00

Fredag: 09.00-12.00

Toilet

Toiletter er placeret under kranburet. 

Tobaksrygning

Tobaksrygning og brug af åben ild er 

ikke tilladt i aflæsningsområdet.


