
Målet er 0 ulykker
Vi går hverken på kompromis med din sikkerhed eller vores alle sammens sikkerhed, og vi 
tror på, at alle ulykker kan undgås. Derfor har vi en række regler og krav, du skal overholde, 
når du færdes på Ørsteds lokationer. Det er dit og det er vores ansvar.
 
Vi forventer, at du tager sikkerheden alvorligt, og at du læser folderen grundigt igennem 
samt følger alle instruktioner.

Obligatoriske værnemidler
Det er dit ansvar, at du altid har de obligatoriske værnemidler med, når du ankommer 
til værket.

Du skal anvende tøj med høj synlighed, godkendt sikkerhedshjelm, sikkerhedsbriller, fastsiddende
 sikkerhedssko og lange bukser. Sikkerhedstræsko betragtes ikke som fastsiddende, hverken med eller 
uden hælkappe. Der kan være opgaver, der kræver andre værnemidler. Din Ørsted kontaktperson 
vil informere dig herom.

Efter udstigning fra førerhus skal chauffør straks påføre sig de påkrævede værnemidler, 
ligesom værnemidler først må aftages umiddelbart inden indstigning til førerhuset. 

Vi laver løbende stikprøvekontrol, og hvis vi konstaterer, at dine værnemidler ikke er i orden, 
vil du blive bedt om at forlade værket. 

Introduktion 
Første gang du ankommer til et Ørsted værk, skal du modtage en introduktion 
til opgaven.

Passager i førerhus er ikke tilladt 
Kun passagerer, som skal deltage i arbejdsopgaven, må komme med ind 
på værkets område. De skal være godkendte og have et adgangskort.

Stands motoren 
Bilens motor skal altid være standset ved af- og pålæsning samt ved 
ophold i bygninger. Undtagen hvis motoren er nødvendig for at udføre 
arbejdsopgaven.

Net/presenning 
Håndtering af net/presenning skal ske uden færdsel oven på bilens læs. 
Net/presenning må først fjernes, når bilen holder på aftalt område på værket.

Af- og pålæsning 
Af- og pålæsning med kran eller truck er ikke tilladt inden for en afstand af 
15 meter fra højspændingsledninger.

Rengøring 
Rengør og ryd op, når du er færdig med læsning/aflæsning. 

Adgang til havn 
Der er kun adgang til havneområdet efter aftale med personalet ved havnen.

Tidspunkter for kørsel 
Kørsel må kun finde sted inden for fastlagte tidspunkter. 
Længere ophold, pauser eller overnatning må ikke foretages på værkets område. 

Rygning 
Rygning må kun foregå udendørs på de særligt anviste steder.

Alkohol 
Alkohol og euforiserende stoffer er forbudt. 

Retningslinjer på værket
Adgang til værket
Adgang til værket skal ske gennem den anviste port.

Adgangskort 
Adgangskortet bruges til adgang til værket og ved evakuering. Kortet er personligt 
og du skal altid bære det på dig, samt fremvise mod forlangende. Hvis du ikke har et 
adgangskort, skal du kontakte portner/kontrolrum via samtaleanlægget ved porten.

Færdsel og skilte 
Du skal overholde færdselsloven og samtlige advarsels-, forbuds- og påbudsskilte 
på værkets område. Overhold den skiltede maks. tilladelige hastighed på værkets 
område.
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Alarmering og Evakuering
Alarm
Ved en evakueringsalarm, gå hurtigt - men behersket - ad den sikreste vej til 
mødestedet.
Ved opmærksomhedssignal for ammoniak bliv i lastbilen og sluk for lastbilens ventilation, 
indtil du får besked på andet. 

Kontakt
Ved ulykke eller brand skal du straks ringe til 1-1-2 og dernæst til kontrolrummet. 

Asnæsværket: +45 99 55 06 50

Avedøreværket: +45 99 55 01 50 / +45 99 55 01 52

Esbjergværket: +45 99 55 17 55

H. C. Ørsted Værket: +45 99 55 03 50

Herningværket: +45 99 55 16 50

Kyndbyværket: +45 99 55 08 55

Skærbækværket: +45 99 55 12 77

Stigsnæs Transithavn: +45 99 55 06 50

Studstrupværket: +45 24 28 64 70

Svanemølleværket +45 99 55 03 50

Vi anbefaler, at du altid har 
din mobiltelefon på dig, når du 
færdes på Ørsted lokationer. 

Ligesom det er en god idé, at 
du gemmer kontrolrummets 
telefonnummer på din telefon.
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