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Halmudbud
til
Lolland Varme A/S i Nakskov og Søllested
Håndbog - Transport af halm
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1. Generelle forhold
Leverancerne, lastbilerne, traktorerne og chaufførerne skal overholde kravene i den indgåede leverandør-/transportkontrakt med Lolland Varme A/S.
Halmleverandøren skal sikre, at alle chauffører er gjort bekendt med de til enhver tid gældende
sikkerhedsbestemmelser for Lolland Varme og varmeværkerne, og at alle anvisninger fra Lolland
Varmes driftspersonale følges.
Desuden påhviler det Leverandøren at sørge for, at alle chauffører har gennemgået og efterlever
det til enhver tid gældende instruktionsmateriale. Sidstnævnte betyder bl.a., at alle Leverandørens
medarbejdere forpligter sig til selv at medbringe og bære de påkrævede personlige værnemidler
på Lolland Varmes matrikel.
Manglende overholdelse af regler/instruktioner/anvisninger vil medføre en advarsel til chaufføren
samt en registrering af hændelsen i Lolland Varmes observationssystem.
Miljø- og sikkerhedsregler, procedurer samt anvisninger fra Lolland Varmes driftspersonale skal til
enhver tid følges af Leverandørens medarbejdere. Overtrædelse af disse regler og anvisninger medfører bortvisning uden varsel og omkostninger for Lolland Varme.

2. Transportørens ansvar
Det er transportørens ansvar at sørge for, at samtlige involverede medarbejdere i virksomheden til
enhver tid kender, forstår og følger nærværende håndbog såvel som den til enhver tid gældende
sikkerhedsinstruktion.

3. Krav til transportører og chauffører
Nærværende håndbog er udelukkende udarbejdet på dansk. Lokale instruktioner og skiltning er
ligeledes udarbejdet på dansk, hvorfor alle chauffører, der færdes på egen hånd og selv betjener
varmeværkets udstyr, skal kunne læse og forstå dansk.
Overnatning på Lolland Varmes område er ikke tilladt.

4. Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed
Lolland Varmes miljø- og arbejdsmiljøregler skal overholdes.
Chaufføren må kun betjene eller berøre de anlægsdele, som Lolland Varmes driftspersonale har
givet tilladelse til.
Al skiltning skal følges, og påbud om brug af personlige værnemidler skal overholdes. Der er påbud
om brug af sikkerhedsvest og -sko med hælkappe på Lolland Varmes område.
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Derudover anbefales det, at der anvendes støvmaske, langærmet overdel og lange benklæder for
at undgå indånding af støv af biologiske agenser samt hudkontakt med disse. Det anbefales dog at
benytte sikkerhedshjelm og –briller på Lolland Varmes område.
Tomgangskørsel er ikke tilladt på Lolland Varmes område.
Der er rygning forbudt på alle indendørsområder på varmeværkerne.
Det er forbudt at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol og euforiserende stoffer
på Lolland Varmes område. Overtrædelse heraf medfører bortvisning!
Ved brandfare, såsom varme bremser på traktoren/lastbilen, skal chaufføren straks køre ud af
halmbygningen. Hvis muligt skal der parkeres ved udkørslen fra varmeværket. Alternativt parkeres
traktorer/lastbiler langt fra Lolland Varmes bygninger og områder med særlig brandfare.
Transportøren skal straks give Lolland Varme meddelelse om alle skader eller uheld sket i forbindelse med transport på landevej eller på Lolland Varmes område.
HUSK – DET GÆLDER OGSÅ DIN SIKKERHED.

5. Leveringssted og åbningstid
Leveringssteder for halmtransporterne er:
Lolland Varme A/S
Drammenvej 1
4900 Nakskov
Den normale åbningstid for halmmodtagelse i Nakskov er:
Mandag – onsdag
Torsdag
Fredag

kl.
kl.
kl.

06.00 - 14.00
06.00 - 13.00
06.00 - 12.00

Lolland Varme A/S
Jernbanegade 25
4920 Søllested
Den normale åbningstid for halmmodtagelse i Søllested er:
Mandag
Onsdag
Fredag

kl. 08.00 - 15.00
kl. 08.00 - 15.00
kl. 08.00 - 15.00

Åbningstiderne kan ændres efter forudgående varsel fra Varmemærkerne.
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6. Oversigtskort over halmtransport
Nakskov

Søllested
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7. Net-aftagning
I området for vejning skal chaufføren gøre følgende:


Stoppe traktoren/lastbilen.



Nettene rulles af, og stropperne fjernes, hvilket skal ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Der gøres opmærksom på, at der ikke findes stativer, trapper eller gallerier i området, hvorfra
stropper og net kan fjernes. Dette skal være monteret på traktorerne/lastbilerne, så arbejdet kan
foregå sikkert og forsvarligt.

8. Aflæsning
Det er forbudt for passagerer at køre med eller gå ind i aflæsseområdet. Passagerer skal gå uden
om bygningen og vente på, at traktoren/lastbilen kommer ud af varmeværket.
Halmballerne aflæsses med en truck, der løfter 2 halmballer ad gangen. Trucken er betjent af Lolland Varmes driftspersonale.
Alle halmballer på traktorer eller lastbilen fugtmåles og vejes, og hvis halmen opfylder de stillede
kvalitetskrav, sættes halmen af i halmlageret. Hvis halmen ikke opfylder kvalitetskravene, afvises
leverancen helt eller delvist.
Afvises en halmleverance eller dele deraf af Lolland Varme som følge af de i standardvilkårene
nævnte forhold, skal halmen omgående bortkøres af Leverandøren. Omkostninger forbundet hermed er Lolland Varme uvedkommende.
Ved endt aflæsning udskrives der automatisk en vejeseddel som udleveres af driftspersonalet.
Chaufføren fejer ladet, hvorpå halmen blev transporteret helt rent, og forlader herefter varmeværket.
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