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          Syftet med dessa skydds- och säkerhetsföreskrifter är att förhindra tillbud och  
          olyckor på anläggningen. Underlåtenhet att följa föreskrifterna kan medföra fara för liv  
          eller allvarliga personskador samt innebära restriktioner vid kommande besök. 
          En försäkran att underteckna finns som bilaga. 



Praktisk information Högsbo 

Besöksadress: A Odhners gata 25, 421 30 Västra Frölunda 
Öppettider: Vardagar 06.00-16.30 
Telefon till anläggningen: 031-49 76 41 
Telefon till platsansvarig: Inge Svensson 0705-67 86 41 
 
Toalett finns på gavel vid våghuset. 
Utrustning för Första hjälpen finns i våghuset. Hjärtstartare finns på Högsbo åvc  
Alla som besöker anläggningen ska anmäla sig i kundmottagningen. 
 

 
Brand – utrymning   
RÄDDA   Rädda den som är i uppenbar fara 
LARMA  Ring 112 Räddningstjänsten, meddela din adress, vad som inträffat, 
                 uppge ditt namn och om det finns skadade eller instängda.  
                 Kontakta personal på anläggningen, tel 031 – 49 76 41. 
               . Vid ensamarbete utanför ordinarie arbetstid, ring vakten, Sävenäs tel 031-61 80 29. 
VARNA   Varna övriga som hotas  
SLÄCK    Släck branden om det bedöms kunna göras utan risk.  
UTRYM   Utrym snarast via närmaste utrymningsväg.  
Återsamlingsplats är vändplatsen utanför Kahls kaffe. 
Lämna inte återsamlingsplatsen utan utrymningsledarens godkännande. 
Meddela personal på anläggningen omedelbart om brandsläckare använts, även om den inte är tom. 
 
 

Nödläge – arbetsplatsolycka   
 

• Gör en bedömning av situationen.   
• Ge första hjälpen.  

o Hjärt-lungräddning eller åtgärder för att stoppa blödning och/eller chock. 
o Åtgärd med ögonspolning vid skada efter stänk, över- 

                        sköljning m.m. 
o Åtgärder för att vid behov få den skadade eller sjuke under medicinsk vård 

• Vid behov ring 112 
• Kontakta våghuset  tel 031-49 76 41.  

Utanför arbetstid, kontakta platsansvarig Inge Svensson 0705-67 86 41. 
 
 
 

 
 



Generella regler 
• Besökare/entreprenörer ska anmäla sig till kundmottagningen. Guide, med besökare, är 

ansvarig för att besökare följer gällande säkerhetsföreskrifter.  
 

• Anläggningen får endast tillträdas, servas och repareras av personer som tagit del av skydds- 
och säkerhetsföreskrifterna och skriftligen förklarat sig införstådd med dess innebörd 

 
• På denna anläggning ska varselkläder bäras och föreskriven skyddsutrustning 

användas. 
o Efter överenskommelse med platschef kan användandet av enbart varselväst 

accepteras.  
o Skyddsskor ska användas av dem som arbetar på anläggningen. 
o Personlig skyddsutrustning såsom andnings- och hörselskydd ska medföras och 

användas vid behov. 
 

• Rökning är endast tillåten vid omklädningsrums gavel / bilparkering  
• Användning av eller att vara påverkad av alkohol eller droger är förbjudet på Renovas 

område. 
 

• Inom anläggningen gäller hastighetsbegränsningen 15 km/h. 

• Området är hårt trafikerat av alla typer av fordon, skaffa ögonkontakt med chauffören i 
fordonet innan passage av trafikerat område sker. 

• Visa alltid hänsyn till arbetsmaskiner. Håll avstånd! 

• Skadat elektriskt material ska genast rapporteras till Renovas personal, som därefter 
skyndsamt informerar Renovas el-avdelning. 

• Spill (olja, fett, kemikalier etc.) skall omgående saneras och Renovas personal informeras. 
Utrustning finns här: 

                  Sorteringen  
- Saneringsmedel finns i uppmärkta kärl vid vågen, vid mur på vänster sida efter vågen, vid 

kundmottagning, på företags ÅVC-ramp, vid CS Maskins verkstad samt vid 
belysningsmast vid trätippning. 

- Täckmatta till brunn finns i uppmärkta kärl vid mur på vänster sida efter vågen samt vid 
kundmottagning. 

 
                 Övre omlastning 

- Saneringsmedel finns i uppmärkta kärl både utanför och innanför port 1-4. 
- Täckmatta till brunn finns i uppmärkt skåp till vänster om spolpost.  

 
                  Nedre omlastning  

- Saneringsmedel finns i uppmärkta kärl vid infartsgrind samt utanför port 9 & 10 
- Täckmatta till brunn finns till höger om port 9 i uppmärkt skåp under tak. 
 
 

• Ensamarbete får ej utföras efter ordinarie arbetstid om ej platschef medgivit detta. 
 

• Arbetstillstånd ska utfärdas innan arbete får utföras av entreprenör. 
 



Regler för dig som är chaufför 
 
 
IN- OCH UTFART 
 

• Infarten och utfarten är en olycksdrabbad korsning. Se till att du har mycket god kontroll på 
annan trafik innan in- eller utfart sker. Visa utökad hänsyn till medtrafikanterna. 

 
 

TRAFIKREGLER  
 
• Högsta tillåtna hastighet inom området är 15 KM/H 
• Området är hårt trafikerat etablera därför ögonkontakt med av alla typer av fordon, 

chaufförer, och gående. SE UPP för backande fordon. 
• Uppmärksamma gående på att du närmar dig dem. 
• Behållare ska alltid vara i låst läge, luckor och containertak ska vara stängda vid förflyttning 

på området. 
 

 
VÅGINSTRUKTION 
 

• Vågen får inte beträdas förrän framförvarande bil lämnat vågen och bommen är nerfälld.  
• Kör försiktigt upp på vågen. (Du vinner ingen tid på hårda inbromsningar eftersom dessa 

endast resulterar i att det tar längre tid för vågen att stabilisera sig för korrekt 
viktregistrering.) 

• Visa ditt vågkort för kortläsaren och registrera avfallskod. Vågkort SKALL medföras, 
invägning med enbart kortnummer/kundnummer görs ej av Renovas personal. 

• Behöver du hjälp så kontakta vågkontoret via mikrofon bredvid kortläsaren eller ring 031-49 
76 41. Även för frågor om avfallstyp eller var du ska tippa din last. 

• Kör varsamt av vågen och mot det område ämnat för din last, enligt instruktion från 
vågpersonalen. 
 

 
AVTÄCKNING 
 

• Avtäckning av lastsäkring ska ske direkt till vänster mot nödgrind. 
• Blir du utvald för avfallskontroll så kör till anvisad plats och invänta Renovas personal. 

 
 
TIPPNING SORTERINGEN  
 

• Tippar du på sorteringsytan så skapa kontakt med maskinförare så denne vet att du kommer 
och eventuellt visar dig var materialet ska tippas. Lämna alltid utrymme mellan tidigare tippat 
material och det du lämnar så sorteringsmaskinen kommer åt. 



• Tippning, sortering och lastning sker kontinuerligt. Material kan oavsiktligt komma flygande, 
så håll avstånd till och uppsikt på aktiviteter runt dig när du lämnar fordonshytten. 

• Skyddsområde till krossmaskin är 20 m, respektera det avståndet för din egen säkerhet. 
• Området mellan plockmaskiner och krossmaskin är arbetsyta för maskinister och får ej 

användas för genomfart. 
• Vid tippning inom plockmaskinens arbetsområde ca 10 meter, skapa ögonkontakt innan du 

vistas inom detta arbetsområde.  
• Sitter materialet fast i behållaren, ring 031-49 76 41 eller kontakta hjullastarchauffören för 

hjälp. 
• Ska du lämna däck eller tegel så tänk på att lasta av varsamt så ingen annan får material på 

sig. 
• Ska du lämna spisar, kyl- eller frysskåp så skall de stå upp på avställningsyta  
• Ska du rangera/ställa av container så visa hänsyn till andra på samma yta. Container får inte 

ställas av på Renovas område utan tillstånd från Renovas personal. 
 

 
TIPPNING OMLASTNINGEN  
 

• Kör av våg ta höger uppför backen (Blå byggnad) 
• Port 1 är endast för tippning av Matavfall. 
• Port 2,3,4 är endast för tippning av Hushållsavfall och fint brännbart avfall  
• Följ instruktioner på informationstavla och övriga instruktioner uppsatta på plats. 
• Passera ej under port som är i rörelse. 
• Stäng bom och städa efter er. 
• Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att lämna tipplats innan eventuell medpassagerare är 

tillbaka i hytten.  
• Spolvatten får endast användas till utspolning av bakstycke på baklastare. Spolslang ska efter 

användning tömmas på vatten och rullas in i skåp.  
 

 
GLÖM INTE 

 
• Lånad utrustning skall alltid återlämnas vid dagens slut 
• SKYLTAR, KONER OCH ANDRA AVSPÄRRNINGAR PÅ OMRÅDET FÅR EJ 

FLYTTAS. RESPEKTERA DESSA OCH LÄMNA DEM UTRYMME VID PASSAGE 
OCH TIPPNING SÅ DE INTE DÖLJS ELLER FÖRSTÖRS. 
 

 
 
 
 



 
Regler för dig som är entreprenör 
 
TRAFIKREGLER  
 

• HÖGSTA TILLÅTNA HASTIGHET INOM OMRÅDET ÄR 15 KM/H. 
• Området är hårt trafikerat etablera därför ögonkontakt med av alla typer av fordon, chaufförer 

och gående. SE UPP för backande fordon. 
• Uppmärksamma gående på att du närmar dig dem. 
• Behållare ska alltid vara i låst läge, luckor och containertak ska vara stängda vid förflyttning 

på området. 
 
VID ARBETE UNDER ORDINARIE ARBETSTID 
 

• När du kommer till oss ska du anmäla dig i våghuset. Är kontoret tillfälligt obemannat  
ring 031-49 76 41 så kommer personal och möter dig. 

• När du får vägen till ditt arbetsställe förklarad för dig, följ den. Är du osäker, be att personal 
följer med och visar dig. 

• Informera dig om utrymningsplan och var brandsläckare finns INNAN arbete påbörjas. 
• Beroende på arbetets art och plats kan kommunikationsradio, avspärrningar, brandsläckare 

etc krävas. (Beslutas i samråd med Renovas personal)  
• Lånad utrustning ska alltid återlämnas vid dagens slut.  
• Entreprenör ska följa de anvisningar som Renova ger. 
• Entreprenör är skyldig att redovisa en arbetsmiljöplan och arbetsberedning till Renova om 

Renova så kräver.  
• När du lämnar arbetsstället så meddela Renovas personal i våghuset om detta. 

 
 
VID ARBETE UTANFÖR ORDINARIE ARBETSTID 
 

• Meddela vakten (031-61 80 29) vid ankomst och när du lämnar anläggningen. 
 

 
ELARBETEN 
 

• All service, felsökning och reparation av Renovas elektriska utrustning får endast utföras med 
tillstånd från Renovas el-ansvarige. Obehöriga äger icke tillträde till någon elektrisk 
installation. 
 

HETA ARBETEN  
 

• Bestämmelserna enligt ”Heta arbeten” skall följas. Endast behörig personal, med skriftligt 
tillstånd, får utföra heta arbeten. Gasflaskor får ej förvaras på anläggningen då arbete inte 
utförs.  



 
 
GODKÄND UTRUSTING 
 

• Varje maskin, anordning, verktyg, redskap eller installation som används i arbetet ska 
uppfylla kraven på godkänd arbetsutrustning enligt arbetsmiljöverkets AFS 2006:4, 
Användning av arbetsutrustning, alternativt vara CE-märkta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor 

1. Försäkran med underskrift 
2. Plan över området 


