
Råd og Regler 
når du færdes 
på Renseanlæg Øst



Velkommen på
Renseanlæg Øst i Aalborg

 Indledning
Denne pjece henvender sig til dig, der 
kommer på Renseanlæg Øst i forbin-
delse med dit arbejde – eller som gæst. 
Den fortæller, hvordan du finder rundt, 
hvor du skal henvende dig, hvem der 
kan hjælpe dig og hvordan du passer på 
dig selv og andre. 
God fornøjelse!

 Kørevejledning og advarselsblink
Når du afleverer eller henter en last, som 
skal vejes, skal du benytte den anviste vej, 
som fører over brovægten. 
Hvis advarselslampen ved porten blinker 
rødt, er der ingen adgang til renseanlæg-
get.

 Parkering og kørehastighed

– vis hensyn!
Sæt farten ned. Det skal sikre, at både 
du og vores medarbejdere, samarbejds-
partnere og gæster trygt kan bevæge sig 
rundt på anlægget og ind og ud af byg-
ningerne.

Parkér på arealet ved indgangen til ren-
seanlægget. Tænk over, om du holder i 
vejen for nogen eller spærrer udsynet 
for andre.

 Nøgle eller nøglekort

– besøg uden for åbningstiden?
Hvis du har et særligt behov for at 
komme ind på renseanlægget uden for 
vores åbningstider, skal du henvende 
dig på renseanlæggets kontor og aftale 
det med driftsledelsen.

 Brovægten og vejekort
Du skal have dit eget personlige vejekort 
for at kunne benytte brovægten, når du 
afleverer eller afhenter noget, som skal 
vejes. Du skal henvende dig på rense-
anlæggets kontor for at få udleveret  et 
vejekort.

Hvis du ikke ved, hvordan du bruger 
brovægten eller, hvis du oplever, at der 
er fejl og mangler ved brovægten, skal 
du også henvende dig på renseanlæg-
gets kontor.

 Toiletter

- hvilke må du benytte og hvornår?
Hvis du ikke har været i berøring med 
spildevand, og dit arbejdstøj er rent, kan 
du benytte gæstetoilettet på kontoret.
Det gælder f.eks. altid besøgende på 
rundvisninger.
Hvis du har været i berøring med spilde- 
vand og/eller dit arbejdstøj er snavset, 
SKAL du benytte toilettet i værkstedet,
slamtørringsanlægget eller maskinbyg-
ningen.

 Personskade, ulykke, katastrofe

- orienteringsplan og hjertestarter
Ved alvorlig personskade skal du stand-
se ulykken og ringe 1-1-2!

Du skal altid holde dig orienteret via 
renseanlæggets skilte og orienterings-
planen i tilfælde af ulykker og katastro-
fer. Orienteringsplanen er placeret ved 
indgangen til renseanlæggets kontor. 
Tag gerne et foto af det område du 
skal arbejde i, så du er orienteret om 
placering af hjertestarter, brandslukker, 
nødbruser osv. (Orienteringsplanen ses 
desuden på næste side).

Hvis alarmlysene blinker hvidt og alarm- 
klokken ringer, skal du hurtigst muligt 
bevæge dig hen til samlingspladserne 
angivet på orienteringsplanen.

 Bad, omklædning og kantine

- kun for ansatte!
Kantine, bade- og omklædningsfacilite-
ter i kontorbygningen må kun benyttes af 
medarbejderne på renseanlægget.

 Uheld og skader på ting

- kom og fortæl det!
Ved skade på bygninger og/eller 
maskiner skal du henvende dig på 
renseanlæggets kontor. 
Hvis det sker uden for vores åbnings-
tider, skal du ringe til rådighedsvagten 
på tlf.: 4037 0711

 Åbningstider 

- hvornår er vi her?

Mandag-torsdag  kl. 7.00 - 15.30
Fredag                   kl. 7.00 - 12.00

Når du ankommer til renseanlægget, 
skal du af sikkerhedsmæssige årsager 
indskrive dig i ”Gæstebogen” på konto-
ret. Du skal også udskrive dig igen, når 
du forlader renseanlægget.

 Adresse og telefon
Aalborg Renseanlæg Øst
Rørdalsvej 200
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9982 8299

 Rengøring
- ryd op eller betal!
Husk at rydde op efter dig, når du færdes 
på renseanlægget. Ellers gør vi det på din 
regning.



Signaturforklaring

Telefon 

Samlingssted 

Ved katastrofe alarm manuel afspærringsventil 

Håndildslukker, Kulsyre 

Pulverslukker 

Ophængssted for orienteringsplan 

Orienteringsplan 

Vandfyldte slangevinde

Trykflasker, gas & ilt 
Eksplosionsfarligt område, klassificeret som 
EX-Zone 
Køreveje 
Nøgleboks 
Hjertestarter  
Førstehjælpskasse 
Bruser 
Røde advarselslamper (gasalarm) 
Flugtvej

 Sikkerhed 
– henvend dig på kontoret når 
du ankommer!
Før du går i gang med dit arbejde på  
renseanlægget, skal du have læst ”Ret-
ningslinjer for medarbejdere og eksterne 
håndværkere m.fl., der udfører arbejde 
på renseanlægget” og kvittere for mod-
tagelse af retningslinjerne. Ligesom du 
skal kvittere for at have modtaget denne 
pjece ” Råd og regler”, når du færdes på 
Renseanlæg Øst. Det skal medvirke til, at 
du overholder vores regler.

Heri står der, bl.a. at du altid skal kon-
takte driftsledelsen, der vil give dig in-
struktion i det arbejde, du skal udføre og 
fortælle dig om hygiejne og sikkerhed 
før, under og efter arbejdet. Hvis du ikke 
allerede har fået disse retningslinjer, kan 
du få dem på kontoret på renseanlægget 
eller downloade dem på følgende adres-
se:

 Alkohol og rygning

– miljø og arbejdsmiljø
Der er rygeforbud i alle bygninger og 
andre steder, hvor det er markeret med 
skilte. 
Alkohol må ikke indtages på renseanlæg-
get. Det er et krav, at vore samarbejds-
partnere handler miljø- og arbejdsmiljø-
mæssigt forsvarligt i alle forhold, når der 
udføres ydelser for Aalborg Forsyning. 
Der er tavshedspligt om alle forhold ved-
rørende renseanlægget.

 Eksplosionsfare
I nogle områder på renseanlægget er 
der fare for eksplosion. Disse områder 
er markeret med gule streger eller  
kæder og markerer EX-zoner. 

 Vaccination

– det er dit eget ansvar!
Ifølge Arbejdsmiljølovgivningen skal alle, 
som er i berøring med spildevand, vac-
cineres imod leverbetændelse (hepatitis 
A), stivkrampe (tetanus) og polio (bør-
nelammelse). Du skal kunne dokumen-
tere, at du er vaccineret. Det er både
dit eget og din arbejdsgivers ansvar at 
overholde vaccinationsbestemmelserne.

www.aalborgforsyning.dk/kloak/
downloads
Du skal selvfølgelig altid overholde og 
arbejde efter Arbejdstilsynets regler.

Du må ikke færdes indenfor disse områ-
der uden forudgående aftale og instruk-
tion fra driftsledelsen. 
Der er også opsat forbudsskilte, der 
viser ”Eksplosionsfare” samt ”Rygning 
og åben ild forbudt”, som du skal over-
holde.
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