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A.

INSTRUKS – læsning af salt

1.

GENERELT
Instruksen er til brug for maskinføreren/læssevagten, og
omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start,
samt under indsats. Instruksen bilægges en særlig instruks
for produktion af saltlage.

1.1
Her beskrives de
forberedelser der skal
gennemgås inden vinter,
fx:

1.2

Forberedelser inden vinter
Entreprenøren skal gøre maskinføreren bekendt med arbejdet
på saltpladsen, produktion af saltlage samt øvrige administrative opgaver som maskinføreren skal udføre.

Udkald

Såvel beredskabsperiode
som udkaldstid er en
gentagelse fra vilkår.

Maskinføreren skal være klar til omgående udrykning på alle
tider af døgnet i hele beredskabsperioden som strækker sig
fra dd/mm til dd/mm det efterfølgende år.

De relevante oplysninger, svarende til
kommunens materiel
anføres.

Ved udkald meddeler vintervagten hvilke ruter der bliver
kaldt ud, hvor meget salt/grus der anbefales spredt, samt
hvor meget salt/grus der skal læsses på sprederne.
Arbejdet skal påbegyndes hurtigst muligt, og senest xx min.
efter at entreprenøren pr. telefon er udkaldt af vintervagten.

2.
Såfremt der ikke udarbejdes en sikkerhedsog betjeningsinstruks
for materiellet, skal
indholdet af denne indarbejdes her.

2.1
Teksten skal tilpasses
kommunens niveau for
overvågning af
arbejdet.

ARBEJDETS UDFØRELSE
Maskinføreren skal være bekendt med sikkerheds- og betjeningsinstruks for frontlæsser og udstyr til produktion af
saltlage.
Maskinføreren skal, såfremt der før eller under arbejdets
gennemførelse sker uregelmæssigheder, straks meddele dette
til vintervagten.
Inden arbejdets påbegyndelse
Ved ankomst til saltpladsen skal maskinføreren afgive klarmelding til vintervagten over mobiltelefonen og modtage
eventuelle yderligere instrukser. Såfremt vintervagten melder optaget påbegyndes arbejdet og der foretages genopkald
snarest muligt.
Maskinføreren skal åbne saltpladsen og gøre alt klar til
modtagelse af lastbiler og traktorer til grusning/saltning/snerydning.
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2.2

Under arbejdets udførelse
Mobiltelefonen skal være tændt – og kunne høres – under
arbejdet.
Det gule blinklys på frontlæsseren skal være tændt.
Maskinføreren skal:

Teksten tilpasses
læssevagtens
arbejdsopgaver,
herunder rækkefølgen
samt hvorledes
registrering af de
enkelte ruter skal ske.

–
–
–
–
–
–

Teksten tilpasses
kommunens niveau for
overvågning af
arbejdets udførelse.

2.3

på saltpladsens udkaldsrapport registrere hvornår
hver enkelt rute er klar til at blive læsset
læsse spredere/lastbiler med salt/grus/saltlage med
de oplyste mængder
producere saltlage, således at tankanlægget altid
rummer nok lage til endnu en udrykning
være behjælpelig ved montering og skift af udstyr på
lastvogne og traktorer
rydde op og holde orden på saltpladsen
registrere sluttidspunkt for hver enkelt rute samt
forbrug af salt.

Såfremt der under arbejdet konstateres eller opstår fejl
eller skader på plads eller materiel, skal maskinføreren
omgående kontakte vintervagten, som afgør om reparation
skal udføres omgående, eller det kan afvente arbejdets færdiggørelse.
Efter arbejdets udførelse
Når arbejdet er afsluttet melder maskinføreren færdig til
vintervagten og gør opmærksom på eventuelle konstaterede
fejl og mangler.
Hvis vintervagten ikke giver ordre til yderligere aktiviteter, afsluttes arbejdet, kontrolskema udfyldes og der lukkes og slukkes på saltpladsen.

3.

KONTROL
Maskinføreren afleverer/faxer det udfyldte og underskrevne
kontrolskema og udkaldsrapport til vintervagten, når arbejdet er afsluttet.
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B.

INSTRUKS – RYDNING OG LÆSNING AF SNE

1.

GENERELT
Instruksen er til brug for holdleder og maskinfører og omfatter deres arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start,
samt under indsats.

1.1
Såvel beredskabsperiode
som udkaldstid er en
gentagelse fra vilkår.

Udkald
Maskinføreren skal være klar til udrykning på alle tider af
døgnet i hele beredskabsperioden som strækker sig fra dd/mm
til dd/mm det efterfølgende år.
Ved udkald meddeler vintervagten hvor der skal mødes, og
hvilken opgave der skal løses.
Arbejdet skal påbegyndes hurtigst muligt, og senest xx min.
efter at entreprenøren pr. telefon er udkaldt af vintervagten.

2.

ARBEJDETS UDFØRELSE
Maskinføreren skal være bekendt med sikkerheds- og betjeningsinstruks for sit materiel.
Maskinføreren skal, såfremt der før eller under arbejdets
gennemførelse sker uregelmæssigheder, straks meddele dette
til vintervagten.

2.1

Inden arbejdets påbegyndelse
Maskinføreren sikrer sig at der ikke er monteret tænder på
læsseskovl.

Teksten skal tilpasses
kommunens niveau for
overvågning af
arbejdet.

2.2

Umiddelbart inden arbejdets påbegyndelse på anvist sted
skal maskinføreren afgive klarmelding til vintervagten over
mobiltelefonen og modtage oplysning om holdleder og eventuelle yderligere instrukser. Såfremt vintervagten melder
optaget påbegyndes arbejdet og der foretages genopkald snarest muligt.
Under arbejdets udførelse
Arbejdet udføres som anvist af vintervagten og ledes af
holdlederen.
Arbejdet vil normalt bestå i:
–

under og efter snestorm – at rydde særligt udsatte
steder på vejnettet ved at flytte/skubbe sne bort fra
kørebaner o.l.
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–

efter snevejr – at læsse sne fra busstoppesteder og
andre områder på lastbiler for bortkørsel.

Mobiltelefonen skal være tændt – og kunne høres – under
indsatsen.
Det gule blinklys skal være tændt og synligt hele vejen
rundt.
Arbejdet skal udføres med hensyntagen til omgivelserne,
herunder trafikanter, naboer, vejens udstyr og rabatter
samt andre entreprenørers arbejde i forbindelse med snerydning.
Maskinføreren/holdlederen skal under arbejdets udførelse
kontrollere resultatet af den aftalte indsats, og kontakte
vintervagten i tilfælde af uregelmæssigheder og uafklarede
spørgsmål.
2.3
Såfremt der ønskes
kontrol på arbejdets
udførelse anføres at
"Kontrolskema udfyldes
og afleveres til
vintervagten".

Efter arbejdets udførelse
Når arbejdet er afsluttet melder maskinføreren/holdlederen
færdig til vintervagten. Hvis vintervagten ikke har givet/giver ordre til yderligere aktiviteter, afsluttes arbejdet.
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