Trafikinformation

Besökare (skall vara föranmäld till portvakten)
Respektive företags besöksmottagare uppger om besökaren ska beviljas tillfälligt
inkörningstillstånd. Besökaren ska registrera sig hos portvakten och ledsagas från
vaktstugan, om inte annat överenskommits.
Interna företag Domsjö Fabriker, Nouryon, Sekab och Övik Energi
Gående beviljas tillträde till arbetsplatsen via gånggrindarna i vaktstugan eller respektive
företags karusellgrind (kortlås). Förare av cykel eller tvåhjuliga motor-fordon, beviljas
tillträde till sin arbetsplats via vaktstugans huvudgrind. För övriga fordon krävs tillfälligt
eller permanent inkörningstillstånd.
Externt företag med permanent verksamhet på industriområdet
Gående beviljas tillträde till arbetsplatsen via gånggrindarna i vaktstugan. Förare av cykel
eller tvåhjuligt motorfordon beviljas tillträde till arbetsplatsen via vaktstugans
huvudgrind. För övriga fordon krävs tillfälligt eller permanent inkörningstillstånd.
Externt företag med tillfälligt uppdrag på industriområdet
Gående beviljas tillträde till arbetsplatsen via gånggrindarna i vaktstugan. Förare av cykel
eller tvåhjuligt motorfordon beviljas tillträde till arbetsplatsen via vaktstugans
huvudgrind. För övriga fordon krävs tillfälligt inkörningstillstånd.
Tillfälligt inkörningstillstånd
Ansöks av behörig besöksmottagaren eller kontaktpersonen för respektive interna
företag och meddelas portvakten som utfärdar ett tillfälligt bilpass i enlighet med
gällande regler. För inpassering på icke dagtid krävs särskilt tillstånd. Vid utpassering skall
erhållet bilpass återlämnas, om inte annat överenskommits.
Permanent inkörningstillstånd
Tilldelas anställda som har sin arbetsplats eller ansvarsområde nedanför kanalvägen.
Ansökan skickas till Domsjö Fabrikers säkerhetschef. Kända företagsfordon anses ha
permanent inkörningstillstånd.
Hamnar för tillträde till hamnar krävs särskilt tillstånd av hamnansvariga.
Inpasseringsrutin
Erhållet bilpass skall placeras väl synligt för portvakten på höger sidoruta. Inpassering av
fordon får ske efter det att fordonet stoppats framför vaktstugan, gult blinkande trafikljus
erhållits och portvakten givit klartecken. Beviljat inkörningstillstånd gäller enbart till och
från respektive arbetsplats.
Den som erhållit och accepterat tillträde till industriområdet har även medgivet att
upplåta fordon och tillhörigheter för inspektion

Domsjö industriområde

Tillträdesbestämmelser

Företagen inom Domsjö industriområde har högt ställda krav
på arbetsmiljö, yttre miljö, säkerhet och kvalitet.
Arbetsmarknadens lagar och föreskrifter har därför
kompletterats med lokala säkerhetsregler. Arbetstillstånd
krävs för allt arbete inom industriområdet och tilldelas
den som erhållit den säkerhetsinformation som respektive
företag tillhandahåller. Alla som accepterar tillträde till
industriområdet är skyldig att känna till och tillämpa
dessa regler.
Vaktstugan bemannas av portvakt under vardagar
kl. 06-18 , på övrig tid är den fjärrövervakad.
Kommunikationen sker då via porttelefoner placerade
i vaktstugan.
Bevakning av industriområde och grindar sker dygnet
runt med kameror och på icke dagtid även av ronderande
vakter.
Trafik på industriområdet skall ske med utökad hänsyn då
det förekommer last- och dragfordon med begränsad sikt.
Högsta tillåtna hastighet är 30 km/timme.
Industriområdet är inte ett inhägnat område
ur trafiksäkerhetssynpunkt och därför gäller
vägtrafikkungörelsen.
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Parkering får endast ske på angivna parkeringsplatser. Vid lastning och lossning ska startnycklarna sitta
kvar i fordonet.
Utförsel av gods ska ske under dagtid kl 07.00-16.00.
Följesedel skall alltid lämnas i vaktstugan.
Allmänna bestämmelser
Företagen inom Domsjö industriområde åtar sig inget
ekonomiskt ansvar för eventuella skador utöver vad som
gäller allmänna skadeståndsrättsliga principer.

Vid personskada, brand eller annan allvarlig
händelse, larmas brandkår
och ambulans via larmnumret 112.
Meddela även vaktstugan tel 0660-756 91

Domsjö industriområde

Domsjö Fabriker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Huvudkontor
Fabrikskontor
Drift- och underhållshus
Godsmottagning
Virkeshantering
Biorening
Timmergrind
Etanolfabrik
Mätstuga
Kontor Transport/skeppning
Lignintorkar
Ligninpaketering
Virkesplan

Nouryon
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Kontor
CD Fabrik
Cellulosamalning
Verkstäder, förråd
Råvarulager
MA Fabrik

Sekab
30.
31.
32.
33.
34.

Kontor
Fabrik 1
Fabrik 2
Distribution
Utlastning

Övik Energi Hörneborgsverket
40.
41.
42.
43.
44.

Entré
Panna, turbin
Kontor
Bränsleplan
Hetvattencentral

Domsjö Fiber
50. Kontor

AGA
60. Kontor

Öviks hamn & logistik
70. Hörneborgs hamn
71. Alfredshems kaj

Vaktstuga

