Minstekrav for sikker levering og håndtering
av bitumen på asfaltfabrikken
Kundens leveringssted
1

Adgangskontroll på fabrikken. [EB 1]

2

Områdeoversikt (skissetegning) ved innkjørsel. [EB 1.1]

3

Belysning ved losseplass. [EB 1.2]

4

Avstanden til nøddusjen mellom 6-20 meter. [EB 1.3]

5

Frostfri nøddusj [EB 1.3]

6

Nøddusj kan betjenes fra bakkeplan. [EB 1.3]

7

Nøddusjen sist kontrollert og fungerer iht Eurobitume? [EB 1.3]

8

Brannskadekort ved losseplass av bitumen. [EB 1.3]

9

Jevnlig og dokumentert vedlikeholdskontroll på følgende utstyr [EB1.3/4.];
a. Målere
e. Tau og galge for oppheng av slange
b. Alarmer
f. Førstehjelps utstyr
c. Slanger & pakninger
g. Funksjonsteste losseventiler
d. Avluftningsrør

10

Losseinstruks ved losseplass av bitumen. [EB 1.4/1.8]

11

Varslingsplan (Beredskapsplan) ved losseplassen der det losses bitumen. [EB 1.4/1.8]

12

Brannslokker ved lossepunkt. [EB 1.7]

ü

Personlig verneutstyr

ü

13

Personligverneutstyr på anlegget iht Eurobitumes retningslinjer? [EB 2]

14

Kontrollere og rengjøre alt personlig verneutstyr regelmessig samt erstatte når det ikke lenger oppfyller kravene. [EB 2]
Drift og vedlikehold av lagertanker og røropplegg

ü

15

Sugepumpe for lossing av bitumen på anlegget for alle tanker. [EB 4]

16

Stengeventil ved losseslangen. [EB 4, Nynas/EBA]

17

Bitumentanken(e) merket med følgende [EB 4.1];
a. Produkt
b. Volum

18

Sikker bruks kapasitet for respektive lagringstank godt synlig for operatøren/sjåføren. [EB 4.1]

19

Fungerende nivåmåler på hver tank på fabrikken. [EB 4.2];
a. Elektronisk
b. Mekanisk

20

Kontrollerte nivåmålere. [EB 4.2]

21

Nivåmåler synlig fra losseplass. [EB 4.2]

22

Uavhengig overfyllingsvern på alle tanker. [EB 4.3]

23

Overfyllingsvern sist kontrollert/justert. [EB 4.3]

24

Uavhengig tankalarm på alle tanker [EB 4.3]
a. Lyd
b. Lys

25

Tanklokk (mannluke) lukket og til enhver tid sikret under leveringen av bitumen. [EB 4.4]

26

Prøvetakingsutstyr på tank/rørledning på fabrikken. [EB 4.4]
Leveringsprosedyrer

27

Fabrikken/operatør overvåker sjåførens sikkerhet under leveringen. [EB 5]

28

Fabrikken/operatør godkjenner hver leveranse før sjåføren leverer. [EB 5.1]

ü

Bitumen – opplæring

ü

29

Anleggsspesifikk opplæring til sjåfør når det gjelder drift, sikkerhet og nødvarsling på fabrikken. [EB 6.1]

30

Dokumentert opplæring. [EB 6.1]

31

Regelmessig opplæring i Sikker håndtering av bitumen for fabrikkpersonell og andre som kommer i kontakt med bitumen? [EB 6.2]

Anm. Tekst i [EB 1.1] refererer til “Eurobitumes Retningslinjer om Sikker levering av bitumen”.
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