
 Sikkerhed
Ved indvejning og aflæsning 
af affald på Amager Bakke

Områderne for tilkørsel og aflæsning er travle  
arbejds områder, hvor det er nødvendigt med  
klare regler – det gælder din og andres sikkerhed.

Brud på ARCs regler medfører påtale og kan 
resultere i udelukkelse for adgang til ARC.



Vejning, indkørsel og udkørsel
Hastighedsgrænsen på hele ARCs område er altid 20 km/t.

Ved modtagelse bliver alt affald registreret og vejet.
Hold afstand ved indkørsel til vægt og aflæssehal og undgå  
hårde opbremsninger.

I aflæssehallen
• Respekter gående og vis hensyn til andre i aflæssehallen.
• Brug altid sikkerhedsfodtøj og klasse 2 for synlighedstøj 

ved aflæsning.
• Rygning og brug af åben ild er strengt forbudt.

Vælg din bane 
Bemærk, at biler med OMLASTNING på Kraftværksvej 25 skal  
køre ind ad vægt 4 og ud ad port 5. 
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Aflæsning - sådan gør du
OBS 
- Biler må ikke vende container på ARCs område.
- Rengøring af biler i aflæssehallen er ikke tilladt.

Bilen vejes i indvejningen. Kør til aflæssehal.

Kør til første ledige bås. Bak til der  
er gult lys ved stander. Gør bilen 
klar til aflæsning og afvent grøn 
bom og tryk herefter på betje nings -
knappen for åbning af bom.

Bliv ALDRIG stående bag  
bilen, når låge/bagsmæk  
er åben.

Adgang forbudt bag den gule 
markering, når bommen er oppe. 
Giv agt – Frit fald.

Bak til silokant og tøm  
bilen helt.

Kør bilen 3 meter frem og  
bommen lukker automatisk.

3 m

Ryd op efter dig selv.



Førstehjælp
Ring 32 68 94 06 

 +

(Kontrolrum)

Førstehjælpsudstyr findes i aflæssehallen. Er der 
brug for en hjertestarter eller en ambulance, så 
kontakt ARCs personale.

Alarm – Mand i silo 
Ved ulykke eller brand i silo aktiveres en alarm, som 
er placeret ved alle båse. Er uheldet ude, så stands 
omgående al aflæsning og følg anvisninger fra ARC 
og redningsmandskab.

ARC – Amager Bakke 
Aflæsning 

Kraftværksvej 31 
2300 København S 

Tlf. 32 68 93 00 
www.a-r-c.dk 
arc@a-r-c.dk
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