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Vägtrafik och passage 

1 Syfte 

Beskriver SSAB i Oxelösunds trafik- och passageregler. 

1.1 Ändringar i denna och tidigare versioner 

 Ny punkt 3.2 angående SAMO för transporter inom verksområdet 

 Förtydligande under punk 4.5 att verksvisning av nära anhörig bara avser 

eget arbetsområde. 

 Förtydligande att förbud mot privat elektronisk utrustning gäller all arbetstid. 

 Information om att privata fordon tas in på egen risk. 

 Förtydligande vad som gäller för externa besök. 

 Förtydligande att arbetsfordon ska vara märkta. 

 Prat i mobiltelefon utan handsfre innebär en månads indraget körtillstånd. 

 Arbetsfordon ska vara märkta med tillhörighet samt påföljd om man pratar i 

mobiltelefon utan handsfree.  

 I denna version har skrivits in att parkering vid laddstolparna på parkeringen 

mot syrgasverket endast är till för elbilar. 

1.2 Ersätter 

Version 29 av detta dokument.  

 

I denna version har skrivits in att det inte är tillåtet att åka inlines (och därmed 

likvärdigt), rullskidor, skatebord, pocketbikes, segways, hoverboard etc inom 

industriområdet. 

 

2 Omfattning 

Alla personer som vistas inom industriområdet. 

 

3 Vägtrafik 

3.1 Allmänna trafikregler 

 Vägtrafiklagstiftningen gäller inom industriområdet. 

 Om man tar in privata fordon så som cykel, moped, mc, bil och lastbil på 

SSABs område, så gör man det på egen risk. Trafikförsäkringsregler gäller. 
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 Trafik med motorfordon får endast ske på avsedda vägar. Om fordon 

framförs vid sidan av själva vägbanan kan risk för rör- och kabelbrott 

föreligga vid passage av ledningsstråk. 

 Särskild cykelbana ska användas där sådan finns. Cykel och moped ska ha 

lagstadgad belysning. Mopedförare ska ha godkänd mopedhjälm. (Gäller 

även för SSABs mopeder). 

 Trafikant ska följa bevakningspersonalens anvisningar. 

 Inom den röda zonen, se bild på sid 3, råder förbud mot trafik med privat bil, 

motorcykel och registrerad moped (s k EU-moppe). 

3.2 SAMO för transporter inom verksområdet 

SAMO för transporter inom verksområdet är platschef för Företagsskydd. 

3.3 Hastighet 

 Max tillåten hastighet inom industriområdet är 30 km/tim om inte annat 

anges. 

 Hastigheten ska anpassas efter omständigheterna eftersom arbetsfordon eller 

hinder hastigt kan dyka upp. 

3.4 Parkering 

 Bilar, motorcyklar, mopeder och cyklar får endast parkeras på anvisade 

platser. Parkeringsplatserna vid laddstolparna på parkeringen mot 

syrgasverket gäller enbart elbilar. 

 Inga fordon får uppehålla sig närmare än 2,2 m från järnvägsspår. 

 Det råder parkeringsförbud för privata fordon runt valsverk och stålverk, se 

den röda zonen på kartan nedan.  

 För parkering av privata bilar på övriga ställen inom verksområdet krävs 

särskilt parkeringstillstånd. 

 Anställda på valsverket hänvisas till parkeringen vid vakten. För anställda på 

stålverket gäller parkeringen väster om stora kontoret. För anställda på Stora 

kontoret gäller parkeringen mot Nytorgsgatan. Parkeringsplatser för motor-

cyklar och registrerade mopeder finns på respektive ställe. 

3.4.1 Undantag från parkeringsförbud inom den röda zonen 

 Handikappade. 

 Jourpersonal i tjänst, t.ex. kommunala brandmän. 

 Den som får externt besök kan kvittera ut ett tillfälligt bilpass/P-tillstånd för 

sin besökare i vakten för den aktuella dagen. 

3.4.2 Giltigt bilpass/p-tillstånd 

 Tillfälligt P-tillstånd (grön skylt som kvitteras på orange blankett) gäller 

innanför röda zonen en dag. För entreprenörer kan giltighetstiden utökas till 

max en vecka. 
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 Bilpass/P-tillstånd av modell ”time key kort” gäller utanför den röda zonen 

på anvisad parkeringsplats. 

 

Inom röd zon – se nedan – råder förbud mot trafik med privat bil, motorcykel 

och registrerad moped (s k EU-moppe) samt parkering utan giltigt p-tillstånd. 

 

 

 

3.5 Väjning 

 Spårtrafik äger företräde framför annan trafik. Detta fritar inte personalen på 

spårbundet fordon från att visa nödvändig hänsyn till andra trafikanter enligt 

gällande föreskrifter för spårtransporter. 

 Högerregeln gäller för alla fordon, dock inte där ljussignaler, trafikskyltar 

och liknande anger annat. 

 Traverser har företräde, när fordon kör in i byggnader. Om fordon står still 

(parkerad) i byggnad är traversen väjningsskyldig.  
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3.6 Larm vid olycka 

Vid olycka larmas alltid huvudporten. Slå 1000 på SSAB-telefon och  

0155-510 00 på extern telefon. 

 

Bevakningspersonalen larmar vidare till räddningstjänsten.  

 

4 Passage 

4.1 SSABs personal 

Av SSAB utfärdat ID-kort (Timekey-kort) gäller som passerkort vid in- och 

utpassering till industriområdet (öppnar bommen i vakten) och Stora kontoret. 

4.2 Entreprenörer 

Särskild föreskrift gäller, dok id 31414. 

4.3 Körorder för SSAB bilar 

Särskild regel gäller, dok id 272855. 

4.4 Fartygsbesättningar 

Fartygspersonal äger rätt att passera huvudporten efter uppvisande av legiti-

mation och kontroll mot fartygets besättningslista. Mäklaren svarar för att en 

besättningslista överlämnas till huvudporten. 

 

För besök ombord gäller särskilda regler. 

4.5 Verksvisning med officiell guide/övriga besök 

För hantering av verksvisningar och övriga besök, se sidan Hantera besök.  

 

Besökare ska alltid registreras i besökssystemet. Registrerade besökare får ett 

lånekort och ska kliva ur bilen och passera genom gånggrind vid passage in på 

verksområdet. 

 

Stora besök (bussar) ska registreras i besökssystemet som vanligt. Även 

chauffören ska registreras. Ansvarig mottagare hämtar alla besöksbrickor i 

receptionen och bussen får ett gult B för inpassage. Mottagaren åker med bussen 

in på området. 

4.6 Verksvisning för nära anhöriga 

Anställda kan på sin fritid förevisa verksamheten inom det egna arbetsområdet 

för sina nära anhöriga. Behörig besöksutfärdare på den anställdes avdelning 

registrerar besöket i Besökssystemet. Tillstånd av avdelnings- eller avsnittschef 

ska erhållas innan förevisning av verksamheten för nära anhörig.  

  

http://steelnet.oxelosund.ssab.net/Arbetsfl%c3%b6den/Stodja/BoB/Sidor/Hanterabes%c3%b6k.aspx
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Besöksvägar ska användas och erforderlig skyddsutrustning för aktuellt område 

ska bäras av samtliga besökare. 

 

Det är inte tillåtet för barn under 12 år att vistas inom verksområdet.  

 

OBS! Alla former av praktik eller studiebesök m m för skolelever handläggs av 

personalavdelningen. 

 

4.7 Fordon - ej arbetsfordon 

 Vid inpassage visar föraren upp Timekey-kortet vid bommarna. Föraren 

ansvarar för att passagerare kliver ur innan inpassage , går genom grind 

genom uppvisande av Timekey-kort och sedan kliver in i bilen igen på andra 

sidan bommarna. Har föraren med sig en inregistrerad besökare som 

passagerare behöver denna inte lämna fordonet. 

 Vid in- och utpassering är bilföraren skyldig att tillåta visitation av fordonet 

om så begärs av bevakningspersonalen. 

 Taxi får passera efter kontroll av gods och passagerare. 

 Motorcyklar, mopeder och cyklar får medföras av anställda, samt besökande, 

entreprenörer och leverantörer med passerkort. Förbud mot trafik inom röd 

zon. Fordon ska parkeras på anvisat område. 

 Det inte är tillåtet att åka inlines (och därmed likvärdigt), rullskidor, 

skateboard, pocketbike, segway, hoverboard etc inom industriområdet. 

  

4.8 Användning av privat elektronisk utrustning, mobiltelefon 
etc 

 All användning av privat elektronisk utrustning
1
 (även med handsfree) är 

förbjuden under arbetstid. Förbudet gäller inte vid rast under förutsättning att 

det sker på ett säkert sätt. 

 Samtal i arbetsmobil under framförande av fordon är bara tillåtet om det sker 

via handsfree. Annan användning av mobiltelefonen är inte tillåten under 

körning. Om man väljer att stanna för att svara i telefonen ska det ske på ett 

säkert sätt. För arbetsfordon kan andra regler gälla. 

 

Samtal i arbetsmobil utan handsfree innebär att körtillståndet dras in en 

månad. 

4.9 Varningsljus på fordon 

Synlig rotationsblinker (”varselljus”) ska användas av alla SSABs arbetsfordon, 

lok samt entreprenörsfordon inom industriområdet och inne i hallar. Dessa bilar 

ska även vara försedda med märkning som visar vilket företag fordonet tillhör. 

  

                                                 
1
 Med privat elektronisk utrustning avses mobiltelefoner, surfplattor, Mp3-spelare, Ipods etc.  
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4.10 Gods 

Fordon och bud med ankommande gods får endast passera genom huvudporten 

och dirigeras av bevakningspersonalen till godsmottagningen eller till annan 

mottagare som godsmottagningen anvisat. Vid utpassering ska chaufför/bud visa 

bevis på att lossning utförts hos anvisad mottagare. 

 

Fordon och bud med avgående gods får endast passera genom huvudporten. Om 

godset utgörs av SSAB-produkter ska utlastningsorder avlämnas i huvudporten. 

För övrigt gods ska utförselbevis och materialrekvisition visas för bevaknings-

personalen. 

5 Överträdelse av trafik- och passageregler 

Vid överträdelse av regler enligt detta dokument sker påföljd enligt nedan: 

 Felparkering - Första tillfället 

Röd lapp sätts på bilen. Skrivelse skickas till den felande och dennes chef.  

Tillsägelse av närmaste chef. 

 

 Felparkering - Andra tillfället 

Bilpass dras in 3 månader. 

Skriftlig varning. 

 

 Fortkörning 10-19 km/h över gällande hastighetsbegränsning – 

överträdelse nr 1 

Tillsägelse av närmaste chef. 

 

 Fortkörning 10-19 km/h över gällande hastighetsbegränsning – 

överträdelse nr 2 

Inpasseringsförbud med bil i 3 månader. 

Körförbud bil/lastbil/truck/MC/moped inom industriområdet under samma 

tidsperiod.  

Skriftlig varning. 

 

 Fortkörning 10-19 km/h över gällande hastighetsbegränsning –  

överträdelse nr 3 

Inpasseringsförbud med bil tills vidare. 

Körförbud bil/lastbil/truck/MC/moped inom industriområdet under samma 

tidsperiod.  

SSABs regelverk. 

 

 Fortkörning 20-29 km/h över gällande hastighetsbegränsning – 

överträdelse nr 1 

Inpasseringsförbud med bil i 3 månader. 

Körförbud bil/lastbil/truck/MC/moped inom industriområdet under samma 

tidsperiod.  

Tillsägelse av chef. 
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 Fortkörning 20-29 km/h över gällande hastighetsbegränsning – 

överträdelse nr 2 

Inpasseringsförbud med bil tills vidare. 

Körförbud bil/lastbil/truck/MC/moped inom industriområdet under samma 

tidsperiod. 

Skriftlig varning. 

 

 Fortkörning 20-29 km/h över gällande hastighetsbegränsning – 

överträdelse nr 3 

Inpasseringsförbud med bil tills vidare. 

Körförbud bil/lastbil/truck/MC/moped inom industriområdet under samma 

tidsperiod. 

SSABs regelverk. 

 

 Fortkörning mer än 29 km/h över gällande hastighetsbegränsning - 

överträdelse nr 1 

Inpasseringsförbud med bil i 12 månader.  

Körförbud bil/lastbil/truck/MC/moped inom industriområdet under samma 

tidsperiod. 

Skriftlig varning. 

 

 Fortkörning mer än 29 km/h över gällande hastighetsbegränsning - 

överträdelse nr 2 

Inpasseringsförbud med bil tills vidare.  

Körförbud bil/lastbil/truck/MC/moped inom industriområdet under samma 

tidsperiod. 

SSABs regelverk. 

 

 Prata i mobiltelefon utan handsfree 

Indraget inpasseringstillstånd under 1 månad 

 

 Köra mot röd ljussignal 

Indraget inpasseringstillstånd under 1år. 

    

 

 Köra mot stopplikt 

  Indraget inpasseringstillstånd under 1 år. 

 

 

 Annan trafiköverträdelse 

SSABs regelverk. 
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6 Kompletterande bestämmelser 

 Fotografering 

All fotografering eller filmning inom hamn- och industriområdet är förbjuden 

utan särskilt tillstånd av chef för Säkerhet eller från informationsavdelningen. 

 Angöring från havet 

Att anlöpa kaj eller företagets stränder utan tillstånd är förbjudet. 

 Husdjur 

Att medföra husdjur till kontor och industriområdet är förbjudet. 

 


