
SKYDDSUTRUSTNING & 
SÄKERHETSREGLER

EXTERN PERSONAL



UTRYMNING



Återsamlingsplats:
parkeringen utanför huvudentré.



Brandlarm
(tonstötar)

Utrymningslarm
(ihållande ton)



SKYDDS-
UTRUSTNING



Inomhus
• På överkropp rekommenderas 

att kläder med hög synlighet 
eller varselklädsel bärs.

• Skyddsskor.
• Hjälm.

Utomhus
• På överkropp ska kläder med 

hög synlighet eller 
varselklädsel bäras.

• Skyddsskor.
• Hjälm.

Se även skyltar som finns för respektive område i anläggningen!

Tillåtet att ta av varselklädsel vid arbete då det risk finns för att 
fastna.



Kemikalier
Vid avhjälpande av fel (ex: kalkstopp) eller vid städning 
i närhet av material som dammar ska andningsskydd*
användas. 

Kvarts:
Kvarts förekommer i anläggningen, vid mätning har en 
fjärdedel av gränsvärde noterats. Andningsskydd* ska 
användas vid städ eller skottning av sand.

*Vid skäggväxt som gör att andningsskydd inte sluter 
tätt ska fläktmatat andningsskydd användas.



Slip och skärande arbete i panna 6:
Vid arbete i panna 6 som innebär att man ska slipa eller 
skära i ytor som är målade krävs andningsskydd på 
grund av att färgen innehåller isocyanater. 

Vid kontakt med isolering:
Vid arbete där man kommer i kontakt med isolering 
ska andningsskydd, skyddshandskar och långärmad 
klädsel användas. 



Ånga:
Var uppmärksam på ångläckor i anläggningen.

Ånga syns inte alltid vid läckan, var uppmärksam på 
starkt blåsande ljud och kondenserande ånga. 



Skyddstransformator:
Vid allt arbete i pannor, cisterner, tankar etc. får 
endast elverktyg och belysning anslutna till 24 V 
skyddstransformator, alternativt el-kula med egen 
krets (230 V), användas. 

Fallskyddssele:
Skall användas där risk föreligger för fallskador samt 
där fallskydd inte kunnat ordnas på ett 
tillfredsställande och säkert sätt. 



SÄKERHETSREGLER



Alkohol:
Alkoholhaltiga drycker eller droger får inte föras in eller förtäras 
inom anläggningen.

Det är dessutom förbjudet att vistas i anläggningarna vid 
påverkan av alkohol eller droger.



Rökning:

Totalt rökförbud gäller i 
alla lokaler.
Rökning endast på 
anvisad plats utomhus.



Riskobservationer, tillbud och olyckor:

LEAB´s personal, entreprenörer och 
inhyrd personal SKALL rapportera 
identifierade risker, tillbud eller olyckor 
till sin kontaktperson eller personal i 
kontrollrum.

Glöm inte att rapportera när något från 
första hjälpen-tavlorna används!

Riskobservation

Tillbud 

Olycksfall



Arbetets början och slut:
Kontakta kontrollrummet före 
arbetet påbörjas och när arbetet är 
avslutat för att av-/påställning är 
klar.

Kemikalier och oljor:
Endast kemikalier som finns med på 
Lidköping Energis godkända lista får 
användas om inget annat avtalats. 

Avställningar
Innan ingrepp sker i system och 
objekt ska dessa säkras. 
Arbetsbrytare bryts och låses med 
hänglås, ventiler mot trycksatta 
system stängs och låses med  kedja 
och hänglås, pneumatiska och 
hydrauliska system görs trycklösa.



Följande arbete kräver internt tillstånd för att utföras:

• Heta Arbete
• Slutet utrymme
• Körtillstånd truck/hjullastare
• Kran/travers
• Lift



Branddörrar/dörrar/portar:
Ska hållas stängda på grund av 
brandrisk samt att det förhindrar 
spridning av damm och kyla.

Brandskyddsutrustning/
Utrymningsvägar:
Får ej blockeras. 
Glöm inte att stänga branddörrar!

Gas
Gasflaskor måste förvaras på rätt 
plats när den inte används.

Ställningar:
Ställningar får endast byggas om av 
den som byggt ställningen.

Städning:
Städa efter utfört arbete.
Gäller även mellan arbetspass.



Avspärrningar:

All personal har rätt att spärra om 
av område för att minimera risken 
för olyckor.

Vid avspärrning ska röd-vitt 
plastband eller stakett användas 
och kontrollrummet meddelas om 
vilket område som spärrats av.



Passering A- och B-hall:

När kvarnarna i A- och/eller B-hallen 
är i drift är det förbjudet att befinna 
sig i dessa område. Vid de dörrar 
som inte får passeras lyser en röd 
lampa!

Vid grönt ljus är det tillåtet att 
passera in i området 



Förlorat/borttappat utrustning:

Om utrustning försvinner eller 
tappas bort ska det meddelas till 
ansvarig hos LEAB då det finns risk 
för driftproblem.



FORDONSTRAFIK

Max 15 km/h,

gäller hela anläggningen!



Vid passage 
eller arbete i 
närheten av 
fordon krävs 
god 
kommunikation 
med chaufför.

T.ex: genom 
bekräftad 
ögonkontakt 
före passage.



Färdväg:
Körriktning för besökande trafik är 
markerad via pilar på marken. 

Städning:
”Sopbilar” får INTE städas på gården. 
Rengöring ska ske inne i 
mottagningshall.



• Kontrollrum: 0510 – 77 00 05 (Dygnet runt)

• Arbetsmiljösamordnare: 0510 – 77 19 40 (08.00 – 17.00)

• Expedition: 0510 – 77 02 61 (07.30 – 16.00)


