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Ordnings- &
arbetsmiljöföreskrifter
VID IGGESUNDS B R UK

IGGESUNDS BRUK

SKÄRNÄS

STRÖMSBRUK

V I K T I G I N F O R M AT I O N
FÖR ALLA!
I den här broschyren har vi samlat den
viktigaste skyddsinformationen för
Iggesunds Bruk. Syftet är att ge en första
kortfattad information om allmänna
skyddsregler och vad som gäller i händelse
av olycka eller utsläpp.
Vi vill att Du som arbetar här eller besöker
oss ska känna Dig trygg på Iggesunds
Bruk. En förutsättning för att vi ska lyckas
är att Du följer gällande skyddsföreskrifter
och använder föreskriven skyddsutrustning. Knappast någon arbetsplats kan göras helt säker, men genom att planera arbetet
och inventera och förebygga riskerna så kan Du som jobbar här bidra till en säkrare
arbetsplats och en bättre arbetsmiljö för Dig själv, Dina medarbetare och besökare på
Iggesunds Bruk.

Lars-Erik Klas
Avdelningschef Underhåll
Iggesunds Bruk

Bea Thomassen
Avdelningschef Personal och Arbetsmiljö
Iggesunds Bruk

Vad händer om dessa anvisningar åsidosätts?
Om en entreprenör upprepat eller grovt åsidosätter dessa
anvisningar, eller andra föreskrifter från Iggesunds Bruk,
kan Iggesunds Bruk kräva att vederbörande
inte längre används i arbete för brukets räkning!
(För egen personal gäller speciella regler.)
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VID AKUT NÖDLÄGE,RING
LARMNUMMER 0650-288 88
B R A N D - G A S - O L Y C K S F A L L - HOT
Besvaras av portvakten, används för att tillkalla ambulans, räddningstjänsten (brandkår), polis eller samarit.
SVARA PÅ PORTVAKTENS FRÅGOR
• Vad har hänt?
• Var behövs hjälpen?
• Finns det skadade? Hur många? Typ av skador?
• Är den skadade vaken, andas han, sitter han fast? osv.
Om någon av misstag ringer 112 som besvaras av SOS Alarm så måste
vaktstugan meddelas snarast.
Om nödnummer ej fungerar: Ring 070-370 82 70
I VÄNTAN PÅ HJÄLPEN
• Kan du hjälpa skadade utan att ta några risker?
• Varna andra!
OLYCKA
Ring 0650-288 88 (portvakten) och begär ambulans.
Ordna med vägvisare som tar emot ambulansen vid portvakten. Om olycka
inträffat inomhus skall du ange vilken ambulansstation som transporten
skall ske från. Samariter kallas alltid ut vid olycksfall.
FÖRSTA HJÄLPEN VID MINDRE OLYCKSFALL
Ring 0650-288 88 (portvakten) och begär samarit.
BRAND
Ring 0650-288 88 (portvakten) och begär räddningstjänsten (brandkår).
Vid brand skall du rädda, larma, och släcka. Då du larmar skall du ange
var det brinner och sedan ordna vägvisare som tar emot räddningstjänsten
vid portvakten.
HOT ELLER GAS
Ring 0650-288 88 och berätta vad som har hänt.
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SAMORDNING
På Iggesunds Bruk är underhållschefen utsedd som samordningsansvarig för
skyddsåtgärder på gemensamma arbetsställen, där entreprenör/leverantör
deltar.
En organisation finns uppbyggd, som kontinuerligt övervakar samverkan
mellan de olika företagen som bedriver arbete på Iggesunds Bruk. Anslag om
utsedd samordningsansvarig och organisation för samverkan finns uppsatt på
anslagstavlan intill portvakten.

Entreprenör/leverantör är skyldig att skaffa sig kännedom om de föreskrifter som gäller på
arbetsplatsen beträffande ordning, brandskydd, arbetarskydd etc innan arbetet påbörjas.
Entreprenör/leverantör skall informera sin personal om gällande bestämmelser samt
övervaka att dessa följs.
Entreprenör/leverantör skall informera beställarens samordningsansvariga/ kontaktmän
om vem eller vilka som är arbetsledare samt informera dessa om vilket ansvar i säkerhetsoch skyddsfrågor de har. Vid oklarheter av något slag skall entreprenör/leverantör alltid
vända sig till samordningsansvariga/kontaktmän.

ENTRÉ – säkerhetsutbildning för entreprenörer
Innan du som entreprenör får utföra arbete självständigt på fabriksområdet måste du ha
genomgått den webbbaserade säkerhetsutbildningen entré som tillhandahållits av SSG,
samt den lokala skyddsinformationen som ges vid Iggesunds Bruk.
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PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING
Alla arbetstagare är skyldiga att använda skyddsanordningar och föreskriven
skyddsutrustning. Viss utrustning lånas ut från Skyddsdepån i Iggesund.
Entreprenör/leverantör håller själv sina anställda med den personliga skyddsutrustning,
som hans verksamhet kan kräva.
Om entreprenör/leverantör inte har tillgång till gasskyddsmaterial, kan i undantagsfall
sådant material köpas från Iggesunds Bruks reservdelslager.
Skyddshjälm ska användas av all personal –
även produktionspersonal – när underhållsoch montagearbeten bedrivs.
Skyddsskor är obligatoriskt i samtliga
produktionslokaler. Undantag görs för våra
besökare vid guidade visningar.
Varselväst eller motsvarande varselgrad 2 på
överkroppen ska användas av all personal vid
vistelse utomhus innanför grindarna.
Hörselskydd ska användas där ljudnivån är
hög, skyltat på dörren.
Ögonskydd ska alltid användas där risk för
frätande vätskor eller splitter förekommer.
Andningsskydd ska medföras och användas
i vissa arbetsområden. Där gaser förekommer,
rådfråga din samordnings-/kontaktman.
Fallskydd ska medföras och användas vid vissa
arbeten. Rådfråga din samordnings-/kontaktman.
Gasmätare ska medtagas i alla cellulosas
produktionslokaler som är utrustade med
varningslarm för gas.
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VIKTIGA RUTINER OCH FÖRESKRIFTER
NÄR DU KOMMER TILL
IGGESUNDS BRUK
Alla besökare och entreprenörer
ska anmäla sig i receptionen!
Inträde till industriområde/arbetsställe ska
ske genom huvudport om man saknar
inpasseringskort.
Entreprenör/leverantör skall göra sig underrättad om de särskilda föreskrifter som
gäller för in- och utpassering samt vid
gods transporter. Stickprovskontroller kan
förekomma.
Passertillstånd för minderåriga (10-15 år)
beviljas av platschef, avdelningchefer,
informationschef eller produktionsledare.
Trafikregler
• Trafiklagstiftningens bestämmelser om
trafikregler gäller i tillämpliga delar inom
industriområdet.
• Hastigheten är begränsad till 30 km/h.
• Bilpass ges bara vid speciella tillfällen.
Fråga din samordnings-/kontaktman.
• Parkering får ske endast på anvisade
platser.
• TM4-plan, EBH-plan och vedgårdsplan får inte trafikeras av obehörig
trafik.
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Fotografering
Fotografering är förbjuden inom hela
fabriksområdet. Tillstånd kan ges av
fabriksledningen och informationschef.
Fråga din samordnings-/kontaktman eller
portvakt.
Ordning, renhållning och städning
Ordning, renhållning och städning är en
viktig del av skyddet. Var och en är skyldig
att städa upp efter sig på sin arbetsplats,
rutiner för sortering av avfall gäller.
För svetskärror och gastuber finns speciella
uppställningsplatser. Fråga din samordnings-/kontaktman.
Rökning är förbjuden inom hela fabriksområdet, utom på platser där det klart
anges att det är tillåtet.
Droger – Personer som är påverkade av
alkohol eller andra droger får inte vistas
inom fabriksområdet. Droger får inte
medföras till fabriksområdet. Kontroll kan
förekomma.
Anmälan om stöld/tillgrepp
Alla stölder och tillgrepp skall snarast anmälas
till Avdelningschef Underhåll 073-029 93 25.
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Heta Arbeten är alla arbeten som kan
orsaka brand. På Iggesunds Bruk skall du
ha personligt certifikat och försäkring för
”Heta arbeten” och du skall följa våra lokala
bestämmelser.
Säkerhetsbrytning – Innan något arbete
får påbörjas skall du försäkra dig om att
arbetsobjektet är säkert avställt enligt
”Grund-regler för säkerhetsbrytning”.
Rutinen ”Säkra stopp ska följas”.
Arbete under golv – Under de flesta
fabrikslokalers golv finns utrymmen där
bland annat kabelstråk, luftledningar och
grundvattenpumpar är placerade.

Säkrare lyft – Iggesunds Bruk har lokala
regler för lyft med mobilkran, lastbil och
liknande. Rådfråga din samordnings-/
kontaktman.
Lyft med stroppar och andra lyftredskap
skall ske på ett säkert sätt. Förvissa dig om
att lyftredskapen är säkerhetsprovade och
godkända innan du använder dem.
Certifikat och körtillstånd krävs vid
användning av lyftanordningar, lyftredskap
och vid användning av truckar.

Vid arbete på dessa platser finns alltid en
viss risk att överraskas av gaser som
svavelväte, klordioxid och kanske i vissa
trånga utrymmen även kolmonoxid.
Entreprenör/leverantör är skyldig att
kontakta Iggesunds Bruks samordnings/ kontaktman innan arbetet påbörjas.
Rutin: Arbetstillstånd vid arbete i behållare
eller trånga utrymmen.

LARM NUM M ER 0 6 5 0 - 2 8 8 8 8

7

Kemikalier
Gifter och hälsovådliga ämnen samt
sprängämnen får icke införas till industriområde/arbetsställe eller förvaras där
utan att samordnings-/kontaktman
lämnat sitt godkännande.
Kemikalieutsläpp
I händelse av kemikalieutsläpp till mark,
vatten eller luft ska detta omedelbart
meddelas till portvakt på larmnummer
0650-288 88.
Uttransporterat material
För material som tillhör Iggesunds Bruk
skall utförselbesked utfärdas av
samord- nings-/kontaktman.
För material som skall deponeras på
industritipp skall tillstånd inhämtas från
samordnings-/kontaktman.
Vattenrening
Vid arbete i avloppsvattenreningsanläggningen ska andningsskydd med
P3-filter användas. Legionella kan förekomma. Gravida och personer med
nedsatt immunförsvar får inte vistas i
området.
GSM-telefoner
Inom vissa, skyltade områden inom
Iggesunds Bruk är det förbjudet att
använda mobiltelefoner med GSMsystem på grund av risk för störningar
i våra data- och styrsystem och annan
elektronikutrustning.
Ställningar
Ställningen måste vara besiktigad och
godkänd för att få beträdas. Det är inte
tillåtet att ändra på uppsatt byggställning.
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Avspärrningar
Avspärrningar ska respekteras. Brist på
avspärrning ska omedelbart rapporteras till
avdelningsansvarig eller kontaktperson.
Utrymningsvägar
Utrymningsvägar vid brand,
gas eller annan fara är
markerade med utrymningssymbol.
Zonklassade områden
där explosiv atmosfär kan uppstå.
Besökare får inte vistas inom
dessa områden utan tillstånd.

EX

Strålkällor
finns installerade för mätningar.
Respektera särskilda skyltar
och avställningsinstruktioner.
Hamnområdet
Då fartyg ligger i hamn för lossning eller
lastning råder strikt besöksförbud för
obehöriga i hamnområdet. Lossningspersonal bevakar området och avhyser
personer utan tillstånd.
Yttre miljö
Lagar, förodningar och myndighetsbeslut
reglerar de delar av verksamheten som
berör yttre miljö. Detta kan avse såväl
utsläpp till vatten och luft som hantering
av avfall och farligt avfall. Utöver detta
finns rutiner vid Iggesunds Bruk för
exempelvis sortering av avfall. Fråga din
samordnings-/kontaktman vad som
gäller vid tveksamheter.
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LARMINFORMATION
1. STORT GASLARM
Rutin för utlösning av ”Stort gaslarm”:
 Larma portvakten, tel 0650-288 88,
när du upptäcker gas.
 Portvakten kontaktar produktionsledare,
tel 0650-283 59, som gör en bedömning
av omfattningen och vilken typ av gas
som strömmar ut.
 Portvakten utlöser larmet.
Signal för gaslarm via tyfon (viktigt meddelande): Korta ljudstötar under två minuter.

7 sekunder
sekunder

Larmet består av:
Inomhus: Röda blixtlampor i kombination
med snabbt pulserande ljud.
Utomhus: Gula blixtljus.
Dessa larm provas varje söndag kl 10.00.
3. EXPLOSIONSLARM
Detta larm är en larmsignal som sveper upp
och ner i frekvens över 3 sek.
Vid larm skall byggnaden omedelbart utrymmas.
4. B R A N D
Larma portvakten, tel 0650-288 88,
och begär räddningstjänsten.

14 sekunder paus 7

”Faran över” meddelas genom en 30 sek
lång sammanhängande signal.

Provning av tyfon sker första helgfria
måndagen i mars, juni, september och
december kl 15.00. Provlarmet följs av
signalen ”faran över”.
2. LITET GASLARM
Detta gaslarm skall startas vid mindre
gasläckage inom en avdelning. Sådant
larm finns vid linje 3, linje 4, kemikalieberedningen, sodahuset, indunstningarna,
mixeriet och pumpstation 2.

5. LARM VID LYFTSCHAKT OCH
TRAVERSER
Larm för fara vid lyftschakt och traverser
består av gula varningslampor (saftblandare).
6. PROCESSSIGNALER
Inom de flesta avdelningar finns utöver
ovan beskrivna larm ett antal larm och
signaler med olika innebörd. Det kan vara
signal för start av maskin, processfel,
brandlarm m m.
7. EXPLOSIONSALARM GASOLSTATION
Automatisk start av larmet vid läckage.

VID EN OLYCKA ÄR DET VIKTIGT ATT DU AGERAR PÅ RÄTT SÄTT!

 RÄDDA:
 VARNA:
 LARMA:

först de som är i omedelbar fara
övriga som finns i eller kommer till riskområdet
telefon 0650-288 88
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Mer information hittar du på:
• Webbplats entreprenörer - http://entreprenor.iggesund.com
• Intranätet
• Arbetsmiljö
• QAM-Systematisk arbetsmiljö – och brandskyddsarbete

Iggesunds Bruk
825 80 Iggesund, Tfn 0650-280 00, vx
Utgiven av Avdelningschef Underhåll, Iggesunds Bruk 2017
Ordnings- & arbetsmiljöföreskrifterna gäller från och med 2010-09-24
Reviderad 2017-10-25

