Säkerhetsinformation
För Skoghalls Bruk

Generella regler
Obehöriga har inte tillträde till fabriksområdet. Det är heller inte tillåtet att ha
hundar och andra husdjur med sig.
Skyddsutrustning
På Skoghalls Bruk är det obligatoriskt att
använda skyddsutrustning som:
• Varselväst eller kläder med varselfärger
• Skyddsglasögon eller annat ögonskydd
• Skyddsskor
• Hjälm
Varselväst, alternativt kläder med varselfärger samt skyddsglasögon ska alltid
användas, även till och från arbetsplatsen
i början och slutet av dagen samt till och
från rast. Undantag från bärande av hjälm
och skyddsskor gäller enbart till och från
omklädningsrum.
Trafik
Inom industriområdet förekommer trafik
av olika fordon. Tänk på följande:
• Det är mycket trafik inom industriområdet. Var uppmärksam!
• Arbetsfordon har alltid företräde.
• Etablera kontakt med fordonsförare
genom ögonkontakt och att vinka.
• Kliv inte in i områden där trafik pågår.
• Gående måste följa anvisade gångvägar
eller guide, både inom- och utomhus.

I alla nödlägen
I händelse av olycka
använd larmnummer
+46(0)1046 510 33

När du larmar via internt eller externt larmnummer kommer du till portvakten.
Portvakten följer en checklista och ställer
därmed en del frågor. SOS larmas och
nödvändiga resurser tillkallas.
Visionen inom Stora Enso och Skoghalls
Bruk är 0-olycksfall. Alla ska komma hem
säkert varje dag. Därför är det viktigt att
du förbereder dig innan arbete påbörjas.
Det kan du göra genom att använda checklistan på nästa sida eller någon annan
checklista. Innan du påbörjar ett arbete
tänk säkerhet först:
• Använd checklista.
• Tänk efter i två minuter, kan arbetet
göras säkert?
• Vidta åtgärder för att göra arbetet så
säkert som möjligt.

Larmnummer

+46(0) 10 46 510 33

SSG-Entré
Entreprenörer som ska utföra arbete på
Skoghalls Bruk ska vid arbetes start kunna
uppvisa giltigt SSG-Entré. Med giltigt
SSG-Entré avses SSG grundutbildning
och Skoghalls lokala utbildning hos SSG.
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Finns risk för:
 Påverkan av arbete/utrustning i 		
närheten?

 Arbete på rätt plats/fack/objekt samt
ändamålsenliga verktyg?

 Brand (heta arbeten) bränn-/el-/skär-/
klämskador?

 Följt/förstått aktuella rutiner och
instruktioner?

 Arbete med högt tryck, flöde, 		
temperatur etc?

 Finns tillträdestillstånd/annat tillstånd?
Tagit del?

 Halka, snubbla, falla?
Är arbetsplatsen i ordning?

 Utrustning dränerat/trycklöst/		
spänningslöst, brutet & låst, jordat?

 Fallande föremål?

 Behövs avspärrning?
Informera berörd personal.
 Rätt arbetsställning samt lyfthjälpmedel?

 Exponering?
Exempelvis kemikalier, gaser, ånga?
Var hittar jag:
 Närmaste skyddsutrustning?
 Närmaste ögon-/nöddusch?

 Ställning/arbetsplan?
Tillräcklig belysning?
 Ensamarbete? Kommunikation?
Vet andra var du är?

 Närmaste förbandslåda?
 Nödstopp?
 Utrymningsväg?
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Allmänna föreskrifter A-Ö
Avspärrningar
Avspärrningar ska upprättas vid arbeten
som innebär risk för olycka. Bristfällig avspärrning ska omedelbart rapporteras till
närmaste kontaktperson eller chef. Alla avspärrningar ska förses med informationsskylt.
Alkohol och droger
Alkohol och droger accepteras inte på
Skoghalls Bruk och det är därför inte
tillåtet att ta in det på området eller in i
lokaler som tillhör Skoghalls Bruk. Slumpvisa drogtester genomförs för alla som
arbetar på Skoghalls Bruk. Positivt test
eller avvikelse från test hanteras genom
sanktionssystem.
Brandlarm/utrymning
Vid brandlarm ska omedelbar utrymning
ske. Uppsök återsamlingsplatsen för vidare instruktioner och registrering. Utrymningsplaner finns placerade i alla byggnader och visar vart närmaste utrymningsväg
och återsamlingsplats finns placerade.
Informera och orientera dig om utrymningsplanen innan arbete påbörjas.

Företagshälsan
Vid skador eller medicinska besvär vänd
dig till Previa. Previas kundservicecenter
har öppet alla vardagar kl 07.30-17.00 och
nås på telefon 0771-23 00 00.
Första hjälpen
Orientera dig på plats innan arbete påbörjas, ta reda på:
Förbandsmaterial - Tavlor och/eller
väskor med förbandsmaterial finns uppsatta över hela fabriken. Informera
personal i området om förbandsmaterial
används så att de kan fylla på.
Nöddusch - Om du får något över dig
spola länge (minst 20 minuter), försök
under tiden få av kläder. Vissa nödduschar
är larmade, använd därför inte nödduschar
till annat än de är avsedda för.
Ögondusch - Om du får något i ögonen,
spola länge (minst 20 min) och uppsök
läkare eller sjuksköterska.

Hjärtstartare - Finns på följande platser:
• KM 7 Popen
• Sulfatkontor, entré
Farosymboler
Alla behållare med farliga kemiska produkt- • Manöverrum Fiber
er ska vara tydligt märkta med farosymbol • CTMP, trapphus norr
samt risk- och skyddsinformation på sven- • Manöverrum VR3
• Rullmaskin (RM) 8
ska. Märkningen informerar om skador
• Porten
som kan uppstå vid användning.
• Manöverrum Lut
• Brukskontoret
• Skiftautomation (bil)
• Skiftingenjör (bil)
• Forshaga, personalentré
• Centralverkstaden
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Farliga ämnen
Vid Skoghalls Bruk gäller att förrådshållna
produkter ska användas även av entreprenören. Om det inte är möjligt ska anmälan göras till kemikaliegruppen via
kontaktperson, enligt Skoghalls Bruks
rutiner.
Gasskydd
Vid Skoghalls Bruk finns risk för utsläpp
av giftiga gaser, bland annat klordioxid,
ammoniak och svavelväte. Varje måndag
kl. 12.00 provas det yttre gaslarmet.
• Vid utsläpp av gas ges larm med upprepade ljudstötar från tyfon under en
minut.
• Faran över signaleras med en sammanhängande ljudsignal i 30 sekunder.
Agerande vid gaslarm utomhus:
• Gasmoln följer vindriktningen. Ta dig
bort från gasmolnet genom att gå vinkelrätt mot vinden.
• Gå in och stäng dörrar och fönster.
• Stanna inne till ”faran över signal” ljuder,
eller annat meddelande ges.
• Om du upplever obehag kontakta
företagshälsovården eller vårdcentralen.
Agerande vid gaslarm inomhus:
Gå aldrig in i en byggnad där larmet går
och larmlamporna blinkar. Det är stor
sannolikhet att det finns svavelväte i
lokalen.
Om du befinner dig i en processlokal när
larmet går:
• Utrym omedelbart.
• Stäng dörrar efter dig.
• Larma på larmnummer
+46(0)1046 510 33.
Inpassering
Din kontaktperson ger dig behörighet för
inpassering på industriområdet.
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Kemikalier på Skoghalls Bruk
Ämne

Förekomst

Risker

Akuta åtgärder

Bränd kalk

Kaustisering, Mixeri

Frätskador

Vattenspolning > 20 min.

Natriumhydroxid

Hela fabriken

Frätskador

Vattenspolning > 20 min.

Natriumklorat

Kemikalieberedningen

Frätskador/expl.risk/
miljöfarlig

Vattenspolning > 20 min.

Råterpentin

Kokeri, Indunstning

Yrsel/explosionsrisk

Frisk luft och eventuellt syre

Svavelsyra

Kemikalieberedningen,
Blekeri

Frätskador

Vattenspolning > 20 min.

Vit-, svart- och
grönlut

Sulfatfabriken

Frätskador

Vattenspolning > 20 min.

Väteperoxid

Blekeri, CTMP

Frätskador

Vattenspolning > 20 min.

Ammoniak

Mava, Forshaga

Giftig vid inandning

Frisk luft, vattenspolning > 20 min.

Klordioxid

Sulfatfabriken

Skada andningsvägar

Frisk luft, vila, medicin vid gaspåverkan

Svaveldioxid

Kemikalieberedningen

Skada andningsvägar

Frisk luft, syrgas, medicin vid
gaspåverkan

Svavelväte

Sulfatfabriken

Giftig/andningsförlamning

Frisk lufteventuellt syrgas och HLR

Syrgas

Syrgasblekeri

Köldskada/brand

Värm med andra kroppsdelar

Gaser

Kontaktperson
Kontaktpersoner har ansvaret för att ge
entreprenörer rätt förutsättningar att utföra arbeten vid Skoghalls Bruk på ett
säkert sätt utan att skador eller olycksfall
uppstår. Du som entreprenör ska alltid
vända dig till din kontaktperson med frågor
kring ditt uppdrag.
Kränkande särbehandling
Inga former av kränkande särbehandling
accepteras. Exempel på kränkande särbehandling:
• Sexuella trakasserier är uppträdande i
arbetslivet av sexuell natur som kränker
en arbetssökande eller arbetstagandes
värdighet.
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• Trakasserier på grund av kön är uppträdande i arbetslivet som kränker en
arbetssökande eller arbetstagandes
värdighet och som har samband med
kön.
• Diskriminering kan beskrivas som att
olika individer behandlas olika på ett
orättvist sätt på grund av vem de är, vad
de tror på eller hur de lever.
• Mobbning kan vara att ignorera eller
frysa ut någon, ha ett överdrivet kontrollbehov, undanhålla information eller att
tala illa om någon.

Ordning och reda
Ordning och reda är viktigt ur ett säkerhetsperspektiv och arbetet är inte klart förrän
arbetsplatsen är städad och materialet
bortforslat. Allt material som ska slängas
ska källsorteras, kärl för samtliga fraktioner finns lokaliserade på flera platser
inom industriområdet. Källsorteringsregler
gäller även i bodar och personalutrymmen.

1
Sortera

2
Systematisera

3
Städa

4
Standardisera

5
Se till

Ständig
förbättring

Sanktionssystem
Då en leverantör eller dess representant
(till exempel konsult, entreprenör, servicepersonal, specialist, chaufför) inte följer de
lagar och regler som gäller för Skoghalls
Bruk träder sanktionssystemet i kraft.
De olika sanktioner som står till buds är
graderade efter hur allvarlig en avvikelse
är:
• Tillrättavisning.
• Skriftlig varning.
• Uppdragets upphörande.
Tillsägelse, varning och beslut om uppdragets upphörande ska vara sakligt
grundade och tydliga. Samtidigt ska
personen upplysas om konsekvenserna
vid upprepning. Vid grova förseelser kan
det bli aktuellt med avvisning från
Skoghalls Bruk.

Anmäl kränkande särbehandling.
Anmälan kan göras till kontaktperson,
huvudskyddsombud eller Skydd och
Säkerhet på Skoghalls Bruk.
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Tillbud och olycksfall
Tillbud och olycksfall ska rapporteras till
kontaktperson eller direkt i det system
som hanterar tillbud och olycksfall (PIA).
Rökning
Rökning får endast ske på
anvisade platser utomhus.
Inomhus är det förbjudet att
röka.
Skyddsanordning
Skyddsanordning (till exempel gallerdurk,
ledstång, räcke) får inte tas bort eller sättas ur funktion. Beslut om borttagande får
endast göras av Skoghalls Bruks arbetsledning.
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Skyddsutrustning
Informera dig om vilken skyddsutrustning
som gäller för det arbete du ska utföra
eller vilken utrustning som är obligatorisk
inom vissa områden. Fråga kontaktperson
eller närmsta chef.
Stöldanmälan
Alla stölder som sker på Skoghalls Bruk
ska polisanmälas och dokumenteras.
Stöldskyddsmärkning med så kallad
MärkDNA (märkvätska) kan förekomma på
olika verktyg, maskiner eller andra typer
av objekt.

Trafik
Inom industriområdet gäller allmänna
trafikregler.
• Hastigheten är max 30 km/h.
• Parkering av privata fordon sker utanför
det inhägnade industriområdet.
• Särskilt inpasseringstillstånd krävs för
att få ta in fordon på industriområdet.
• Parkering inne på industriområdet ska
ske på avsedda parkeringsplatser.
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Brandriskkarta

Brandriskkarta

2

Skoghalls Bruk
Skoghalls
Bruk
Rökning
endast på anvisade platser

7

56

Teckenförklaring
Brandfarlig vara
Område med hög brandbelastning.
Rökning förbjuden
Klassat område med risk för brännbar
gas. Kontakt med gasfrihetsförklarare
krävs vid heta arbeten.
Rökning förbjuden

5

C

18

27

12

26
22

19

20

8

13
21

28

A

15
43

40

29

38

31

49
45

53

52

39

34

30
32

33

44

51

50
54

10

14

48

57

23

24

17
25

46

55
47

35

36

11
16

3

9

Orientering

4
6

A

Tetra Pak

28

Anläggningskontor

C
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Brandstation
Mätstation
Brukshotell
Företagshälsovård
Sållhus
Port
Vedrenseri 3
Brukskontor
E-magasin
Efterbearbetning
Rullpack
Flislager Sulfatflis
KM8
UH Kartong
KM7
Utlastning
Järnförråd
Fordonsverkstad
Lysåsskolan
Lysåsens restaurang
CMTP-fabrik
Fd. Pacsac
Mottryckskraftverk
Städcentral
UH-lokaler
Fastbränslehantering
Flislager, CTMP-flis

29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Mottagningsstation
Fördelningsstation
Kompressorstation
Centralförråd
Blekeri 3
Syrgasblekeri
Sulfatverkstad
Sulfatkontor/Lab
Centralverkstad
Kokeri, Sileri och Tvätt
Sodapanna 5
Elverkstad
Cisternhus
Industning
Mixeri, mesaombränning
LT pumpstation
Sjömagasin
Fiberåtervinning
Bentonittält
Syrahus/Klordioxidfabrik
HT-pumpstation, Vattenrening
Manöverrum LEM
Oljecisterner
Kolkajen
Truckverkstad
Balmassatält

Brandriskkarta

Forshaga
Brandriskkarta Forshaga

Arbeten med förhöjd risk
Elsäkerhet
Servicekraft
Fabrikens spänningssystem för fast installerad servicekraft i nyare anläggningar, utgörs normalt av 400/230V 50Hz och är
direktjordad.
I vissa äldre fabriksdelar finns ett servicekraftnät 525V 50Hz som inte är direkt
jordat. Detta system får enbart användas
för anslutning av transformator 525/400V.

Verktyg/utrustning i trånga ledande
utrymmen
Endast skyddsseparerade uttag ska
användas.
OBS! Ett skyddsseparerat uttag får mata
endast en maskin. Elverktyg, skyddsjordade (klass I) eller dubbelisolerade
(klass II), ska användas i dessa utrymmen
under förutsättning att de matas från en
speciell isolertransformator.

2

3

10

11 9

Fasta uttagscentraler 400/230V 50Hz har
uttag för 63A, 32A, 16A och 10A, och ska
vara försedda med jordfelsbrytare (30mA).

13

Förrådscontainers
Uttag i containers är avsedda enbart för
verksamhet inne i containern eller omedelbart utanför dess dörr/port.

4

8
7
12

17
16

6

7

15
5

Uttag för vidarematning får endast användas till nästa container. Dörrar på container
ska, via jordledare, förbindas med containerns stålstomme. Uttag <16A ska föregås
av jordfelsbrytare (30mA).

7

14

Portvakten

1

Teckenförklaring
Brandfarlig vara.
Område med hög brandbelastning.
Klassat område med risk för brännbar gas,
gasfrihetsförklaring krävs vid heta arbeten.
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Orientering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Portvakt
Norra grinden/insläppsgrind
Lager ankommande gods
Lossning, bulkbil/lossning folie
Lossning, containerbil
Lager utlastningen
Rökning tillåten (markerat område)
Reception
Uppsamlingsplats
Underhållsverkstad
Parkering, personal och besökare
Parkering, personal
Gasoltank
Restaurang "Älvgläntan"
Beläggningshall
Skärhall
Extern firma

Entreprenörens elutrustning
Entreprenören har alltid ansvar för att den
egna elutrustningen (undercentraler,
maskiner, handverktyg) är i sådant skick
att den uppfyller gällande föreskrifter och
att den är rätt kopplad för den spänning
den ska anslutas till.

Hög höjd
Fallskydd
Vid arbeten på över två meters höjd ska
fallskyddsutrustning användas.
Stegar och arbetsbockar
Stege eller arbetsbock ska innan den används kontrolleras av användaren avseende synliga skador, eventuella låsfunktioner
samt glidskydden.
Det är förbjudet att använda kabelstegar
som klätterstege.
Ställningar
Ställningar får endast byggas eller ändras
av certifierad personal. När en ställning är
klar och godkänd att användas ska den
vara märkt med grön skylt.

Belysning i trånga ledande utrymmen
Handlampa, eller annan flyttbar ljuskälla,
ska matas från skyddstransformator med
sekundär spänning högst 50 Volt AC.
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Arbeten som kräver tillstånd
Innan arbetet i eller på processutrustning kan påbörjas krävs i de
flesta fall ett eller flera tillstånd. Syftet
med de olika tillstånden är att ingreppen i eller på processutrustning ska
genomföras på ett så säkert sätt som
möjligt. Kontaktpersonen hjälper
entreprenören att kontakta rätt
tillståndsgivare.

Brandfarliga heta arbeten
Alla arbeten som medför uppvärmning eller
gnistbildning kräver tillstånd för brandfarliga heta arbeten. För att få utföra brandfarliga heta arbeten krävs att giltigt
Nordiskt certifikat kan uppvisas. Tillstånd
för brandfarliga heta arbeten ska utfärdas
på den plats arbetet ska genomföras.
Den som utför heta arbeten ska tillhandahålla rätt släckutrusning.
Hygienisk gasmätning, gasfrihetsförklaring och personburen gasmätare
Hygienisk gasmätning genomförs före
arbeten i slutna utrymmen eller vid ingrepp
i processutrustning för att kontrollera att
det inte finns hälsovådlig gas.
Gasfrihetsförklaring ska genomföras innan
brandfarliga heta arbeten får påbörjas
inom klassade områden, se brandriskkarta. Personer med särskild utbildning utfärdar tillstånd. Gasfrihetsförklaring görs
för att säkerställa att det inte finns några
brännbara gaser.
Vid arbete där det finns risk för exponering
av hälsoskadlig gas, explosiv gas eller risk
för syrebrist ska personburen gasmätare
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Drift-, underhållspersonal eller entreprenörer ska låsa arbetsbrytare med personliga lås. Entreprenörer förväntas ha egna
lås med sig.
Tillträdestillstånd (arbetstillstånd)
Tillträdestillståndets syfte är att skapa förutsättningar för säkert arbete vid ingrepp
i och på processutrustning. Driftorganisationen ansvarar för att säker avställning
utförs.

Innan arbetet påbörjas, när arbetet avbryts
eller när arbetet avslutas ska kontakt tas
med operatörer i manöverrum och registrering ska göras i Tillträdescentralen
(systemstöd för tillträdestillstånd).
För registrering i Tillträdescentralen krävs
giltigt SSG-Entrépass (giltigt tre år), det vill
säga SSG-grundutbildning och Skoghalls
Bruks lokala skyddsinformation som finns
hos SSG (årlig repetition). För egen
personal används passerkort.

bäras. Information om hur personburen
gasmätare ska användas ges av operatörer då Tillträdestillstånd utfärdas eller av
den som utför gasmätning/gasfrihetsförklaringen. Personburen gasmätare och
eventuell gasmask finns att låna på Skoghalls Bruk. Fråga din kontaktperson.
Körtillstånd
För att använda truck, travers och mobila
arbetsplattformar krävs särskild förarutbildning för respektive fordon.
Entreprenör ska uppvisa giltigt körtillstånd
från sin arbetsgivare. Kontakperson förmedlar kontakt för utfärdande av körtillstånd för Skoghalls Bruk.
För egen personal utfärdar utsedda
personer körtillstånd.
Säker avställning (bryt & lås)
Innan arbete i och på processutrustning
får påbörjas ska säker avställning utföras.
Säker avställning omfattar elkraft, farliga
och varma medier (över + 45ºC), ånga,
strålkällor, hydrauliska- och pneumatiska
installationer.
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Regler för hygienområde och
hygienzoner
Skoghalls Bruk tillverkar kartong som
levereras till förpackningsindustrin
varav en stor del levereras vidare till
livsmedelsindustrin. Därför är arbetet
med livsmedelssäkerhet en viktig del i
vår verksamhet och delar av fabriken är
klassade som hygienområden och
hygienzoner.

+46(0) 10 46 510 33

Hygienområden
Skoghall: produktionshall KM7,
produktionshall KM8 och emballering.

Hygienzon
Före besök i hygienzon ska alltid kontaktperson meddelas för vidare information.

Forshaga: produktionshall PE, efterbearbetning.

Hygienzoner i Skoghall: Rullmaskin KM7,
Rullmaskin KM8 och Omrullningsmaskin
KM8.

I hygienområdena gäller följande:
• Följ alltid din guide/kontaktperson och
dennes anvisningar.
• Undvik att komma i fysisk kontakt med
produkten.
• Mat och dryck får endast förtäras i
anvisade utrymmen.
• Tvätta alltid händerna efter toalettbesök,
rökning, snusning och förtäring av mat
och dryck.
• Brytbladsknivar får inte användas.
• I PE-beläggningen ska keps eller hårnät
användas.
• Meddela din kontaktperson om du har
någon sjukdom/smitta, sår eller annan
skada som kan föras vidare via kartong
till livsmedel.
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Larmnummer

Hygienzoner i Forshaga: PE-beläggare
922 och 923, Skärmaskin 943 och 947,
Superjumbo 7 och 8 samt Emballering.
Miljö
Vid arbeten som kan innebära störning på
den yttre miljön, såsom utsläpp av miljöfarliga ämnen i vatten, mark och/eller
luft samt vid störande buller, ska kontaktperson eller närmaste chef underrättas.
Vid incidenter ska porten omedelbart
larmas på telefonnummer
+46(0)1046 510 33.
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Viktiga kontaktuppgifter
		

Telefon

Larmnummer

+46(0)10 46 510 33

Skyddsingenjör

+46(0)72 231 69 26

Arbetsmiljöingenjör

+46(0)70-680 41 67

Brandskyddsingenjör

+46(0)76-819 45 88

Samordnande HSO

+46(0)70-625 28 05

Brandlarmavställning

+46(0)10 46 501 00

Skoghalls Bruks växel

+46(0)10 46 500 00

Porten Skoghall

+46(0)10 46 545 00

Contact

