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Life-Saving Rules 

Kort introduktion till AkzoNobels 

Life-Saving Rules (Bohus)  

Peter Kemi 2012-12-05 



Introduktion 

Våra Life-Saving Rules är  åtta grundläggande säkerhetsregler  

som kommer att vara  obligatoriska  från och med 2013, för 

samtliga AkzoNobel-medarbetare och alla våra entreprenörer  

 

Reglerna lägger fokus på arbetsmoment där risken att drabbas 

av svåra skador är som högst om säkerhetsreglerna inte följs. 

Det handlar inte om några nyheter.   

 

Våra Life-Saving Rules fungerar helt enkelt som en 

förstärkning av befintliga rutiner för att säkerställa att alla som 

arbetar för eller med oss följer dem och kommer säkert hem. 

 

 

 

2 



Introduktion 

Vi behöver Life-Saving Rules eftersom: 
•  Vi bryr oss om och vill inte att du ska bli skadad. 

•  De främjar en kultur där personligt ansvar och efterlevnad 

minskar antalet olyckor.  

•  Inom företaget förekommer hög-risk-uppgifter varje dag.  

•  Dessa grundläggande regler påminner oss om vilket slags 

säkerhetsbeteende som kan skydda oss från de vanligaste 

farliga riskerna. 
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Life-Saving Rule 1: Arbeta bara om du har giltigt 

arbetstillstånd för arbetsuppgifter som kräver det 

 

 

 

 

Arbetstillstånd krävs för de flesta arbetsuppgifter som handlar om underhåll och 

rengöring, så att riskerna kan bedömas och en trygg och säker arbetsmiljö skapas.  

Ett arbetstillstånd krävs för alla uppgifter på anläggningen som medför risk. 

AkzoNobel förväntar sig att du har arbetstillstånd bl.a. 

vid följande typer av arbete: 

• Arbete i slutet utrymme 

• Arbete på hög höjd 

• Grävarbeten i marken 

• Heta arbeten  

• Byggnads-/rivningsarbete 

• Arbete med kranar och vinschar 

• Arbete med högtryckstvätt 

• Arbete med asbest 

• Arbete med högspänningssystem 
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Life-Saving Rule 2:Använd fallskydd vid arbete på hög höjd 

Exempel på situationer, arbete på hög höjd: 

•När du ”klättrar” upp på tankbilar, 

containrar och liknande utrustning för  i-

/urlastning, provtagning, rengöring, 

underhåll. 

•När du tar dig till högt belägna delar av 

tankar, processbehållare, kolonner o.s.v. 

•När du arbetar nära/på taket för rengöring, 

underhåll o.s.v. 

• När du arbetar på rörgator. 
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Life-Saving Rule 3: Skaffa tillstånd för att komma in i slutna 

utrymmen 

Innan du går in i ett slutet utrymme – säkerställ att rutinen för att gå in i 

slutna utrymmen har följts och att det slutna utrymmet är säkert att 

beträda. 

Exempel på slutna utrymmen : 

• Tankar och behållare 

• Hisschakt 

• Reaktorer 

• Blandningskärl 

• Kanaler 

• Avlopp 

• Grop djupare än 1,2 meter 

• Pipelines med stor diameter 

 

Invallning vid Bohusanläggningen räknas  ej 

som slutna utrymmen (arbetstillståndsrutinen). 
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Life-Saving Rule 4: Säkerställ att rörliga delar på maskiner är 

skyddade 

Maskiner med rörliga delar har delar som rör sig och kan 

utgöra en risk. T.ex. mixern i behållaren. 

Rörelsen hos en maskin med rörliga delar kan se ut på 

olika sätt, t.ex.: 

• Roterande  

• Material som förflyttas på ett transportband 

• Delar som rör sig vertikalt eller horisontalt 

Kontrollera alltid om maskinen har rörliga delar innan du börjar arbeta med den. 

Utför alltid ditt arbete i enlighet med gällande rutiner på anläggningen för att 

säkerställa att rörliga delar på maskinen är skyddade. 

  

Du måste säkerställa att skyddsanordningen är på plats innan du börjar 

använda maskinen. Du får inte ta bort skyddsanordningen under arbetets gång.  
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Life-Saving Rule 5:Kontrollera att utrustningen är frånkopplad 

innan underhållsarbete påbörjas 

Det finns olika typer av energi på AkzoNobel  

• Elektrisk 

• Mekanisk          

• Hydraulisk (kraft eller tryck alstrat av vätska) 

• Pneumatisk (kraft eller tryck alstrat av gaser) 

• Kemisk 

• Värmealstrad 

• Gravitationsalstrad (lyft last som kan orsaka en olycka när den faller) 

• Lagrad energi av alla ovanstående slag 

Varje anläggning kan ha sina egna rutiner för att isolera utrustning eller  maskiner.  

Alla medarbetare och entreprenörer på anläggningen måste följa dessa rutiner i sitt 

arbete. 

Rutinerna baserar sig på LOTOTO  ”Lock-Out Tag-Out Try-Out” (bryt – lås – testa). 
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LOTOTO 
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Life-Saving Rule 6:Skaffa tillstånd innan säkerhetsutrustning 

sätts ur funktion 

 

 

Ex Du får inte sätta övertrycksventilen på tryckkärlet ur funktion utan 

tillstånd. Vid användning av tryckkärl utan säkerhetsutrustning kan 

trycket i kärlet byggas upp och överskrida maxgränsen vilket kan 

leda till att kärlet spricker och exploderar. 

Använd aldrig maskiner eller utrustning där säkerhetsutrustningen inte är 

på plats såvida inte ett skriftligt tillstånd har getts som innehåller 

erforderliga instruktioner för hur arbetet kan utföras på ett säkert sätt och 

under en definierad (begränsad) tidsrymd. 

Exempel på säkerhetsutrustning: 

• Förreglingar 

• Larm 

• Säkerhetsventiler 

• Övertryckssystem 

• Reservsystem 

• Programerbar elektroniska system (PES) 

• Säkerhetssystem för maskiner 

• Brandsläckningsanordningar/brandskyddssystem 

• Säkerhetssystem instrument (SIS) 
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Life-Saving Rule 7: Använd alltid säkerhetsbälte när det finns 

 

 

Använd säkerhetsbälte när du färdas i motorfordon.  

Det är förarens ansvar att se till att alla passagerare i fordonet använder 

säkerhetsbälte.  

Typer av fordon detta gäller:  

• Hyrbilar 

• Företagsbilar 

• Allmänna transportmedel där säkerhetsbälte finns 

• Truckar 

• Lastbilar 

• Varu- och transportbilar 
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Life-Saving Rule 8: Använd inte alkohol eller droger i arbetet 

 

 

•Använder Du lagliga läkemedel som påverkar din förmåga att 

utföra dina arbetsuppgifter bör du ta upp detta med din chef 

eller annan överordnad. 

Säkerställ alltid att du inte är påverkad av alkohol eller droger när 

du framför fordon eller utför arbetsuppgifter på en 

produktionsanläggning, laboratorium, lagringsanläggning eller 

kontor. 

Alkohol eller (illegala) droger är:  

Alkohol, eller Etanol, är en förening med ruseffekt som återfinns 

i öl, vin och sprit.  

 

Illegala droger inkluderar alla droger utom receptbelagda 

läkemedel och andra lagligt inhandlade receptfria läkemedel 

som används för det ändamål för vilket de är avsedda. 
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AkzoNobels Golden Principle: Ingrip för att avbryta arbetet 

vid riskabla förhållanden eller beteenden 

 

 

Ha civilkurage att stoppa din kollega, arbetsledare, chef, 

entreprenörer … ja, vem det än är, om du märker att 

han eller hon uppför sig på ett sätt som hotar 

säkerheten för honom/henne själv eller för andra. 

 

Av vår Golden Principle framgår att vi förväntar oss av 

alla våra kollegor och entreprenörer att de avbryter 

arbetet om förhållandena eller beteendena är riskabla. 

Vi vill ha en trygg och säker arbetsmiljö för alla.  
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Om du ser att någon bryta mot reglerna – ingrip 

endast om ingripandet i sig inte medför några 

risker för din del. Om det riskabla 

beteendet/aktiviteterna fortsätter eller om brottet 

med reglerna sätter liv på spel – gå genast 

vidare och rapportera till arbetsledaren eller din 

chef.  

 

Innan du bekymrar dig för hur du rapporterar ett 

brott mot reglerna – se till att avbryta arbetet om 

förhållandena eller beteendet är riskabelt.  

 

När arbetsförhållandena åter är säkra kan du 

rapportera incidenten till arbetsledaren eller din 

chef. Vid behov – tveka inte att även kontakta 

överordnad chef. 

Vad ska du göra? 
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Konsekvenser av att inte följa reglerna  

 

 

 



Vad? 
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• Våra Life-Saving Rules gäller hela företaget, på alla kontor, 

fabriker, laboratorier, lager, på resor och vid besök hos kunder 

eller leverantörer. 

 

• Alla medarbetare – från företagsledning, chefer, medarbetare 

till entreprenörer – måste följa de åtta reglerna som räddar liv. 

 

•Olyckor och brott mot säkerhetsreglerna måste alltid utredas, 

incidentrapporten kommer att visa om någon har brutit mot dem 

eller inte.  

 

• Om man inte följer alla åtta säkerhetsregler blir påföljden 

disciplinära åtgärder.  

 



Varför? 

•Alla våra säkerhetsregler har tillkommit i syfte att skydda 

kollegor och entreprenörer. Logiken är att vi hellre vidtar 

disciplinära åtgärder än att låta kollegor och entreprenörer ta 

risker som kan resultera i att de skadar/dödar sig själva eller 

andra personer.  

• Eftersom vi bryr oss om våra kollegors och entreprenörers 

säkerhet är vi beredd att fatta alla erforderliga och tuffa beslut 

som krävs för att vi ska försäkra oss om att säkerhetsrutiner 

följs som resulterar i färre skador. 
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Workshop Life Saving Rules (LSR) 

Dessa Life Saving Rules behöver vår avdelning jobba vidare med: 

1. 

2.  

3.  

  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

 

 _______________________  
   (medverkande /signaturer) 

 

________________________ 
   (Avdelning /datum) 
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