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Ändringar sedan föregående utgåva:  
Ny smyckesstandard införd under punkt 7 
 

1. Denna säkerhets- och miljöinstruktion omfattar alla entreprenörer som utför arbete åt 
Outokumpu Stainless AB, Nyby Operations i Torshälla, nedan kallat Företaget. 

2. Syftet med instruktionen är att entreprenören ska få kännedom om de grundläggande 
regler/rutiner/instruktioner som gäller på Företaget för att kunna utföra arbetet på ett sådant 
sätt att säkerheten upprätthålls för människor, egendom och miljö. 

3. Entreprenören ansvar för att allt arbete som utförs inom Företagets verksområde bedrivs i 
enlighet med gällande lagar, föreskrifter, ordningsregler samt lokala säkerhets-, skydds- och 
miljöinstruktioner. Entreprenören ansvarar även för att det finns gällande kollektivavtal eller 
hängavtal till dessa. I de fall entreprenören i sin tur anlitar underentreprenörer, oavsett i hur 
många led nedåt, så skall även samtliga de ha kollektivavtal eller hängavtal till sina anställda. 

3.1. Entreprenören ansvarar för att hans anställda får information om gällande ordningsregler 
samt lokala säkerhets-, skydds- och miljöinstruktioner och att dessa följs. 

3.2. Entreprenören får ej anlita underentreprenörer utan att Företagets kontaktperson* 
godkänt dessa. Ingen person som entreprenören använder sig av får vara under 18 år. 
Entreprenören är ansvarig för att hans underentreprenörer följer gällande ordningsregler 
samt lokala säkerhets-, skydds- och miljöinstruktioner. Entreprenören skall i dessa fall 
översända en lista med namn på underentreprenörerna till företagets kontaktperson. * Med 

kontaktperson avses den person vid Företaget som anlitar entreprenören för ett visst uppdrag. 

3.3. Entreprenören ska ha ett försäkringsskydd som minst omfattar: 

3.3.1. Outokumpus Stainless AB:s generella inköpsvillkor vid tidpunkten för arbetets 
utförande.   
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4. Utbildningskrav 

4.1. För att få arbeta vid Företaget ska alla som utför arbete åt entreprenören ha klarat provet 
för Företagets ”Säkerhetskörkort”, som är en utbildning i Företagets säkerhetsföreskrifter. 
Säkerhetskörkortet finns på Internet på adressen:  
https://www.outokumpu.com/sv-se/campaigns/sakerhetskorkort-nyby/nybys-
sakerhetskorkort-for-entreprenorer 

 

4.2. För att få arbeta vid Företaget ska entreprenörens personal ha genomgått Hexafluorine-
utbildning (risker vid arbete med Fluorvätesyra). Utbildningen kan erhållas genom 
Företaget till självkostnadspris. Undantag från att följa utbildningskravet kan fås vid vissa 
speciella enstaka tillfällen och ges av den samordningsansvarige inom avsnittet som har det 
delegerade arbetsmiljöansvaret. Vid oklarheter skall huvudskyddsombud och 
arbetsmiljöingenjör rådfrågas. 

4.3. För att få utföra eller bevaka hetarbeten fordras utbildning enligt Svenska Brandskydds-
föreningens kursplan. 

5. Sekretess 

Entreprenören får ej föra vidare information om något som rör Företaget, dess verksamhet 
eller händelser vid Företaget till tredje part. 

6. Kontroll av efterlevnad 

Företaget kontrollerar att reglerna följs både genom planerade och oplanerade ”inspektioner” 
och ronder t.ex. skydds- och brandronder och fartkontroller. 

7. Sanktioner 

Om entreprenören bryter mot dessa eller andra gällande instruktioner och regler ger 
Företaget en skriftlig varning. Sker inte rättelse kommer entreprenören att stängas av från 
uppdraget.  
Om entreprenören bryter mot företagets grundläggande säkerhetsregler kommer 
entreprenören avvisas från området. 
 

8. Allmänna Ordningsregler, Skydds- och Miljöinstruktioner finns på följande sidor. 

https://www.outokumpu.com/sv-se/campaigns/sakerhetskorkort-nyby/nybys-sakerhetskorkort-for-entreprenorer
https://www.outokumpu.com/sv-se/campaigns/sakerhetskorkort-nyby/nybys-sakerhetskorkort-for-entreprenorer


 
    ARBETSMILJÖFÖRESKRIFT Nr OS2470 Utg. 41        Nyby Operations 

Ansvarig 

Kuusinen Petri 
Datum 

2019-07-03 
Titel 

AMF19 Säkerhets- och miljöinstruktion för 
entreprenörer 

Utarbetare 

Tobias Kolvall 
Ersätter 
AMF19 u17 

 

Sida 3 av 17  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER, SKYDDS- OCH MILJÖINSTRUKTIONER FÖR 
ENTREPRENÖRER OCH DERAS ANSTÄLLDA. ........................................................... 4 

1 INLEDNING ........................................................................................................... 4 
2 KVITTENS ............................................................................................................. 4 
3 GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSREGLER ........................................................ 4 
4 TILLTRÄDE TILL VERKSOMRÅDET - TILLSTÅND och BILPASS ....................... 5 
5 BEVAKNING ......................................................................................................... 5 
6 FOTOGRAFERING INOM VERKSOMRÅDE ........................................................ 5 
7 TRAFIK INOM VERKSOMRÅDET ........................................................................ 5 
7. ALLMÄNNA SKYDDSINSTRUKTIONER .............................................................. 7 
8 BROTT MOT LAGAR OCH FÖRESKRIFTER ....................................................... 9 
9 PERSONALRUM ................................................................................................... 9 
10 RÖKNING ............................................................................................................. 9 
11 BRAND ................................................................................................................ 10 

SITUATIONER SOM KRÄVER SPECIELLA TILLSTÅND ............................................ 10 
12 HETARBETE ....................................................................................................... 11 
13 KEMISKA PRODUKTER ..................................................................................... 11 
14 LYFTUTRUSTNING ............................................................................................ 11 
15 ANVÄNDNING AV TRAVERSER ........................................................................ 11 
16 ARBETE PÅ HÖG HÖJD .................................................................................... 12 
17 TRUCKKÖRNING ............................................................................................... 12 
18 ANSLUTNING TILL ELSYSTEM ......................................................................... 12 
19 ANSLUTNING TILL RÖRSYSTEM...................................................................... 12 
20 SYRALEDNING OCH SYRAUTRUSTNING ........................................................ 12 
21 GASOL ................................................................................................................ 12 
22 SYRGAS ............................................................................................................. 13 
23 GRÄVNING I MARK ............................................................................................ 13 
24 SPRÄNGNINGSARBETE .................................................................................... 13 
25 AVSPÄRRNING .................................................................................................. 13 
26 TILLFÄLLIGT ARBETE DÅ SÄRSKILDA RISKER KAN FÖREKOMMA .............. 13 

RENHÅLLNING, SPILL OCH AVFALL ......................................................................... 13 
27 STÄDNING .......................................................................................................... 13 
28 HANTERING AV MILJÖFARLIGA ÄMNEN ......................................................... 13 

NÄR EN OLYCKA INTRÄFFAR .................................................................................... 14 
29 OLYCKOR ........................................................................................................... 14 
30 UTRYMNING ...................................................................................................... 14 
31 OLYCKSFALL OCH TILLBUD SOM DRABBAR EGEN PERSONAL .................. 14 
32 FÖRBANDSARTIKLAR ....................................................................................... 14 
33 AMBULANS, RÄDDNINGSTJÄNST, POLIS ....................................................... 14 
34 SJUKHUS ........................................................................................................... 14 
35 STÖLD ................................................................................................................ 15 
36 VIKTIGA TELEFONNUMMER ............................................................................. 15 
 

BILAGA 1: Säkerhetsgenomgång - entreprenörsarbete 
BILAGA 2: Kvittensblankett 



 
    ARBETSMILJÖFÖRESKRIFT Nr OS2470 Utg. 41        Nyby Operations 

Ansvarig 

Kuusinen Petri 
Datum 

2019-07-03 
Titel 

AMF19 Säkerhets- och miljöinstruktion för 
entreprenörer 

Utarbetare 

Tobias Kolvall 
Ersätter 
AMF19 u17 

 

Sida 4 av 17  

ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER, SKYDDS- OCH MILJÖINSTRUKTIONER FÖR 
ENTREPRENÖRER OCH DERAS ANSTÄLLDA. 

1 INLEDNING 

Dessa regler gäller för arbete inom Outokumpu Stainless AB, Nyby Operations, nedan 
kallat Företaget. 
Alla arbeten utförda av entreprenörer ska planeras mycket noga och omsorgsfullt samt 
utföras med säkra och effektiva arbetsmetoder så att risker för olyckor minimeras. 

2 KVITTENS 

Entreprenören ska mottaga denna föreskrift och därefter informera sin personal och 
eventuella underentreprenörer om den. 
Entreprenörer intygar att han gjort detta genom att kvittera blanketten ”kvittens” (se 
bilaga 2). Entreprenören ska också samla in kvittenserna från sina underentreprenörer 
och returnera samtliga kvittenser till Företagets kontaktperson. 
Detta ska vara utfört innan arbete får påbörjas. 
Entreprenören skall göra egna kontroller på sina anställda och underentreprenörer för att 
säkerställa att reglerna följs. 

3 GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSREGLER 

- Företaget har nolltolerans mot alkohol och droger. Slumpmässiga tester genomförs 
och testning sker vid incidenter. 

- Fasta skydd kring maskiner som kräver verktyg för att montera/bortmontera får inte 
vara avlägsnade när maskinen startas. 

- Det är förbjudet att sätta elektriska eller mekaniska säkerhetsförreglingar ur spel. 
- Ingen får korsa, genom eller över processutrustning som fungerar utan att använda 

föreskrivna gångbanor. 
- Tillträde till och från kranar får endast ske från överenskomna och utvalda 

accesspunkter. 
- Det är förbjudet att klättra över, under eller mellan järnvägsvagnar eller lastbilar. 
- Företagets bryt- och lås rutiner (LOTOTO Lock Out, Tag Out, Test Out) måste 

följas vid allt arbete på maskiner. 
- Arbete på hög höjd, d.v.s. höjder över 2 meter kräver alltid godkänd 

fallskyddsutrustning, riskbedömning och framtagning av räddningsplan  
- Arbete i slutna utrymmen måste föregås av riskbedömning och framtagning av 

räddningsplan. En andra person måste finnas för räddning vid dessa arbeten. 
- Heta arbeten får inte utföras utan godkännande från företaget. 
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4 TILLTRÄDE TILL VERKSOMRÅDET - TILLSTÅND och BILPASS 

För tillträde till verksområdet erfordras giltigt tillstånd som utfärdats av Företagets 
kontaktperson och finns registrerat i Västra Porten. 
Person under 16 år får ej vistas inom industriområdet. 
Namnuppgifter på de som skall deltaga i arbete skall meddelas kontaktpersonen senast 
en vecka före ankomsten. 
Tillstånd att införa bil (bilpass) på området kan vid behov utfärdas av Företagets 
kontaktperson. 
Om fordonet ej behövs för arbetet ska det parkeras på anvisad parkering. 
Efter avslutad arbetsdag ska bilpasset återlämnas i Västra Porten. Efter kl. 18.30 och 
helger ska bilpasset lämnas i brevlådan vid grinden. 

5 BEVAKNING 

Västra Portens öppethållande. (”Huvudingången”) 
Porten är öppen vardagar kl. 06.00-17.00. Andra tider kan hjälp och information fås från 
Huvudporten vid Outokumpu i Avesta, genom snabbtelefonen som finns vid samtliga 
grindar. 

6 FOTOGRAFERING INOM VERKSOMRÅDE 

All typ av fotografering är förbjuden (även med mobiltelefon)  
Finns speciella behov av fotografering kan tillstånd i vissa undantagsfall ombesörjas av 
Företagets kontaktperson. 

7 TRAFIK INOM VERKSOMRÅDET 

Allmänt 
Fordon (utom MC, moped eller cykel) får inte införas på verksområdena utan bilpass. 
Vägtrafiklagens bestämmelser gäller inom verksområdet med de undantag och tillägg som 
framgår av denna föreskrift. 
Trafikant ska efterkomma de trafikanvisningar som lämnas av bevakningspersonal samt 
noggrant följa uppsatta vägmärken. 
 

Förare är skyldig att ställa sitt fordon till förfogande för kontroll vid passage av Västra 
Porten eller vid färd inom verksområdet. 
Trafikolyckor och tillbud ska snarast anmälas till egen arbetsledning samt till Företagets 
kontaktperson. 
 
OBS! Stopplikt vid in- och utpassering genom Västra Porten. 

Hastighet 
Högsta tillåtna hastighet är 30 km/tim på området. 
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Parkering 
Bilar får endast parkeras innanför området på därför avsedda och märkta parkerings-
platser. I första hand gästparkering innanför grinden vid västra porten i andra hand 
parkeringen utanför ”markan”. Följ vaktens och kontaktpersonens anvisningar. 
Stanna eller parkera aldrig så att fordonet kan bli till hinder eller fara för andra trafikanter 
eller annan verksamhet. 
Cyklar, mopeder och motorcyklar får parkeras endast i därför avsedda ställ. 
Motorfordon inkl. mopeder får av brandskäl under inga förhållanden införas och uppställas 
inom Företagets lokaler om dessa inte är avsedda som garage. 
P-platserna i direkt anslutning till området med motorvärmaruttag är till för alla, (såväl 
anställda som entreprenörer) och får användas fritt. 
Vid överträdelser av dessa föreskrifter dras gällande bilpass in omgående.  

Trucktrafik 
Trucktrafiken är många gånger mycket livlig. Truckarna är ofta tungt lastade med 
skrymmande gods, belysningen är av tekniska skäl inte alltid fullständig och föraren har 
ibland begränsad sikt. 
Utskjutande och bred last förekommer ofta och är då inte försedd med varningsflaggor 
eller lyktor. Därför måste all annan trafik iakttaga största möjliga hänsyn till trucktrafiken 
under förflyttning inom verksområdet. 
Kör särskilt försiktigt vid passage av områden med skymd sikt t.ex. vid hörn på byggnader, 
passage av portar eller bandlager. 

Järnvägstrafik 
Vägarna korsas ofta av ett eller flera järnvägsspår, vilka inte alltid är försedda med 
varningsmärken. 
Innan trafikant passerar spårkorsning ska han förvissa sig om att tåg inte nalkas. 
Hastigheten ska anpassas, så att fordonet kan stanna i god tid före övergången. 
Cyklister och mopedister ska iakttaga speciell försiktighet vid passage av korsande 
järnvägsspår, då risken för att slira eller glida ner i spåren är stor. 
Järnvägstrafiken har alltid företräde. 

Gångtrafik 
De markerade gångbanorna och övergångsställen ska användas av gående. 
Passage in och ut ur byggnader ska ske genom de särskilda gångdörrarna. Portarna för 
materialtransporter får ej användas av gående. 
Gångtrafik förbi portarna för materialtransporter är inte tillåtet eftersom truckar oväntat kan 
köra ut ur portarna. 

Ansvar 
För uppkomna skador, vilka vållats genom åsidosättande av gällande föreskrifter eller 
anvisningar eller genom vårdslöshet, svarar trafikanten själv. 
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7. ALLMÄNNA SKYDDSINSTRUKTIONER 

Lagar och föreskrifter 
Allt arbete som utförs inom Företagets verksområde ska bedrivas i enlighet med gällande 
lagar och föreskrifter. 

Arbetsområde 
Entreprenören får ej vistas på andra platser på industriområdet än det anvisade 
arbetsområdet.  

Lokala skyddsinstruktioner 
Entreprenören, hans anställda och eventuella underentreprenörer är alltid skyldiga att följa 
lokala skyddsinstruktioner, skyltning samt anvisningar i skydds- och miljöfrågor som 
Företaget lämnar. 

 Skyddsglasögon enligt SS-EN 166 är obligatoriskt i företagets 
produktionslokaler 

 Bruk av hjälm är obligatoriskt i alla lokaler där travershantering förekommer. 
Hjälmens färg: Valfri för entreprenörer förutom röd/grön/blå/vit som är reserverade för 
beredskapsstyrkan, skyddsombud, anställda och besökare  
 
Företaget rekommenderar våra entreprenörer att alltid bära hjälm i våra produktionslokaler 
samt utlastningshallar och dylika lokaler, oavsett om detta krävs inom det aktuella området 
eller inte.  

 Varselkläder minst klass 2 ska bäras, vid besök till kontor skall varselväst 
bäras.  

Klädsel skall alltid vara av typen heltäckande, dvs långbyxor samt långärmat. 
Vid oklarheter kontaktas Företagets kontaktperson. 

 I alla produktionslokaler, verkstads-/underhållslokaler och laborationslokaler gäller 
att alla smycken ska tas av innan produktions-, verkstads- eller laborationslokaler 
beträds.  
Detta inkluderar bland annat halsband, scarfs, slipsar, armband, ringar och 
nyckelringar som bärs runt halsen. Undantaget är örhängen som inte hänger 
nedanför örsnibben, små nässmycken som inte hänger nedanför näsborren, 
medicinska halsband/armband samt ringar, vilka inte går att få av, som är tejpade. 

Underhållsarbete på Företagets maskiner 
Underhållsarbete utförs oftast vid s.k. PU-stopp. Dessa leds av ett produktionsavsnitts 
områdestekniker (mek). Alla som ska utföra arbete, är skyldig att delta på det 
säkerhetsmöte som inleder PU-stoppet och följa områdesteknikers (mek) anvisningar 
under PU-stoppet. Har person ej möjlighet att delta på mötet skall han/hon i förväg höra av 
sig till områdesteknikern eller företagets kontaktperson. 
Vid större underhållsarbeten, t.ex. sommararbeten, är entreprenören skyldig att delta på 
säkerhetsmötet och därefter informera sina anställda, som ska utföra arbete, vad som 
sagts på säkerhetsmötet. 
 
När underhållsarbete förbereds eller utförs vid andra tillfällen ska alltid anmälan ske till 
driftpersonalen vid aktuell maskin. Vistelse eller placering av verktyg och utrustning i 
maskinens arbetsområde, starta eller stoppa maskinen mm är inte tillåtet utan tillstånd 
från driftpersonalen. 
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Risker som kan uppkomma p.g.a. entreprenörens arbete 
Entreprenören ska redogöra för Företagets kontaktperson vilka risker som hans arbete 
kan ge upphov till.  

Samordning av verksamheten (enligt Arbetsmiljölagens 3 kap. §6 o 7) 
Företaget har ett samordningsansvar för verksamheten när entreprenörer arbetar inom 
Företagets område. Företagets kontaktperson ska meddela entreprenören vem som är 
samordningsansvarig inom det aktuella arbetsområdet. 
Samordningen syftar till att skapa säkra arbetsförhållanden då olika verksamheter kan 
skapa risker för varandra. 
Om samordningsansvaret är oklart innan arbetet påbörjas ska entreprenören kontakta 
Företagets kontaktperson. Samordningen skall ske skriftligt 
Då entreprenören anlitar underentreprenörer ansvarar han själv för samordningen av egna 
och underentreprenörers verksamhet. 
Om entreprenören bedömer att risker kan uppstå p.g.a. andra verksamheter som pågår i 
närheten av arbetsområdet eller att det egna arbetet kan medföra risker för andra ska den 
samordningsansvarige omedelbart meddelas. 
Vid vissa typer av arbeten bl.a. projekt och underhållsarbeten görs en löpande avstämning 
av säkerheten genom säkerhetsmöten och/eller skyddsronder. Entreprenören ska vara 
beredd på att deltaga i dessa aktiviteter. 
Observera att Företagets samordningsansvar inte fritar entreprenören från hans 
arbetsmiljöansvar för sina egna anställda. 

Verktyg och utrustning 
All utrustning och verktyg som används av entreprenören ska vara säker och inte kunna 
ge upphov till skador.  
Knivar med långa fasta blad är generellt förbjudet på företaget, och säkrare verktyg ska i 
största möjligaste mån användas. Om entreprenören behöver kniv för sitt arbete (rätt kniv 
till rätt arbete), måste denne säkerställa att knivarna tas bort i samband med arbetsdagens 
slut. Företagets knivstandard skall följas och eventuella behov av undantag tas med 
företagets kontaktperson.  
All entreprenörens utrustning som är besiktningspliktig ska vara besiktigad och godkänd. 
Brister som upptäckts vid besiktningen ska vara åtgärdade. Entreprenören ska vid 
anmodan kunna uppvisa besiktningsprotokoll. Skadad el-materiel får ej användas, stegar 
ska vara försedda med glidskydd, ställningar ska ha fallskydd etc.  
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Skyddsåtgärder 
Innan arbetet påbörjas ska alltid Företagets kontaktperson kontaktas. 
Information om risker på arbetsplatsen och särskilda skyddsåtgärder för arbetet: gaser, 
ångor, syror, damm, bryt & lås-rutiner m.m. lämnas av Företagets kontaktperson. Detta 
sker i samband med den ”Säkerhetsgenomgång eller säkerhetsmöte – 
entreprenörsarbete” som görs innan arbetet får påbörjas. (se bilaga 1) 
Entreprenören håller själv sina anställda med den personliga skyddsutrustning som verk-
samheten kräver, och ansvarar för att all utrustning uppfyller ställda krav från säkerhets- 
och skyddssynpunkt eller som på annat sätt regleras i lagar och förordningar. Undantag 
görs för viss specialutrustning (t.ex. gröndräkt), och som stöd bör bifogad minneslista 
användas. 
Uppstår några oklarheter beträffande risker, skyddsinstruktioner eller säkerhetsregler för 
det aktuella arbetet ska Företagets kontaktperson, den samordningsansvarige eller 
Företagets säkerhetschef kontaktas. 

 

8 BROTT MOT LAGAR OCH FÖRESKRIFTER 

Brott mot lagar, föreskrifter och lokala anvisningar, eller anvisningar från någon av 
Företagets representanter kan resultera i att entreprenören stängs av från fortsatt arbete 
vid Företaget. 
Har detta åsamkat Företaget skador kommer dessa att åtgärdas på entreprenörens 
bekostnad. 

9 PERSONALRUM 

Om tillstånd erhållits att använda personalrum, matsalar, omklädningsrum m.m. ska 
gällande ordningsregler efterlevas. 
Tillstånd kan erhållas av Företagets kontaktperson. 

10 RÖKNING 

Rökning är ej tillåten inomhus i företagets lokaler. Rökning får endast ske utomhus och 
fimpar ska kastas i ask-koppar som finns på utsedda platser enligt skiss 
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11 BRAND 

Följ de föreskrifter som gäller. Inom Företaget finns på olika platser brandskyddsmateriel 
för första ingripandet av personal på plats. Denna materiel är avsedd för den lokal där den 
är uppsatt och får inte avlägsnas därifrån. Om Företagets utrustning används måste detta 
omgående meddelas Företagets kontaktperson. 

SITUATIONER SOM KRÄVER SPECIELLA TILLSTÅND 

För nedan uppräknade arbeten (punkt 12-28) måste entreprenören ha tillstånd av 
Företaget. I vissa fall krävs att en särskild säkerhetsplanering görs innan arbetet får sättas 
igång. Säkerhetsplaneringen dokumenteras på ett s.k. ARBETSLOV. 
Tag kontakt med Företagets kontaktperson så hjälper han till att skaffa fram tillstånd eller 
arbetslov. 
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12 HETARBETE 

Hetarbete definieras som exempelvis svetsning, skärning, lödning, torkning, krympning 
med t.ex. varmluftpistol, uppvärmning och arbete med rondell eller andra verktyg som 
orsakar gnistor eller hög temperatur som kan orsaka en brand. 
Hetarbeten får inte utföras på tillfällig arbetsplats utan skriftligt arbetslov. 

Om brandvakt erfordras, skall brandvakten inte ha några andra arbetsuppgifter, inte ta 
raster och finnas på plats minst 1 timme efter avslutat arbete. 

Giltigt certifikat ska medföras och uppvisas i samband med utfärdande av arbetslov. 
Arbetslovet ombesörjs av utfärdare av hetarbetstillstånd. 
 
Om förhållandena på arbetsplatsen förändras medan hetarbetet pågår ska hetarbetet 
avbrytas och Företagets kontaktperson meddelas. Förändringarna kan t.ex. handla om att 
brännbart material ställs upp i närheten av arbetsplatsen. 
 
Acetylen, gasol eller andra gasflaskor får inte lagras inomhus. Efter avslutat arbete ska 
alla flaskor placeras på anvisad plats. 

 
Gasflaskor ska placeras så att de vid brand snabbt kan köras ut ur byggnaden. 
Vid takarbete är öppen låga eller hetluft för smältning av asfalt, torkning av underlag eller 
applicering av tätskikt strängt förbjudet utan specifikt tillstånd 

13 KEMISKA PRODUKTER 

Entreprenören ska till Företagets kontaktperson redovisa säkerhetsdatablad (varu-
informationsblad) för alla kemiska produkter och andra farliga ämnen som han har för 
avsikt att införa på verksområdet. Företagets kemikaliekommitté ska godkänna alla 
kemiska produkter som tas in. 

14 LYFTUTRUSTNING 

Användning av Företagets lyftutrustning är endast tillåtet om tillstånd erhållits av någon av 
företagets avsnittschefer. Innan lyft skall riskbedömning göras. 

 

15 ANVÄNDNING AV TRAVERSER 

Företagets traverser får endast köras av den som är utbildad och fått tillstånd av företaget. 
Tillstånd ombesörjs av Företagets kontaktperson. Repetitionsutbildning skall äga rum vart 
femte år. 

 
  



 
    ARBETSMILJÖFÖRESKRIFT Nr OS2470 Utg. 41        Nyby Operations 

Ansvarig 

Kuusinen Petri 
Datum 

2019-07-03 
Titel 

AMF19 Säkerhets- och miljöinstruktion för 
entreprenörer 

Utarbetare 

Tobias Kolvall 
Ersätter 
AMF19 u17 

 

Sida 12 av 17  

16 ARBETE PÅ HÖG HÖJD 

Arbete på hög höjd, d.v.s. höjder över 2 meter kräver alltid godkänd fallskyddsutrustning, 
riskbedömning och framtagning av räddningsplan. Arbetet skall utföras från säker 
plattform, ställning eller mobil arbetsplattform (skylift). 

Användning av mobil arbetsplattform är endast tillåten av den som kan uppvisa: 
- Att en dokumenterad repetitionsutbildning i enlighet med SS-ISO 18878 har 

genomförts de senaste fem åren. 
-  

Samt av företaget fått ett skriftligt tillstånd att framföra mobil arbetsplattform. 
 
Tillstånd ombesörjs av Företagets kontaktperson. 

17 TRUCKKÖRNING 

Truckkörning är endast tillåten av den som kan uppvisa: 
- Giltigt truckkort för fordonsklassen. 
- Giltigt körkort för personbil alternativt moped klass 1(säkerställer att personen 

har tillräckliga kunskaper om trafikregler). 
- Att en dokumenterat repetitionsutbildning i enlighet med TLP-10 har genomförts 

de senaste fem åren. 
 
Samt av företaget fått ett skriftligt tillstånd att framföra truck. 
Truckförare skall alltid använda säkerhetsbältet i trucken. 

18 ANSLUTNING TILL ELSYSTEM 

Entreprenör äger inte rätt att göra anslutningar, omkopplingar, brytningar eller andra 
liknande el-arbeten utan tillstånd från Företagets el-behörighetsansvarige. 
Tillstånd ombesörjs av Företagets kontaktperson. 

19 ANSLUTNING TILL RÖRSYSTEM 

Entreprenör äger inte rätt att göra anslutningar till Företagets rörsystem utan 
överenskommelse och tillstånd av Företagets kontaktperson. 
Tillstånd ombesörjs av Företagets kontaktperson. 

20 SYRALEDNING OCH SYRAUTRUSTNING 

Inget arbete som kräver ingrepp (demontering, isärkoppling, arbete i betkar o.dyl.) får 
utföras utan särskilt skriftligt arbetslov. Det finns två olika arbetslov: För arbete på 
anläggningar med koncentrerad syra respektive anläggningar med blandsyra.  
Arbetslovet kan ombesörjas av Företagets kontaktperson. 

21 GASOL 

Vid gasolinstallationer eller i närheten av gasolanläggningar gäller att inget arbete får 
utföras utan särskilt skriftligt arbetslov utfärdat av Företagets gasolföreståndare. 
Arbetslovet kan ombesörjas av Företagets kontaktperson. 
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22 SYRGAS 

Vid syrgasinstallationer eller i närheten av syrgasinstallationer gäller att inget arbete får 
utföras utan särskilt skriftligt arbetslov utfärdat av Företagets gasolföreståndare. 
Arbetslovet kan ombesörjas av Företagets kontaktperson 

23 GRÄVNING I MARK 

Entreprenör äger inte rätt att utföra grävningar inom Företagets område utan 
överenskommelse med och tillstånd av Företagets fastighetsansvarig. 

24 SPRÄNGNINGSARBETE 

Sprängningsarbete får endast utföras under ledning eller självständigt av behörig 
sprängarbas, som uppfyller Arbetsmiljöverkets Spränganvisningars kompetenskrav. 
Innan entreprenörens sprängarbas tillåts utföra sprängningsarbete ska han kontakta 
Företagets skyddsingenjör för information och registrering. 
I övrigt gäller att sprängningsarbete får ske först efter särskilt tillstånd från Företagets 
fastighetsansvarig. 

25 AVSPÄRRNING 

Vid behov av avspärrning kontaktas Företagets kontaktperson för vidare åtgärd. 

26 TILLFÄLLIGT ARBETE DÅ SÄRSKILDA RISKER KAN FÖREKOMMA 

Arbeten i närheten av pågående produktion, trucktrafik, eller andra aktiviteter kan innebära 
speciella risker för såväl entreprenörer som Företagets personal. 
I sådana situationer ska en säkerhetsplanering genomföras och ett skriftligt arbetslov 
utfärdas. 
Säkerhetsplaneringen genomförs av entreprenören och Företagets 
samordningsansvarige.  

 

RENHÅLLNING, SPILL OCH AVFALL 

27 STÄDNING 

Entreprenören är skyldig att under arbetets gång samt efter avslutat arbete städa på 
arbetsplatsen. Entreprenören ska hålla ordning så att material, verktyg och avfall inte 
hindrar verksamheten eller utgör risk för olycksfall, brand eller utsläpp till mark eller vatten. 
Efter slutfört arbete ska entreprenören omedelbart bortföra allt material till anvisad plats 
och all utrustning som tillhör honom. 
Efter avslutat arbete på travers, takbalkar, gångbryggor eller annat arbete på hög höjd är 
entreprenören skyldig att besiktiga arbetsplatsen noggrant, så att material, verktyg eller 
liknande inte kvarglömts. 

28 HANTERING AV MILJÖFARLIGA ÄMNEN 

Enligt gällande miljölagstiftning är det förbjudet att förorena vattendrag, luft eller mark. 
Oljor, emulsioner, kemikalier, lösningsmedel e.t.c. ska förvaras i särskilda, märkta kärl 
som entreprenören själv tillhandahåller. Vid städning efter utfört arbete åligger det 
entreprenören att snarast bortföra allt som inte förbrukats av ovan nämnda ämnen. Allt 
avfall ska omhändertas enligt Outokumpus sorteringsguide. 
För råd och anvisningar om hantering av avfall kontaktas Företagets kontaktperson. 
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NÄR EN OLYCKA INTRÄFFAR 

29 OLYCKOR 

Då en brand eller personolycka inträffar ska entreprenörens personal, som inte aktivt 
deltar i räddningsarbetet, lämna olycksområdet för att bereda plats för Företagets 
beredskapsstyrka eller extern räddningspersonal. 

30 UTRYMNING 

Vid allvarliga olyckor t.ex. brand kan byggnaderna behöva utrymmas. Utrymningslarm ges 
vid sådana tillfällen. Utrymningsvägar och nödutgångar finns markerade på 
utrymningsplaner på ett flertal platser. 
OBS! Tag reda på hur byggnaden utryms innan arbetet påbörjas. 
Vid utrymning skall man snabbt bege sig till uppsamlingsplatsen, Markan 
 

31 OLYCKSFALL OCH TILLBUD SOM DRABBAR EGEN PERSONAL 

Olycksfall och tillbud ska omedelbart anmälas till egen arbetsledning samt Företagets 
kontaktperson eller skiftgående driftledare. 
Olycksfall och tillbud ska även rapporteras skriftligt till Företaget. Blankett erhålls av 
Företagets kontaktperson eller skiftgående driftledare. 
Direkt efter inträffat tillbud eller olycka ska vissa akuta åtgärder vidtas, bl.a. en första 
bedömning och utredning. Entreprenören ska vara beredd på att deltaga i dessa åtgärder. 
Om entreprenörens personal utsätts för en allvarlig skada eller ett allvarligt tillbud ska 
entreprenören anmäla detta utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket. 

 

32 FÖRBANDSARTIKLAR 

Första hjälpen i form av förbandsmaterial, katastrofväskor, motmedel mot syra etc finns 
tillgängliga inom Företaget på ett flertal platser.  
Entreprenören ska i första hand själv svara för sjukvårdsmaterial mm till sina anställda. 
Om Företagets utrustning har använts ska kontaktpersonen omedelbart informeras. 
OBS! Tag reda på var utrustningen finns placerad innan arbetet påbörjas. 

33 AMBULANS, RÄDDNINGSTJÄNST, POLIS 

Ambulans, Räddningstjänst och Polis kallas via 112. Därefter kontaktas Vakten på 
interntelefon 49315. (Vardagar - Västra Porten, efter 17.00 och helger – Huvudporten i 
Avesta) för att bl.a. grindarna ska kunna öppnas i förväg. (016-34 93 15 om du ringer från 
en mobiltelefon) 
Var beredd på att uppge namn, plats och telefonnummer du ringer ifrån. 
Möt sedan upp utryckningsfordonen samt visa vägen till skadeplatsen.  
Kontakta Företagets kontaktperson eller skiftgående driftledare så fort som möjligt. 
OBS! Ta i förväg reda på var närmaste telefon finns. 

34 SJUKHUS 

 Mälarsjukhuset i Eskilstuna har telefon 016-10 30 00. 

  



 
    ARBETSMILJÖFÖRESKRIFT Nr OS2470 Utg. 41        Nyby Operations 

Ansvarig 

Kuusinen Petri 
Datum 

2019-07-03 
Titel 

AMF19 Säkerhets- och miljöinstruktion för 
entreprenörer 

Utarbetare 

Tobias Kolvall 
Ersätter 
AMF19 u17 

 

Sida 15 av 17  

35 STÖLD 

Vid stöld svarar entreprenören själv för anmälan till polis. Kontakta även Företagets 
säkerhetschef. 
OBS! Förvara stöldbegärlig utrustning inlåst. 
 

36 VIKTIGA TELEFONNUMMER 

 
Larmnummer för Räddningstjänst, Ambulans & Polis  

 
 Först 112 ( SOS ) 
 Sedan  016-34 93 15   ( Vakten ) 

 
Företagets kontaktperson ansvarar för att entreprenören får tillgång till en lista med 
aktuella och relevanta telefonnummer innan arbetet får påbörjas. 
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Bilaga 1: Minneslista att använda vid säkerhetsgenomgång med entreprenör 
Information till Entreprenören 

RISKER INOM ARBETSOMRÅDET 

Trafikrisker  - Påkörning, kollision av truckar, transportfordon, backande maskiner e.t.c. 

Kemikalierisker – Arbete i närheten av anläggning/rör för syra, spolvatten e.t.c. 

Brand-/explosionsrisk – Arbete i närheten av gasol/syrgas-anläggning/rör eller brännbara vätskor. 

Risk för kontakt med högspänning. Arbete vid ställverk, ledningar, blanktråd traversbana. 

Fallrisk vid arbete på tak, ställning, travers, skylift eller vid hål, gropar, mm. 

Risk att träffas av fallande föremål från arbete på hög höjd, i samband med bygge, montering, 
installation. 

Risk att träffas av upplyfta, svängande föremål vid arbete i närheten av travers eller mobilkran. 

Risk för kvävning eller begravning vid arbete i trånga, slutna utrymmen eller gropar och diken. 

Risk att klämmas/krossas av rörliga maskindelar vid arbete i närheten av produktionsutrustning. 
Bryt&Lås OBS Personligt lås! 

Halk-/snubbelrisk 

Risk p.g.a. att flera entreprenörer arbetar samtidigt 

Andra risker: 

Krav på personlig skyddsutrustning (Ringa in aktuell utrustning) 

 

Vid olycka som kräver räddningstjänst – ring 112 därefter 016-34 93 15 (vakten). 

Alla tillbud och olyckor skall anmälas till Outokumpus Stainless Nyby Operations kontaktperson. 

Information från Entreprenören 

RISKER SOM KAN UPPSTÅ P.G.A. ENTREPRENÖRENS ARBETE 

Arbete på hög höjd 

Lyft av material, utrustning 

Förekommer provisoriska upphängningar eller stabiliseringar av material? 

Användning av kemikalier 

Andra arbeten som kan medföra risker:  

Krävs arbetslov för arbetet? (se AMF05 o 06) 

Behöver någon del av området spärras av vid något tillfälle? (t.ex. p.g.a. något tungt lyft) 

Behöver säkerhetsanordningar vid något tillfälle tas bort?  (t.ex. avspärrning runt en grop) 
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Bilaga 2: KVITTENS 
 
AMF 19 (utgåva 41) Säkerhets- och Miljöinstruktioner för entreprenörer 

F
y
lls

 i
 a

v
 e

n
tr

e
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re

n
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re

n
  

  

 

Entreprenörens firmanamn  ................................................................................................  

 

Entreprenörens kontaktperson ............................................................................................  

 

Postadress  .........................................................................................................................  

 

Telefon  ...............................................................................................................................  

 

 

Vilken skall utföra arbeten åt Outokumpu Stainless AB i Torshälla  

 

under tiden  ...................................... —  ..............................  

 

 
KVITTENSEN INNEBÄR ATT OVANSTÅENDE ENTREPRENÖR MOTTAGIT DE AV 
FÖRETAGET UTFÄRDADE OCH GÄLLANDE FÖRESKRIFTER SAMT EN FÖRBINDELSE ATT 
ÄVEN INFORMERA OM ANSVAR OCH FÖRESKRIFTENS INNEHÅLL FÖR UNDERSTÄLLD 
PERSONAL. 
Entreprenören godkänner också att uppgift om att entreprenören godkänt att arbeta enligt AMF19 
publiceras på Outokumpu Stainless, Nyby Operations intranät. 
 
För Entreprenören  För Outokumpu Stainless AB, Nyby Operations 
Ort och datum  .....................................  Ort och datum  .............................................   
 
 .............................................................   .....................................................................  
Namnteckning Namnteckning 
 .............................................................   .....................................................................  
Namnförtydligande Namnförtydligande  
 
ÅTERSÄNDS TILL FÖRETAGETS KONTAKTPERSON EFTER UNDERSKRIFT 
 
Arkiveras av Outokumpus underhållschef. 
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