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1. Syfte och omfattning 

Syftet med rutinen är att tydliggöra vilka krav som gäller för användning av personlig 
skyddsutrustning (PPE) inom Sandviken Energi AB. Med personlig skyddsutrustning avses 
bland annat skyddskläder, andningsskydd, skyddshandskar, ögonskydd, hörselskydd, 
skyddsskor samt fallskydd. 
 
Rutinen omfattar alla anställda samt annan tillfälligt anställd personal som t.ex. praktikanter 
och feriearbetare inom Sandviken Energikoncernen. Även anlitade entreprenörer, konsulter 
och inhyrd personal som utför arbeten, omfattas av denna rutin. 
 

2. Ansvar och roller 

Chefer på alla nivåer ansvarar för att: 

• tillhandahålla lämplig personlig skyddsutrustning i tillräcklig omfattning  

• bedöma verksamhetens risker och ange vilken personlig skyddsutrustning som ska 
användas.  

• informera om företagets rutiner för användning av personlig skyddsutrustning och om 
de risker som kan förekomma på arbetsplatsen.  

• följa upp att rutinen följs. 
 
Alla anställda ansvarar för att använda personlig skyddsutrustning i enlighet med denna och 
andra rutiner som kräver personligt skydd. I ansvaret ingår även att sköta och underhålla den 
personliga skyddsutrustningen enligt tillverkarens instruktioner. 
 
Entreprenörer och inhyrd personal ska tillhandahålla egen personlig skyddsutrustning som 
uppfyller Sandviken Energis krav för beställt arbete samt ansvara för att dessa används i 
erforderlig omfattning. 
 
Alla har ansvar för att påtala brister i användandet av anvisad personlig skyddsutrustning på 
arbetsplatsen. 
 

3. Krav på användning av personlig skyddsutrustning  

Personlig skyddsutrustning skall användas där risker inte är möjliga att förebygga med 
permanenta skyddsåtgärder. En skriftlig riskbedömning ska ligga till grund för valet av 
personlig skyddsutrustning. 
 
Alla anställda, anlitade underentreprenörer, konsulter och annan tillfälligt anställd eller inhyrd 
personal, ska informeras om och följa nedanstående regler. 
 
För nedanstående verksamheter/anläggningar finns minimikrav på personlig skydds-
utrustning. För övriga arbeten/verksamheter beslutas vilken personlig skyddsutrustning som 
ska användas genom en dokumenterad riskbedömning. 
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 Krav vid arbete på produktionsanläggning 

Arbete på t.ex. vattenverk, avloppsverk, värmeverk 
 

Exempel 
arbetskläder 

• Långärmad jacka/tröja med förhöjd synbarhet samt reflex. Långbyxa minst klass 1 

(EN 471). 

• Krav inne i värmeverk: Flamskyddade långbyxor och flamskyddad långärmad 

jacka/tröja. Minst EN ISO 11612.  

• Skyddsskor, med tåhätta, trampskydd och bakkappa.  

• Skyddshjälm ska användas om det inte är uppenbart obehövligt. Minst EN 397. 

• Krav på hörselskydd i skyltade anläggningsområden samt vid behov. 

• Ytterligare personlig skyddsutrustning kan krävas beroende på omgivande miljö. 

T.ex. ögonskydd, skyddshandskar, specifika skyddskläder, andningsskydd. 

 

 Krav vid arbete på distributionsanläggning samt 
gatuanläggning 

Arbete på distributionsanläggning (pumpstationer, inhägnade byggarbetsplatser 
m.m.) samt allt arbete i närhet av gatutrafik  

Exempel 
arbetskläder 

• Varselkläder enligt EN 471 klass 3 för jacka/tröja och minst klass 2 för byxor. 

• Skyddsskor, med tåhätta, trampskydd och bakkappa. 

• Skyddshjälm ska användas om det inte är uppenbart obehövligt. Minst EN 397. 

• Ytterligare personlig skyddsutrustning kan krävas beroende på omgivande miljö. 

T.ex. hörselskydd, ögonskydd, skyddshandskar, specifika skyddskläder, 

andningsskydd 

. 

 

 Krav vid arbete på/vid elanläggning 

Arbete på/vid elektrisk anläggning 
Arbete i en öppen elektrisk anläggning (t.ex. då petskydd/avskärmning är avlägsnat), 
samt vid kopplingsarbeten över 50 A. 

Exempel 
arbetskläder 

• Jacka/tröja med förhöjd synbarhet samt reflex och minst klass 1 (EN 471) på byxa. 

• Flamskyddade/ljusbågstestade långbyxor samt flamskyddad/ljusbågstestad 

långärmad jacka/tröja. Minst EN ISO 11612 på flamskydd samt EN 61482 / IEC 

61482 klass 1 för skydd mot ljusbåge.  

• Skyddsskor, med tåhätta, trampskydd och bakkappa. 

• Skyddshjälm ska användas om det inte är uppenbart obehövligt. Minst EN 397. 

• Ytterligare personlig skyddsutrustning kan krävas beroende på omgivande miljö. 

T.ex. hörselskydd, skyddshuva, ögonskydd/visir, skyddshandskar, specifika 

skyddskläder, andningsskydd. 
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 Krav vid arbete på kundanläggning 

Arbete hos kund med t.ex. servicearbeten, fjärrvärmemätarbyten. 
 

Exempel 
arbetskläder 

• Arbetskläder med företagslogotyp ska användas. Heltäckande kläder ska användas 

vid risk för brännskada. Varselväst/-överdel minst klass 2 ska användas vid i- och 

urlastning av bil i trafikmiljön samt vid behov vid förflyttning till och från 

kundanläggningen  

• Skyddsskor, med tåhätta, trampskydd och bakkappa. 

• Skyddshjälm är inget generellt krav. Används om riskbedömning visar att det finns 

behov av det. 

• Ytterligare personlig skyddsutrustning kan krävas beroende på omgivande miljö. 

T.ex. hörselskydd, ögonskydd, skyddshandskar, specifika skyddskläder, 

andningsskydd.  

• Kundens eller arbetsplatsens eventuella krav måste också beaktas.  

 Besökare/Vistelse utan arbete/Passage (med ledsagare) 

Vid kort vistelse utan arbete (för längre vistelse gäller krav ovan) /besök/ passage 
inom Sandviken Energis anläggningar/verksamheter. 
 

Exempel 
arbetskläder 

• Varselkläder/-väst minst klass 2 på överkropp (På/vid vägarbetsplats minst klass 3 

på överkropp) 

• Skyddsskor med tåhätta, trampskydd och bakkappa bör användas men är inte ett 

krav om man håller besöket inom "säkrade gångvägar". 

• Godkänd skyddshjälm ska användas om det inte är uppenbart obehövligt.  

• Övrig skyddsutrustning ska bäras där det är skyltat samt vid behov vilket anges av 

ansvarig för besöket. Det är besöksmottagarens ansvar att ledsaga besökaren inom 

området och att säkerställa att denne endast vistas inom de ytor och lokaler som är 

lämpliga ur personsäkerhets- och informationssäkerhetssynpunkt för verksamheten. 

 
 

 Undantag från krav på personlig skyddsutrustning  

• Kontor, kontrollrum och personalutrymmen (t.ex. lunchrum, omklädningsrum, 
konferensrum) med tillhörande entréer, trapphus samt parkeringsplats med gångstråk 
till entré.  

• Undantag från bestämda riktlinjer kan även göras om genomförd riskbedömning visar 
på låg risk samt att beställare/samordningsansvarig/ansvarig chef godkänner detta. 
 

 Krav på typ av personlig skyddsutrustning 

 
Trafikmiljö – krav på varsel 

• För arbete inom produktionsanläggningar där någon form av trafik finns skall minst ett 
klädesplagg uppfylla varsel med minst klass 1 (EN 471). I de fall då varselkläder inte 
används skall en reflexväst användas.  
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• Varselkläder enligt EN 471 klass 3 för jacka/tröja och minst klass 2 för byxor ska alltid 
bäras vid arbete intill vägar eller arbetsplatser där fordonstrafik förekommer. Klass 3 
innebär att varselmaterial ska överstiga viss yta vilket inte är möjligt i mindre 
storlekar. Då väljs högsta möjliga varselklass.  

 
Skyddskläder 

• Krav på heltäckande skyddskläder gäller där det finns risker med t.ex. kemikalier, 
heta ytor, hetvatten, smitta och vassa föremål. 

• Viktigt att klä sig inifrån och ut med flamskyddade och särskilt med ljusbågstestade 
kläder. Även om ytterplagget skyddar mot hettan klarar inte vanliga underkläder detta 
vilket kan resultera i brännskador.  

• Vid heta arbeten skall kläderna vara heltäckande, flamskyddade och lägst klassade 

enligt ”EN ISO 11612 - Skyddskläder - Kläder till skydd mot hetta och flamma”.  

• Vid svetsarbeten skall kläderna vara flamskyddade och lägst klassade enligt ”EN ISO 

11611 - Skyddskläder för användning vid svetsarbete och likartat arbete”. Vid 

svetsarbeten skall även personer i närheten använda tätslutande skyddsglasögon. 

• I områden där risk för explosiv atmosfär föreligger (EX-klassade områden) skall 

skyddskläder som skyddar mot elektrostatisk uppladdning användas. Skyddskläderna 

skall uppfylla standard EN 1149-5 

 

Skyddsskor 
Skyddsskor/-stövlar ska vara försedda med tåhätta, spiktrampskydd samt vara heltäckande.  
 
Hjälm 
Godkänd skyddshjälm (klass EN 397) ska användas om det inte är uppenbart obehövligt. 
Hakband ska finnas att tillgå för att kunna användas där så krävs, t.ex. vid bygg- och 
anläggningsarbete och arbete på hög höjd. Rekommendation är att dessutom ha hörselkåpor 
och heltäckande skyddsglasögon monterat på hjälmen. 
   
Inom Elnät ska alla hjälmar skydda mot elektrisk spänning (klass EN 397 samt EN50365 
1000V) 
 
Krav på skyddshjälm vid t.ex. bygg- och anläggningsarbeten om det inte är uppenbart 
onödigt, arbete på hög höjd, arbete där det finns risk för fallande föremål eller arbete i närhet 
av arbetsmaskin med rörliga delar t.ex. grävmaskin, kranbil.  
 
Exempel på arbeten där hjälm SKA användas: 

• När personer arbetar över varandra i olika nivåer 

• Samtliga schaktarbeten med grävmaskin. 

• Samtliga arbeten i ledningsgrav >2m.  

• Vid samtliga arbeten med och intill kranbil. 

• Vid samtliga stolparbeten samt skyltarbeten högre än 2 meter. 

• Vid framförande av terränghjuling och snöskoter, både förare och passagerare 
(Godkänd skyddshjälm enligt TSVFS 1987:10 (MC-hjälm)) 

 
Hjälmens livslängd är vid daglig användning ca två år och vid sporadisk användning (några 
timmar per vecka) ca fem år. Skadade hjälmar får ej användas utan skall bytas ut omgående. 
 
Hörselskydd 
Hörselkåpor eller öronproppar skall användas i anläggningsområden där det är skyltat samt 
vid arbetsmoment där ljudnivå bedöms kunna skada hörseln tex. slipning, motorsågsarbete, 
användning av hammare och slägga etc. 
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Hörselskydd med inbyggd radio, mediaspelare eller liknande får inte användas om det kan 
påverka möjligheten att uppfatta larm, signaler eller varningsrop. 
 
Ögonskydd 
Skyddsglasögon/visir/skyddsgaller skall användas vid arbeten där risk föreligger för 
ögonskador exempelvis svetsning, slipning, bilning, motorsågsarbete samt vid arbeten med 
syror, lut, kalk etc. Vanliga glasögon godtas inte som skyddsglasögon. 
 
Andningsskydd 
Lämpliga andningsskydd skall användas vid arbete där t.ex. damm, gas eller syrebrist kan 
förekomma. Riskbedömning skall avgöra valet av vilka andningsskydd som är lämpligt. 
 
Skyddshandskar 
För arbetet avsedda skyddshandskar; skydd mot värme, kyla, kemikalier, smitta, vassa 
föremål etc.  
 
Fallskyddsutrustning 
Vid arbete där risk för fall till lägre nivå finns, t.ex. arbete på hög höjd, arbete i tankar, 

brunnar och slutna utrymmen, ska fallskyddsutrustning användas. Får dock endast användas 

i undantagsfall om fasta skydd inte är möjliga att använda, eller där tiden för att få de fasta 

skydden på plats tar betydligt längre tid än vad det tar att utföra det aktuella arbetet.  

 

Flytväst 

Vid arbete invid djupt eller strömmande vatten ska flytväst alltid bäras om inte fullständiga 

tekniska skyddsanordningar finns. Flytväst ska alltid användas vid arbete i båt. Lämpliga 

flytvästar att använda är enligt standard EN 399-275N, EN 396-150N eller EN 395-100N. 

 

 Övriga krav 

• Samtliga kläder märks med plaggbärarens namn invändigt. 

• Byxa/jacka/tröja skall ha Sandviken Energis företagslogga 

• Medarbetare på Sandviken Energi ska inte bära reklam för andra företag på t.ex. 
klädesplagg, kepsar, mössor m.m. 

 

4. Hantering av personlig skyddsutrustning 

 

 Inköp av personlig skyddsutrustning 

Inköp av personlig skyddsutrustning ska genomföras hos upphandlad leverantör.  

 

 Beställning av skyddskläder 

• Beställningar ska endast göras från ett gemensamt koncernövergripande sortiment 
som finns tillgängligt efter inloggning på Ahlsells hemsida (ahlsell.se). 

• Utsedda chefer (klädansvariga) inom respektive AO/Stab ska utföra och attestera 
samtliga beställningar. 

• Utsedda chefer (klädansvariga) inom respektive AO/Stab ansvarar för att löpande 
övervaka att beställda kläder levereras enligt gällande avtal.   
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• Beställning av skyddskläder görs efter medarbetarens behov och prövas av utsedda 
chefer (klädansvariga) inom respektive AO/Stab. 
 

 Tvätt av skyddskläder 

Alla skyddskläder ska tvättas av den tvättleverantör som Sandviken Energi har avtal med.  
Skyddskläder kan förlora sin skyddande effekt och förkorta livslängden om de tvättas på fel 
sätt.  
 
Undantag:  

• Kläder som inte klarar minst 60 graders tvätt och/eller att torktumlas t.ex. 
ullunderställ, ullstrumpor, regnkläder då de annars riskeras att förstöras/krympa. 

• Kläder som används av medarbetare på Vattenreningsverken kan tvättas i egna 
lokaler för att inte riskera att kläderna kontamineras. 

• Vid kraftig nedsmutsning av avloppsvatten kan tvätt ske i egna lokaler och dessa 
kläder bör tvättas i 60 grader. 

 
Tvättråd: 

• Kläderna ska tvättas regelbundet. Hos smutsiga kläder fungerar varken flamskyddet 
eller reflexer och det fluorescerande material som det ska. Även om tyget är 
flamskyddat kan då smutsen ta eld och smutsiga reflexer och tyg syns sämre. 

• Tvättråden på kläderna ska följas för att flamskydd eller reflexer inte ska förstöras.  

• Ett helsyntetiskt tvättmedel för kulörtvätt måste användas och sköljmedel får inte 
tillsättas.  

• Kläderna ska tvättas ut och in för att skona reflexerna 
 

 Utbyte av skyddsutrustning 

När skyddsutrustningen föråldrats och inte har fullgod funktion eller skadats och inte kan 
anses ha betryggande skyddsegenskaper, ska den bytas ut med ny likvärdig eller med andra 
egenskaper om så krävs enligt följande: 

• Enligt överenskommelse mellan medarbetare och närmaste chef. 

• Då utrustningen vid egenkontroll bedöms som bristfällig och inte uppfyller ställda krav 
 

Uttjänta/trasiga arbetskläder lämnas till närmaste chef som ser till att plagget slängs i 
container för brännbart avfall för att de inte ska hamna i orätta händer. 
 

 Återlämning av skyddsutrustning 

All personlig skyddsutrustning som företaget bekostar är företagets egendom. Utrustningen 
får endast användas i arbetet och skall återlämnas då anställningen upphör eller att 
tjänstgöringsförhållanden ändrats så att den inte längre behövs. Tillfälligt anställda som lånar 
skyddsutrustning har skyldighet att återlämna utrustningen efter anställningens upphörande. 
Ej återlämnad utrustning faktureras den anställde 
 

5. Referenser 

 

Dokumentnamn Plats 

AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete 
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