
Personlig
skyddsutrustning

För arbete och vistelse vid
Sandviken Energis anläggningar.



Dessa krav på personlig skyddsutrustning 
gäller för medarbetare på Sandviken En-
ergi, entreprenörer samt inhyrd personal 
som arbetar och/eller vistas på Sandviken 
Energis anläggningar. Kraven gäller både i 
byggnader och inom anläggningsområdet.

Alla medarbetare ansvarar för att använda 
personlig skyddsutrustning i enlighet med 
dessa krav. I ansvaret ingår även att sköta 
och underhålla den personliga skyddsut-
rustningen enligt tillverkarens instruktioner. 

Entreprenörer och inhyrd personal ska till-
handahålla egen personlig skyddsutrust-
ning 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 an-
vändandet av anvisad personlig skyddsut-
rustning på arbetsplatsen.

Krav på personlig 
skyddsutrustning
Alla som arbetar för Sandviken Energi ska ha en säker 
arbetsplats och komma hem från arbetet utan att ha ska-
dat sig på något sätt. Sandviken Energis krav på personlig 
skyddsutrustning är framtagna för att värna om säker-
heten för både entreprenörer, besökare och medarbetare.

För följande verksamheter/anläggningar finns minimikrav på personlig skyddsutrustning. 
För övriga arbeten/verksamheter beslutas vilken personlig skyddsutrustning som ska an-
vändas genom en dokumenterad riskbedömning.



• Heltäckande klädsel ska användas. Långärmad jacka/
tröja ska minst ha förhöjd synbarhet med reflex. Lång-
byxa minst klass 1 (EN 471). 

• Vid arbete inne i våra värmeverk ska kläderna vara 
flamskyddade (minst EN ISO 11612)*.

• Skyddsskor, med tåhätta, trampskydd och bakkappa. 
• Skyddshjälm ska användas om det inte är uppenbart 

obehövligt (minst EN 397). 
• Skyddshandskar, skyddsglasögon och hörselskydd ska 

bäras där det är skyltat samt vid behov 

Trafikmiljö
Vid vistelse utomhus där någon form av trafik finns är min-
imikravet minst ett klädesplagg som uppfyller varsel minst 
klass 1 (EN 471) samt skyddsskor. 

Arbete på produktionsanläggning
Vid arbete på våra produktionsanläggningar (till exempel 
vattenverk, avloppsverk och värmeverk) gäller minst ned-
anstående krav på skyddsutrustning.

Exempel på 
godkända 
skyddskläder.

• Heltäckande klädsel ska användas. Långärmad jacka/trö-
ja ska minst ha förhöjd synbarhet med reflex. Långbyxa 
minst klass 1 (EN 471). 

• Kläderna ska vara flamskyddade samt ljusbågstestade 
(minst EN ISO 11612 på flamskydd samt EN 61482 / IEC 
61482 klass 1 för skydd mot ljusbåge)*. 

• Skyddsskor, med tåhätta, trampskydd och bak-kappa. 
• Skyddshjälm ska användas om det inte är uppenbart 

obehövligt (minst EN 397 samt EN50365 1000V)
• Skyddshandskar, skyddsglasögon och hörselskydd ska 

bäras där det är skyltat samt vid behov. 

Arbete på/vid elanläggning
Vid arbete i en öppen elektrisk anläggning (till exempel då 
petskydd/avskärmning är avlägsnat), samt vid koppling-
sarbeten över 50 A, gäller minst nedanstående krav på 
skyddsutrustning.

*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. 

Exempel på 
godkända 
skyddskläder.



• Arbetskläder med företagslogotyp ska användas. Hel-
täckande 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 risk-

bedömning visar att det finns behov av det. 
• Övrig skyddsutrustning kan krävas beroende på 

omgivande miljö. T.ex. hörselskydd, ögonskydd, 
skyddshandskar, specifika skyddskläder, andningss-
kydd.

• Kundens eller arbetsplatsens eventuella krav måste 
också beaktas. 

Arbete på kundanläggning
Vid arbete i kundanläggningen (till exempel servicear-
beten, fjärrvärmemätarbyten) gäller minst nedanstående 
krav på skyddsutrustning.

Arbete på distributionsanläggning
& gatuanläggning
Vid arbete på våra distributionsanläggningar (till exempel 
pumpstationer, inhägnade byggarbetsplatser med mera) 
samt allt arbete i närhet av gatutrafik gäller minst nedan-
stående krav på skyddsutrustning.

• 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).
• Skyddshandskar, skyddsglasögon och hörselskydd ska 

bäras där det är skyltat samt vid behov.

Exempel på 
godkända 
skyddskläder.

Exempel på 
godkända 
skyddskläder.



Övriga krav

• 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 säkerhetssyn-
punkt för verksamheten.

Vistelse i anläggning/verksamhet
Vid kort vistelse utan arbete (för längre vistelse gäller sam-
ma krav som vid arbete)/besök/ passage inom Sandviken 
Energis anläggningar/verksamheter gäller minst nedan-
stående krav på skyddsutrustning. Personen i fråga ska 
alltid åtföljas av ledsagare.
 

Exempel på när andra krav kan gälla:
• Krav på heltäckande skyddskläder gäller där det finns risker med t.ex. kemikalier, heta ytor, het-

vatten, smitta och vassa föremål.
• 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.

• Övrig personlig skyddsutrustning som exempelvis andningsskydd, fallskydd, flytväst används vid 
behov där arbete så kräver.

Undantag från krav:
• Undantagna är kontor, kontrollrum och personalutrymmen (t.ex. lunchrum, omklädningsrum, kon-

ferensrum) 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.

Exempel på 
godkända 
skyddskläder.




