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1 Välkommen till Mälarenergi! 

Vi vill med dessa allmänna ordnings- och säkerhetsföreskrifter göra dig uppmärksam på 

vilka regler som gäller vid vistelse på kraftvärmeverket, KVV. Denna föreskrift omfattar 

alla anställda, entreprenörer, konsulter, inhyrd personal, examensarbetare och 

praktikanter som befinner sig på Kraftvärmeverkets, område exkl. besökare. 

Tillsammans kan vi skapa en säker arbetsmiljö och minimera risker för olyckor genom att 

alla följer denna föreskrift eller andra föreskrifter som Mälarenergi utfärdat. 

Denna föreskrift skall kvitteras av alla som skall vistas på KVV’s område, exkl. besökare. 

 

 
 

2 Ordnings- och säkerhetsföreskrifter 
 

2.1  Tillträde till anläggningen  
(Hela KVV, innanför grindarna inkl bränslelager) 

 

 Anmälan vid ankomst ska alltid ske via receptionen. 

 Varje entreprenör, konsult, inhyrd person, examensarbetare och praktikant skall ha en 

kontaktperson (med ersättare) på KVV. För varje entreprenad skall det finnas en 

kontaktperson på KVV som är KVV:s ombud i samordningsansvaret.  

 Passerkort/besökskort ska bäras väl synligt under hela vistelsen på KVV’s område. 

Passerkortet används för passage genom grindar och dörrar.  

 ALLA som befinner sig på KVV:s område under icke ordinarie arbetstid (ordinarie 

arbetstid 06:30-17:30) SKALL anmäla sig till skiftingenjören i kontrollrummet               

tel. 021-40 84 50, både då man kommer och när man lämnar KVV. 

2.2  Trafik 

 Högsta tillåtna hastighet inom KVV’s områden är 20 km/tim 

 Privata fordon ska parkeras på anvisad plats.  

 Uppställt fordon får inte hindra räddningsfordon. 

 

2.3 Att beakta vid vistelsen inom KVV:s anläggningar 

 Grindar skall vara stängda och låsta, den som låser upp en grind ansvarar för att den blir 

låst. 

 Dörrar i "skalet" d v s husen skall alltid vara stängda och låsta. Tillträde skall endast ske 

via dörrar med kortläsare. 

 Fotografering utan tillstånd är förbjudet. Tillstånd utfärdas av säkerhetsutvecklaren. 

 

2.4  Vid arbetets avslut 

Innan ett arbete kan anses vara avslutat gäller att följande är uppfyllt: 

 Platsen städad med avseende på avfall och överblivet material 

 Kemikalier är omhändertagna, medtagna kemikalier tas med tillbaka. 

 Lånad utrustning är rengjord och återlämnad 

 Arbetsbegäran och ev. andra tillstånd är inlämnat till kontrollrummet 

 Passerkortet återlämnat, om inte annat överenskommit. 

Medarbetare/entreprenör/konsult/ inhyrd som inte följer denna föreskrift eller andra regler 

och föreskrifter som Mälarenergi utfärdat kan komma att avvisas från sin arbetsplats. Vid 

överträdelse kan detta innebära för dig som entreprenör/konsult/ inhyrd att pågående avtal 

kan brytas. Det innebär även att du riskerar att inte få arbeta för Mälarenergi i framtiden. 
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2.5 Ordning och reda 

Ordning och reda gäller inom Mälarenergis alla anläggningar. Detta är för din och vår 

personsäkerhet och anläggningens driftsäkerhet. Rondering av anläggningen sker kontinuerligt. 

 

Under arbetet ska:  

 arbetsplatsen skyltas upp och  

 materialet som används markeras med tillhörighet 

 

Observera att ej markerade verktyg och material kan komma att plockas bort eller till och med 

slängas 

 

Efter arbetet ska:  

 allt skräp/överblivet material slängas/sorteras 

 lånade verktyg återlämnas till sin plats  

 arbetsplatsen vara städad 

 

2.6  Kontaktpersoner 

Viktiga namn och telefonnummer: 

 

 

 

 

2.7  Tobak, alkohol, droger och andra berusningsmedel 

Nedanstående regler gäller alla på Mälarenergi: 

 

 

 

 

 

 

Mälarenergi genomför slumpvisa alkohol och drogtester och den som ertappas med att 

vara påverkad av alkohol, droger eller andra berusningsmedel kommer att avvisas. 

Därefter kontaktas respektive arbetsgivare/chef. 

 

3 Roller och ansvar 

 

3.1  Arbetsmiljöansvar  

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka för att åstadkomma 

en god och säker arbetsmiljö. Arbetstagaren har också ett eget skyddsansvar, vilket 

innebär att följa givna föreskrifter, använda skyddsutrustning samt iaktta den 

försiktighet som krävs för uppgiften.  

Varje entreprenör har ett eget skyddsansvar för sina arbetstagare genom ansvarig 

arbetsledare. Personal i arbetsledande ställning ska känna till gällande föreskrifter i 

Arbetsmiljölagen. 

 

3.2  Samordningsansvar 

Mälarenergi har samordningsansvar vid sina anläggningar om inget annat bestäms, 

enligt Arbetsmiljölagen. Om någon annan än Mälarenergi är samordningsansvarig ska 

namn på denna finnas angivet på arbetsplatsen.  

Avdelning Kontaktperson Internt Externt/Mobil 

Reception/Växel Receptionist 9 53 00 021-39 53 00 

Kontrollrum Skiftingenjör 00 40 84 50 021-40 84 50 

- Rökförbud råder inomhus i alla anläggningsdelar samt på alla         

bränslelager och bränsleanläggningar. 

- Alla ska vara nyktra och drogfria under arbetstid. 
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3.3  Personlig skyddsutrustning 

Enligt arbetsmiljölagen skall personlig skyddsutrustning användas när betryggande skydd 

mot ohälsa eller olycksfall inte kan nås på annat sätt. Den personliga skyddsutrustningen ska 

tillhandahållas av arbetsgivaren. När personlig skyddsutrustning behövs är arbetstagarna 

skyldiga att använda den och arbetsgivaren är skyldig att se till att den används.  

 

På kraftvärmeverket gäller följande krav på personlig skyddsutrustning: 

 Skyddshjälm och godkända varselkläder EN 471 ska användas enligt bifogad karta över 

kraftvärmeverket.  

 Övrig erforderlig godkänd skyddsutrustning ska användas vid alla arbeten på KVV’s 

område, där arbetet så kräver.  

 

4 Risk för skada på miljö eller hälsa 

Om risk föreligger att miljö eller individs hälsa kan skadas, ska detta omedelbart meddelas till 

kontrollrummet, anläggningsägare, miljösamordnare, arbetsmiljösamordnare eller direkt till 

SOS-alarm 112. 

 

4.1  Vid olycksfall 

Larma kontrollrummet, tel. 00 40 84 50 internt (021-40 84 50 externt), eller direkt till SOS-

alarm på 112. 

 

4.2  Anmälan tillbud 

Anmälan om risk, tillbud, olycksfall, skada alltid görs när någonting oväntat/oplanerat 

inträffat, som utgjort en fara eller kunnat medföra skada eller risk för skada under andra 

omständigheter. Anmälan ska göras enligt rutin ”Rapportering av händelse- miljö och 

arbetsmiljö”.  

Sker tillbud/olycksfall/skada för en av våra entreprenörer/inhyrda skall anmälan göras av 

entreprenörens/inhyrdas arbetsledare/kontaktperson på respektive AO/bolag. 

Arbetsledaren/kontaktpersonen informerar samordningsansvarig för projektet/arbetet. 

 

5 Brandskydd 

 ALLA branddörrar inom anläggningarna skall alltid vara stängda, speciellt viktigt är 

dörrar i trapphus och korridorer. 

 Brännbart material får inte förekomma i trapphus. 

 Det är absolut förbjudet att dra tillfälliga kablar eller slangar genom en branddörr.  

 Brandlarmsanläggning med rök- och/eller värmedetektor finns i 

produktionsanläggningarna.  

o Detektorerna ger larm för rök, flammor eller värme. 

o Larmavställning sker via skiftingenjören i kontrollrummet 

o Larm kan utlösas genom felaktigt handhavande eller mekanisk skada på detektorer 

och ledningar. 

 

 

 

 

 

 

 

Detektorerna ger även larm för rök från fordon som körs in i byggnader samt för rök 

från t.ex. rondellslipning och svetsning. 

 

 



 

6(11) 

 

RÄDDA-LARMA-SLÄCK 

Kontrollrummet: 021-40 84 50 

SOS Alarm 112 

 

5.1  Utrymningslarm  
(provas varje måndag klockan 15.00) 

 

 Utrymningslarmet aktiveras i kontrollrummet och består av upprepade korta ljudsignaler 

under minst två minuter  

 Ihållande signal under ca 15 sek betyder F  A  R  A  N   Ö  V  E  R 

 Bege dig till återsamlingsplats öster om KVV: s kontor. Se bifogad ritning över 

kraftvärmeverket.  

 Använd inte hiss.  

 Varna personer i din närhet. 

 Lämna information till räddningsledare eller motsvarande om du lämnat gastuber eller 

dyl. kvar på arbetsplatsen. 

 Om det brinner: Rädda Larma Släck!  

 

 

 

 

 

5.2 Hög CO-halt 

 I anläggningen finns det platser där förhöjda CO-halter kan förekomma. Vid arbete på 

dessa platser skall en CO-mätare bäras och vid förhöjda värden skall skiftingenjören i 

kontrollrummet kontaktas som spärrar av området.  

 Vid värden över 35 ppm får inget arbete/passage förekomma utan användning av 

friskluftsmask. 

 

5.3  Heta arbeten 

 Heta arbeten är bl.a. svetsning, lödning, arbete med rondell och uppvärmning av asfalt. 

Dessa arbeten kan ge upphov till brand. 

 Alla som skall utföra respektive brandskyddsbevaka heta arbeten ska ha genomgått 

utbildning i brandskydd (minst SBF:s behörighetsutbildning) samt kunna uppvisa giltigt 

certifikat. 

 För heta arbeten skall ”svetstillstånd” inhämtas av respektive arbetsledare.  

 Tillstånd för att få utföra heta arbeten inom ex-klassade områden utfärdas av 

Mälardalens Brand och Räddningsförbund (MBR). 

 

5.4  Brandfarliga gaser och vätskor 

 Inom Mälarenergis anläggningar förekommer brandfarliga, frätande, oxiderande och 

giftiga ämnen samt vätskor och gaser.  

  För att undvika risker för såväl arbetsmiljö som yttre miljö skall hantering och förvaring 

av sådana produkter ske med beaktande av gällande instruktioner och rutiner inom 

anläggningen.  

 Fat och andra behållare skall vara märkta med innehåll. Säkerhetsdatablad skall finnas 

tillgängligt på arbetsplatsen. 

 Inget spill får förekomma till avlopp, varken inne på anläggningen eller utomhus.  

 Om spill skulle uppstå skall Mälarenergis personal informeras och åtgärder omedelbart 

vidtas för att minska risken för spridning. 
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5.5  Gasflaskor 

Utrymmen där det finns gasflaskor ska vara märkta med varningsskylt. Gasflaskor för 

tillfälligt arbete ska vara fast monterade på vagn eller kärra så att de snabbt kan föras ut när 

det är risk för brand. Innehållet i gasflaskan ska vara tydligt märkt.  

När gasflaskor inte används ska de placeras på särskilt angiven plats för att de ska vara lätta 

att hitta om brandfara föreligger. Fristående gasflaskor ska alltid stå upprätt och förankras 

med kedja utan lås.  

På Kraftvärmeverket är följande platser avsedda för uppställning av gasflaskor efter arbetets 

avslut: 

 Panna 3, godsmottagning +5 meter. 

 Panna 5, +5 meter. 
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6 Ammoniaklarm  

Ammoniaklarm består av upprepade signaler och ljusblixtrar (gula och röda)  

 

Vid larm: 

 Personer som befinner sig och arbetar inne i ammoniakstationen ska omedelbart ta sig ut 

och gå mot vindriktningen (Vindstruten på ammoniakstationen visar vindriktningen). 

Därefter, så fort som möjligt, söka skydd inomhus i annan byggnad och stänga dörrar, 

fönster och ventilation. 

 Personer som befinner sig i närheten av ammoniakstationen ska direkt gå inomhus, 

stänga dörrar, fönster och ventilation. 

 Om larm ljuder inne i anläggningen ska du omedelbart ta dig ner till +5 meter, 

mekverkstan.  

 Detektorerna i anläggningen på Kraftvärmeverket finns på följande platser: 

 

- På NH3-lagrets fasader  

- I alla utrymmen i NH3-lagret 

- I kontrollrum för NH3-lagret 

- Vid indysningarna +37 m i block 1 och 2  

- KVV kontrollrum +14 m 

- Vid indysning +54 m i block 3 

- Vid indysningarna +54 m i block 4 

- Vid indysning +42 m i pannhus 5 

 

 

 

 

 

 

 

7 Kemiska produkter 

Innan du arbetar med kemikalier ska du ta del av de säkerhetsdatablad som finns för 

kemikalien.  

För att införa, hantera, använda eller lagra kemisk produkt inom Mälarenergis anläggningar 

krävs att produkten är godkänd av Mälarenergis kemikaliegrupp och finns upptagen i den 

gemensamma kemikaliedatabasen. Detta gäller även för varuprover. 

 

 

 

Se efter var nödduschar och ögonspolflaskor finns innan du påbörjar arbete med 

produkten. 

 

Om ett oljeläckage eller kemikaliespill inträffar, där mark eller vatten riskerar att förorenas 

skall du omedelbart kontakta kontrollrummet. 

 

- För information ring KVV’s kontrollrum 021-40 84 50, 

inte SOS-alarm. 

- Använd inte hiss!  

- Lyssna på radio P4. 

 

Skyddsutrustning skall alltid användas vid arbete med kemikalier 
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8 Elsäkerhet 

8.1 Arbete på och vid elektriska anläggningar.  

Elsäkerhetsverkets Starkströmsföreskrifter, ESA Industri (Elsäkerhetsanvisningar) samt 

lokala kompletterande anvisningar och instruktioner skall följas. Elinstallationer och 

reparationer, även tillfälliga, får endast utföras av behörig installatör, eller yrkesman 

under överinseende av installatör och i vissa förekommande fall av särskilt instruerad 

person.  

 

Samtliga byggkraftscentraler som används i anläggningen ska vara försedda med 

jordfelsbrytare och följa Starkströmsföreskrifternas krav på tillfälliga elanläggningar för 

bygg- och rivningsplatser. 

 

9 Avfallshantering 

Uppkommet avfall och farligt avfall skall kontinuerligt sorteras i avsedd behållare enligt 

gällande märkning och rutiner för anläggningen. Vid oklarheter kontakta Mälarenergis 

personal eller miljösamordnaren. 

 

10  Arbetsbegäran 

Arbete som medför omläggning alt. inskränkning av produktions- eller servicesystemens 

användningsmöjligheter samt arbete som kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall skall 

alltid åtföljas av ett skriftligt tillstånd; en så kallat arbetsbegäran. Arbetsbegäran kvitteras ut 

av arbetsansvarige i kontrollrummet. 

Vid uttag av arbetsbegäran skall alltid en riskbedömning genomföras och en 

riskbedömningsblankett fyllas i. 

 

Hantering av tillstånd och arbetsbevis i Kontrollrum skall ske kl.:  

07:00 – 07:30 

09:30 – 11:30 

12:30 – 14:00 

15:00 – 18:00 

 

Endast kontrollrumsbehörig personal har tillträde till KR, var vänlig invänta att dörrlåset 

öppnas: 

 

11:45 – 12:30  Lunch 

  

14:15 – 14:45  Skiftavlösning 

 

Vid Akut ärende ring på dörrklockan! 

 

 

 

 

 

 

Tillträde till elrum och ställverk är förbjudet för icke behörig personal. 
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10.1 Arbeten och arbetsställen med särskilda regler 

Speciella regler gäller vid arbeten: 

 Vid joniserande strålkälla.  

 I explosionsfarlig miljö. (Se Explosionsskyddsdokumentation, finns hos skiftingenjören i 

kontrollrummet och säkerhetsutvecklaren).  

 Vid arbeten i slutna utrymmen såsom cisterner, domar, kanaler, pannor, luft och 

rökgaskanaler ska det innan tillträde kontrolleras att syrehalten överstiger 20 volym 

procent. 

 

10.2 Övriga regler 

 Arbeten med av KVV utlånad utrustning får endast ske efter att användaren visat att 

denne har erforderlig kunskap om hur utrustningen ska hanteras och att eventuella 

skötsel-/handhavandeinstruktioner följs. 

 Arbeten med av KVV tillhandahållen lyftutrustning, truck mm. får endast ske av 

utbildad personal efter att behörig KVV-personal utfärdat erforderligt tillstånd och att 

skötsel-/handhavandeinstruktioner följs.  

 

11  Säkerhetsfilm 

Alla anställda, entreprenörer, konsulter, inhyrd personal, examensarbetare och praktikanter 

ska ta del av KVV:s säkerhetsfilm innan passerkort kan erhållas. 
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12 Kvittering 

 

 

 
 

 

 

Företagsnamn 

 

Namn 

 

Företagsadress 

 

Telefonnummer 

 

Arbetsuppgift 

 

Tidsperiod 

 

Jag har mottagit och förstått ovanstående Mälarenergi AB:s Allmänna ordnings- och 

säkerhetsföreskrifter för Kraftvärmeverket och förbinder mig härmed att jag ska beakta och 

följa dessa föreskrifter.  

Jag har tagit del av och förstått Mälarenergi AB:s säkerhetsfilm om skydd, miljö och säkerhet 

och förbinder mig härmed att jag ska beakta och följa dessa föreskrifter. 
 

Datum 

 

Underskrift 

 

Namnförtydligande 
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