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VÄLKOMMEN TILL KUNGSÄNGSVERKET I VÄSTERÅS
LÄS DEN HÄR INFORMATIONSBROSCHYREN NOGA - FÖR DIN 

EGEN OCH DINA ARBETSKAMRATERS SÄKERHET

Reglerna har till syfte att skapa säkra arbetsförhållanden. Enligt arbetsmiljölagens 
kapitel 3, § 6, ska arbetsgivare och arbetstagare samverka för att skapa säkra och 

sunda arbetsförhållanden. Ansvaret för detta vilar lika stort på alla parter, 
arbetsgivare såväl som arbetstagare. När två eller flera entreprenörer driver 

verksamhet samtidigt har Kungsängsverket, om inte särskilt avtalats och meddelats, 
ansvaret för samordningen enligt Arbetsmiljölagens kapitel 3, § 7.
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1 Syfte
Reglerna har till syfte att skapa säkra arbetsförhållanden. Enligt arbetsmiljölagens kapitel 3, § 6, 
ska arbetsgivare och arbetstagare samverka för att skapa säkra och sunda arbetsförhållanden. 
Ansvaret för detta vilar lika stort på alla parter, arbetsgivare såväl som arbetstagare. När två 
eller flera entreprenörer driver verksamhet samtidigt har Kungsängsverket, om inte särskilt 
avtalats och meddelats, ansvaret för samordningen enligt Arbetsmiljölagens kapitel 3, § 7.

2 Omfattning
Föreskriften gäller vid arbete på Mälarenergi AO Vattens avloppsanläggningar:

- Skultunaverket
- Flintavik
- Tomta externslammottagning

3 Tillträde till anläggningar 
FÖR VARJE ENTREPRENAD utses och meddelas kontaktperson (beställare) och ersättare som 
är Kungsängsverkets ombud i samordningsansvaret. Säkerhetsbestämmelser ska kvitteras.
Att beakta vid vistelsen inom Kungsängsverkets anläggningar:

A) Utfärdade bestämmelser och instruktioner rörande elsäkerhet och mekanisk säkerhet ska 
noggrant följas.

B) All personal ska göra sig underrättad om var brandskyddsanordningar, förbandstavlor, 
nödduschar, ögonduschar är placerade samt var utrymningsvägarna finns

C) Skyddshjälm ska bäras av alla vid arbete i bassänger och dylikt
D) Rökförbud råder i hela anläggningen utom på anvisad plats.
E) Personer som inte följer Kungsängsverkets regler och andra särskilt viktiga 

bestämmelser kan med omedelbar verkan avvisas från arbetsplatsen.

1 Kontaktpersoner Avloppsverket
Viktiga namn och telefonummer.
Beredskap Drifttekniker 021/135366  
DC MEs Driftcentral 021/181900 021/395250
Kontaktperson    
Kontaktperson    

2 Trafik, bilar, motorcyklar och cyklar 
P-plats är i första hand avsedd för fast anställd personal och tillfälliga besökare. 
Entreprenadanställda ska parkera privata fordon på anvisad plats. Förutom trafik till och från 
anvisad plats gäller att fordonstrafiken ska vara begränsad endast till nödvändig nyttotrafik för 
frakt av varor och utrustning. Stor försiktighet ska iakttas vid färd på vägar inom området. 
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Högsta tillåtna hastighet för fordon är 20 km/tim. Generellt gäller att framfört eller uppställt 
fordon inte får hindra eller äventyra annan verksamhet.

3 Olycksfall 
Ta omedelbart hand om den skadade enligt följande:

A) Kontrollera andningen, skapa fri luftväg och ge vid behov konstgjord andning
B)  Stoppa blödning. Skadad kroppsdel ska vara i högläge.
C) Förebygg skadechock genom att lägga den skadades ben i högläge och huvudet lågt. Håll 

den skadade varm och i vila.
Ring 112 och begär ambulans. Svara på larmoperatörens frågor och se till att uppge adress och 
plats korrekt. Möt sedan helst upp ambulans och anvisa var den skadade finns
Tillbud och olyckshändelser ska anmälas till egen arbetsledning och utsedd kontaktman.
Entreprenör är skyldig att själv svara för sådana anordningar som Arbetsmiljölagen föreskriver 
om arbetsplatsens skyddsberedskap, t.ex. förbandslåda 

4 Brand- och gaslarm 
Innan brandfarliga arbeten påbörjas skall alltid tillstånd för heta arbeten (svetstillstånd) 
inhämtas enligt punkt 13.
Innan arbete påbörjas:

- Orientera Dig om tillgängliga utrymningsvägar,
- Kontrollera var närmaste tillgängliga telefon finns, hur den används i nödsituation
- Kontrollera var brandsläckningsmateriel finns.

4.1 Brandlarm
Brandlarmsanläggning med rök- och/eller värmedetektor finns i administrationsbyggnaden. 
Detektorerna ger larm för rök eller värme.
Larm kan också utlösas genom felaktigt handhavande eller mekanisk skada på detektorer och 
ledningar.
Om brand utbryter: Rädda dem som är i uppenbar fara!
Larma Kungsängsverkets personal och Räddningstjänsten.
Meddela kort: 

•  Var det brinner
•  Om det finns innestängda människor
•  Vad som brinner

Varna övriga som hotas av branden. Möt Räddningstjänsten och visa vägen. Släck branden om 
möjligt.
Observera att Räddningstjänsten anlitas för alla akuta räddningsbehov och för att avvärja risk 
när fara omedelbart hotar för person eller egendom. T.ex. vid utflöde av brandfarlig vätska.
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4.2 Gaslarm
Vid Kungsängsverket finns gaslarm installerat i rötkammare, slamavvattning och 
metanolanläggning. Dessa larmar med ljud och ljussignal.
Vid larm skall lokalerna utrymmas och samling ske vid infart Gasverksgatan (vit skylt märkt 
”Återsamlingsplats”)

5 Explosionsskyddat område
Klassade områden finns vid rötkammare, slamförråd slamavvattning och metanolanläggning. 
Ingen form av arbete får förekomma inom klassade områden innan genomgång och tillstånd 
erhållits från föreståndare.

6 Arbete där farliga ämnen hanteras 
Brandfarliga, frätande eller giftiga ämnen, vätskor och gaser finns inom Kungsängsverkets 
anläggningar. Hantering och förvaring av sådana varor sker inom avgränsade lokaler och 
områden. 
För att undvika risker i såväl arbetsmiljö som yttre miljön, måste speciella försiktighetsåtgärder 
vidtas. Kungsängsverkets kontaktman ger godkännande för tillträde.

Fat och behållare ska vara märkta med innehåll! Produktblad ska vara uppsatta i närheten. 

7 Regler för schaktnings-, pålnings- och 
sprängningsarbeten 

1) Schaktnings-, sprängnings- eller pålningsarbeten får inte påbörjas utan att kontaktman finns 
på plats.

2) Inom schaktnings- eller pålningsområdet ska kända el- och rörledningar markeras.

3) Vid maskingrävning nära riskzon för elkablar ska Eldriftansvarig först kontaktas. 
Motsvarande gäller Telia AB och dess kablar.

4) Påträffas täcktegel på ej markerad plats ska maskingrävning omedelbart avbrytas och 
byggnadskontrollant kontaktas.

5) Vid sprängningsarbeten gäller Arbetsmiljöverkets Författningssamling ”Sprängarbete”.

8 Upptining av rörledningar 
Blåslampa får normalt inte användas för att tina upp frusna rör. Använd istället varmt vatten 
eller ånga. Upptining med elström får göras endast av behörig installatör. Övervaka byggnaden 
noga under upptining så att eventuella brandtillbud upptäcks.
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9 Samordning
Innan arbete får påbörjas ska samordning ske mellan Mälarenergi och entreprenören. Syftet med 
samordningen är att planera, kontrollera att anläggningen är säkert avställd och tillsammans 
göra en riskanalys. Samordningen är delgerad till några medarbetare på avdelningen. 
Samordningen dokumenteras genom i fyllnad av blanketten Planering och riskbedömning av 
arbete. 

10 Heta arbeten 
Med heta arbeten avses svetsning, skärning, lödning, arbete med rondell, uppvärmning och 
liknande. 
Inom explosionsklassade områden klassas också arbeten med eldrivna eller gnistbildande 
verktyg, dammsugning och liknande som heta arbeten.
Den som ska utföra respektive brandskyddsbevaka heta arbeten ska ha utbildning och erfarenhet 
av brandskydd (minst SBF:s behörighetsutbildning).
För heta arbeten gäller att tillstånd för heta arbeten ska inhämtas innan arbetet påbörjas. Likaså 
ska rapportering göras efter dagens arbete genom att tillståndet omgående lämnas till 
Kungsängsverkets kontaktman.

11 Elsäkerhet 
I de kompletterande elsäkerhetsanvisningarna kompletterar och förtydligar ESA Industri 08 med 
hänsyn till skötsel av och arbete på Mälarenergi/AO Vattens anläggningar. I den beskrivs också 
Mälarenergi/AO Vattens elsäkerhetsorganisation.

Entreprenör som ska utföra elarbeten på Kungsängsverket ska godkännas av antingen den 
arbetsledare/chef som anlitat entreprenören eller eldriftsansvarig på AO Vatten.

11.1 Elarbete som får utföras utan behörighet
Byte av diazedsäkring (propp)

11.2 Allmänna regler
- Provisoriska sladdar, löst lagda ledningar och annat tillfälligt uppsatt elmaterial ska 

placeras så att det inte skadas av dörrar, genom påkörning av fordon eller genom åverkan 
vid montagearbeten och liknande.

- Elcentraler får inte blockeras. Det sa vara minst 120 cm fritt utrymme framför centralen.
- Strålkastare/sladdlampor ska vara kapslade enligt IP54.
- Sladdlampor ska ha skyddsglas och galler.
- Jordfelsbrytare skall användas
- Vid behov av elutrustning inne i tankar, cisterner och liknande får endast 24 volts 

utrustning ansluten till skyddstransformator användas.
- I klassade område får endast EX klassad utrustning användas.
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12 Skyddsansvar
Varje entreprenör har genom ansvarig arbetsledare eget skyddsansvar för sina arbetstagare 
enligt kap.3, § 2 och § 3 i Arbetsmiljölagen och arbetstagaren har skyddsansvar enligt kap.3, § 4 i 
samma lag. Personal i arbetsledande ställning ska känna till gällande föreskrifter i 
Arbetsmiljölagen.

På den gemensamma arbetsplatsen finns också hos alla ett skyddsansvar för andra i 
omgivningen vilket också innebär hänsyn till deras arbetsförhållanden.
12.1 Städning/Ordning
Håll ordning på Din arbetsplats. Städning ska utföras en gång i veckan eller oftare om det 
behövs. Lämna utrymmen väl avstädade. Se till att inga snubbel- eller halkrisker föreligger. 

12.2 Personlig skyddsutrustning
Använd personlig skyddsutrustning när sådan är föreskriven eller när uppenbart behov av 
sådant skydd föreligger, hör dig för med Mälarenergis kontaktman vad som gäller för arbetet. Vid 
bland annat vistelse i sandfånget kan skyddsmask vara aktuellt. På flera ställen på verket finns 
stor risk för mikrobiologisk exponering om inte rätt skyddsutrustning används.

12.3 Ställningar/Räcken/Avspärrningar
Byggnads- och andra ställningar samt räcken ska utföras enligt Arbetsmiljöverkets 
författningssamling ”Ställningar”.
Avspärrningar kring hål i golv och gropar i mark ska omgående uppsättas. Uppsatta 
skyddsanordningar och avstängningar måste respekteras. 

12.4 Takarbeten
Vid arbete på tak och liknande ska Arbetsmiljöverkets författningssamling för ”Byggnads- och 
anläggningsarbete” följas. Beakta riskerna vid arbete i flera plan!

12.5 Lyftanordningar/ truckar m.m.
Kungsängsverkets verktyg, lyftredskap, lyftanordningar, truckar och annan teknisk 
arbetsutrustning får inte lånas och utnyttjas av entreprenörpersonal utan tillstånd. 
Kungsängsverket har skyddsansvar för redskapen enligt kap.3, § 8 i Arbetsmiljölagen.

- Arbete med och uppställning av kranar ska följa Arbetsmiljöverkets anvisningar.
- Lyftare, truckar, traverser och telfrar får inte användas för persontransporter.
- Gå aldrig under hängande last!
- Vid lyft till högre plan - håll alltid ett öga även på det lägre planet.
- Lasten ska vara ordentligt kopplad och säkrad.
- Stäng luckor och skyddsgrindar efter avslutat lyft.
- Överbelasta aldrig en lyftanordning.
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12.6 Brandsläckningsutrustning
Brandsläckningsutrustning får ej belamras. Uppsatt brandsläckningsutrustning får endast 
användas till brandskydd. Använd brandsläckare lämnas till brandskyddsansvarig för 
omladdning.

12.7 Kemikalier
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.
Det är inte tillåtet att hälla andra västskor än vatten i avlopp (golvbrunnar, tvättställ, 
toalettstolar, diskbänkar, brunnar etc.).

12.8 Skyddsombud
Samarbeta med Dina arbetsledare och Ditt skyddsombud. Skyddsombudets tillsägelser och 
anvisningar ska respekteras.

12.9 Alkohol- och drogpolicy
Alla ska vara nyktra och drogfria under arbetstid.

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.
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13 Kvittering

Företag Namn

Arbetsbeskrivning

Startdatum Planerat slutdatum

Undertecknad har genom sin representant eller arbetsledare på platsen mottagit ovanstående 
”Mälarenergi AO Vatten Ordnings- och säkerhetsföreskrift” och förbinder sig härmed att tillämpa 
och beakta dessa.

Jag har lagt in Kontaktpersoner i min telefonbok (alternativt lagt lista i plånbok).

Datum Underskrift

Lista för urklipp:

Beredskap Drifttekniker 021/135366  
DC MEs Driftcentral 021/181900 021/395250
Kontaktperson    
Kontaktperson    


