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TILLFÄLLIGA AVSPÄRRNINGAR
1.

Syfte

Anvisningen ger riktlinjer för tillfälliga avspärrningar i syfte att göra personal uppmärksam på
faror.

2.

Omfattning

Gäller hela INOVYN Sverige AB:s arbetsområde, såväl innanför som utanför staketet.

3.

Ansvar

Arbetsbeordraren och arbetstillståndskrivaren har ett gemensamt ansvar för att avspärrning
blir utförd. Den utrustning och det arbete som krävs för avspärrning skall tillhandahållas av
arbetsbeordraren om inget annat överenskommits.

4.

Beskrivning

4.1
-

Avspärrning krävs
vid lyft med kran när det finns risk för fallande föremål
arbete på höjder där det finns risk för fallande föremål
vid gropar i marken
vid borttagna gretingar och liknande
vid röntgen och fara för strålning
vid fara för läckage av exempelvis lut och syra
vid uppförande och nedmontering av arbetsställning
vid annan fara som kan ge behov av avspärrning
vid högtrycksspolning (>200 bar)

4.2

Avspärrningens utseende

Avspärrning skall göras med gulsvarta band

4.3

Avspärrning vid dålig belysning

Varningsblinkers skall användas som komplement
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4.4

Olika typer av avspärrningar

-

Avspärrningar som bara kan överträdas av ansvarig för avspärrning eller i en
nödsituation. Dessa avspärrningar skall markeras med röd skylt med texten
STOPP.

-

Avspärrningar som kan överträdas om man känner till orsaken och följer eventuella
föreskrifter, exempelvis användande av gasmask eller stora skyddsglasögon. Den
kan också överträdas efter tillstånd från ansvarig för avspärrningen. Dessa
avspärrningar markeras med gul skylt med texten FARA.

Båda typerna av skyltar skall kompletteras med:
-

orsak till avspärrningen
ansvarig för avspärrningen. Om annan än INEOS Sverige AB skall även
företagsnamn anges.

4.5

Giltighetstid

Avspärrningar skall avlägsnas så fort faran inte längre föreligger. Om fara bara finns medan
arbete pågår skall avspärrningen tas bort vid arbetsdagens slut
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