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1.  Omfattning 
Denna instruktion beskriver de ordnings- och skyddsregler som gäller för alla som 
arbetar inom, vistas i eller besöker Ellevios bygg- och anläggningsarbetsplatser 
samt Ellevios driftrum och starkströmsanläggningar (nedan kallat 
arbetsplatser/anläggningar). 

2.  Giltighet och revision 
Instruktionen är godkänd av chefen för Asset Management and Operation och 
uppdateras vid behov. 

3.  Syfte 
Syftet med instruktionen är att beskriva de ordnings- och skyddsregler som gäller 
på Ellevios arbetsplatser/anläggningar. 

För tillträde till Ellevios driftrum se dokumentet Tillträdesregler Ellevios driftrum. 

4.  Ordnings- och skyddsregler 

4.1.  Alkohol, droger och rökning 
Det råder nolltolerans mot alkohol och droger inom Ellevios 
arbetsplatser/anläggningar. Påverkade personer kommer avvisas omedelbart på 
arbetsgivarens bekostnad. 

Rökning (inklusive e-cigaretter) är förbjuden inom Ellevios 
arbetsplatser/anläggningar. 

4.2.  ID06 
Alla som befinner sig på Ellevios arbetsplatser/anläggningar ska inneha giltigt 
ID06-kort, vilket ska bäras synligt, samt på anmodan kunna uppvisa giltig 
legitimation. Johanna 

Den som befinner sig på bygg- och anläggningsarbetsplats ska vara inloggad i den 
elektroniska personalliggaren med sitt ID06-kort 

4.3.  Utbildningsbevis och tillstånd 
Alla personer ska inneha utbildningsbevis, och i relevanta fall skriftligt tillstånd, 
för de arbeten de ska utföra avseende elarbeten, heta arbeten samt lyftoperationer. 
För lyftoperationer ska även skriftligt tillstånd från BAS-U/samordningsansvarig 
inhämtas innan lyftoperationen får påbörjas 
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Utbildningsbevis och/eller tillstånd ska vara giltigt samt kunna uppvisas på 
begäran. 

4.4.  Maskiner, fordon och utrustning 
Besiktningspliktiga maskiner, fordon och utrustning ska uppfylla alla gällande 
krav, inklusive miljökrav. Intyg ska kunna uppvisas omgående på arbetsstället 
samt ska skickas in till BAS-U/samordningsansvarig innan arbetet påbörjas. 

Även övriga maskiner, fordon och utrustning ska uppfylla gällande krav. 

Den som ska använda en maskin ska ha god kännedom om dess funktion. 
Maskinens funktion och skydd ska fortlöpande kontrolleras och om tillämpligt 
dokumenteras i enlighet med gällande regler. 

Saneringsutrustning ska finnas i samtliga arbetsfordon. 

4.5.  Säkra lyft 
Ingen får vistas under hängande last. Områden där lyft sker ska spärras av 
alternativt ska lyftområdet bevakas av en person. Alla som kopplar last ska ha 
utbildning i ”Säkra lyft”. 

4.6.  Lastning lossning etc 
Lastnings- och lossningsområdet ska om möjligt spärras av. Endast personer som 
är involverade i momentet får befinna sig inom området och ska stå på ett säkert 
avstånd från lasten och fordonet. Risker kopplade till arbete på hög höjd samt 
halkrisk ska beaktas. 

4.7.  Skyddsanordningar 
Vid kanter med risk för fall, t ex schakt, ledningsgravar, tak, ska kollektiva 
skyddsanordningar samt skyltar sättas upp. 

Måste en skyddsanordning tillfälligt tas bort för att arbetet ska kunna utföras ska 
arbetsledningen medge tillstånd. Den som tillfälligt tar bort en skyddsanordning är 
skyldig att återställa den innan platsen lämnas. Om en skyddsanordning inte 
omedelbart kan återställas, ska arbetsområdet säkras och arbetsledningen 
omedelbart informeras. 

4.8.  Schaktningsarbete 
Schaktarbeten ska utföras i enlighet med EBR KJ41:21 och ”Handboken schakta 
säkert”. Då släntlutning inte är tillräcklig för att garantera rasrisk så ska 
skyddsutrustning såsom spontlåda eller likvärdigt användas. 
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4.9.  Stegar och arbetsbockar 
Stegar, arbetsbockar och arbetsplattformar ska följa byggbranschens riktlinjer för 
”Bra arbetsmiljöval”. 

4.10.  Heta arbeten 
Brandfarliga heta arbeten ska utföras enligt försäkringsbolagens regler och krav på 
förebyggande åtgärder ska vara uppfyllda. Utförare, brandvakt samt 
tillståndsansvarig ska vara certifierade för Heta arbeten alternativt Brandfarliga 
arbeten. 

4.11.  Förvaring av gasflaskor 
Gasflaskor ska, då de inte används, samlas på avsedd plats med synlig 
varningsskylt, ha skyddshuven på, förvaras stående samt väl förankrade. 

4.12.  Kemikalier och farliga ämnen  
En förteckning över de kemikalier och farliga ämnen som förekommer på 
arbetsplatsen ska upprättas. Av denna ska framgå var ämnet hanteras/förvaras och 
en riskbedömning av användningen.  

Kemikalier ska förvaras på ett säkert sätt för att förhindra läckage och skada på 
miljö eller människa.  

Säkerhetsdatablad för kemikalier och farliga ämnen ska alltid finnas tillgängligt 
vid platsen där kemikalier förvaras samt där den används. 

4.13.  Dammbildande arbeten 
Vid dammbildande arbeten ska särskilda skyddsåtgärder vidtas. I första hand ska 
kollektiva åtgärder, såsom instängning, vattenbegjutning, dammsugning, användas. 

Riskbedömning ska genomföras och lämnas in till BAS-U/samordningsansvarig 
innan dammbildande arbeten påbörjas. 

4.14.  Hälsofarliga ämnen 
Vid hantering av tex asbest, PCB, kvicksilver, tungmetaller/bly, damm, mögel, 
kvarts, härdplaster (isocyanater) finns särskild fara för hälsa och säkerhet. Krav 
finns på medicinska kontroller då hygieniska gränsvärden kan överskridas. 

Vid misstanke om förekomst av farliga material som ej finns dokumenterade 
(PCB, asbest, m.m.) ska arbetsledningen omedelbart kontaktas. 

Asbesthaltigt material får endast rivas, hanteras och transporteras av personal från 
behörigt företag som har tillstånd från myndighet.  
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PCB haltigt material får endast rivas, hanteras och transporteras av personal från 
behörigt företag. 

Personal som arbetar med härdplaster måste genomgått den utbildning som krävs 
för arbetet. 

4.15.  Arbete efter brand eller ljusbåge 
Arbete i tunnel efter brand får endast utföras när tillstånd att beträda tunneln har 
beviljats av räddningstjänsten. Kvarvarande sot och damm på och kring 
brandplatsen kan vara farligt p.g.a. möjliga innehåll av t.ex. Dioxiner, PAH, 
Ftalater, Bly, Fluor, Brom, Antimon, Saltsyra. 

Efter brand eller ljusbåge i utrymme där det finns risk att SF6-gas läckt får ingen 
gå in innan sanering utförts av utbildad personal. Enda undantaget är åtgärder för 
tillkoppling av kunder, som får utföras av personal med särskild skyddsutrustning 
enligt Bilaga 2 Användning av personlig skyddsutrustning. Spaltprodukterna 
(pulvret) som bildas vid ljusbåge i SF6 brytare innehåller ämnen som har frätande 
egenskaper som är farliga för människan att få i lungor, ögon eller på huden. 

4.16.  Buller och vibrationer 
Alla ska medverka till att minska buller och skadliga vibrationer. Dels genom att 
använda maskiner och utrustning som ger så lite buller/vibrationer som möjligt, 
dels genom att avskärma speciellt bullrande arbeten resp. arbetsrotation vid 
vibrerande arbeten. 

4.17.  Elektrisk utrustning 
Den som innehar en elektrisk utrustning som är avsedd att anslutas till en 
starkströmsanläggning ska se till att det kontrolleras att utrustningen ger 
betryggande säkerhet mot personskada och sakskada. 

4.18.  Elinstallationsarbete 
Endast den som ingår i ett företags egenkontrollprogram för elinstallationsarbete 
samt har tillstånd från elanläggningsansvarig får göra ingrepp i Ellevios 
starkströmsanläggningar. 

Elinstallationsföretag som utför elinstallationsarbete på Ellevios anläggningar ska 
vara registrerade hos Elsäkerhetsverket inom relevant verksamhetstyp: 
Elnäthögspänning, Elnät-lågspänning eller Kabelförläggning.  

Aktuellt egenkontrollprogram samt auktorisationsbevis för elinstallatör för 
regelefterlevnad ska på begäran kunna uppvisas för Ellevio.  
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All personal hos elinstallationsföretag, som enbart utför elinstallationsarbete inom 
verksamhetstypen Kabelförläggning, ska ha genomgått utbildningen EBR 
Kabelförläggning samt kunna uppvisa giltigt utbildningsbevis. 

4.19.  Riskanalys inför arbete 
Innan dagens arbete påbörjas ska en riskanalys genomföras och dokumenteras och 
risker ska hanteras. Om förutsättningarna förändras under arbetets gång ska en ny 
riskanalys genomföras och dokumenteras.  

Identifierade risker man inte råder över, eller har mandat att åtgärda, ska omgående 
meddelas BAS-U/samordningsansvarig. 

4.20.  Rapportering av händelser och avvikelser 
Olyckor samt allvarliga tillbud ska omedelbart rapporteras till BAS-
U/samordningsansvarig och sedan vidare till Ellevios samt entreprenörens 
projektledare. 

Olyckor, tillbud, riskobservationer samt miljöhändelser ska rapporteras in i 
Ellevios ENIA.  

4.21.  Ordning och reda 
Arbetsplatsen ska städas och lämnas i god ordning vid arbetsdagens slut. 
Beställaren eller BAS-U har rätt att låta städa och debitera om ej entreprenör 
åtgärdar efter att brister påtalats. Detta gäller även områden utanför arbetsplatsen 
som stökats ner. 

4.22.  Kränkande särbehandling 
Kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier ska aldrig accepteras. 
Arbetsledningen ska omedelbart kontaktas om sådant förekommer. 

4.23.  Minderåriga 
Minderåriga (under 18 år) får inte vistas på Ellevios bygg- och 
anläggningsarbetsplatser eller Ellevios driftrum/anläggningar. Undantag är elever 
som gör praktik från byggprogrammet eller motsvarande. 

4.24.  Fotografering 
För utomstående råder generellt fotoförbud.  

ALL fotografering ska vara arbetsrelaterad och ske utan blixt, för att inte lösa ut 
stationens ljusbågsvakter. För att fotografera på skyddsobjekt krävs tillstånd från 
anläggningsägaren.  
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Ingen publicering får ske utan tillstånd. 

5.  Konsekvenser 
Vid avvikelser från dessa ordnings- och skyddsregler eller Användning av 
personlig skyddsutrustning (Bilaga 2) har beställaren samt BAS-
U/samordningsansvarig rätt att avvisa personen från arbetsplatsen. 
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