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TILLFÄLLIGA AVSPÄRRNINGAR
1.

Syfte

Anvisningen ger riktlinjer för tillfälliga avspärrningar i syfte att göra personer uppmärksamma
på faror.

2.

Omfattning

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

3.

Ansvar

Behov av avspärrning skall beaktas i planeringsfasen. Arbetstillståndsskrivaren
ansvarar för att det framgår av tillståndet om avspärrningen krävs.
Tillståndsmottagaren ansvarar för att avspärrningen blir utför på plats.
Varje utförare ansvarar för att värdera behovet av avspärrning under arbetets gång.

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 utrustning i gretingplan
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. Entreprenörer kan använda egna band med
sitt företagsnamn på.
Om greting eller utrustning tas bort i ett gretingplan och det inte är möjligt/lämpligt att
täcka över hålet, skall avspärrning göras med ställningsrör så nära hålet som möjligt.
Enbart kedja eller band är i detta fall inte tillräckligt. Arbete innanför denna
avspärrning kräver fallskydd, se HMSS-329 Arbete på hög höjd.
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4.3

Avspärrning vid dålig belysning

Varningsblinkers skall användas som komplement
4.4

Olika typer av avspärrningar

-

Röd skylt med texten STOPP skall användas vid avspärrningar som bara kan
överträdas av ansvarig för avspärrning och behöriga för det arbetet som utförs
innanför avspärrningen, samt i en nödsituation.

-

Gul skylt med texten FARA, skall användas vid avspärrningar som kan överträdas
om man känner till orsaken och följer eventuella föreskrifter, exempelvis
användande av gasmask eller stora skyddsglasögon.

Båda typerna av skyltar skall kompletteras med:
-

orsak till avspärrningen
ansvarig för avspärrningen samt telefonnummer. Om annan än INOVYN Sverige
AB skall även företagsnamn anges.

Skyltar skall sättas upp företrädesvis vid tillträdesvägar och skall vara väl synliga.
4.5

Giltighetstid

Avspärrningar skall avlägsnas så fort faran inte längre föreligger. Detta gäller även på
raster.
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