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Beslut ögonskydd

I början av maj beslutade Vattenfall Services Nordics ledningsgrupp att ögonskydd är en 
obligatorisk del i vår personliga skyddsutrustning (gäller inte på kontoret).
Det finns flera anledningar till detta beslut men några av de tyngre är:
• Flera olyckor inträffat i vårt arbete idag inom Vattenfall Services
• Kundkrav i flera av våra större underhållsavtal

Beslutet omfattar samtliga verksamheter inom Vattenfall Services samt alla våra 
underentreprenörer.
Infört till 20 juni 2020.
Undantag för verksamheter kan göras genom att tydliggöra dessa i samband med 
riskhanteringen (Risk-P,  ”Verksamhetens betydande risker” eller andra riskbedömningar).
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Lagkrav (AFS 2001:3)

Förebyggande – att välja skyddsutrustning
Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning och därefter välja personlig skyddsutrustning. Genom att 
analysera och bedöma riskerna i arbetet, kan man avgöra vilka egenskaper utrustningen ska ha och 
när den ska användas.

Att göra en riskbedömning
I bedömningen tar man hänsyn till:
- hur allvarlig risken är
- hur frekvent man blir utsatt för risken
- vilka särskilda förhållanden som finns på arbetsplatsen
- vilken prestanda den personliga skyddsutrustningen ska ha
Personlig skyddsutrustning är avsedd att användas av en person och bör bara i undantagsfall 
användas av flera. Då ska arbetsgivaren se till att det inte skapar några hälso- eller hygienproblem 
för de olika användarna.
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Införande och anskaffande

Många av er har säkert redan ögonskydd men om ni behöver hjälp med att välja rätt modell eller 
har andra frågor så kan ni med fördel vända er till någon av Vattenfall Services arbetsmiljöstöd.

• Christer Espling 073-803 94 81 (i första hand)
• Henrik Viklund 072-215 52 72
• Erik Arlbring 070-324 42 88

Arbetsmiljöstöden kan alla vara behjälpliga med att rekommendera olika ögonskydd för 
anskaffande. 

Lämpliga modeller finns framtagna för bland annat: 
• Skyddsglasögon
• Visir
• Slipade skyddsglasögon
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