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1 Bakgrund
För att Vattenfall Services Nordic AB ska kunna leva upp till det högt stående målet att bli
Sveriges säkraste arbetsplats är det viktigt att alla entreprenörer och konsulter hjälper oss att nå
målet. Därför är det mycket viktigt att ni tar del av vårt ledningssystem och de krav vi gemensamt
ska följa när vi arbetar inom och för Vattenfall Services Nordic AB.
• Kravlistan nedan utgör en sammanfattning av de viktigaste kraven i VSN:s
ledningssystem. Det är även viktigt att ta del av och vara förtrogen med, samt följa,
VSN:s säkerhets-, kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljödokument som berör de arbeten som
skall utföras
• Till kraven i detta dokument kan ytterligare krav tillkomma, som exempelvis specifika
kundkrav, så innan start av projekt säkerställ att du tagit del av alla aktuella krav för
projektet
• För grundläggande utbildningskrav, se bilaga VS-IN-00009-4 Utbildningskrav på
entreprenörer och inhyrd personal.

2 Syfte
Denna bilaga presenterar de HSSEQ-krav (Arbetsmiljö-, Säkerhets-, Miljö- och
Kvalitetskrav) som Vattenfall Services Nordic AB (VSN) ställer på sina konsulter som jobbar på kontor
och ibland är ute på projektplats.

3 Krav
Till nedanstående krav från VSN, kan eventuellt specifika kundkrav tillkomma, så innan start av
projekt säkerställ att du har tagit del av alla aktuella krav för projektet.
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Den inhyrda personalen ska, om inte annat har avtalats:
3.1

Allmänt/Kvalitet (Q)
• ta del av och vara förtrogen med, samt följa, VSN:s säkerhets-, kvalitets-, miljö-, och
arbetsmiljödokument som berör de arbeten som skall utföras
• genomgå Vattenfall Services digitala HSSEQ-utbildning för entreprenörer och inhyrd
personal, innan en beställning eller ett nytt projekt- eller ramavtal tecknas alternativt ett
befintligt förlängs. Utförd och godkänd utbildning är giltig i tre år och verifieras genom
uppvisande av diplom
• rapportera tillbud och avvikelser i VSN:s avvikelsehanteringssystem (ENIA)
• vid arbete på VSN:s byggarbetsplats, ha byggbranschens obligatoriska ID06-kort

3.2

Arbetsmiljö (HS)
• vid arbete i fält, hantera olycksrisker genom att bedöma egna risker, utföra
riskhantering, samt rapportera riskobservationer och avvikelser i VSN:s avvikelsesystem
(ENIA)
• på begäran, kunna presentera all riskhantering för VSN, som har rätt att kräva en
förbättrad riskhantering innan arbetet påbörjas eller fortsätter
• informera VSN om underlag för riskhanteringen saknas
• samverka i arbetsmiljöförebyggande åtgärder på arbetsplatsen
• vid arbete i fält, alltid bära skyddsutrustning enligt listan nedan:
o
o
o
o
o
o
o
o

3.3

hjälm (EN397) med knäppt 3- eller 4-punkts hakrem
skyddsskor (EN345) med tåhätta och spiktrampskydd
vid risk för halka, på eller till/från arbetet, använda halkskydd
ögonskydd (EN166) ska alltid bäras (skyddsglasögon / hjälmvisir)
varselklädsel (EN471) minst klass 2 på kroppen. (EN471) klass 3 vid arbete på eller
intill vägar, eller där fordonstrafik förekommer
hörselskydd (EN352) ska alltid medtagas
heltäckande skyddsklädsel ska bäras vid alla typer av arbetsuppgifter innanför dörr
eller driftstängsel i driftsatta starkströmsanläggningar
heltäckande skyddsklädsel som är flamskyddad (EN14116) och ljusbågstestade
(EN61482) ska bäras vid alla typer av elektriskt arbeten

Elektriskt arbete
• ha genomgått erforderlig utbildning i ESA för uppdraget samt kunna uppvisa intyg på
kompetens
• följa ESA – Elsäkerhetsanvisningar, vid arbete nära eller inom elektriska anläggningar
• tillse att vid alla typer av arbetsuppgifter innanför dörr eller driftstängsel, i driftsatta
starkströmsanläggningar (driftrum), alltid heltäckande skyddsklädsel bäras. Kortbyxor får
således inte användas

3.4

Miljö (E)
• om bil används i arbetet ska denna köras på svensk miljöklass 1 diesel, svensk
miljöklass 1 bensin
• Regelbunden och dokumenterad service av fordon ska ske enligt tillverkarens
rekommendationer
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3.5

Säkerhet (S)
• beakta tillträdesrutiner och tillse att endast behörig personal medges tillträde till
anläggningar, lokaler och områden
• vara införstådd med och följa informationssäkerhetsregler (inkl hantering av
personuppgifter) samt beakta informationssäkerhetsklassificering så att information ej
lämnas till obehörig
• vara införstådd med och följa IT säkerhetsregler
• på begäran kunna uppvisa genomförd Säkerhetsprövning/Personbedömning enligt VSMA-00273, på begäran teckna säkerhets- och sekretessavtal för uppdraget
• på begäran, uppvisa eller samtycka till registerkontroll
• rapportera avvikelser och incidenter skyndsamt inom säkerhet och brandskydd. Beakta
informations- och säkerhetsskyddsklassificering vid rapportering av säkerhetskänsliga
händelser.
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