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SYFTE OCH OMFATTNING
Syfte att verka för en säker arbetsplats och god arbetsmiljö. Omfattar alla 
entreprenörer som vistas inom ShoreLinks alla anläggningar om de regler som ska 
följas. Rutinen beskriver vilka risker som finns i vår verksamhet och hur dessa ska 
undvikas.

BESKRIVNING

ANSVAR
Du som entreprenör har en skyldighet att verka för säker arbetsmiljö och följa de 
regler som ni delgivits. Ni ska även inhämta information om regler och rutiner och 
se till att era anställda följer dem och vid behov påtala risker och föreslå åtgärder 
som behövs för att förhindra olyckor och bidra till en trivsam arbetsplats.

KONTAKTPERSON
Den person hos ShoreLink som beställt arbetet från entreprenören är din närmaste 
kontaktperson. Denne ska svara för att entreprenör erhåller nödvändiga 
handlingar, informera om arbetsuppgiften och de risker och speciella föreskrifter 
som gäller för aktuellt arbete. 

SAMORDNINGSANSVAR
När flera entreprenörer driver verksamhet samtidigt hos ShoreLink ska de 
samarbeta för att åstadkomma säkra arbetsförhållanden. Det företag som råder 
över arbetsstället är ansvarig för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och 
olycksfall. Övriga arbetsgivare och de som arbetar på det gemensamma 
arbetsstället ska kommunicera med samordningsansvarig och följa de 
anvisningar som den samordningsansvarige lämnar.  OBS! Varje arbetsgivare har 
sina skyldigheter gentemot sin personal. 

TILLTRÄDE
Kontaktperson hos ShoreLink ansvarar för att tillträde till verksamhetsområde 
erhålls. 

ANMÄLAN OLYCKSFALL/TILLBUD
Olycksfall och tillbud ska anmälas till egen arbetsledning samt 
samordningsansvarig vid ShoreLink. Allvarligt tillbud/olycksfall ska av 
entreprenören anmälas omgående till Arbetsmiljöverket. Utredning sker i 
samverkan mellan entreprenör och ShoreLink.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER ATT FÖLJA 
• Allt arbete som utförs på ShoreLink-koncernens verksamhetsområden ska 

bedrivas i enlighet med gällande lagar och föreskrifter samt företagets interna 
regler!

• Håll ordning och reda på arbetsplatsen, det ger ökad säkerhet.
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• När landkranarna förflyttar sig, ljuder en signal. Vid sådana signaler ge akt på 
var du befinner dig.

• Gå aldrig under hängande last.
• Akta fingrar och tår, då klämskador är vanligt förekommande.
• Om du arbetar intill truck eller lastmaskin förvissa dig om att föraren vet var du 

befinner dig. 
• Gropar som tas upp i golv eller mark ska omedelbart kringgärdas på 

betryggande sätt.
• Upplever du ett arbete farligt, kontakta din närmaste chef och 

samordningsansvarig.
• Kommunicera på ett trevligt sätt med säkerhet i fokus! Checka av att 

mottagaren har tagit emot informationen om det handlar om säkerhet.

TRAFIKSÄKERHET
Våra verksamhetsområden är trafikerade och konsekvens av en eventuell olycka 
kan vara allvarliga. Därför ska du alltid iaktta försiktighet och
• Följa gällande hastighetsbegränsningar max 30km/timme
• Ha ett körsätt och övrigt beteende som gör att du uppträder som en förebild i 

trafiken och inte hindrar eller stör yrkestrafiken
• Ha den behörighet och hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i 

tjänsten
• Vara nykter och drogfri på arbetsplatsen
• Som gångare, cyklist vara uppmärksam på trafiken och tänk på att föraren ofta 

har begränsad sikt.
• Kontakta alltid arbetsledare för tillstånd vid behov att köra på 

hamnområde/kajplan. Svarar inte arbetsledare ringer man beredskapschef.
• Kör aldrig inom en hamnkrans arbetsområde. Finns det behov att köra inom 

kranens arbetsområde kan arbetsledare/beredskapschef bevilja tillstånd. 
• Parkera endast på markerade p-platser om inte annat anges av din 

kontaktperson

TILLSTÅND OCH BEVIS

HETA ARBETEN OCH BRANDFARLIG VARA
Personer som ska utföra heta arbeten ska ha giltig utbildning och kunna uppvisa 
godkänt utbildningsbevis. 

KÖRTILLSTÅND
För att få köra maskiner med krav om utbildningsbevis på ShoreLinks område ska 
giltigt utbildningsbevis samt skriftligt körtillstånd från arbetsgivare kunna uppvisas.

ARBETSTILLSTÅND
Arbetstillstånd ska alltid utfärdas för tillfälliga arbeten inom ShoreLinks 
verksamheter. Syftet med arbetstillstånd är att ha kontroll på vilka aktiviteter som 
pågår samt minska risken för arbetsolyckor. Utfärdare och utförare ska gemensamt 
gå igenom skyddsföreskrifter.
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SÄKERHET

ALKOHOL OCH DROGER
Alkohol och droger är förbjudet på arbetsplatsen. Det är inte tillåtet att komma till 
arbetsplatsen alkohol- eller drogpåverkad. Drogtester förekommer.

BRANDSKYDD 
Utrymningsvägar, återsamlingsplatser, brandposter, och brandsläckare finns på 
strategiska platser i verksamheten samt i fordon. Kontrollera var detta finns i din 
omgivning på arbetet.

RÖKNING
Det är inte tillåtet att röka inne i ShoreLinks lokaler, våra arbetsområden, fordon 
och maskiner. Rökning är endast tillåtet på därför utsedda och markerade platser. 
Det är inte tillåtet att röka vid en folksamling eller intill entréer.

MOBILTELEFONER OCH LURAR/HÖRSELKÅPOR MED RADIO
När du kör maskiner eller arbetar inom industri/hamnområde krävs full 
koncentration på arbetsuppgifterna av samtliga medarbetare för att undvika 
olyckor. Därför ska du använda en handsfreelösning vid maskinkörning eller stanna 
maskinen/fordon om du behöver samtala i telefon. Handsfree innebär utrustning 
om möjliggör att du genomför samtal utan att du håller telefonen i handen 
(exempelvis handsfree eller högtalartelefon). Vid kommunikation för arbetets 
räkning används kommunikationsradio i största möjliga mån.
Det är förbjudet att använda radio i lurar/hörselkåpor när du kör maskiner eller 
arbetar inom industri-/hamnområde. Surfa på internet, nyttja sociala media och 
lyssna på radio hänvisas till raster eller utanför arbetstid.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING
Entreprenören ska hålla sina anställda med personlig skyddsutrustning som 
behövs. Beakta de skyddsföreskrifter som gäller. 

SKYDDSHJÄLM OCH SKYDDSSKO SAMT VARSELKLÄDER/VÄST. 
Personer som vistas inom ShoreLink hamnområde ska alltid bära skyddshjälm 
samt godkänd skyddssko, då risken för skador är stor. De ska även alltid bära 
varselväst, eller varselkläder minst klass 2. Västar finns att låna.

STÄLLNING, STEGAR OCH SÄKERHETSSELE, ARBETE PÅ HÖJD 
= RISKBEDÖMNING,
Riskbedömning på arbete över 2 meter ska genomföras. Typgodkända ställningar, 
stegar, räcken och fallskydd ska användas utifrån lagkrav och riskbedömning.  

FOTA GÄRNA AV DENNA OCH BEHÅLL DENNA I MOBILEN OM OLYCKAN ÄR 
FRAMME!
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OM OLYCKAN ÄR FRAMME   RÄDDA – VARNA – LARMA
1. Rädda
2. Varna andra runt om kring
3. Larma Ring 112 (följ instruktionerna från SOS)

LAGRUM
• Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
• Skydd mot skada genom fall (AFS 1981:14), föreskrifter
• Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3)

BILAGOR OCH HÄNVISNING
• Skydds- och säkerhetsrutin för medarbetare vid ShoreLink AB (0656)

• Arbetstillstånd entreprenör, blankett (1697)

HÄR FINNS HJÄLPMEDEL 
KALIX
BÅR Billeruds platskontor på massakaj

I container på massakaj
FÖRSTA HJÄLPEN VÄSKA ShoreLink platskontor

I container vid massakaj
FÖRBANDSMATERIAL OCH 
ÖGONDUSCH

I container vid massakaj
Billeruds platskontor på massakaj
ShoreLinks platskontor

LYFTKORG VIKARMSKRAN Massakaj
HJÄRTSTARTARE Billeruds platskontor på massakaj

LULEÅ
BÅR I räddningscontainer
FÖRSTA HJÄLPEN VÄSKA Hos arbetsledarna i Victoriahamnen 

(trapphuset i personalbyggnaden)
HJÄRTSTARTARE Hos arbetsledarna i Victoriahamnen 

(trapphuset i personalbyggnaden)
3 ST RÄDDNINGSJOLLAR 1. På framsidan av personalbyggnaden

2. Mitt på kajbandet (kolpiren)
3. Vid slutet av kajen (mot 

Sjöfartshuset). 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003778-om-skydd-mot-olyckor_sfs-2003-778
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/skydd-mot-skada-genom-fall-afs-198114-foreskrifter/#:~:text=Skydd%20mot%20skada%20genom%20fall%20(AFS%201981:14),%20f%C3%B6reskrifter,Skydd%20mot%20skada%20genom%20fall%20(AFS%201981:14),%20f%C3%B6reskrifter
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-personlig-skyddsutrustning-afs-200103-foreskrifter/
https://centuri.shorelink.se/RegNo/0656
https://centuri.shorelink.se/RegNo/1697
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PITEÅ
BÅR Blå villan, entrédörr
FÖRSTA HJÄLPEN VÄSKA Blå villan, entrédörr

Sjöfartshuset plan 1, entré virke
Vakten
Verkstaden

FÖRBANDSMATERIAL OCH 
ÖGONDUSCH

Blå villan, entrédörr
Lilla blå (Inlagringen)
Sjöfartshuset plan 1, entré virke
Vakten
Verkstaden 

HJÄRTSTARTARE Blå villan, entrédörr
Sjöfartshuset plan 1, entré virke 
Vakten
Verkstaden

SKELLEFTEÅ
BÅR Entrén till omklädningsrum, entréplan
FÖRBANDSMATERIAL OCH 
ÖGONDUSCH

Entrén till omklädningsrum, entréplan
Verkstaden

HJÄRTSTARTARE Entrén till omklädningsrum, entréplan

TRANSPORT
BÅR I verkstaden vid trappen

FÖRBANDSMATERIAL OCH 
ÖGONDUSCH

I verkstaden
I fikarummet

HJÄRTSTARTARE I hallen till fikarummet


