Parkering får endast ske på anvisade platser och
aldrig närmare brandpost än 10 meter eller närmare
än 3 meter från rörgata.
Fordonshöjd. På många ställen finns rörgator på
lägre höjd än 4,5 meter. Se lokal skyltning.

Allmänna ordningsregler
Samtliga besökare skall anmäla sig vid
receptionen och hämtas där av besöksmottagaren.
Rökning är förbjudet inom hela raffinaderiområdet,
utom i speciella rökrum. Tändare/tändstickor får inte
medföras inom process och tankparksområdet.
Bruk av alkohol och droger är förbjudet, alkohol/drogtester sker vid misstanke om påverkan men
även genom stickprov. Påverkade personer avvisas
från området.
Elutrustning som t.ex. mobiltelefon, komradio och
kamera är i normalutförande inte explosionsskyddade och får inte tas med in i process- och
tankparksområden eller på kajdäck.
Entreprenörer och konsulter som ska utföra arbete
på raffinaderiet ska ha gällande säkerhetsutbildning
SSG Entre Grundutbildning, SSG Entre Kemi och
SSG Entre Nynas. Den senare är inriktad på info om
våra lokala säkerhetsbestämmelser med
frågeprogram.
Mer information om utbildningarna finns på SSG
hemsida (www.ssg.se).
Trafikregler
Högsta tillåtna hastighet innanför Övre grind
nr 2 är 20 km/tim.
Passage med fordon genom körgrindar kräver
särskilt trafiktillstånd.
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För fordonstrafik i process- och tankparksområdet
krävs ett särskilt tillstånd från tillståndsgivare Ckr.
För fordonstrafik i processområdet eller utanför
anlagda körvägar i tankparksområdet krävs
dessutom back-/manöverledare.
Ledsagare krävs för alla materialtransporter utom de
till huvudförrådet.
Personlig skyddsutrustning
Heltäckande klädsel, varsel
(integrerat eller separat väst),
skyddshjälm med hakband,
skyddsglasögon med sidoskydd och
skyddsskor skall bäras inom de
delar av raffinaderiområdet som är
markerat med skyltar.

arbetsledning eller projektansvarig alla misstankar
om gasläckage, oljespill, brandfara, personfara och
brott mot säkerhetsbestämmelser.
Larm
Det finns två typer av larm i processområdet.
1. Ljuslarm med snabbt pulserande jämnt
växlande vita och röda ljusblixtar i anläggningarna
samt i WWT (reningsverk) och O12527.
2. Utrymingslarm: Ljudlarm 10 s följt av talat
meddelande ”Utrym området” vilket är ett
utrymningslarm som gäller hela processområdet.
Samtliga ljuslarm aktiveras även i de olika
anläggningarna.
När du hör larm i området eller ser
ljuslarm där du befinner dig ska du
stoppa arbetet, stänga av elektriska
enheter samt fordon/maskiner och bege
dig till återsamlingsplats Nr 2 vid Grå Baracken för
vidare information.
Larm testas varje vardag kl. 9.00.

Flyktmask (Svavelväte,
svaveldioxid).
Inom processområdet är det
obligatoriskt att medföra
flyktmask när anläggningarna är
i drift. Flyktmask ska endast
användas vid behov (irritation i
andningsvägar).
Arbetstillstånd
Ett gällande arbetstillstånd krävs för alla arbeten
inom raffinaderiområdet. Arbetstillståndet skall
finnas tillgängligt på platsen för arbetet så länge
detta pågår.
Rapportering av avvikelser
Alla som vistas på raffinaderiområdet har en
skyldighet att snarast rapportera till skiftchef,

Vid brand eller rökutveckling i byggnader finns
lokala brandlarm i form av brandklockor (ringklockor)
samt larm till Raffinaderiets Räddningstjänst.
Vid brandlarm ska byggnaden utrymmas.
Ta reda på utrymningsvägar och var närmaste
återsamlingsplats finns.
Larm vid brand och olycksfall
Ring 5222 (internt) eller 08-520 652 22
(externt).
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