
Vårt mål är inga tillbud, sjukdomar, olycksfall
eller bränder på SRVAB. 

Vi bryr oss om vår miljö, vår egen och andras
hälsa. 

Härmed intygas att jag läst och förstått SRVAB:s Basic Safety:
Namn: Namnförtydligande:

Datum: Företag :
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SÄKERHETSREGLER VID STOCKHOLMS REPARATIONSVARV AB

Riskbedömning
Varvsarbete innehåller många allvarliga risker som kan innebära allvarliga konsekvenser.
En riskbedömning  skall alltid göras inför varje arbete och nödvändiga säkerhets  åtgärder genomföras. Akuta risker skall åtgärdas
omedelbart. Alla risker kan ej elimineras utan måste hanteras därefter. Dag lig  tillsyn och funktionskontroll skall alltid utföras på verktyg
och maskiner. Ändringar, problem och förseningar skapar stressade s ituationer och i dessa vals ituationer skall personen alltid välja
den säkraste vägen. 
 
Alkohol- och narkotika
Alkohol- och narkotika intag  är förbjudet inom varvsområdet. Alkotest genomförs regelbundet av all personal på varvet. Vid förseelse
stängs personen av från varvet.
 
Brandskyddsarbetete
Varvsområde, dockor, kajer, byggnader, brandposter och återsamlingsplatser finns utmärkta på bifogad karta. Brandfarlig  vara får ej
förvaras närmare heta arbeten än 12 meter.
Brandvatten ansluts  alltid till fartygen vid indockningen. Vintertid dras torra brandslangar och vid brand aktiveras dessa vid
brandposter på dockvallarna. Fartygets  brandlinor ute på däck får ej trycksättas  vintertid pga frysrisken. För samtliga heta arbeten
ombord krävs särskilt hetarbetstills tånd; brandvakt, s läckutrustning , städning  och fria utrymningsvägar. Hetarbets  tills tånd utfärdas
av särskilt utsedd arbets ledare.
 
Elutrustning 
All elutrustning  skall användas med kunskap och förs iktighet. Felanvänd och felaktig  elutrustning  är farlig  och kan dessutom orsaka
brand.
 
Ensamarbete 
Ensamarbete ombord i fartyg  och i dockor är förbjudet. Varvspersonal eller besättning  måste alltid finnas i närheten med uppsikt av
arbetsplatsen och närmaste chef skall alltid informeras.
 
Fallskyddsutrustning
Fallskyddssele och lina skall alltid användas där skyddsräcke saknas och ej kan anordnas.
 
Första hjälpen, ög ondusch & livräddning sutr. 
Första hjälpen materiel och ögondusch finns på en rad strateg iska platser på varvet som i baracker och förrådet. Platserna är märkta
med skyltar. Livräddningsutrustning , livboj, båtshake och stege s itter längs varvets  kajer och dockor. 
 
Gasskärutrustning  och g asflaskor 
Gasslangar skall alltid lyftas  ur tanken/kopplas loss  från tuber vid raster och efter varje arbetspass. Gasflaskor skall skyddas mot
onormal uppvärmning , s lag  och stötar. Utrustning  skall alltid kontrolleras innan användning . Varvet använder syrgas luktsatt med en
svavelförening  ”Odorox” för att känna syrgas läckage.
 
Hjälm
Det är förbjudet att vistas  på varvsområdet utan hjälm. Projektledning  har vit hjälm, arbets ledare blå hjälm, varvsarbetare gul hjälm
och besökare röd hjälm. 
 
Högtryckstvättning
Vid arbete på SRVAB används ofta högtryckstvättar. I undantagsfall får strålrör kortare än 750 mm användas och särskilda åtgärder
skall då vidtagas för att undvika kontakt med vattenstrålen. Vid tvättning  med högre än 200 bars  tryck skall speciella skyddskläder
användas samt säkerhetsutbildning  och körtills tånd krävs före användning  av tvättar.
 
Kemikalier
Information om SRVAB:s  kemikalier och råvaror finns tillgäng lig t via webbgränssnitt och app. Vid kemskada ta med
varuinformationsblad & förpackningen till s jukhuset.
 
Kranlyft
Det är förbjudet att gå under hängande last. Endast godkända lyftredskap får användas vid lyft och krokar skall alltid vara stängda.
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Lyftledaren ansvarar för kopplingen av lyftet och samband skall upprättas  med kranföraren.
 
Lyft utrustning
Lyft utrustning  skall genomgå dag lig  tillsyn, kontroll och underhåll, skador och funktion kontrolleras. Skadad stropp, värme
behandlade schacklar, deformerade ringar, kätting  och krokar etc. skall kasseras. Varvets  lyftutrustning  är klassad ner till -20 C.
 
Miljöhantering
Varvets  miljöpolicy är att minimera uts läpp från varvet till miljön. Arbetsområden skall s tädas från olja, trasor, blästersand mm och
avfallet samlas i miljöstation. Oljefat och hinkar får ej stå löst på marken utan måste alltid stå i invallade fatställ. Varje yrkesgrupp
ansvarar för städning  av s ina arbetsplatser och framför och i s ina hallar och containers . Alla avfalls fraktioner skall sorteras och det är
förbjudet att blanda olika typer av avfall med varandra. 
 
Personlig skyddsutrustning
Varvet tillhandahåller en rad olika skydd såsom overall, ögonskydd, handskar, skyddsskor, regnkläder, vinterkläder, hjälm,
andningsskydd, friskluft, hörselskydd, fallskydd, skyddskläder, flytväst etc. Denna utrustning  skall alltid användas av varvsarbetaren
när så erfordras och skall bytas  vid behov. Andningsmasker skall tvättas  och desinficeras efter användning . Vid sprutmålning  skall
helmask användas och vid färgblandning/handmålning  skall halvmask användas.
 
Riskbeteenden
Riskbeteenden såsom s larv, nonchalans och vårdslöshet är fullständigt oacceptabla. De är kostsamma och skapar farliga s ituationer.
Reg ler och instruktioner skall alltid följas .
Vid upprepad förseelse stängs personen av från varvet.
 
Sjöfartskydd ISPS
Varvet arbetar under ISPS som är ett internationellt säkerhetssystem och syftet är att ge s jöfarten, hamnar och samhället ett skydd mot
internationell terrorism. Obehöriga skall avvisas från varvet och misstänksamheter rapporteras till närmaste chef.
 
Ställningar
Minimikravet för arbetsställningar och landgångar är två plankbredder och tvåledig t räckverk över en meter. Rullställningar skall ha
låsta hjul vid användandet och får ej förflyttas  med folk på ställningen, bygghöjden får uppgå till max tre gånger bas bredden, annars
måste ställningen förankras i skrovet eller dockvallen.
Ställningar får bara byggas av godkända ställningsbyggare.
 
Tankar, syrebrist och kvävning t ill döds
Risk för syrebrist och kvävning  föreligger i utrymmen som ej varit öppna och ventilerade och därför skall alltid gasmätning  och
tillträdestills tånd utfärdas för s lutna utrymmen av respektive arbets ledare. Varvet har gasmätnings utrustning  för syrehalt och
explosiv atmosfär.

Gå ej in i utrymme där tillträdestills tånd saknas.
 
Traktor, skyliftar, kompressorer & bilar 
Körtills tånd krävs för att få framföra SRVAB:s  fordon och utfärdas av säkerhetskoordinatorn. Dag lig  tillsyn av oljor, bromsvätskor,
vatten och tankning  samt funktionskontroll genomförs på samtliga fordon vid användning . Stor förs iktighet skall iakttagas vid
manövrering  av skyliftar och det är förbjudet att använda korg/bom till lyft av material etc, om korgen skadas kan den lossna med
dödsfall som följd.
 
Utrymning
Alla utrymningsvägar skall hållas  öppna och får ej användas för lagring  av material eller sopor. Vid behov dras nödbelysnings
ljuss lingor ut för att markera väg  till nödutgångar. Vid utrymning  av fartyg , verkstäder eller personalutrymmen skall all personal
samlas vid återsamlingspunkterna för inräkning  och kontroll. Centrallarm saknas på varvet så det är de lokala larmen i
personalbarackerna eller fartygets  eget brandlarm som gäller vid utrymning . 
 
Förrådet och in/utcheckning
ID-nummer & grindpassering  kvitteras ut på kontoret och därefter hämtas personlig  skyddsutrustning , bodplats  mm ut via förrådet.
När du s lutar på varvet skall du tömma ditt skåp samt tömma och städa ur ditt rum. Verktyg , kläder, sängkläder och skyddsutrustning
skall lämnas in vid förrådet. Nycklar och ID-brickor lämnas in på kontoret.
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