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Avspärrningar 
 
Avspärrning – görs dels för att hindra människor att komma in i ett farligt område och dels för att 

personal som utför ett arbete ska kunna arbeta utan störande moment. Den som har behov får sätta upp 
en avspärrning, i övriga fall ska avspärrningar upprättas då risk för skada finns se exempel nedan. 

 

• Då hål öppnats i gallerdurk, mark, på tak eller annan plats där människor kan tänkas förflytta sig. 

• Vid stup som uppstått då t.ex fast skyddsräcke tagits bort för arbete. 

• Vid plats där det finns särskild risk för ras. 

• Vid arbete i elektrisk anläggning då risk finns för utomstående person som kommer för nära 
anläggningen. 

• Vid övrigt arbete i maskiner eller processer där risk finns för utomstående att komma till skada 

genom mekanisk påverkan. 

• Då utomstående riskerar att komma inom arbetsområde för lift , kran eller annan tillfällig 

uppställd maskin. (se rutin ID 8112) 

• När en ställning är under uppförande, ändring eller nedmontering och inte är färdig att användas. 
 

Avspärrningen skall vara väl synlig, vilket kan innebära att den skall förses med starka färger, reflexer, 
skyltar eller eventuella lampor. Dom olika varselfärgernas betydelse är, 

 

• Röd = förbud, larm vid fara och brandbekämpnings utrustning. 

• Gul (Orangegul) = varning. 

• Blå = påbud. 

• Grön = nödutrymning, nödutgång, första hjälpen utrustning. 

 
Nedtagning av avspärrningar 
 

Avspärrningar skall plockas ner när dom inte är aktuella. Detta gäller även under raster. 

 
Utrymningsvägar får ej blockeras. 

 
Avspärrningen skall utföras med tanke på den belastning den kan tänkas utsättas för. Är det en 

avspärrning för hål i mark, öppning i skyddsräcke eller liknande måste avspärrningen vara så kraftig att 

den inte kan tas sönder oavsiktligt. Man kan använda ställningsmaterial som bom, grind, eller liknande.  
 

Vid avspärrning som kan påverka kör/gångvägar måste man tillse att trafiken leds om med 
hänvisningsskyltar. Är avspärrningen svår att se i mörker, ska den förses med varningslampor. 
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Ansvarigs kontaktuppgifter 
 

En avspärrning ska märkas upp enligt instruktion nedan. 
ALLA avspärrningar som sätts upp på Site Stenungsund ska märkas med en skylt som talar om: 

 

• Vem som ansvarar för avspärrningen och ansvarigs kontaktuppgifter samt företag. 

Skylt som sätts upp, skall vara märkt med namn + avdelning eller entreprenörsfirma  (textat och 

läsligt).  På skylt får det inte enbart stå ex drift/Uh/entreprenörsfirma. 

• Varför det är avspärrat 

• Datum då avspärrningen sattes upp 

• Datum då avspärrningen förväntas plockas ner 

Avspärrningsband och skyltar 
 

Märkningen skall sättas upp, företrädelsevis i tillträdesvägarna, skyltarna skall vara väl synliga. 
 

Avspärrningsband för farligt område skall var gult och svart  

Skylt med ”Varning Farligt Område” skall sitta på avspärrningsbandet då det sitter uppe. 

 

Avspärrningsband för tillträde förbjudet skall vara rött och vitt  

Skylt med ”Tillträde Förbjudet” skall sitta på avspärrningsbandet då det sitter uppe. 

 

Den som sätter upp en avspärrning är också ansvarig för att den plockas ner när den inte längre är 
aktuell, gäller även under raster. 

Om någon annan än den som satte upp avspärrningen tar ner den, måste man tillse att man har 
tillräckligt med information/kunskap för att kunna göra det utan att utsätta någon för risk.  

 
 

Nivåer på avspärrningen 
 
Tre Nivåer på avspärrningar. 

 

 
Avspärrat med Gul/svart 

avspärrningsbandband. 
 

Här får man passera om man har 
ögonkontakt/pratat med den som har 

spärrat av, och att det då inte föreligger 

någon risk att passera inom avspärrat 
område.  Finns där ingen ansvarig 

närvarande för avspärrningen skall stor 
aktsamhet iakttagas innan man passerar 

det avspärrade området. 
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Avspärrat med röd/vit 

avspärrningsbandband och 
förbudsskylt. 

 
Absolut förbjudet att passera. 

 

 
 

 
 

Skyltar skall finnas där ”naturlig” 
gångväg finns och skall vara ifylld. 

Ovanstående skyltar finns som 

förrådsvara. 
 

 
 

 

Vakt 
Vakt ersätter i vissa fall avspärrningsband, och vakten kan ge tillåtelse till passage beroende på arbetets 

art. Det skall klart framgå vem som är vakt för det aktuella arbetet, väst eller liknande skall bäras. Vakts 
anvisningar skall följas. Vakt får ej vara sysselsatt med annan verksamhet. Avspärrningsband behövs inte 

sättas upp om vakt finns. 
 

 

 
 

Referenser till andra rutiner 
 
ID 9489  Kravspecifikation för säkerhetsvakter – Krav vid upphandling  

ID 80591 LSR Site Stn – Arbete på höjd 
ID 76643 LSR Site Stn – Lyftarbete 

  
 
 

 


