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Obligatorisk användning av varselklädsel - interna regler 

 

1 Syfte 

Denna instruktion beskriver regelverket kring obligatoriskt användande av varselkläder 

inom SSABs verksamhetsområde i Oxelösunds. 

 

2 Omfattning 

Gäller alla som vistas inom SSABs verksamhetsområde i Oxelösunds. 

 

3 Genomförande/Beskrivning 

Från och med 2020-10-01 är det krav på användning av varselklädsel (jacka eller väst) vid 

förflyttning utomhus innanför grindarna på SSAB i Oxelösund. Kravet gäller året runt. 

 

3.1 Tillgång på väst 

Västar finns i lådor vid alla gång- och cykelgrindar in till SSABs område. De finns även att 

beställa på förrådet och att låna i receptionen. Påfyllning sköts av Arbetsmiljö. 

 

3.2 Godkänd typ av  

Aktuell SSAB-uniform med varsel är godkänd för ändamålet. Övriga varselplagg ska vara 

enligt SSABs tillhandahållna västar eller likvärdiga.  

 

Exempel på godkända plagg: 
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Exempel på icke godkända plagg: 

 

 
 

 

 

3.3 Användande – olika situationer 

3.3.1 Motorfordon till jobbet med parkering utanför grindarna 

Vid transport till jobbet med motorfordon som parkeras utanför grindarna så ska väst eller 

annat plagg med varsel vara påtaget innan passering in på området. 

 

3.3.2 Motorfordon till jobbet med parkering inne på området 

Vid transport till jobbet med motorfordon där parkering sker innanför grindarna med 

efterföljande promenad till arbetsplatsen, så ska plagg med varsel tas på när fordonet 

lämnas. 

 

3.3.3 Cykel eller transport till fots till jobbet 

Vid transport med cykel eller till fots till jobbet så ska varsel vara påtaget innan passering 

genom grind in till SSABs område. 

 

3.3.4 Övrig transport på området 

Varselväst eller varselklädsel ska alltid användas vid vistelse utomhus på området innanför 

grindarna. Respektive arbetsområde/arbetsplats bestämmer hur det rent praktiskt ska 

genomföras utifrån denna instruktion. 
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3.4 Entreprenörer/besökare 

Alla entreprenörer och besökare är inkluderade i detta regelverk. Det beskrivs i SSG Entre 

lokal del samt i entreprenörsreglerna. Receptionen kan tillhandahålla lånevästar för 

besökare och entreprenörer. Västarna lämnas tillbaka i samband med återlämning av 

utlämnat passerkort. 

 

4 Påföljder vid överträdelse mot gällande regelverk 

 Avsaknad av varselväst – Första tillfället 

Tillsägelse av väktare med uppmaning att använda varselväst samt information om var 

det finns att hämta. 

 Avsaknad av varselväst – Andra tillfället 

Som ovan, samt skrivelse till närmaste chef som hanterar överträdelsen enligt SSABs 

gällande regelverk. 

 

5 Arbetssätt receptionen/vakten 

 Vakten hänvisar till lådor med varselvästar eller till närmaste chef. Lådorna finns 

uppställda vid ingångar till området. Respektive chef beställer varselvästar till sin 

personal. 

 

 Receptionen tillhandahåller lånevästar till besökare och entreprenörer. Västarna lämnas 

tillbaka i samband med återlämning av utlämnat passerkort. 

 

 Kontroll att personer på SSABs område använder varselväst utförs som en aktivitet i 

vakten på samma sätt som de kontrollerar efterlevnad av övriga gällande trafikregler 

för SSABs område. 


