
Säkerhetsgenomgång- Besökare



I händelse av nödläge
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Välkommen till ESS!
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Europas största forskningsprojekt

• Ett europeiskt forskningscenter som 

byggs i Lund med datahantering i 

Köpenhamn.

• ESS är en ERIC – European 

Research Infrastructure Consortium

• Europeiska partnerländer

• In-kind och kontantbidrag

• Sverige och Danmark är värdländer: 

47,5% av byggkostnaderna

15% av driftskostnaderna

• 2-3000 gästforskare per år

• Öppet 24-7

• Byggkostnad 1,843 miljarder euro

• Driftskostnad cirka 140 miljoner euro 

per år
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Vägen till en världsledande anläggning för 
neutronforskning

June 2014
Byggnadsarbeten 
påbörjas

2009
Beslut: ESS ska 
byggas I Lund

2025
Fullt färdig 
anläggning i drift 

2003
Det första europeiska 
förslaget för ESS är 
framtaget

2012
Den första projekteringen 
av ESS är klar

2019
Delar av anläggningen 
tas i provdrift

2023
ESS påbörjar 
användarprogram

February 2014
Skanska väljs som 
byggpartner



Vad vi bygger – en överblick

66

Max IV

Science Village

Lund

ESS

E22 motorväg
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Omsorg 

om livet

Agera etiskt 

& transparent

Att vara bättre -

tillsammans

Vid kundens sida

Skanskas 

Värderingar



Projektets värderingar, mål & vision

Våra Värderingar
– Vi är öppna, ärliga och visar respekt för varandra. Vi tar ansvar och

hjälper varandra. 

– Vårt projekt präglas av ett engagerat och inkluderande ledarskap som
hjälper människor att växa och skapar välbefinnande i hela
organisationen

– Vi anser att alla har rätt att komma hem från arbetet varje dag, 
förberedda för ett långt och aktivt liv även efter pension. 

Våra Mål
– Att genomföra projektet med en 

säkerhetsnivå som är branschledande

Vår Vision
– Att bli en förebild för samverkansprojekt

inom svensk byggindustri.
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Inkluderande arbetsmiljö

• ESS arbetsmiljö ska präglas av goda relationer, ansvar för 
genomförande av arbetet och en stark samarbetsvilja!
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• Ingen person ska utsättas för diskriminering eller 
trakasserier på grund av faktorer såsom kön, ålder, 
religion eller trosuppfattning, sexuell läggning, etnisk 
tillhörighet, funktionshinder, deltidsarbete eller 
tidsbegränsad anställning samt könsöverskridande 
identitet eller uttryck.

• Samtliga arbetsgrupper skall ha en engelskspråkig 
representant i arbetsledningen.
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Säkert beteende

”Vi arbetar säkert, eller inte alls!”
Skanskas arbetsmiljöpolicy 2013
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• På vår arbetsplats:
– Använder alla föreskriven skyddsutrustning

– Säger vi ifrån om någon ägnar sig åt riskfyllt beteende

– Rapporterar vi olyckor, nästan-olyckor och 
observationer till produktionsledningen

– Respekterar vi varandra

– Kan vi identifiera oss med ID06

– Håller vi ordning och reda

– Använder vi inte våra mobiltelefoner 
medan vi håller på med något annat!



Personlig skyddsutrustning 
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OBS: Krav på långbyxor!
Klass 2 på överkroppen.

Arbets-
ledning

Yrkes-
arbetare

Skydds-
ombud

Besökare (röd enfärgad)

Lärling (Röd med vit rand)
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Maskin- och tankyta

Platskontor

= Återsamlingsplatser vid nödfall

= Hjärtstartare/defibrillator
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Veckans risker per område sätts upp vid 
rotationsgrindarna vid entrén till arbetsplatsen. 

Aktuella risker



Att tänka på när du vistas i närheten 
av entreprenadmaskiner

• Tänk på att en maskin har ett stort arbetsområde med blinda 
zoner där maskinisten inte kan se något

• Försäkra dig om att du har ögonkontakt med maskinisten och 
att han/hon gett tillstånd för passage innan du passerar
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Hur det ser ut i förarens display

Grävmaskinistens
arbetsområde



Använd gångvägarna
- gå aldrig med trafiken
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Respektera avspärrningarna
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Som besökare, glöm inte…

• Följ alltid din guide och dennes instruktioner. Gå inte iväg från 
gruppen.

• Stäng om möjligt av din telefon under besöket.

• Rökning är endast tillåten utanför kontoret och i de för 
ändamålet avsedda rökbåsen.

• Informera din värd om du har några speciella behov, så som 
sjukdom, mediciner etc, som kan vara viktiga att känna till.
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Walk the talk –
don’t talk and 

walk



Sist men inte minst…

• Varmt välkommen till ESS-projektet!
Efter avklarad kvittering av våra ordnings- och skyddsregler 
välkomnar vi dig till vår arbetsplats!
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