SPILLSKYDDSARBETE

En tjänst för säker kemikaliehantering

Var ska man börja?

Varför finns tydlig lagstiftning för brand - men inte för spill?

Hur hög är miljösäkerheten?

Vem betalar i slutändan högsta priset?

Vem bör äga Spillskyddsfrågorna?

Vilket är egentligen det största miljöproblemet?

SPILLSKYDDSARBETE ™

En tjänst för säker kemikaliehantering
Systematiskt Spillskyddsarbete™ är en metodik utvecklad av
Ikaros® som bygger på samma tankesätt som vid arbete med
brandskydd eller arbetsmiljö.

✔ UNDERLAG TILL MILJÖDIPLOMERING

Metodiken tar ett helhetsgrepp om all kemikaliehantering på er
arbetsplats. Vi genomför riskbedömning och hjälper er att skapa
rutiner för bättre miljösäkerhet.

✔ MINSKA KOSTNADER

Genom specialkompetens, standard och metod underlättar vi
arbetet, höjer miljösäkerheten och minskar kostnader.

✔ SLÄCK REVISIONSPUNKTER
✔ SKAPA RUTINER
✔ UTBILDA PERSONAL
✔ SKAPA TYDLIGA RIKTLINJER
✔ MINSKA OLYCKSRISKER
✔ RÄTT PRODUKT PÅ RÄTT PLATS
✔ ÖKA MILJÖSÄKERHETEN

RISKIDENTIFIERING

Ikaros® spillskyddsingenjörer genomför
identifiering av verksamhetens risker och
riskkällor.

UPPFÖLJNING

RISKBEDÖMNING

Ikaros® bistår med årlig
besiktning och utbildning
av personal.

Utifrån identifieringen
genomförs en bedömning av
risknivå ur hälso-, miljö- och
brandskyddsperspektiv.

BESIKTNING

ÅTGÄRDER

Ny bedömning av
risknivå genomförs.

Ikaros® föreslår riskreducerande
åtgärder, såsom spillredskap,
utbildningar och rutiner.

IMPLEMENTERING

Verksamheten inför åtgärder i
samarbete med Ikaros®.

Exempel

FÖRPACKNINGSINDUSTRI

Tetra Pak i Lund råkade ut för ett hydrauloljeläckage då personalen i avsaknad av
märkning inte hittade spillredskapen.
Spillskyddsarbetet har inneburit tydlig märkning och gott om spillredskap - dimensionerat efter vilka kemikalier och volymer som i
närheten hanteras.

FORDONSTILLVERKNING

En komplex produktionslinje ställer krav på
olika typer av spillskydd i olika delar av anläggningen. I en del kan det röra sig om risker
för oljespill och i en annan syra.
Volvo Lastvagnar har ett välutvecklat system, där nyanställda utbildas i handhavande av spillredskap som en del av introduktionsförfaranden.

LAGER

I Volvo Cars centrallager har man infört ett
fullskaligt spillskyddsarbete med spillredskap strategiskt utplacerade. Anläggningen
är indelad i riskzoner och en namnkunnig
spillskyddsplan sörjer för att högsta möjliga
miljösäkerhet upprätthålls.
Genom att adressera behovet av spillredskap på ett sammanhållet vis, hålls dessutom kostnaderna nere.

GRUVINDUSTRI

Tusen meter under jordytan, sträcker sig
gångar, där både olje- och kemikaliedepåer
samt verkstäder utgör riskmiljöer för spill.
Genom att noggrant genomgå riskzoner, i
syfte att identifiera och bedöma risker, kan
företaget framgångsrikt planera för åtgärder
och inköp baserat på kunskap.
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