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Hygieniska gränsvärden och krav på gasvarnare vid Domsjö Fabriker 

Från och med augusti 2018 gäller nya hygieniska gränsvärden enligt AFS 2018:1. För 
Domsjö Fabriker har detta framförallt inneburit en skärpning rörande nivåerna för 
svaveldioxid (SO2) i fabrikslokalerna. Nivåer som överstigs emellanåt ute i våra 
lokaler och som gjort att vi har ändrat våra regler för personlig skyddsutrustning 
både för vår egen personal likväl som för extern personal. 

För tillträde till våra fabrikslokaler ska alla vara utrustade med gasvarnare som 
detekterar både svaveldioxid (SO2) och svavelväte (H2S) samt gasmask med ABEK-
filter. Detta gäller för alla lokaler förutom renseriet, ligninpaketeringen och 
vattenverk/sluss. Domsjö Fabriker har utrustat sin personal med gasvarnare av 
fabrikatet Ventis MX4 men det är inte ett krav för externa att ha gasvarnare av 
samma fabrikat. Om man har gasvarnare av samma fabrikat så kan externa använda 
de bump- och kalibreringsstationer som Domsjö Fabriker har för att kalibrera sina 
gasvarnare.  

I avdelningarna biorening, källare pannhus, runt panna 11 och kokvätskeberedning 
behövs gasvarnare som detekterar både svaveldioxid och svavelväte. I resterande 
fabrikslokaler förutom renseri, ligninpaketering och vattenverk/sluss räcker det ifall 
gasvarnaren detekterar svaveldioxid. Domsjö Fabriker anser dock att extern 
personal ska ha gasvarnare som detekterar båda gaserna då förflyttning kan behöva 
ske inom de olika fabrikslokalerna. Huruvida val av gasvarnare som detekterar en 
gas (därmed behövs 2 gasvarnare) eller en gasvarnare som detekterar flera gaser är 
bäst överlåts till extern firma att bestämma. 

Gasmask som ska medföras i lokalerna kan vara av enklare slag typ, flyktmask om 
den bara används för utrymning vid gasutsläpp. Ska dock arbete ske i gasmiljö 
behöver gasmasken vara av helmasktyp, fläktassisterat andningsskydd eller 
andningsskydd via lufttuber. Inget arbete får ske i halvmask då den masken inte 
skyddar ögonen utan sådan mask är bara för utrymning. Sker ett gasutsläpp så att 
gasvarnaren larmar ska gasmask tas på och personal ska lämna platsen tills 
utsläppet slutat eller gasen vädrats bort. Kontakt med manöverrum för att meddela 
utsläpp bör göras direkt. Om utrymningslarmet går ska gasmask tas på och 
avdelningen omedelbart utrymmas till återsamlingsplatsen och där invänta besked. 
Ingen avdelning får beträdas där utrymningslarmet ljuder. 


