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VIKTIGA TELEFONNUMMER 

Platsansvarig Vasa Vind +46 953 100 44 Eldriftansvarig (Ellevio) 054-55 82 50 

Driftchef Vasa Vind +46 70-318 97 70 Vägunderhåll (jour) 070-582 59 74 

Police 114 14 El-underhåll (jour-ställverk) 0960-65 00 25  

Krisnummer 113 13 Vestas kundservice +46-40 37 68 68  

 

Nycklar till turbiner finns i nyckelskåp Räddningstjänsten 
 

 



 

 

KARTA YTTERBERG VINDKRAFTPARK

 

 



 

 

KARTA ÅMLIDEN VINDKRAFTPARK 

 



 

 

RITNING STÄLLVERK/ PERSONAL-UTRYMME 

 
Nycklar till ställverk/ Personalutrymme finns hos Räddningstjänst dock ej till gulmarkerade områden. 
Vid elolycka eller brand i gulmarkerade områden invänta assistans av El-underhåll. 



 

 

UTRYMNINGSVÄG VESTAS VINDKRAFTVERK YTTERBERG/ ÅMLIDEN 

 

 



 

 

UTRUSTNING FÖR ATT KLARA EVAKUERING AV NÖDSTÄLLD FRÅN TURBIN. 

 
 

 

Personlig skyddsutrustning 

• FALLSKYDDS-SELE 
• HAJKROKAR 
• GLIDARE FÖR VESTAS TURBINER 
• HJÄLM MED PANNLAMPA 
• SKYDDSSKOR 
• LÄTTARE OVERALL 

Utrustning, utöver den 
som normalt finns i 
Räddningstjänstens 
fordon  

1st Styrlina 120m   

1st Slinga 2m 

4st Lyftstroppar 1m 

2st Spännremmar 

1 st. rep 5 m 

Resterande finns i 
turbinens Rescue box 
(under generatorn) 

 



 

 

METOD FÖR ATT EVAKUERA NÖDSTÄLLD FRÅN HUB 

 

 
 

Spine board – Ryggbräda 

Efter uttag ur det trånga utrymmet 
placeras den skadade på 
Spineboarden.  
För vidare uttag från maskinhus kan 
utrymmet ovan på växellådan med 
fördel användas till att förbereda den 
skadade för nedfirning. 

Spineboarden kompletterad med  

4st. 1 meter lyftslingor och 5 meter 
repet som användes till Höganäs 
brädan.  

Tänk på att när tillfälle ges, 
förbereda kommande moment. 
Utrustning kan avvika från bilder 

 



 

 

 
 

Sele på nödställd 

När personen ligger på spineboarden monteras 
fallskyddsselen  

Fallskydd tas bort från fallskyddsselen. Bild till höger 
(Glidare Hajkrokar)  

Spänn med spännremmar fast den nödställde på 
Spineboard 

(+Silvertejp) 

 
Tänk på att när tillfälle ges, förbereda kommande 
moment. 
Utrustning kan avvika från bilder 

 



 

 

 

 
 

Montage av 
nedfirningsutrustning.  

(finns i Rescue box i turbinen) 

Montera 
nedfirningsutrustning  och 
fäst i avsedda gulmarkerade 
fästpunkter. 

Montera lyftslinga mellan 
fästpunkten i tak och 
brytblock så att block och lina 
löper fritt. 

Nedfirningsblock  kan fästas i 
växellådans lyftöglor 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stabiliserad på spineboarden 

Rotera Spineboarden så att 
personen har fötterna mot 

nedfirningsluckan 

5 meters repet fästs i bårens 
huvudända 

Förflytta den skadade till 
golvet ovanför 

nedfirningsluckan. 

 

Tänk på att när tillfälle ges, 
förbereda kommande 

moment. 
Utrustning kan avvika från bilder 

 



 

 

 

 

Säkring med 
arbetslina 

Fäst lyftslingorna från 
Spineboarden i 
nedfirningsrepets ögla.  

Montera arbetslinan från 
bröstöglan på 
fallskyddsselen till 
nedfirningslinans ögla. 

Glöm inte styrlinan som 
når ner till marken 120 m. 
Utrustning kan avvika från bilder 

 



 

 

 
 

Klar för nedfirning 

Hissa upp personen så att 
luckan går att öppna. 

 

Innan luckan öppnas måste 
samtliga som ska vistas i 
närheten av luckan se till att 
deras fallskyddsutrustning är 
fäst i avsedda gulmarkerade 
fästpunkter. 

Tänk på att när tillfälle ges, 
förbereda kommande moment. 
Utrustning kan avvika från bilder 

 



 

 

 
 
 

Fira ner 

 

När luckan öppnats reses 
personen upp samtidigt 
som den firas ner genom 
luckan och hålls i 
uppställt läge tills 
personen är under den 
nedre golvdelen ca 70cm 
under golvet. Därefter 
kan färden ner för den 
nödställde fortsätta i 
horisontellt läge. 

Trevlig resa! 

 



 

 

IDENTIFIERADE RISKER OCH VIDTAGNA SKYDDSÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA RISKER 

Ref 
nr  moment  Identifierade risker i samband med övning Befintliga 

skyddsåtgärder  Åtgärder 

1 transporter transporter till och från 

Räddningspersonal 
är utbildad att 
arbeta vid likande 
situationer. 

Informera tredje man 
genom skyltning på 
tillfartsvägar om 
pågående övning. 

2 lyft I samband med räddning av nödställd kommer lyft att förekomma  
Räddningstjänstens 
personal är utbildad 
inom ergonomi.  

1. Påminna personal 
om vikten att tänka på 
arbets-ställningar osv i 
samband med lyft. 

                                  
2.Genom så kallade 
torrövningar där den 
nödställde inte behöver 
lyftas/ förflyttas. 

3 
arbete i trånga 

utrymmen 
I samband med räddning av nödställd kommer arbete i trånga utrymmen 

att förekomma  
Åtkomstspärrar 

Säkerställ att endast för 
övning 
nödvändigpersonal, 



 

 

vistas i trånga 
utrymmen. 

4 
arbete i närhet 

av el arbeten i direkt närhet till elektriskutrustning 

Anläggningen  har 
all kapsling på plats 
som den normalt är 
och vara spänning 
satt 

Räddningsövning 
föregås av 
informationsmöten där 
Vestas Skyddsombud 
redogör för el-risker. 

5 
stopp o 

avställning avställning av utrustning för säkerställande av 0 funktion 

Skyddssystem 
(blockeringar) 
Skrivna godkända 
instruktioner rutiner. 

Vestas personal skall 
närvara eller ombesörja 
samtliga manövrar. Det 
utföres med hjälp av 
skrivna och godkända 
instruktioner. 

6 
felaktig 

manövrering 
Finns personal på plats som inte är tränad specifikt på Vestas turbiner, 

där det alltid föreligger risk för felaktig manöver. 

Skyddssystem 
(blockeringar) 
Skrivna godkända 
instruktioner rutiner. 

Vestas personal skall 
närvara eller ombesörja 
samtliga manövrar. Det 
utföres med hjälp av 
skrivna och godkända 
instruktioner. 



 

 

7 
Heta/ varma 

ytor.  

Varmed det kommer befinna sig avsevärt mer personal i maskinhuset 
kommer större ytor behövas än de normala gångstråken. Därav finns risk 

att heta ytor förekommer. 
Åtkomst-skydd 

Räddningsövning 
föregås av 
informationsmöten där 
Vestas skyddsombud 
redogör förekomsten av 
heta ytor 

8 
onormala 

gångvägar i 
maskinhus 

onormalt många personer i maskinhus kan givare och annan utrustning bli 
utsatt för ofrivillig åtkomst.  

Åtkomst-skydd 

Räddningsövning 
föregås av 
informationsmöten där 
Vestas skyddsombud 
förvisar användning av 
vindkraftverkets 
utrymmen.  

9 Klättring i torn Många relativt ovana personer kommer vistas och klättra i torn. 
permanenta 
fallskydd 
installerade 

1. Räddningsövning 
föregås av 
informationsmöten där 
Vestas arbetsledare 
förvisar användning av 
vindkraftverkets 
utrymmen.               
2.Vilopauser samt 
tidsbestämd Lunchrast.  



 

 

10 

arbete där 
annan 

verksamhet 
pågår på ett 
högre plan. 

Fallande objekt 
Personlig 
skyddsutrustning 
(hjälm) 

Kraven på personlig 
skyddsutrustning 
redovisas vid 
föregående 
informationsmöten. Det 
gäller även 
skademarkörer. 

11 trånga 
utrymmen Lågt till tak i anläggningen, utrustning och apparater i huvudhöjd 

1. Personlig 
skyddsutrustning 
(hjälm)  

2. ut markering av 
risker. 

Räddningsövning 
föregås av 
informationsmöten där 
Vestas lokala 
skyddsombud redogör 
för risker samt anvisar 
räddningsarbetets 
färdvägar 

12 arbete på höjd Fall från höjd både personal och verktyg/ saker 

1. Personlig 
skyddsutrustning 
(hjälm samt 
klätterutrustning)  

2. Regelbundna 
skyddsronder 

1. Räddningsövning 
föregås av 
informationsmöten där 
Vestas skyddsombud 
förvisar användning av 
vindkraftverkets 
utrymmen.                

2. Fickor/ etc. töms på 
lösa föremål. 



 

 

13 arbetarens 
fysiska status  Trötthet från klättring 

Höghöjds-utbildad 
personal/ 
Hälsokontrollerad 
personal 

Vilopauser samt 
tidsbestämd Lunchrast.  

14 

arbeta på eller i 
närheten av 

rörliga 
maskindelar 

eller utrustning 

Fastna, dras in i maskin 

Skyddssystem 
(blockeringar) 
Skrivna godkända 
instruktioner rutiner. 

Räddningsövning 
föregås av 
informationsmöten där 
Vestas arbetsledare 
redogör för risker samt 
anvisar 
räddningsarbetets 
färdvägar 

15 arbete på höjd Okontrollerad rörelse av HUB 

Skyddssystem 
(blockeringar) 
Skrivna godkända 
instruktioner rutiner. 

Vestas personal skall 
närvara eller ombesörja 
samtliga manövrar. Det 
utföres med hjälp av 
skrivna godkända 
instruktioner. 

 

  



 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTENS INSATS VID LARM FRÅN YTTERBERG OCH ÅMLIDEN 
VINDKRAFTPARKER 
 

1 INBROTTSLARM  

Mottages av Eldrift/ kopplingsansvarig som tillsammans med El-underhåll beslutar om åtgärd. Vid misstanke om 
inbrott kan polis/ RT inkallas för att säkerställa åtgärd. 

 

2.A BRANDLARM STÄLLVERK 

Mottages av Eldrift/ kopplingsansvarig som tillsammans med El-underhåll beslutar om åtgärd utifrån eventuella 
driftlarm samt eventuellt pågående arbeten i ställverk. 

 

2.B  BRANDLARM TURBIN 

Brandlarmet på turbin bryter huvudströmbrytaren som sitter nere i turbinkällaren vilket medför att eventuell el-
brand stoppas. För övrigt är inte larmet kopplat till någon larmcentral. Vid brand i turbin är Räddningstjänstens 
uppgift att skydda spridning av brand och avgränsa området så att inte människor och djur skadas. 

 

5 LARM ARBETSPLATSOLYCKA 

Handhavande a enligt polis och Räddningstjänst normala rutiner  

6 MILJÖOLYCKA 

Larm från miljöolycka kallar RT till platsen när den lokala organisationen inte är närvarande eller kan klara av 
den uppkomna situationen. Särskilt beaktande av färskvattentäkten inom Åmliden vindkraftpark som ligger i 
vattenavrinningsområdet från T1, T2 och T3. 

 

7 ÖVRIGA LARM FRÅN TREDJE PERSON  

Larm från tredje person mottages via larmnummer (0953-100 44) och handhas normalt av Eldrift/ 
kopplingsansvarig som lokalt kan nyttja El-underhåll till att avhjälpa. När akut hjälpinsats krävs larmas RT. 

8 VÄGHÅLLNING 

Akuta ärenden på helger och ledig tid när inte vindparksansvarig kan nås för felavhjälpning. kan väghållaren 
kontaktas på 070-582 59 74. Det ska endast nyttjas när väg inte är framkomligt och akut behov föreligger 
eller risk för att väg-skada kan uppstå. Rapportera till produktion@vasavind.se 

mailto:produktion@vasavind.se
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