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1 INLEDNING 
 
Arbete på Miljölaboratoriet innebär många gånger att handskas med ämnen och apparater som 
kan vara farliga. I detta dokument behandlas en del farliga ämnen (giftiga, frätande, brännbara 
eller explosiva), som kan komma att användas under arbetet på Miljölaboratoriet. Vidare berörs 
några vanliga arbetsoperationer som är förenade med risker samt möjligheterna att minska dessa. 
 
Ett tack framförs till avdelningen för Kemiteknik Institutionen för Kemi och Metallurgi, LTU 
vars dokument Säkerhet vid kemiskt arbete ligger till grund för denna anvisning. Dessutom har 
hänsyn tagits till Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS). Förbättringsförslag och 
synpunkter är välkomna och lämnas till Miljölabbets samordnare. 
 
2 ALLMÄNNA REGLER 
 
Alla ämnen på laboratoriet behandlas, om man inte säkert vet att de är ofarliga, som om de vore 
gifter! 
Förgiftningar genom fasta eller flytande ämnen kan undvikas genom iakttagande av största 
möjliga ordentlighet och renlighet vid allt laboratoriearbete. Vid arbete som omfattar gasformiga, 
giftiga eller hälsovådliga föreningar, kan man skydda sig genom att arbeta i dragskåp eller i 
slutna reaktionsanläggningar. 
 
2.1 Ögonskydd 
 
Ögonskydd skall användas om detta inte är uppenbart onödigt. Vid arbete, där frätande ämnen 
eller ämnen som på annat sätt kan orsaka ögonskada används på så sätt att det finns risk för stänk, 
skall ögonskydd alltid användas. Ögonskydd skall också användas av andra som riskerar att 
utsättas för stänk av ämnen som kan orsaka ögonskada. 
 
Som ögonskydd kan tjäna egna glasögon, skyddsglasögon, ansiktsskärm eller (någon gång) 
gasmask. De som använder kontaktlinser skall ha heltäckande ögonskydd (typ 
motorcykelglasögon) eller ta ur linserna och använda egna glasögon. 
 
2.2 Skyddsklädsel 
 
Skyddsklädsel (rock eller -förkläde) är obligatorisk. För att minimera skaderisken i samband med 
brand skall skyddsrocken inte vara tillverkad av syntetiska material. (Klädsel i syntetmaterial 
avråds från överhuvudtaget). Syntetmaterial brinner i allmänhet bättre än naturmaterial. 
Dessutom kan syntetmaterialen smälta av värmeutvecklingen och fastna i underliggande klädsel 
eller i huden. Skadan riskerar därmed att bli allvarligare än den skulle behöva bli. 
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Ytterligare en risk med syntetmaterial är statisk elektricitet. Detta kan ge upphov till 
gnistbildning, dvs utgöra en brandfara. Särskilt gäller detta för nylon och i kombination med skor 
med gummisula. 
 
2.3 Skyddshandskar 
 
Skyddshandskar är ibland nödvändiga att bära men skall, då de inte behövs, tas av. Ev. spill på 
handskarna sprids lätt till exempelvis dörrhandtag, flaskor och burkar om man ständigt har 
handskarna på sig. 
 
Tänk på att många ämnen (främst organiska) kan tränga igenom gummi. Ta därför omedelbart av 
handskarna om Du fått spill på dessa och tvätta för säkerhets skull av händerna. Skyddshandskar 
ger inte något permanent skydd mot kemikalier utan endast en extra tidsfrist. 
 
2.4 Förbud mot förtäring 
 
Rökning är absolut förbjuden på laboratoriet. Dels utgör det en brandrisk men är dessutom av 
arbetsmiljöskäl olämpligt. Det är förbjudet att äta och dricka på laboratoriet. Främsta skälet till 
detta är arbetsmiljömässigt. Det finns alltid en risk att man får kemikalier på händerna i samband 
med laborativt arbete. Om man sedan stoppar i sig mat, frukt eller godis, men även snus etc, ökar 
förgiftningsrisken. Man bör av denna anledning också tvätta händerna noga innan man lämnar 
laboratoriet. 
 
2.5 Ordning på arbetsplats 
 
Håll laboratoriebord och andra arbetsplatser (vågar, dragskåp mm) rena och fria från överflödiga 
glasföremål, apparater och kemikalier. Risken för spill och olyckor minskar betydligt om 
arbetsytorna är fria. Det blir även lättare att ta upp spill ju färre saker som ligger på t.ex. bordet. 
 
Om experiment skall pågå under flera dygn, sätt på en tydlig lapp som märks med namn, 
varaktighet, vad för slags material man sysslar med och eventuell kontaktkoordinater.  
 
Håll golven fria från föremål som man kan snubbla på eller sparka sönder.  
 
Ytterkläder lämnas utanför Miljölaboratoriet. Om detta inte är möjligt t.ex. för studenter finns det 
krokar uppsatta innanför ingången till undervisningslabbet F651 som kan användas. 
 
2.6 El / Brännare 
 
Ojordad elektrisk utrustning kan göra ledare (metallbitar, vatten, lösningar mm) i närheten 
strömförande. Använd därför alltid skyddsjordad utrustning. Kontrollera dessutom att sladdar och 
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kontakter är hela, rena och torra. Brännare får ej ställas brinnande under, eller i närheten av, de 
elektriska plintarna. 
 
2.7 Kemikalier 
 
Förrådsflaskor innehållande koncentrerade syror får ej bortföras från uppställningsplatsen. 
Förvaringskärl med frätande ämnen får inte ställas på hyllor, eller i skåp över ögonhöjd. Måste 
större mängder reagens eller lösningsmedel transporteras sker detta säkrast genom att flaskan 
bärs placerad i en hink. Kemikalier skall omedelbart ställas tillbaka på sin plats efter uppvägning 
eller uppmätning. 
 
Förvara aldrig kemikalier i omärkta kärl. Sätt på tydlig etikett eller skriv direkt på kärlet vad det 
innehåller, ditt namn och datum då lösningen bereddes eller syntesen utfördes (Vad?, Vem? och 
När?). 
 
Kemikalier skall förvaras i lämpliga kärl som är både resistenta mot respektive kemikalie och 
stadiga. P.g.a. det sistnämnda kravet skall lösningar ej förvaras i mätkolvar. Mätkolvar är 
dessutom dyra förvaringskärl. 
 
Undvik att ställa kemikalier i direkt solljus. Uppvärmning kan få substansen att förångas och 
trycket kan bli för högt för kärlet. Solljuset innehåller även energi som kan vara tillräcklig för att 
starta reaktioner. Förvara ej giftiga och brännbara ämnen tillsammans. Om kemikalien är både 
brännbar och giftigt, som t.ex. metanol, ska den förvaras som brännbar. 
 
2.8 Avfall / Spill 
 
Kasta avfall i rätt behållare: papper i papperskorg, stickande och skärande avfall i kartonger 
märkta glasavfall, kemikalier och lösningsmedel i förekommande fall i härför avsedda 
uppsamlingskärl. Vid uppsamling av kemikalierester måste man tänka sig för så att inga 
oönskade reaktioner kan ske i uppsamlingskärlen. Om dessa, på grund av t.ex. värmeutveckling, 
börjar läcka eller explodera, är uppsamlingen till mer skada än nytta. 
 
Tag omedelbart hand om alla utspillda kemikalier (även vatten). Du som spillt vet vad som måste 
göras. Den som kommer efter måste behandla spillet som livsfarligt.  
 
Små mängder av vätskor kan, om nödvändigt efter utspädning, neutralisation eller 
oskadliggörande, torkas upp med papper. Fasta föreningar löses i lämpligt lösningsmedel, 
oskadliggörs om nödvändigt, och torkas därefter upp. Alternativt kan fasta föreningar samlas upp 
direkt i lämpligt kärl. Spill på vågskålar borstas försiktigt över på ett papper eller ner i ett 
lämpligt kärl. Blås inte bort spillda kemikalier från t ex vågar, p.g.a. risken att de då virvlar upp i 
ögonen och/eller munnen. Hänsyn måste tas till de utspillda föreningarnas reaktivitet (se tabell 1). 
Större mängder spill tas lämpligast om hand genom att sugas upp i ett inert adsorptionsmedel 
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t.ex. vermiculit. Det uppsamlade spillet samlas sedan i särskilt kärl för vidare behandling, 
deponering eller destruktion. 
 
En grov orientering om åtgärder vid spill ges i tabell 1. 
 
Tabell 1 Åtgärder vid kemikaliespill. 

Ämne  Åtgärd 
Syror  Skölj rikligt med vatten, neutralisera ev. med fast NaHCO3. 
Alkali  Skölj rikligt med vatten, neutralisera ev. med fast NaHSO4. 
Brom  Oskadliggör med en mättad lösning av Na2S2O3. Reducerar brom till bromidjon.  

Skölj med vatten. 
Sura organiska 
föreningar 

Överför till salt genom reaktion med NaHCO3 (för starka syror) eller utspädd NaOH (för 
svaga syror). Torka upp och skölj med vatten. 

Basiska organiska 
föreningar  

Överför till salt genom reaktion med utspädd HCl. Torka upp och skölj med vatten 

 
2.9 Efterarbete / Diskning 
 
Efter avslutat arbete skall arbetsplatsen städas och all använd utrustning diskas. Tänk vid 
diskningen på att alla kemikalier inte är vattenlösliga, det kan vara nödvändigt att före diskning 
med vatten och diskmedel använda t ex syra, bas, organiskt lösningsmedel (aceton brukar vara 
bra). Avsluta alltid med vattendisk och skölj sista gången med avjoniserat vatten. Alla 
gemensamma utensilier som förvaras i glasskåp och lådor ska diskas i diskmaskin. 
 
Om disken skall blötläggas, tänk på att grovt rengöra föremålen (ta bort etiketter, avlagringar 
osv.) och glöm inte fylla dessa med vatten. 
 
2.10 Sunt förnuft 
 
Använd ditt omdöme! Inga regler kan skydda dig mot olycksfall, om du inte har tankarna med 
dig! Jäkta aldrig - stress är olyckans bäste vän! Om man stressar blir resultatet dessutom ofta 
sämre än om man tar det lugnt. 
 
Arbeta aldrig ensam på Miljölaboratoriet. Om olyckan är framme, vem skall då hjälpa dig? Se 
alltid till att du har en mobiltelefon på dig. Tänk igenom vilka risker arbetet på laboratoriet kan 
innebära och planera i förväg eventuella skyddsåtgärder (skyddsutrustning, motmedel osv). 
 
3 ARBETETS FÖRBEREDELSE 
 
3.1 Allmän säkerhetskontroll 
 
Miljölaboratoriet är försett med den säkerhetsutrustning som verksamheten kräver. Tag för vana 
att när du kommer in på laboratorier, se efter var brandsläckare, övrigt släckningsmaterial, 
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nöddusch, ögondusch, förbandsmaterial, gasmask, utrustning för andningshjälp och liknande är 
placerade. Tag också reda på lämpliga utrymningsvägar. 
 
Lär dig så fort som möjligt hur säkerhetsutrustningen fungerar, när olyckan väl skett finns ingen 
tid att läsa instruktionsböcker. 
 
3.2 Dragskåp 
 
Ventilationen i dragskåpen och övriga utsugningspunkter är i allmänhet reglerad. Tag reda på hur 
denna reglering fungerar. Kontrollera alltid vid arbete i dragskåp att ventilationen fungerar. 
 
Dragskåpsluckan bör aldrig öppnas mer än nödvändigt, helst inte mer än en tredjedel, för att 
ventilationen skall vara effektiv. Luckan skall alltid vara så långt nerdragen att den skyddar 
ansiktet på den som arbetar i dragskåpet. Då man inte arbetar i skåpet, skall luckan vara helt 
neddragen. 
 
Luftströmmen in i dragskåpet störs när man står nära framför öppningen, det bildas virvlar som 
kan suga ut luft från området närmast innanför luckan. Värmeutvecklingen framför mage och 
bröst gör att luften där stiger mot munnen och kan andas in. Fösöksuppställningen och öppna kärl 
med reagens och lösningsmedel skall därför placeras en bit in i skåpet. 
 
Då man passerar förbi dragskåpet finns risk för att luftrörelsen suger ut luft ur dragskåpet. Den 
risken är större ju snabbare man passerar, gå därför lugnt. 
 
4 GIFTIGA ÄMNEN 
 
Uppgift om ett ämnes toxicitet eller risker kan man finna på många olika ställen. Det finns flera 
bra uppslagsböcker t ex 
 
• Arbetarskyddsnämndens bok Kemiska ämnen (finns även som elektronisk resurs). 
• Bretherick´s Handbook of Reactive Chemical Hazards, Butterworth & Co, 1975 
 
Även Kemikalieinspektionens (KI) hemsida tillhandahåller information om kemiska ämnen. 
 
Universitetet har ett webbaserat kemikaliehanteringssystem som heter KemRisk och som är 
tillgängligt för all personal som har en användare. I registret går det att söka på aktuell kemikalie 
och plocka fram Säkerhetsdatablad (SDB) där det finns information om kemikaliens egenskaper, 
risker, skyddsåtgärder och omhändertagande. 
 
Vid leverans av kemikalier skall kemikalieleverantörer enligt lag bifoga Säkerhetsdatablad med 
uppgifter om egenskaper, toxicitet och lämpliga skyddsåtgärder. 
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Förpackningarna är också märkta med olika typer av symboler så kallade Faropiktogram som 
anger eventuella risker såsom frätande, eldfarlig, hälsovådlig, giftig osv Obs! Sedan 2011 gäller 
ny märkning.  
 
En uppfattning om riskerna, och vilka säkerhetsåtaganden man bör vidta med ett ämne kan man 
också få genom att söka information hos kemikalieleverantörerna, t ex Aldrich eller MERCK. 
Farliga ämnen har där en faroangivelse, H-märkning (Hazardous) och en skyddsangivelse P-
märkning (Protection). Tidigare R-märkning (Risk) och S-märkning (Säkerhet). En 
sammanställning av dessa koder, och vad de betyder, finns i allmänhet bland katalogens första 
sidor. Det finns också ofta anvisningar om hur avfall skall behandlas. Piktogram och faro- och 
skyddsangivelser finns att ladda ner från Kemikalieinspektionens hemsida http://www.kemi.se. 
 
Som exempel på särskilt giftiga ämnen kan nämnas: 
 
Oorganiska Hg, Pb och andra farliga metaller samt deras föreningar, As, cyanider (t ex KCN), 

gul fosfor (dessutom eldfarlig) 
Organiska Bensen, formaldehyd, koldisulfid, metanol, triklormetan (kloroform), 

tetraklormetan (koltetraklorid) 
Gasformiga Koloxid (CO), vätehalogenider (HF, HCl, HBr), vätecyanid (HCN), divätesulfid 

(H2S), fosfortrihydrid (PH3, fosfin), metylhalogenider, nitrösa gaser (NOX), 
halogener, svaveldioxid (SO2) 

 
Vissa organiska ämnen, t ex nitrobensen, anilin, tetraklormetan och hydrazin kan tas upp genom 
huden och ge upphov till svåra förgiftningar. Vid hantering av dessa ämnen måste 
skyddshandskar ovillkorligen användas. Skulle något komma på huden måste det genast tvättas 
bort. 
 
Långvarig eller ofta förekommande hudkontakt med många organiska, men även vissa 
oorganiska föreningar kan också resultera i icke allergiska eksem eller allergiska besvär. 
 
Kvicksilver (Hg), övriga tungmetaller och deras salter samt cyanider får inte hällas ut i vaskarna 
utan uppsamlas i särskilda kärl. Observera, att ångorna ovanför metalliskt Hg kan förorsaka 
förgiftning. Hg får därför aldrig förvaras i öppna kärl. 
 
Allt arbete med giftiga gaser eller där giftiga gaser kan bildas skall utföras i dragskåp. Detta 
gäller även arbete med illaluktande föreningar, även om de inte är giftiga. H2S ger stark lukt 
redan vid mycket låga koncentrationer (under "farlighetsgränsen"), medan CO, HCN och 
kväveoxider är luktfria även vid farliga koncentrationer.  
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5 FRÄTANDE ÄMNEN 
 
Starkt sura och alkaliska lösningar är stark frätande och bör handhas med stor försiktighet. 
Särskilt kritiskt är det att få alkaliska ämnen i ögonen. Även en del svaga organiska syror som 
myrsyra (HCOOH) och ättiksyra (CH3COOH) kan i koncentrerad form ge upphov till frätskador. 
 
Halogenhaltiga föreningar är ofta frätande. Lättflyktiga, halogenerade ämnen används t ex ofta 
som tårgas. Bland viktiga ämnen i denna grupp kan nämnas klorättiksyra, organiska syraklorider, 
fosforklorider, tionylklorid (SOCl2) och tenn(IV)klorid. Andra vanliga frätande ämnen är 
ättiksyraanhydrid, formaldehyd, fenol, hydrazin, fenylhydrazin, kromtrioxid och ammoniak. 
 
Brom är starkt frätande i både flytande och gasformigt tillstånd. Den angriper huden snabbt och 
ger svårläkta sår. Ångorna angriper främst andningsorganen. Koncentrerade lösningar av 
väteperoxid (H2O2) är stark frätande. De är dessutom eldfarliga, då de i kontakt med trasor, 
papper o dyl kan vålla självantändning. 
 
5.1 Försiktighetsåtgärder 
 
•  Pipettera aldrig med munnen. Använd peleusboll eller annan pumpanordning! 
•  Gummihandskar bör användas där frätande ämnen kan komma i kontakt med händerna. 
•  Tag av armband, armbandsur, ringar o dyl. 
•  Slå aldrig vatten i konc. svavelsyra. Överhettning ger då upphov till stänk. Sätt i stället syran 

försiktigt till vattnet, i små portioner och under omrörning. Även andra koncentrerade syror bör 
spädas ut på detta sätt. 

•  Allt arbete där frätande eller giftiga gaser kan bildas skall bedrivas i dragskåp. 
 
6 BRANDFARLIGA OCH/ELLER EXPLOSIVA ÄMNEN 
 
De flesta organiska lösningsmedel är ytterst eldfarliga. De har låg kokpunkt och avger redan vid 
rumstemperatur ångor som med luft ger brännbara eller explosiva blandningar. Ångorna är ofta 
tyngre än luft och kan rinna vida omkring på bord och kan därför antändas av lågor, varma 
kokplattor o dyl på flera meters avstånd. Använd därför minsta möjliga mängd av dessa 
lösningsmedel och arbeta i dragskåp utan lågor eller heta föremål i närheten. 
 
Många organiska lösningsmedel avger även vid låga temperaturer tillräckligt mycket ånga för att 
med luft ge explosiva blandningar. Dessa lösningsmedel (t ex eter, petroleumeter, aceton) får 
därför inte förvaras i vanliga kyl- eller frysskåp och -boxar, p.g.a. risk för gnistbildning i 
termostat, belysning osv. Använd s k laboratoriekyl respektive -frys och för säkerhets skull 
tätslutande kärl. 
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Om man är osäker på en organisk vätskas brandfarlighet är följande två värden bra att slå upp: 
 
• Antändningstemperatur (Autoignition point) 
• Flampunkt (Flash point) 
 
Det första värdet avser den lägsta temperaturen vid vilken ett brännbart ämne självantänder i 
frånvaro av gnistor eller lågor. Det andra anger den lägsta temperaturen vid vilken en brännbar 
vätska avger ångor som kan antändas i luft. Tänk på att elektrisk utrustning samt hantering av 
metallbitar eller annat material kan orsaka gnistor. Detta innebär att om något av dessa värden 
ligger nära eller t o m under rumstemperatur, så skall hänsyn tas till säkerhetsåtgärder mot brand. 
Kompletterande information finns att läsa i universitetets dokument Information om hantering av 
brandfarlig gas och vätska. 
 
https://www.ltu.se/cms_fs/1.95561!/file/Riktlinjer%20organisatoriskt%20Ltu%202012_1.pdf. 
 
Organiska lösningsmedel får inte hällas ut i vaskarna med undantag för sådana som är 
fullständigt blandbara med vatten och dessutom inte giftiga (etanol och aceton). Övriga 
lösningsmedel skall samlas i härför avsedda kärl. 
 
Brännbara gaser som vätgas, metan, acetylen, koloxid, svavelväte m fl. är också lättantändliga 
och explosiva. Ämnen som i sig själva inte är brännbara kan ge upphov till eldfarliga substanser. 
Kalciumkarbid och aluminiumkarbid t ex ger med vatten acetylen respektive metan, som båda är 
brännbara. 
 
Oxidationsmedel som HNO3, KClO3, HClO4 och NH4NO3 kan, då de kommer i kontakt med 
organiskt material som t ex kol, papper och kork, ge upphov till kraftiga explosioner. Försiktighet 
skall även iakttagas med organiska lösningsmedel (t ex alkoholer) i samband med dessa 
föreningar. 
 
Organiska föreningar med hög syrehalt är ofta explosiva. Välkända exempel utgör nitroglycerin 
(glyceroltrinitrat) och trotyl (2,4,6-trinitrotoluen, TNT). Just föreningar med flera nitrogrupper 
bör behandlas med försiktighet, om man inte med säkerhet vet att de är ofarliga. I en 
ammoniakalisk AgNO3-lösning kan bildas ämnen (t ex NAg3), som exploderar vid endast en lätt 
skakning. 
 
Gul fosfor är både giftig och eldfarlig, då den självantänder i luft. Den förvaras därför under 
vatten. Rester av gul fosfor förbränns i dragskåp. 
 
Natrium är ytterst reaktivt och fattar eld om det får ligga oskyddat i luft. Det måste förvaras - 
och helst hanteras - under fotogen eller någon annan liknande vätska. Det reagerar närmast 
explosivt med vatten och bör således skyddas mot fukt. Det är absolut förbjudet att kasta 
natriumrester i vasken eller avfallstunnan. Alla natriumrester måste antingen förvaras i fotogen, 

https://www.ltu.se/cms_fs/1.95561!/file/Riktlinjer%20organisatoriskt%20Ltu%202012_1.pdf.
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eller förstöras genom att små bitar av natrium får reagera med etanol (vätgasutveckling!) i 
dragskåp. 
 
Även övriga s.k. alkalimetaller beter sig på liknande sätt, ju värre desto längre ner i det periodiska 
systemet de står. 
 
6.1 Åtgärder vid brand 
 
De flesta fall av bränder på laboratorier är av en så liten omfattning att de med enkla medel kan 
bekämpas. Man måste dock veta vad man skall göra för att inte situationen skall förvärras och en 
liten brand utvecklas till en eldsvåda. Vid släckning av en brand gäller det att förhindra att endera 
syre eller det brännbara materialet tillförs brandhärden. 
 
För brand i papper och trä kan vatten användas så vida inte branden uppstått på grund av reaktion 
mellan t ex en alkalimetall som natrium och vatten. Vatten får aldrig användas vid brand i 
organiska lösningsmedel eftersom dessa i allmänhet är lättare än vatten. De flyter därför ovanpå 
vattnet, fortsätter att brinna och elden sprids istället för att släckas. Vatten får heller aldrig 
användas om strömförande föremål finns i närheten av brandhärden. Detta är direkt livsfarligt! 
 
6.1.1 Liten brand 
 
Mycket små bränder kan ofta släckas genom kvävning, t ex om en mindre mängd lösningsmedel i 
en bägare fattat eld kan denna kvävas genom att bägaren täcks och lufttillträde därmed 
förhindras. En mindre brand på en bänkyta kan släckas med hjälp av sand. För säkerhets skull 
kan det dock även i sådana fall vara lämpligt att använda brandsläckare. 
 
Brand i kläder kan antingen släckas under nödduschen eller genom kvävning. I det senare fallet 
läggs personen omkull och en filt, rock eller liknande förs från huvudet och neråt kroppen för att 
så gott som möjligt skydda huvudet från brännskador. 
 
Syntetmaterial får aldrig användas i detta fall. Förhindra under alla omständigheter att personen i 
fråga förflyttar sig i onödan då detta ökar syreförsörjningen av branden och därmed dess 
omfattning. 
 
6.1.2 Användning av brandsläckare 
 
Kolsyresläckare kan användas då vattensläckning eller kvävning av branden inte är lämplig eller 
möjlig. Koldioxiden, som kommer ur släckaren i fast form, är dels kylande och dels tyngre än luft 
och därigenom kvävande. Släckarens munstycke riktas mot brandhärdens ena kant och förs 
sedan, allt eftersom elden släcks, över mot den andra kanten. Alternativ till kolsyresläckaren är 
pulversläckare och skumsläckare. Kolsyresläckare får absolut inte användas mot personer p g a 
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den starkt kylande effekten. CO2 har en temperatur av -78°C. Inte heller pulver-eller skumläckare 
skall användas mot person p.g.a. kvävningsrisken.  
 
6.1.3 Stor brand 
 
Skulle en större brand inträffa i ett laboratorium skall alla personer som vistas i lokalen först 
uppmärksammas om detta och lokalen utrymmas. Ingrip sedan omedelbart för att begränsa 
branden. Tillkalla brandkåren 112 om det inte är uppenbart att branden omedelbart kan släckas. 
Flytta, om möjligt utan risk för personskada, ut gasbehållare och brandfarliga lösningsmedel. 
Stäng huvudgaskranen. Stäng av ventilationen (ventilationen stängs automatiskt vid ett 
brandlarm) och stäng dörren till laboratoriet för att minska lufttillträdet. Varna och utrym 
angränsande laboratorier om explosionsrisk föreligger. Mer information finns i Universitetets 
brandskyddsdokument 
 
https://www.ltu.se/cms_fs/1.95561!/file/Riktlinjer%20organisatoriskt%20Ltu%202012_1.pdf 
 
7 FARLIGA ARBETSMOMENT 
 
Använd aldrig utrustning som du inte har kunskap om. Rådfråga alltid instrument- eller 
utrustningsansvarig alternativt din handledare eller miljölabsansvarig innan arbete påbörjas. Viss 
utrustning inom labbet kräver särskild behörighet och utbildning för att få användas. Det gäller 
t.ex. för traversen i projekthallen samt XRF-instrumentet (röntgenfluorescens-spektrofotometer) 
 
7.1 Hantering av glas och kanyler 
 
7.1.1 Glasrör genom gummipropp 
 
Iakttag försiktighet, då glasrör skall föras genom gummiproppar och korkar, då gummislang skall 
trädas på glasrör eller då en peleusboll skall sättas på en pipett. Glaset glider betydligt lättare 
genom gummit, om det är fuktat med vatten eller glycerin. 
 
Glasrör och glasstavar skall alltid rundsmältas i ändarna. 
 
Trasigt glas och övrigt glasavfall skall kastas i särskilda lådor för stickande och skärande avfall 
och absolut inte i vanliga papperskorgar. 
 
7.1.2 Glasapparatur ansluten till gastub/tryckluft 
 
Då glasapparatur ansluts till gastuber eller tryckluftsledning, skall någon slags säkerhetsventil 
inkopplas, så att farligt övertryck ej kan uppstå. 
 

https://www.ltu.se/cms_fs/1.95561!/file/Riktlinjer%20organisatoriskt%20Ltu%202012_1.pdf
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Vid arbete med evakuerad glasapparatur skall särskild försiktighet iakttagas. Använd endast för 
evakuering avsett glas (OBS! ej erlenmeyerkolvar, E-kolvar). Apparatur som står under vakuum 
får ej upphettas över fri låga. Använd värmebad som alltid avlägsnas innan vakuum bryts. 
 
7.1.3 Uppvärmning 
 
När utrustning av glas utsätts för kraftig uppvärmning eller utsätts för andra påfrestningar som 
kan spränga glaset, skall nödvändiga skyddsåtgärder mot skada genom glassplitter eller stänk av 
innehållet vara vidtagna. 
 
7.1.4 Kanyler 
 
Kanyler/sprutspetsar ska direkt efter användandet läggas i behållare för stickande och skärande 
avfall för att undvika stickskador. Tag med behållaren till din arbetsplats och lägg ner kanylen 
direkt i behållaren. Vid risk för smittspridning är detta av största vikt.  
 
7.2 Elektrisk apparatur 
 
Vid arbete med elektrisk apparatur, kontrollera att isoleringen på kontakter och sladdar är hel. 
Fuktighet kan göra annars oledande föremål elektriskt ledande. Vid hopkoppling av elektrisk 
apparatur får väggkontakten ej vara ansluten. Vid isärkoppling gäller att väggkontakten först 
bryts. En sladd får aldrig vara kopplad till spänningsförande kontakt i ena änden, medan den 
andra änden ligger fri och lätt åtkomlig. Anmäl omedelbart felaktigheter på ledningar och 
apparatur. 
 
7.3 Gastuber 
 
Gastuber skall behandlas med varsamhet. De skall fixeras så att de ej kan falla omkull, eftersom 
de kan explodera vid slag och stötar. Gastuber får ej heller utsättas för stark uppvärmning. Till 
gastuber får endast kopplas sådan ventil som är märkt med gasens namn kontrollera även att rätt 
packning används. Ventiler till syrgastuber får ej smörjas med vanliga smörjmedel, då detta kan 
vålla svåra explosioner. Gasbehållare skall transporteras på särskilda transportkärror i vilka de 
kan spännas fast. 
 
Rum i vilka gastuber förvaras skall utmärkas med speciella varningsskyltar med texten 
Gasbehållare, bringas i säkerhet vid brandfara. Skylten sätts upp som ledning och varning för 
brandpersonal vid eventuell eldsvåda. 
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7.4 Apparatur utan övervakning 
 
Apparatur, som vid driftstörning kan ge upphov till arbetsmiljörisker och som avses vara igång 
utan sakkunning övervakning, skall förses med tydlig information om dessa förhållanden samt 
om åtgärder vid driftstörning. 
 
8 OM OLYCKAN ÄNDÅ ÄR FRAMME 
 
8.1 Nödsituation! Ring 112 
 
Vid allvarliga olycksfall ring 112 (slå en 0 för att komma ut på linjen). Under detta 
telefonnummer nås: 
 
• Ambulans 
• Brandkåren och annan räddningstjänst 
• Läkare 
• Giftinformation 
• Polis 
 
Ange namn, adress och typ av skada eller olyckshändelse samt antal skadade. Bästa ingång för 
Miljölaboratoriet är F18.  
 
Vid brand kan brandkåren också larmas med hjälp av knappen märkt Brandlarm i korridoren vid 
Miljölaboratoriets ingång. Där finns även en brandpost. Blockera ej utrymningsvägar och 
brandsläckningsredskap! 
 
8.2 Första hjälpen 
 
Ge enkla men nödvändiga sjukvårdsåtgärder i fall personer skadas vid olycksfall. En grov 
orientering om första hjälpen visas i tabell 2. 
 
I varje hus på universitetet finns en hjärtstarter. I F-huset är den placerad i korridoren närmast 
huvudingång F11. Med hjärtstartern finns tydliga instruktioner hur den ska användas. 
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Tabell 2 Första hjälpen vid olycksfall på laboratoriet. 

Skada  Åtgärd  
Skärsår Tvätta med vatten eller sårrengöringsvätska eller alkohol; sterilt förband 
Brännskada Spola rikligt och länge med kallt vatten; om smärtan återkommer vid avbruten vattenspolning 

återupptas denna; sterilt förband 
Ögonskador  Spola rikligt och länge med tempererat vatten; 10-15 min. mot syra, 20-30 min. mot bas; se till 

att ögat är öppet under sköljningen; sök alltid läkare 
Syra på huden  Tvätta först rikligt med vatten och sedan med 2 % natriumvätekarbonatlösning; desinficera med 

sårrengöringsvätska eller alkohol 
Alkali på 
huden  

Tvätta först rikligt med vatten och sedan med 1 % ättiksyra; desinficera med 
sårrengöringsvätska eller alkohol. 

 
8.3 Efter räddningen 
 
Vid icke brådskande transport till sjukhus, t ex med taxi eller egen bil måste någon ändå följa 
med den skadade även om denne tror sig kunna klara sig själv. Var noga med att upplysa 
sjukhuspersonalen om skadans art, speciellt vid kemikalieskador, då denna personal inte alltid 
kan vara insatt i alla detaljer rörande dessa. Ta gärna med 
varuinformationsblad/säkerhetsdatablad om möjligt. 
 
Varje olyckshändelse med personskador, även till synes obetydliga, skall genast meddelas 
skyddsombudet. Även allvarligare tillbud ska rapporteras. Görs i Primula. 
 
9 KOM IHÅG-LISTA 
 
• Skyddsglasögon (eller vanliga glasögon) skall användas vid hantering av frätande ämnen. 
• Skyddsklädsel skall alltid bäras. 
• Tag reda på var skyddsutrustning (brandsläckare, nöddusch, ögondusch, förbandslåda) finns 

och hur den fungerar innan du börjar arbeta. 
• Ät, drick, snusa eller rök ej på Miljölaboratoriet. 
• Håll alltid arbetsplatsen fri från överflödiga flaskor, glasföremål, apparater, kemikalier osv. 
• Håll golven fria från föremål som man kan snava på eller sparka sönder. 
• Torka omedelbart upp utspillda kemikalier, inklusive vatten. 
• Pipettera aldrig direkt med munnen, använd istället peleusboll eller annan lämplig 

suganordning. 
• Undvik alltid att ta i kemikalier med händerna; använd sked eller spatel. 
• Sätt alltid tydliga etiketter på alla preparat- och reagensflaskor samt försöksuppställningar. 

Specificera Vem?, Vad? och När? 
• Gör en riskanalys. Tänk igenom riskerna med ett försök och vidta i förväg mot- och 

skyddsåtgärder. 
• Ha alltid lämpliga motmedel tillhands för att oskadliggöra gifter eller frätande substanser. 
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• Undvik att utsätta kemikalier för direkt solljus. 
• Arbeta aldrig ensam på laboratoriet. 
• Skyddsjorda elektrisk apparatur. 
• Kasta stickande och skärande avfall i härför avsedda kartonger eller behållare, inte i 

papperskorgarna. 
• Slå rester av lösningsmedel och reagens i härför avsedda uppsamlingskärl. Undantag medges 

för vissa ämnen som är fullständigt blandbara med vatten som aceton, etanol, vanliga syror och 
baser. 

• Arbete med hälsofarliga och illaluktande ämnen utförs alltid i dragskåp. Luckan skall då vara så 
långt nerdragen som möjligt och minst så långt att ansiktet är skyddat. 

• Jäkta inte. En stressad laborant är en olycksrisk och uppnår sämre resultat på längre tid. 
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Jag har läst och accepterat reglerna 
 
 
 
__________________________________   ______________________ 
Namn och underskrift       Plats och datum 
 
 
 
 
 
Min handledare/eller person med arbetsmiljöansvar bekräftar att jag har förstått och accepterat 
reglerna och att jag är godkänd vid Laboratoriesäkerhetsquizzen. 
 
 
__________________________________   ______________________ 
Namn och underskrift       Plats och datum 
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