För eget tillträde till Studsvik Tech Park gäller följande:







Godkänd säkerhetsprövning, genomförs av arbetsgivaren enligt mall Säkerhetsprövning
inhyrd
Godkänt drogtest, resultat för följande droger ska framgå av protokollet:
o Cannabis
o Amfetamin/Ecstasy (MDMA)
o Kokain
o Opiater
o Bensodiazepiner
Utbildning Skydd och Säkerhet (SoS),
länk https://login4.competencetool.se/Kkvgemensam/CourseCatalog
Påskrivet dokument Tillträdesvillkor och personuppgiftshantering
Giltig föranmälan

Ska den inhyrda utföra arbete på kontrollerat område gäller utöver kraven ovan följande:
 Utbildning Strålskydd i praktiken (SiP), se mer info nedan hur anmälan ska ske.
 Om Strålskydd klassar entreprenören till kategori A ska en radiologisk läkarundersökning ha
genomförts och läkaren ska ha utfärdat Tjänstbarhetsintyg för arbete med joniserande
strålning, vilket ska lämnas in enligt nedan.
Ska den inhyrda arbeta temporärt på skyddat område utomhus gäller kraven för eget tillträde, samt
Utbildning Strålskydd för skyddat område utomhus, anmälan görs till kursadmin@cyclife-edf.com
Ska den inhyrda arbeta med avfallshantering på skyddat område utomhus gäller samma krav som
för arbete på kontrollerat område.

Utbildning Strålskydd i Praktiken (SiP)
Anmälan till SiP för entreprenörer/inhyrda som ej ska ha ledsagare sker enligt nedan. Utbildningen är
kombinerad teoretisk och praktisk utbildning. Utbildningen är lärarledd. Utbildningen omfattar ca 6
timmar och genomförs på plats på anläggningen. Godkänd SoS utbildning är ett krav för att få delta i
SiP.
Anmälan sker enligt dokumentet Utbildningstillfällen SiP Grund, i anmälan anger du ditt namn, vilken
utbildning du vill anmäla dig till, företag som du är anställd på samt dina kontaktuppgifter
Informera i god tid vid behov av utbildning SiP på engelska.

Samtliga utbildningsintyg, säkerhetsprövning, drogtest, tillträdesvillkor och tjänstbarhetsintyg
ska skickas till Säkerhetshandläggaren, sakerhetshandlaggare@cyclife-edf.com eller brevledes
till Säkerhetshandläggare Cyclife Sweden AB, Box 610 61110 Nyköping

Förnya tillträdeskriterier
Tillträdeskriterierna för eget tillträde ska repeteras med olika tidsintervaller. Ett automatiserat system
skickar ut information till dig om vad du behöver förnya, samt hur lång tid du har på dig att förnya
kriteriet innan du blir spärrad. Systemet har avsändaradress noreply@studsvik.se

Besökare
För besökare till Studsvik Tech Park gäller följande:
 Giltig föranmälan
 Påskrivet dokument Tillträdesvillkor och personuppgiftshantering

