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DU OCH DIN ARBETSPLATS ÄR UNIK, 
PRECIS SOM VÅRA LÖSNINGAR
Idag är vi Nordens ledande leverantör av arbetsplats-
utrustning till industrin. Med vår erfarenhet, kompetens 
och vårt breda sortiment skapar vi attraktiva, effektiva och 
säkra arbetsplatser. Vi vet att alla arbetsplatser har sina 
krav och med egen konstruktion och tillverkning tar vi 
fram helt kundanpassade lösningar.

LÄCKAGE ÄR BARA EN DEL 
I den här broschyren får du mer information om hur ni kan 
förebygga, hantera och eliminera läckage på arbetsplatsen, 
men det är bara en del av vad vi kan hjälpa till med. 

Vår expertis och vårt erbjudande sträcker sig över hela 
arbetsplatsen och täcker många behovsområden såsom 
belastningsergonomi, lyft och buller. Vi har färdiga lösning-
ar och koncept för ett antal typarbetsplatser, till exempel 
montering och packning. Vi vet hur du förbättrar arbets-
miljön, prata gärna med våra tekniska säljare för fortsatt 
vägledning och fördjupning. 

FRÅN IDÉ TILL RESULTAT 
Oavsett om du bygger nytt, bygger ut eller behöver upp-
gradera en befi ntlig arbetsplats, hjälper vi dig hela vägen 
från planering och skisser till montering och driftsättning. 
Börja med att kontakta oss så hjälper våra specialister dig 
vidare. Första steget till morgondagens industriarbetsplats. 

KUNSKAPEN SOM GER EN 
BÄTTRE ARBETSPLATS
Med 20 års erfarenhet vet vi på Gigant vad som gör en bra arbetsplats ännu bättre. 
Vi har kunskapen och utrustningen som gör arbetsmiljön säkrare, jobbet effektivare 
och dig som arbetsgivare mer attraktiv – för både medarbetare och kunder.
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FÖREBYGG LÄCKAGE 
OCH OÖNSKAD EXPONERING
Att ha en säker hantering och förvaring av miljöpåverkande produkter oavsett om det 
är restprodukter/avfall eller viktiga komponenter i verksamheten är inte bara viktigt ur 
hälsosynpunkt – utan dessutom ett lagkrav.

Troligtvis kommer de fl esta inom industrin i kontakt med 
miljöpåverkande produkter. Att skada sig på jobbet på 
grund av onödig exponering beroende på dålig kunskap 
om hur man hanterar hälsofarliga ämnen är dock en 
situation som ingen ska behöva utsättas för. Långvariga 
sjukskrivningar, produktionsbortfall och i vissa fall vite upp 

till sexsiffriga belopp kan bli konsekvenserna. Arbetsplatser 
som bedriver verksamhet där man hanterar, lagrar eller 
tillverkar oljor, kemikalier eller andra hälsofarliga ämnen har 
också ansvar för att säkerställa att verksamheten bedrivs 
så att miljön påverkas så lite som möjligt. 

ANPASSAT FÖR INDUSTRINS BEHOV
Hos oss på Gigant har vi många års erfarenhet av miljösäkring och har noga testat 

vårt sortiment för att passa industrins behov. Allt ifrån miljöcontainrar, absorbenter, 

avfallshantering till länsor. Självklart uppfyller våra produkter de lagstadgade krav 

och förordningar som fi nns.

VAD SÄGER LAGEN? 
MILJÖBALKEN 3 KAP. 3§ OCH 26 KAP. 19§
1.  Ansvar för förebyggande och skyddande åtgärder

Alla ska utföra skyddsåtgärder, alltså vidta de 

försiktighetsmått som behövs för att förebygga skador på 

miljön. Finns det risk för skada skall man vidta åtgärder.

2. Ansvar vid olycka

Den som har orsakat en skada på miljön ansvarar för att 

avhjälpa skadan.

3. Planering och långsiktighet

Den som bedriver verksamhet som kan påverka miljön ska 

fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att 

förebygga skador.

KRAV OCH BEHOVKRAV OCH BEHOV



VÅR METOD

FÖREBYGG INNAN 
OLYCKAN ÄR FRAMME
Med vår Miljörond och vår metod i tre steg, hjälper vi dig med tips och 
råd i ditt miljöarbete. Tillsammans så skapar vi en bättre och säkrare 
arbetsplats för dig, arbetskamraterna och miljön.

INVALLNING
Fat som står på golvet nära en brunn måste säkras

upp med en invallning.

FÖRVARING
Brandfarliga produkter som står fria i lokalen måste 

placeras på en säker plats.

ABSORBENTER
För att förhindra halkrisk och exponering används 

absorbenter. Dessa används även till att ta upp spill 

från t.ex. en bearbetningsmaskin.

LÖSNING
Utifrån miljörondens resultat ser vi snabbt var åtgärderna måste sättas in. Vi föreslår

rätt produkter utifrån vårt gedigna kunnande och vi tar även hjälp av Miljöbalken och Läns-

styrelsens rekommendationer. Resultatet blir en säkrare och tryggare hantering

av miljöfarliga produkter. Några exempel:

DRIFTSÄTTNING
Att arbeta med att förebygga läckage och oönskad exponering för att skapa en säkrare 

arbetsmiljö är en pågående process. För att detta ska fungera krävs kunskap, rutiner och 

kontinuerliga uppföljningar. Med hjälp av Gigants checklistor och smarta hjälp-

medel, som t.ex. vår app ”Gigant Miljöhjälp”, lägger vi grunderna till ert dagliga 

miljöarbete mot läckage.

ANALYSEN: RISKBEDÖMNING OCH 
FÖRUTSÄTTNINGAR
Genom vår miljörond börjar vi med att analysera arbets-
platsen för att lokalisera var riskerna och behovet fi nns. 
Det kan vara följande: 

– Vad säger lagen?

–  Finns det akuthjälp, t.ex. beredskapsboxar/väskor?

–  Hur hanteras och förvaras miljöpåverkande produkter? 
Är det effektivt och säkert?

–  För att hålla arbetsplatsen ren och torr- fi nns det 
tork- och absorberande material för att minimera 
halkrisk och oönskad exponering?

–  Om olyckan ändå skulle vara framme, fi nns 
säkerhetsdatabladen lätt till hands?

VÅR METOD



LÄCKAGE INOMHUS 
Tro det eller ej, men läckage är mer regel än undantag 

inom industrin, i synnerhet kring bearbetningsmaskiner och 

hydraulikkomponenter. Vid dessa tillfällen kan en absorbent 

vara den enda effektiva lösningen. Vi har ett komplett utbud 

av absorbenter för alla typer av verksamheter och vätskor. 

Våra absorbenter erbjuds i tre varianter: 

–   Polypropenabsorbenter

– Returbaserade absorbenter

– Granulatabsorbenter

Vi rekommenderar polypropenabsorbenter i de fl esta fall 

då de absorberar uppemot 25 gånger sin egen vikt. De tar 

endast upp det spill man vill ta bort – till exempel när man 

fått en oljefl äck på en vattenyta. Totalekonomin blir mycket 

bättre då kostnaden för att destruera absorbenten med den 

absorberande vätskan är mindre än det som materialet 

har absorberat. De fi nns i tre utföranden: 

”Oil only”, ”Universal” och ”Kem”.

Förvaringen av de miljöfarliga produkterna är också 

viktig och beroende på vilka produkter som ska och kan för-

varas tillsammans, i vilka mängder och vad som händer när 

dessa kommer i kontakt med varandra har stor 

betydelse. Vi har en rad smarta förvaringslösningar – allt ifrån 

bänkskåp till stora miljöcontainrar. Kontakta någon 

av våra säljare så hjälper vi dig att reda ut vad just du behö-

ver i din verksamhet.

Tänk på! En oljeavskiljare är INTE en invallning.

LÄCKAGE UTOMHUS 
Både då transporter sker i det egna industriområdet eller 

ute på våra vägar i naturen sker det läckage. Vare sig det är 

vägtransporter, entreprenadmaskiner eller skogsindustrins 

maskiner som orsakar läckaget kan utsläppen vara riktigt 

besvärliga. I synnerhet då det sker i känslig miljö. Vid dessa 

olyckor gäller det att vara väl förberedd med 

effektiva och smarta hjälpmedel. En enkel beredskapsväska 

kan vara skillnaden mellan katastrof och ett läckage som 

lätt kunde åtgärdas. Gigant har sortimentet för de fl esta 

situationer, allt ifrån den lilla akutväskan i service-

bilen till stora beredskapsboxar med absorbering upp 

till 330 liter. Finns både ”Oil only” och ”Universal”. 

LÄCKAGE PÅ/VID VATTEN 
Visste du att så lite som 1 liter diesel kan göra 1000 m3 

dricksvatten otjänligt? Oavsett om du bedriver din verksam-

het på eller intill vatten kan ett läckage få förödande konse-

kvenser. Det spelar ingen roll om du jobbar på en oljerigg, 

vid ett brobygge eller vid ett vattendrag med en entrepre-

nadmaskin. Att förebygga och vara förberedd är A och O. 

Med Gigants spillkitt kan du känna dig säker på att du har 

rätt produkter till hands. Om ett läckage ändå skulle hända 

på vatten kan Gigants absorberande länsa vara ett kost-

nadseffektivt alternativ. Vi är särskilt stolta över denna länsa 

som är tillverkad av 100 % polypropylenfyllning. Länsan kan 

användas i en rad olika miljöer där man vill ta upp olja på ett 

effektivt sätt. Givetvis är många av våra produkter FEP-god-

kända.

FÖREBYGG RISKERNA 
Det bästa sättet att förhindra läckage och undvika olyckor är 

att vara medveten om riskerna och vara väl förberedd. 

Både för den enskilde som blir drabbad eller miljön som blir 

förorenad på grund av kemikalier som rinner ut. Kostnaderna 

kan i båda fallen bli enorma. Det kan räcka med ändrade ruti-

ner eller att du placerar kemikaliedunken i en

invallning så har du eliminerat risken. Vi på Gigant har både

bredden och djupet i sortimentet. Allt ifrån absorbenter, 

spillberedskap och miljöförvaring till avfallshantering och 

marina beredskapsboxar. Tveka inte att kontakta oss, så 

hjälper vi dig att hitta din trygghet i miljöhanteringen på just 

din arbetsplats.

EN SÄKER OCH LÄCKAGEFRI 
ARBETSPLATS
Finns det helt läckagefria industriarbetsplatser? Troligtvis inte, men med sunt förnuft och 

vår expertis så har man kommit en bra bit på väg. Grundregeln är att göra 

någonting istället för ingenting. Relativt små och enkla förbättringar kan resultera i stora 

förändringar i arbetet mot en säkrare, effektivare och attraktivare arbetsplats.

PRODUKTERPRODUKTER



AANNAALLYYSS//BBEEHHOOVV DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNN AAAAAAAAAAAAAAAAAAVVVVVVVVVVVVSSSSSSSSTTTTTTTTÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄMMMMMMNNNNNIIIIIINNNNNGGGG

KUNDUNIKA LÖSNINGARKUNDUNIKA LÖSNINGAR

Utifrån vår gedigna kravspecifi kation går vi grundligt igenom dina behov för en optimal placering 

och funktion. I våra skräddarsydda miljöcontainers kan du förvara dina miljö-

påverkande produkter på ett säkert sätt:

Vår utveckling av kundanpassade lösningar följer alltid vår metod ”Gigantmodellen” 

med de tre stegen ”Analys”, ”Lösning” och ”Driftsättning”. En väl beprövad metodik 

som gör att du kan känna dig trygg i att du har rätt beredskap vid ett eventuellt läckage 

av miljöfarliga ämnen.

RRRRIIITTTTAAAA//BBBEERRRÄÄÄKKNNAA TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIILLLLVVVVEEEEEEEEERRRRRRRRKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAAAAAA LLLLLLEEEEEEEVVVVVVVEEEEEEERRRRRRRAAAAAAANNNNNNNSSSSSSSS UPPFÖLJNING

GIGANTS MILJÖCONTAINER
Att kunna anpassa vårt erbjudande till varje kunds behov är en styr-

ka vi gärna pratar om. I de fl esta fall fungerar en standard-

lösning alldeles utmärkt. I vårt breda och djupa sortiment fi nns 

det nästan alltid en ”perfect match”, men ibland behövs det en lös-

ning som skräddarsys.



ACADEMY

KUNSKAP ÄR DET BÄSTA 
VERKTYGET
Kraven på miljösäkring växer för varje år, men inte enbart för att uppfylla lagar 

och regelverk. Det är minst lika mycket en arbetsmiljö- och personalfråga. I 

vår nybyggda och moderna utställningshall har vi ställt i ordning några verkliga 

miljöer där du kan öva på dina kunskaper. Du får inte bara en överblick och 

introduktion till ett av marknadens bredaste sortimentet 

– vi lär dig även att använda det rätt.

Vare sig du är återförsäljare av våra produkter eller 

om du vill ha en utbildning för din personal på din 

arbetsplats så är vårt mål, när kursen är klar, att du ska 

känna dig trygg i ditt dagliga miljösäkringsarbete. 

Några exempel: 

– Vilka lagar och regler behöver jag känna till?

– Vilka absorbenter lämpar sig bäst?

– Hur förvarar jag miljöfarliga ämnen?

ACADEMY



TJÄNSTERTJÄNSTER

AAAAAAAAAAAAAAAAAAttttttttttttttttttttt mmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiillllllllljjjjjjjjjjjjjjjööööööööööööaaaaaaaaarrrrrrrrbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttteeeettt äär vviikktiiiiggggggggggggggttttttttttttttttt vvvvvvvvvveeeeeeeeeetttttttttt vvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiii aaaaaaaaaalllllaaaaa,, mmmmmmmmmmmmmmmmen att eeeeeffffffffttttttttteeerrrrrrrrrrlllleeeeevvvvaaaaaa dddddeeeeetttttttt iiiii det vardagliga arbetet är 

iiiiiinnnnnnnntttttttttteeeeeeeee aaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllttttttttttttttiiiiiiiidddddddddd lllllllääääääääääääääääääättttttttt  aaaaaaaaaaalllllllaaa gånggeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrr......  HHHHHHHHuuuuuuuuuuuurrrrrrrrr uuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnndddddddddddvvviiiiiikkkkkkkeeeerrr mmmaaan läccccccckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaagggggeeeeee????? MMMMMMMeeeeddddd GGGGGGGGGGGGigants Miljörond går vi 

ggggggggggggggggrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnndddddddddddllllllliiiiiiigggggggggtttttttttt  iiiiiiiigggggggggggggggggggggeeeeeeeeeennnnnnnooooooooooomm ditttttt fffffffffffffffööööööööööörrrrrrrrreeeeeeeeeetttttttttttttaaaaaaagggggggggg,,,, llllloooooooookkkkkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllll ffffffffffööööööööööööörrrrrrrrrrrrr llllllllooooooooookkkkkkaaaaaallll,,,,,,, fffffföööööööörrrrrrrrrrrrr aaaaaaaaaaaaattttttttttttttttt hhhhhiiiiittttttttttttaaaaaa rrrrriiiiisssssskkkkkkeeeeeeeerrrrrrrrrrrnnnnnna och 

ssssssssssääääääääääääääkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeerrrrrrrrrsssssssssttttttttäääääääääääällllllllllllllllllllaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttttttttttttt aaarbbbbbeeettttttttttssssssssssssssmmmmmmmmmmiiiiiiiiiilllllllljjjjjjjjjjjjöööööööööönnnnnnnnnn bbbbbbbbbblllllliiiiiiiiirrrrrrrrr  sssssssssåååååååååååå rrrrrrrrrrrrriiiiiiiissssssskkkkkkkkkkkfffri soommmmmmmm mmmmmmmmmööööööööjjjjjjjjjjjjjlllllllliiiiiiiiiiggggggggggggtttttttt....  

Vi går exempelvis igenom förvaringen av era miljö-

farliga produkter, säkerställer brunnstätningar och 

ser till att ni har rätt torkmaterial till hands. Vi ger er 

sedan ett förslag på produkter och åtgärder för att 

ni ska känna er säkra i ert miljöarbete och att risken för 

läckage ska bli så liten som möjligt.

Kontakta oss, så bokar vi en miljörond hos er!

GGGGGGGGGGiggggaannttsss aapppppppppppp ”MMiljööhhjjääääääääääääälpppp” äärrr eeeett hjälpmeeddel inomm 

tttrrreee ssoooorrttiimmeennnntt::: aabsoorrbbbbbbeeeennnntter, iinnnvallning och miill--

jjjjöööffffföööööörrrvvvvvvvaaaaaaaaaarrrriiiiinngg. DDDDDDäääär fifi nnns vvvvvåååååårrrrr exppppppeeeerrrrtthjälp tiilllgännggliigggg 

hheeelllaaaa dddyyyyygggnnnnneeeettt...  DDDDDeeennnn guuiddaaaaaaaaaaaaaaarrrrrr dddddddiggg 

ssteg ffööörrrr ssssttteeeegggg tttttiiiiillllllllllll dddddeetttt rättaaaaaaa vvvvvvvvaaaaaaaalllleett fffffföööööörrrrrr jjjjjuusst dddiiiiiinnnnnnnnaaaa 

bbbbbbbeehhooooovv.. Ladddddaaa nnnnnnnneeeeeeeerrrr vvvvåår kooossssssssttttttttttnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaddddsssssfffffffrrrrriiiiaaaaaaaa aaaaapppppp 

rrrreeeeeddddddaann iiddaagg fråånn AAAAAAAAAAppppppppppppsssttttooore eelllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrr  GGGGGGGGoooooooooooggggggggleeeeeee PPPPPPlllllaaaaayyyyy. 
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KONTAKTA
OSS GÄRNA!

www.gigant.se
gigant@gigant.se

Telefon: 0322-60 68 50
blog.gigant.se


