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1. Introduksjon 
Sikkerheten for alle våre ansatte, tjenesteleverandører og besøkende er vår største 
prioritet. Målet er null ulykker – ingen skal komme til skade mens man er på jobb. 

Denne HMS – håndboken er utviklet for tjenesteleverandører som utfører arbeid for GAN, 
og beskriver de rutiner og krav som gjelder knyttet til helse, miljø og sikkerhet. 

 

ISO 45001 
GAN er sertifisert iht.ISO 45001 derfor ønsker vi å skape et trygt arbeidsmiljø til våre ansatte og 
tjenesteleverandører.  

 HMS policy:  

HMS har høyeste prioritet i GAN. Målet for vårt ledelsessystem innen arbeidsmiljø er å skape en trygg 
arbeidsplass for våre ansatte, tjenesteleverandører og besøkendehvor alle skal behandles med respekt og 
verdighet. Dette målet omfatter også personer som jobber på vegne av GAN (på tjenestereise, hjemmekontor o.l) 
  
Vi arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivning, kundekrav og aktuelle 
standarder. HMS er en integrert del av vårt styringssystem.  
  
Vår konkurransekraft er avhengig av best mulig ytelse, fra den enkelte og fra organisasjonen som helhet. 
Personlig utvikling, sosialt samspill, trivsel, økt engasjement og fysisk arbeidsmiljø har derfor stor betydning for 
bedriften. 
  
Vi skal arbeide for å skape trygge og helsefremmende arbeidsforhold og forebygge arbeidsrelaterte sykdommer, 
skader og sykefravær. For å kunne oppnå det, skal vi sette opp ambisiøse og målbare arbeidsmiljømål. Vi skal 
planlegge tiltakene som er nødvendige for å oppnå målene, eliminere farer og redusere arbeidsmiljørisikoer. 
  

Vi skal involvere våre ansatte og deres representanter ved utvikling, planlegging, implementering og evaluering 
av tiltak, og i samarbeid jobbe for kontinuerlig forbedring av vårt arbeidsmiljø. 

2. Hva er du ansvarlig for? 
GKN Aerospace Norway as (GAN) er forpliktet til å sørge for et trygt arbeidsmiljø for våre ansatte, 
tjenesteleverandører og besøkende, samt minimere vår påvirkning på miljøet. 

Tjenesteleverandører som arbeider i GAN plikter å gjøre seg kjent med GAN sitt HMS-regelverk 
og sitt eget personlige ansvar. 

 

Brudd på regelverket kan resultere i umiddelbar terminering av arbeidsoppdrag. 
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3. Krav på dokumentasjon 

a) Samarbeidsavtale 
Før igangsetting av arbeidsoppdrag skal det finnes fast samarbeidsavtale/tillatelse til arbeid 
mellom utførende bedrift og GAN. En forutsetning for tillatelse til arbeid er gjennomført 
HMS-opplæring basert på denne dokumentasjonen, og signert ITCP erklæring, Individual 
Technology Control Plan. 

 

b) Sikker jobb analyse  
Før oppstart av arbeidet skal arbeidsoppgaven gjennomgås med tanke på sikkerhet. (Sikker 
jobb analyse) 

Mal for Sikker jobb analyse i vedlegg. 

 

c) Risikovurdering, inkludert sikkerhetsplan 
Risikovurdering skal utarbeides når den konkrete jobb/oppgave som skal iverksettes er 
spesiell/ikke er en oppgave man normalt utfører.  

En sikkerhetsplan må utarbeides med beskrivelse av tiltak for å fjerne /redusere risiko. 

Risikovurderingen og sikkerhetsplanen må være underskrevet og godkjent av person(er) 
som utfører jobben og den ansvarlige kontaktpersonen i GAN eller HMS – ansvarlig. 

Mal for risikovurdering i vedlegg. 

 

d) Sertifisering av personell  
Håndverker er pliktig til å vise bevis for opplæring/sertifisering når arbeidet krever dette. 

 

e)        ITCP (Individual Technology Control Plan): 
Alle tjenesteleverandører som har adgangskort til GAN må signere på en ITCP hvor det 
informeres om restriksjoner og krav som må følges når man utfører arbeid på GAN.  

Mal for ITCP i vedlegg.   
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4. Generelle retningslinjer innen helse og sikkerhet på GAN 

Før du starter arbeidet 

I nødstilfeller – nødnummer 

(+47) 32 28 81 11 

Nødutganger 
Før arbeidet starter på GAN, er det viktig å være klar over hvor du finner nærmeste 
nødutgang. 

 

Evakueringsprosedyre 
Ved en evakueringssituasjon, finn nærmeste nødutgang og evakuer bygningen og gå til 
samleplass! 

Alle områder i GAN har en rømningsansvarlig (gul vest) ved nødstilfelle og i 
evakueringssituasjoner. Denne personen er ansvarlig for å sjekke at området er tømt og 
rapportere til samleplassleder (grønn vest) ved samleplass utenfor. 

NB! Det er ingen ansvarlig person som sjekker kjelleren på GAN! 
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Samleplass for GAN og alle våre ansatte, tjenesteleverandører og besøkende er her: 

 

 

  

Aakre Eilev Holm
Dette bildet må oppdateres. Sender Ula en egen mail på det.
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Brannvern og førstehjelpsstasjoner 
På GAN finner du brannvern – og førstehjelpsstasjoner i nærheten av der 
du arbeider. Alle stasjoner er merket og vil være lett å se/finne. 

I områder hvor titan blir brukt vil du finne slukkeutstyr spesielt beregnet 
for dette materialet. 

 

 

 

Risikoanalyse - Sikkerhetsplan 
Det er viktig å fjerne eller redusere identifiserte risikoer eller farer før jobben utføres. Som sagt 
tidligere i dette dokumentet krever GAN at det utføres en sikker jobb analyse, evt. en risikoanalyse 
før oppstart av arbeidet. 

Sikkerhetsplan med aksjoner for å fjerne/redusere risiko skal være signert og godkjent både av den 
som utfører arbeidet samt kontaktperson i GAN. 

Du kan bruke malen som er inkludert i vedlegget. 

 

Krav til beskyttelse/verneutstyr 
Uansett hvor du befinner deg i produksjonslokalene til GAN kreves det bruk av personlig verneutstyr. 
Dette inkluderer også midtganger. Vernesko er obligatorisk. Vernebriller skal brukes når man 
utfører eller er i nærheten av arbeid med risikoer for øyeskader. Mer om dette regelverket ligger 
vedlagt. Er man usikker, anbefales at vernebriller benyttes. 

Godkjent hørselsvern anbefales, minimum å ha dette lett tilgjengelig i tilfellet behov.  

Arbeidsklær skal brukes og korte bukser er ikke tillatt. Dersom det ikke tydelig framkommer 
gjennom logo på arbeidsklær hvilket firma du representerer, skal blå GAN besøksvest benyttes. 

Noen områder har krav ut over dette. 

Som håndverker/tekniker i GAN er du ansvarlig for å oppsøke informasjon om krav til personlig 
verneutstyr og å anskaffe verneutstyr i henhold til kravene.  
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Oversikts bildet over nødtelefoner, nøddusj og øyedusj. 

Nødtelefonene er koblet dirkete mot vakten, man må trykke på   
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Krav til å gjøre seg kjent med evt farer i GAN 
 

Ulike områder i GAN kan jobbe med kjemikalier eller ha andre elementer som kan medføre fare. 
Figuren under viser markeringer for de fare vi har: 
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Layout GAN med faremerking 
Det er viktig at du ved utførelse av arbeid i GAN har kjennskap til dette og er oppmerksom/evt. 
bruker spesifisert verneutstyr ved arbeid innenfor disse områdene. Kartet under viser hvor i GAN en 
spesielt må være oppmerksom knyttet til overnevnte farer. 
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Krav til verktøy 
Ved utførelse av arbeid for GAN skal en så langt det er mulig bringe med eget verktøy og utstyr. Alt 
verktøy skal være i god, teknisk stand, samt være sertifisert/godkjent (CE) 

 

Krav til Produktsikkerhet – FOD 
GAN må sørge for at våre kundene mottar komponenter fri for Foreign Object (FO) og Foreign Object 
Damage (FOD). Dette gjøres ved å opprettholde et FOD fritt miljø. 

Definisjon, hva er FO/FOD 

> Foreign Object (FO): Fremmedlegeme som kan forårsake skade på produkt. 

> Foreign Object Damage (FOD): Eventuelle skade på produkt som tilskrives FO og som potensielt 
kan medføre risiko for produkt eller system. 

> Eksempler på FO/FOD: Fremmedlegemer og materialer som kommer i kontakt med delene. 
Dette kan være f.eks. verktøy, forbruksvarer, maskinvare, produktbeskyttelsesutstyr, personlige 
gjenstander, fingeravtrykk, mat, drikke osv.   

 

Før arbeidede settes i gang må det vurderes om det er fare for FO/FOD I området det skal 
arbeides. 

> Ved arbeid i og ved nærheten av produksjon skal det alltid tas forholdsregler mot FO/FOD. 

 

Ved mistanke om potensiell FO/FOD hendelse skal din besøksansvarlige kontaktes. 
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Når du utfører en jobb 

Generelle regler – Beskytte miljøet 
GAN er ISO 14001 sertifisert og forpliktet til kontinuerlig forbedring av vår påvirkning til ytre miljø. 

GAN sine tre fokusområder:  

Forbedre energieffektiviteten 

Redusere miljøavtrykk (farlig og ufarlig avfall, «zero landfill target», etc.) 

Redusere vannforbruket (resirkulering) 

Som håndverker i GAN er du ansvarlig for å utføre arbeid i henhold til beste praksis for å beskytte 
miljøet. 

Miljøpolicy: 
  
GANs aktiviteter påvirker miljøet globalt og lokalt. Vi skal derfor jobbe kontinuerlig for å forebygge forurensning 
og bedre vår påvirkning på det ytre miljøet.  
  
GAN forplikter seg til å drive sin virksomhet på en forsvarlig, miljøvennlig og bærekraftig måte. Vi vil jobbe aktivt 
med FNs bærekraftsmål med hovedfokus på å redusere vårt forbruk av energi, vann og ressurser, hindre 
forsøpling og forgiftning av naturen, samt redusere vårt karbonavtrykk. 
  
GAN skal vektlegge å integrere miljøhensyn tidlig i planlegging og gjennomføring av prosjekter, samt ved innkjøp 
av maskiner, produkter og materialer.  
  
Vi vil føre en åpen, konstruktiv og proaktiv dialog med våre ansatte, lokalsamfunn, myndigheter og andre 
interessenter, med mål om å redusere miljøpåvirkningen. 
  
Alle våre aktiviteter skal oppfylle samsvarsforpliktelser og forpliktelser i forbindelse med beskyttelse av miljøet, 
forebygging av forurensning og kontinuerlig forbedring.  

 

 

Generelle regler – Arbeid i høyden 
Gjelder tilgang til høyder over bakken med stige, stillas, lift etc. 

Arbeid i høyden er alltid forbundet med risiko, enten i forhold til at en selv, eller løse gjenstander 
kan falle ned. Begge deler vil innebære risiko også for andre. Fallsikring skal benyttes. Ved arbeid 
opp under tak skal hjelm benyttes. 

Ved arbeid i høyden skal det gjennomføres risikovurdering. Skjema/sjekkliste for dette er inkludert i 
vedlegg. I tillegg vil arbeid i høyden normalt kreve avsperring av området. GAN har stasjoner for 
sperreutstyr. Oversiktskartet under viser plassering av disse. 
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Generelle regler – Løfteoperasjoner ved bruk av løfteutstyr 
 
GAN definerer løfteutstyr som “arbeidsutstyr som brukes på jobb for løfting, senkning og 
manøvrering av laster (uansett vekt) og inkluderer ekstrautstyr brukt til forankring, feste 
eller støtte av lasten”. 

Denne definisjonen dekker et bredt spekter av utstyr, inkludert: kraner, taljer, lifter, 
gaffeltrucker, personheiser, jekketraller, front – end hjullastere etc. 

Ekstrautstyr inkluderer kjettinger, tau, slynger, trinser, øyebolter, sjakler, ankerpunkt, 
karabinkroker, seler og stropper, både ferdigkjøpt og fabrikkerte interne løsninger. 

Løfteutstyr skal kun brukes av personell som har og kan dokumentere kompetanse på aktuelt utstyr. 

Bruker av løfteredskap og løfteinnretning skal sjekke utstyret. Det skal ha gyldig merking/ 
godkjenning. Bruker må også forsikre seg om gode sikkerhetsforhold knyttet til løfteoperasjonen, 
samt at løfteutstyr er i god og sikker stand før – og etter bruk. 

MERK! Defekt løfteutstyr må ikke brukes! 

Alle løfteoperasjoner må planlegges. Ting du bør vurdere: 

• Type last som skal løftes; vekt, form og hva den består av. 
• Risiko for at last kan falle eller treffe personer eller et annet objekt samt konsekvenser av 

dette. 
• Risiko for at løfteutstyr kan feile eller falle over under bruk, samt konsekvenser av dette. 
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Når du utformer en plan for å kontrollere en løfteoperasjon, tenk på problemstillinger 
(risikovurderinger) som: 

• Lastens vekt, form, tyngdepunkt og løftepunkt. 
• Hvor lasten er og hvor den skal flyttes til (inkl. rute, synlighet etc.)  
• Hvor ofte løfteutstyret skal brukes. 
• Hvordan laster skal festes/løsnes, kompatibilitet av ekstrautstyr, sikkert bruk av 

utstyr og overbelastning. 
• Miljøet for hvor løftet skal finne sted og behov for avsperring av området. 
• Sannsynlighet for velt og nestenulykker 
• Antall personer som er tilgjengelig, deres kunnskap, trening og erfaring, krav til 

tilsyn. 
• Sjekk av utstyr før – og etter bruk 
• Lagring av løfteutstyr for å unngå skader eller forringelse. 
• Ved løft av personer; egnetheten av utstyr. 
• Vær så synlig som mulig ved å bruke sperrebånd, samt evt. fareskilt etc. 

Løfteutstyr må være sterkt nok, stabilt og egnet for den foreslåtte anvendelse sammen med 
en passende sikkerhetsfaktor mot evt. svikt. Likeledes kan lasten og alt festet til den være 
egnet og av tilstrekkelig styrke. 

Løfteutstyr for løft av personer må være konstruert for dette og må ha egnede innretninger 
for å hindre personer i å falle. I tillegg må utstyret være avstivet og stabilisert på egnet 
måte.  

Løfting eller senkning av personer med utstyr som ikke er egnet for dette formålet (f. eks. 
gaffeltruck etc.) skal ikke skje. 
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Generelle regler - Kjemikaliehåndtering 
Håndverker skal levere sikkerhetsdatablad (SDS) for alle kjemikalier/produkter som skal 
brukes på stedet for godkjenning før innføring til GAN. GAN opprettholder en SDS – liste på 
kjemikalier som brukes på området. Kjemikalieregisteret kan nås via intranettet (Ourspace). 
Din kontaktperson i GAN er behjelpelig med å ta ut relevante opplysninger. Kjemikalier som 
ikke er i registeret må risikovurderes av GAN før bruk. Kjemiingeniør har ansvar for dette. 

Tjenesteleverandører må være kjent med farene som er angitt i SDS. 

Tjenesteleverandører må bruke egnet personlig verneutstyr ved håndtering av kjemikalier. 
De må også følge alle sikkerhetsforskrifter som er angitt i SDS, samt internt reglement ved 
GAN. 

Informasjon om kjemikalier hentet ut fra SDS i GAN skal kun brukes internt i GAN og ikke tas 
med ut og distribueres til andre. 

Alle beholdere/flasker/sprayflasker etc. som inneholder kjemikalier (inkl. vann) skal være 
tydelig merket (på norsk). 

Bruk av matbeholdere/ketchupflasker/drikkeflasker til oppbevaring/håndtering av 
kjemikalier er strengt forbudt.  

Eventuelt søl av kjemikalier bør unngås.  

Kjemikalier skal transporteres på en sikker måte, fortrinnsvis med ekstra oppdemming/ 
spillkar.  

Kjemikalier som ikke benyttes skal lagres i et passende skap. Lagring av blandede kjemikalier 
(ulike typer kjemikalier) skal konsulteres med kjemiker på GAN.  

Avfall skal håndteres i henhold til nasjonale lover og SDS. Det er ikke tillatt å kaste kjemisk 
avfall direkte i kloakk uten godkjenning fra GAN. Materialer som er forurenset med 
kjemikalier skal samles opp og behandles som spesialavfall. Er du i tvil bør kjemiingeniør på 
GAN kontaktes. 

Alle usikre forhold skal rapporteres til HMS – ansvarlig. 

Alle skader/ulykker/nestenulykker som oppstår under arbeid med kjemikalier skal 
rapporteres. 
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Seksverdig krom og kobolt 
På malerverksted benyttes det maling som inneholder seksverdig krom. Denne 
kromforbindelsen er kreftfremkallende og må derfor håndteres med forsiktighet. Innånding 
av støv må unngås, derfor er det påbudt med støvmaske (type P3) ved utføring av oppgaver 
hvor det kan dannes støv.  

På Plasma verksted bruker vi pulver som inneholder kobolt. Dette stoffet mistenkes for å 
kunne forårsake kreft. Derfor skal denne substansen håndteres på lik linje med seksverdig 
krom. Det er påbudt med åndedrettsvern ved utføring av oppgaver hvor det kan dannes 
støv som inneholder kobolt. Valg av åndedrettsvern /støvmaske type P3/friskluftsmaske) er 
avhengig av arbeidet som skal utføres og mengder stør som man kan blir eksponert for. 

 

Flussyre 
På NDT blir flussyre brukt i en av etseprosesser (Kar 10, etselinje 0774). Flussyre, i tillegg til 
sine etsende egenskaper, er også meget giftig (ved hudkontakt, innånding og svelging. 
Eksponering for den kan føre til fluor-forgiftning, derfor skal alle jobber hvor man kan 
komme i kontakt med flussyre, utføres med ekstrem forsiktighet. Forebygging av 
eksponering eller skade må være et primært mål når man arbeider med flussyre. Bruk av 
vernebriller, hansker og heldekkende, syrefaste klær er påbudt. Ved eksponering for 
flussyre, er det nødvendig med førstehjelp. Alle som utfører jobber på linje 0774 skal være 
kjent med førstehjelp etter flussyre eksponering.  

Ved hudeksponering skal det påføres kalsiumglukonat gel som finnes i et lite skap som er 
plassert ved nød dusj i NDT-avdelingen, samt førstehjelpsskap  (Logistikkavd.)i råvarelageret. 

 

Ingen som har blitt eksponert for flussyre har lov til å gå hjem eller tilbake til arbeid 
uten å ha konferert lege som kjenner egenskapene og forlengelsen av eksponeringen. 
Varsling skal skje gjennom 32 28 81 11 
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Generelle regler – Lock Out Tag Out (LOTO) 
Knyttet til vedlikehold av maskiner og anlegg (gjelder også f.eks. kraner, trucker osv) har 
GAN innført rutine for LOTO. Tjenesteleverandører skal overholde LOTO-programmet i GAN 
når arbeid utføres. LOTO – låser vil bli gitt tjenesteleverandører til bruk på GAN ved behov 
(Se bilde neste side som viser hvor utstyr for LOTO kan hentes).  

 

Hva er LOTO? 
LOTO (Lock Out Tag Out) er en sikkerhetsprosedyre som skal sikre at prosessanlegg, 
strømkilder eller maskiner og utstyr er riktig avstengt, isolert og/eller satt ut av drift for å 
sikre energikontroll og forhindre utilsiktet 
bevegelser, aktivering eller utslipp av lagret 
energi. Lagret energi kan opptre i mange forskjellige 
former, som for eksempel:  

• Elektrisitet  
• Mekanisk  
• Hydraulisk   
• Pneumatisk  
• Tyngdekraft  
• Væsker og gasser 

Det finnes et bredt utvalg av utstyr og metoder for LOTO, prinsippet er fysisk avstengning 
med lås og varsling/merking. 

 

Når skal LOTO benyttes? 
• Hvis deler av kroppen er plassert i maskinområder som kan innebære fare i forbindelse med 

utløsing av lagret energi (elektrisk, mekanisk, hydraulisk, utilsiktet bevegelse osv) Dette må 
vurderes i forhold til aktuelle aktiviteter. 

• Dersom det finnes en maskinspesifikk LOTO-instruks oppslått på aktuell maskin, 
typisk med et rødt hengelåssymbol, i tilfelle må aktuell sikkerhetsinstruks 
gjennomgås nøye. 

• Dersom skjerming eller annet sikkerhetsutstyr er fjernet eller satt ut av funksjon i 
forbindelse med reparasjonsarbeid osv 
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Hva hvis reparasjonsarbeid krever utkobling av maskinsikkerhetsfunksjoner eller 
fjerning av skjerming osv.? Hva hvis LOTO ikke er mulig å utføre pga. feilsøking? 
NB! Unntak fra LOTO-prosedyrer eller fjerning / utkobling av skjerming / 
maskinsikkerhetsfunksjoner kan kun utføres av personer som er autorisert for dette! Det 
forutsettes også at i slike tilfeller skal sikker jobb analyse gjennomføres: 

1. Utfør Sikker jobbanalyse (SJA) 
2. Etabler alternativ sikkerhetsbarrierer ved å sperre av maskinområdet 
3. Tydelig merking med skilt (Tag Out) 

 

 

Hvor får man tak i LOTO-utstyr og sperremateriell ved behov? 
Ved akutt eller midlertidig behov er det lagt til rette med fire depoter for sperremateriell, inkludert 
tavler med LOTO-utstyr for utlån: 
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Hvordan utføres en LOTO-prosedyre? 
Der det er mulig skal det benyttes en multilåsebøyle. Denne gir flere mulighet til å låse samtidig og 
skal sikre at maskinen ikke startes opp igjen før alle involverte er ferdige med sine 
oppgaver og har fjernet hver sin hengelås.  

Generelt eksempel på hvordan en LOTO-prosedyre skal utføres:  
1. Informer alle involverte medarbeidere om at maskin/anlegg stenges ned  
2. Steng av aktuell energikilde (f. eks slå av maskinen, stenge ventiler, etc.)  
3. ” Frigjør” ev. lagret restenergi (f. eks trykksatte systemer osv.) 
4. Sett på LOTO-utstyr (lås og merke/skilt)  
5. Verifiser  

Fjerne LOTO-utstyr / Etter avsluttet arbeid: 
1. Kontroller at maskinen er driftsklar (f. eks maskinsikkerhet fungerer, skjerming på plass osv.)    
2. Varsle involverte medarbeidere om at det er klart for oppstart 
3. Sjekk hele maskinområdet og verifiser at alle involverte personer er trygt posisjonert  
4. Lås opp / fjern LOTO-utstyr  
5. Verifiser at alt fungerer som det skal etter oppstart 

 
NB! Påmontert LOTO-utstyr og skilt skal aldri fjernes av andre enn den som har utført prosedyren! 
Kontakt ev. ansvarlig leder / ansvarlig for den innleide, eller HMS-leder i GAN om det oppstår 
usikkerhet knyttet til avlåste maskiner og utstyr. 
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Generelle regler – Bruk av kjøretøy 
Kun autorisert/sertifisert personell har tilgang til bruk av kjøretøy i GAN, og kjører er 
ansvarlig for å påse at trucken er godkjent og i god stand. 

Bruk av mobiltelefon under kjøring er ikke 
tillatt. 

Førere skal bruke setebelte ved bruk av 
truck.  

Kjøretøy skal ikke parkeres i bakker, 
gangveier eller forårsake en potensiell 
kollisjon. 

Parkeringsbrems må brukes til enhver tid 
når trucken ikke er i bevegelse. 

Unngå bråstans. 

Hold ruter og veier som brukes av kjøretøy frie for hindringer. 

Respekter fotgjengere når du kjører inne på GAN. Trucker og fotgjengere bruker de samme 
veiene. Få øyekontakt! 

Som fotgjenger – vis respekt for truck-kjøring inne på GAN. Vi bruker de samme veiene. 
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Generelle regler – Bruk av sparkesykkel i GAN 
Som bruker av sparkesykkel har du alltid vikeplikt for truck!  

Sparkesykkel brukes i forbindelse med transport av varer. 

Sparkesykler med 2 hjul brukes ikke i GAN.  
Jekketraller brukes ikke som sparkesykler! 

Etter bruk skal sparkesykler plasseres i oppmerkede felt der dette er 
mulig. Transportgater er ikke parkeringsplass! 

Bruker skal forsikre seg om at sparkesykkelen er i god stand.  

Ringeklokke skal være påmontert. Sparkesykkelen skal også ha 
fungerende bremser. 

Sparkesykkel skal ikke brukes som personlig framkomstmiddel  

 

Generelle regler – Sjekkliste for flytting av maskin 
For å forhindre uhell eller farlige situasjoner under flytting av maskiner, må en sjekkliste fylles ut. 

Sjekklisten er tilgjengelig i vedlegg og skal fylles ut før flyttingen igangsettes. Sjekklisten skal 
godkjennes og signeres av håndverker og ansvarlig fra GAN, evt. HMS – ansvarlig. 

 

Generelle regler – Varmearbeid og varmearbeidstillatelse 
Det er kun tillatt å utføre varme arbeider av sertifisert personell. Ved denne type arbeid må det være 
godkjent, sertifisert brannvakt til stede. 

Vakta, Industrivernleder og brannvernleder GAN skal være informert før denne type arbeid 
igangsettes. Eget skjema for tillatelse varme arbeid fylles ut og sendes disse, se vedlegg. 
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Generelle regler – Elektromagnetisk stråling 
I vår avdeling for varmebehandling har målinger blitt gjennomført knyttet til elektromagnetisk 
stråling. Personell med pace-maker eller insulinpumper har ikke adgang til området.  

Generelt ligger verdiene under risikonivå, men det er målt ganske ekstreme felter oppe på 
ovnsplattformene under drift. Dette er normalt ikke et område man oppholder seg under drift, men 
man må være klar over at det er ganske ekstrem eksponering der. Spesielt gjelder dette i nærheten 
av strømtilførsler/under kabelbroer til ovnen når disse er under oppvarming.  

Opphold på plattformen må holdes til et minimum under drift (noe som for så vidt er normal 
praksis). 

 

Generelle regler – Oppbevaring av eget utstyr/verktøy 
Verktøy må lagres trygt slik at det ikke forårsaker fare for GAN-ansatte og evt. andre. Verktøyet skal 
heller ikke brukes av ansatte i GAN med mindre dette har blitt avtalt og evt. risikovurderinger har 
blitt gjennomført. 
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Før du forlater GAN 

Generelle regler 
GAN forventer at håndverker som har utført oppdrag for bedriften avslutter arbeidet i henhold til 
gitte prinsipper: 

- Arbeidsstedet skal være ryddig 
- Arbeidsutstyr som håndverker har tatt med inn må også tas med ut. Dette gjelder også stiger 

og gardintrapper! 
- Evt avfall skal fjernes i henhold til GANs krav til håndtering av avfall. 

 

Generelle regler – Avfallshåndtering 
GAN har en klar og tydelig miljøpolicy og er sertifisert mot ISO14001. GAN har et mål å resirkulere 
100% av alt avfall vi produserer, og du vil finne containere for følgende kategorier på vårt område: 
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Hvis du har spørsmål knyttet til avfallshåndtering og resirkulering hos oss, ta kontakt med 
vår avfallskoordinator eller truck førere, telefon 98243900 (Trucktelefonen). 

Ved større oppdrag må håndverker/entreprenør ordne avfallskontainer. 

 

 

Generelle rutiner 

Rapportering av farer, ulykker og nestenulykker 
Alle ansatte og leverandører på GAN er ansvarlig for å rapportere hendelser, nestenulykker og andre 
farer som de blir klar over i løpet av arbeidsdagen. Saken vil bli rapportert til HMS – ansvarlig og vil 
bli undersøkt og fulgt opp i samsvar med GKNs prosedyrer. 

Mal for rapportering av farer og nestenulykker ligger i vedlegg. 
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6. Kontakt og support 
 

Rolle Navn Telefonnr e-mail 
EMERGENCY  +47 32 28 81 11  
HMS- og sikkerhetssjef  Tore 

Nymoen  
+47 92235032 Tore.nymoen@gknaerospace.com 

Bygningssjef Eilev Holm 
Aakre 

+47 95870820 EilevHolm.Aakre@gknaerospace.com 

HR – sjef  Anne 
Hystad 

+47 92246829 Anne.hystad@gknaerospace.com 

Kjemiingeniør  Urszula 
Jaciszyn 

+47 90209056 urszula.jaciszyn@gknaerospace.com 

HMS-koordinator  Jan-Magne 
Bolme 

 +47 95865654  
Jan-magne.bolme@gknaerospace.com 
 

Hovedverneombud Henry 
Kristiansen 

+47 41351986 Henry.j.kristiansen@gknaerospace.com 

Sjef interntransport og 
avfallshåndtering 

Rolf 
Solbakken 

+47 40621927 Rolf.solbakken@gknaerospace.com  

Leder teknisk avdeling Håvard 
Norum 

+47 40615228 Havard.norum@gknaerospace.com  

Prosjektleder maskiner 
og utstyr 

Knut 
Singstad 

+47 91194085 Knut.tore.singstad@gknaerospace.com  

Vedlikeholds-
koordinator 

Odd 
Grinderud 

+47 92235045 odd.hostaker.grinderud@gknaerospace.co
m  

Prosjektingeniør og 
rådgiver for LOTO 

Anders 
Strenge 
Næss 

+47 93673767 anders.nass@gknaerospace.com  

Innkjøpsingeniør Ellen Kari 
Johansen   

+47 91513677 
 
 

ellen.kari.johansen@gknaerospace.com 
 
 

Trucktelefon  +47 98243900  
  

mailto:tore.nymoen@gknaerospace.com
mailto:EilevHolm.Aakre@gknaerospace.com
mailto:Anne.hystad@gknaerospace.com
mailto:urszula.jaciszyn@gknaerospace.com
mailto:henry.j.kristiansen@gknaerospace.com
mailto:Rolf.solbakken@gknaerospace.com
mailto:Havard.norum@gknaerospace.com
mailto:Knut.tore.singstad@gknaerospace.com
mailto:odd.hostaker.grinderud@gknaerospace.com
mailto:odd.hostaker.grinderud@gknaerospace.com
mailto:anders.nass@gknaerospace.com
mailto:ellen.kari.johansen@gknaerospace.com
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Regelverk vernebriller 

 

Vernebriller skal som hovedregel benyttes av alle som 
oppholder seg i verkstedet. 

 
Uavhengig av sted, vernebriller skal alltid brukes ved utførelse av oppgaver 
som medfører risiko for øyeskader.  
 
 
Vernebriller skal benyttes i henhold til regelverket over dersom ikke annet og bedre 
ansiktsvern benyttes. 

 
Regelverket er utarbeidet på grunnlag av risikovurderinger utført av operatører, 
verneombud og ledere i alle drifts-avdelinger. Det forventes at regelverket etterleves. Brudd 
på regelverk vil få konsekvenser. 
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7. Maler og eksempler 

Mal – Sikker jobb analyse 
Sikker jobb analyse 

Dato: Anvarlig: 
 

Arbeidsbeskrivelse: 

Elementer som må vurderes: JA NEI N/A 
Krever arbeidet en risikoanalyse? 
 

   

Er maskinen / utstyret sikret mot uventet start / bevegelse? (LOTO) 
 

   

Er løfteutstyr testet og godkjent? 
 

   

Vet du hvor nærmeste utgang / rømningsvei er? 
 

   

Vet du hvor nærmeste brannvern og førstehjelp stasjon er? 
 

   

Er du klar over at utføres arbeid i nærheten som kan påvirke din 
sikkerhet? 

   

Er verktøy og redskaper inspisert og funnet å være i god stand? 
 

   

Er det varme overflater i nærheten? 
 

   

Er det behov for å sikre eller sperre av området? 
 

   

Ved bruk av stige, er denne kontrollert og funnet å være i god stand? 
 

   

Ved varmearbeid - Har skriftlig tillatelse for gjennomføring av dette 
blitt gitt? 

   

Er oppgaven av en så spesiell karakter at risikovurdering skal 
gjennomføres? 
(Dette gjelder for eksempel ved flytting maskin og utstyr, store 
løfteoperasjoner og andre spesielle oppgaver som ikke utføres 
regelmessig) 

   

 
Har du riktig verneutstyr for oppgaven? 

   

- Vernesko (alltid)    
- Vernebriller (alltid)    
- Hansker    
- Full ansiktsbeskyttelse    
- Fallsikring (gjelder ved arbeid i høyden)    
- Støvmaske    
- Annet verneutstyr 
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Mal – Rapportering av nestenulykker / farer 
Rapportert av:  Ansettelsesform: 
 
 

  

Site:   
GKN Aerospace Norway as 
 
Fare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppsummering av hendelsen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato for hendelsen: 
 
 

 

Hva har du gjort med dette? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

__________________________________________ 
Signatur  
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Mal - Sjekkliste – arbeid i høyden 
 

STILLAS / STIGER / ARBEID I HØYDEN 
 
Kontroll utført dato : _________________________________  
 
Signatur : _________________________________ 
 

Punkter Merknader / tiltak 

Ved bruk av stige:  
Stigen skal være sikret mot utglining, sideglidning eller fall 
bakover. 

 

Stige over 6 meter skal ikke brukes.  

Stiger skal være utstyrt med anti sklisko.  

Stigen skal rekke minst 1 meter over adkomst til avsats.  

Hellningsvinkel mot underlag skal ligge mellom 65 og 75 
grader. 

 

Ved bruk av stillas/lift:  
Er kontrollmerke satt opp på stillas før bruk.  
Er sparkelist montert for å forhindre at gjenstander faller 
ned. 

 

Er nødvendig avsperring av område rundt stillas, evt lift 
foretatt. 

 

Er rekkverk og tilkomst forsvarlig.  
Er verktøy/gjenstander forsvarlig sikret/oppbevart i kasse i 
den grad det er mulig. 

 

Er verktøy og annet utstyr til bruk utenfor plattform/stillas 
sikret mot fall med snor.  

 

Er nødvendig verneutstyr/fallsikringsutstyr tilstede?  
Skal brukes ved bruk av stillas/lift og arbeid i høyden 

 

NB! Ved arbeid opp under tak skal hjelm benyttes.  
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Regelverk – Varme arbeid  
 
Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider 1.1.2015 
1. Definisjon 
Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og 
varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjæreog/ 
eller slipeutstyr. 
 
2. Hvor sikkerhetsforskriften gjelder 
Denne gjelder ved utførelse av varme arbeider i alle miljøer hvor det er risiko for at brann kan oppstå. 
Unntatt er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte rom som en del av den daglige 
virksomheten. Rommet skal være skilt fra annen virksomhet som egen branncelle. Denne skal ha 
ubrennbare overflater. 
 
3. Avtale med ekstern håndverker/entreprenør 
Dersom varme arbeider skal utføres av ekstern håndverker/entreprenør må sikrede sørge for at 
sikkerhetsforskriftens krav reguleres i egen avtale eller kontrakt med denne. 
 
4. Sikkerhetskrav 
4.1 Arbeidsinstruks for utførelse av varme arbeider utgitt av Finans Norge eller tilsvarende instruks skal 
være utfylt og signert før utførelse av arbeidet. Arbeidsinstruksen er tilgjengelig på www.fgsikring.no. 
4.2 Alt brennbart materiale i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være fjernet eller beskyttet. 
4.3 Åpninger i gulv, vegger og tak i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være tettet. 
4.4 Godkjent slokkeutstyr, minimum 2 stk. 6 kg pulverapparat, med minimumseffekt 34A 233B C skal være 
lett tilgjengelig. Ett håndslokkeapparat kan erstattes med brannslange med innvendig diameter 
minimum 19 mm påsatt vann frem til strålerøret. 
4.5 Navngitt brannvakt skal være til stede og kontinuerlig vurdere risiko for brann under arbeidet, i pauser 
og minst en time etter at arbeidet er avsluttet. Utførende kan være brannvakt der brannrisikoen 
vurderes som lav. 
4.6 Brannvakt og utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider fra Norsk 
brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land for den type arbeid som 
skal utføres. 
 
5. I tillegg gjelder følgende sikkerhetskrav ved arbeider på tak 
Det er forbud mot bruk av åpen flamme på nye og tidligere tekkede tak med følgende unntak: 
- dersom det er minst 60 cm avstand til åpninger, gjennomføringer, sluk, gesimser, bordtakbeslag og 
lignende når takkonstruksjonen består av kun ubrennbare materialer. 
- dersom det er minst 60 cm avstand til åpninger, gjennomføringer, sluk, gesims, bordtakbeslag og 
lignende når takkonstruksjonen består av brennbare materialer og det øverste laget er beskyttet med 
minst 30 mm ubrennbar isolasjon. 
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Mal – Sjekkliste for flytting av maskin 

     Sjekkliste – flytting av maskin           

         

 ALLE SJEKKPUNKTER SKAL GJENNOMGÅS FØR NOEN AKTIVITET SETTES I GANG (Side 1 av 2) Ja Nei Kommentar 

 1 Har området for flyttingen blitt identifisert og gjort klar?                       

 2 Har området blitt avsperret (sperretape/barrierer)                 

 3 Er banen hvor utstyret vil gå i gjennom blitt identifisert?           

 4 Er nødvendig verneutstyr (PPE) blitt tatt i bruk?                   

 5 Har teamet blitt orientert om flyttingen?               

 6 Kan det bli nødvendig med bøying og strekking?               

 7 Er utstyret låst (LOTO)?                   

 8 Har strømkilden blitt slått av på hovedkilden?               

 9 Er transportruten fr for utstyr / folk osv? (Med mindre de er involvert i flyttingen)           

 10 Er det nok fri takhøyde for å løfte utstyr (rør, elektro, bygg)?           

 11 Er identifisert flytteutstyr tilgjengelig?                 

 12 Er det i forskriftsmessig stand?                     

 13 Dersom en kran eller slynge skal brukes, har kjettingene / stroppene blitt kontrollert?           

 14 Hvis det er aktuelt, er kjettinger/stropper riktig for bruk ved full last i løftet?             

 15 Hvis tjenesteleverandører eller tredjepart blir brukt, de har blitt informert og tatt gjennom vurderingen?          

 16 Er vann, gass, strøm e.l. blitt trygt koblet fra?             

 17 Er en varmearbeidstillatelse nødvendig (sliping, sveising e.l.)               

 19 Er utstyret demontert til ønsket status før flyttingen?             
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 20 Har et område - møte blitt gjennomført å informere øvrig personell?             

 21 Er det tilstøtende området blitt gjort trygt / klart?                 

 ALLE SJEKKPUNKTER SKAL GJENNOMGÅS FØR NOEN AKTIVITET SETTES I GANG (Side 2 av 2) Yes No Comments   

 22 Er det nødvendig med elektriske hansker ved mulig lagret energi i maskin?           

 23 Er det behov for ekstra brannslukkere I området under flyttingen?             

 24 Er personell som bruker løfteutstyr, inkludert FLT, sertifisert?           

 25 Er det blitt identifisert hvem som skal overvåke prosjektet på stedet?           

 26 Er det en «spill – kit» tilgjengelig på området under flyttingen?                 

 28 Er det noen avløp som må forsegles før maskinen flyttes?           

 Korrigerende aksjoner om besvart Nei (Referer til sjekkpunkts – nummer.) 

 1                           

 2                           

 3                           

 4                           

 5                           

 6                           

             Navn & Signatur   Dato & Tidspunkt   

    Internt Prosjektleder               

   
  Arbeidsleder                 

 

 

    Verneombud               

     Gruppemedlem                 

     Gruppemedlem                 
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Mal – Risikovurdering 
Avdeling:  Dato:  

Ansvarlig:  Sideantall:  

Vurdert av:    

Beskrivelse: 
 

Forutsetninger for arbeidet/prosessen: 
 
Oppgaver/aktiviteter: Identifiserte farer / Hva kan gå 

galt: 
Sannsynlig
het 
(1 - 5) 

Konsekve
ns (1 - 5) 

Risiko Aksjoner for å redusere risiko: 
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Er den totale risikoen akseptabel (Ja/Nei)?: Fullført dato/ signatur: 
Konklusjon / kommentarer / Bemerkninger: 
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