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Løfteoperasjoner: 
Ingen skal noen gang befinnes seg 
under en hengende last eller være i 

fallsonen til en last som beveger seg 
fra vertikal til horisontal stilling.

Risikovurdering og 
kommunikasjon: 

Det er obligatorisk å ha et sted hvor 
man får introduksjon i golden rules. 

Alt arbeid skal ha en oppgavespesifikk 
risikovurdering

Personlig verneutstyr (PVU): 
Det er et obligatorisk krav for alle 

ansatte, besøkende og entreprenører 
å bruke vernebriller og vernesko på 

alle produksjons- og serviceområder 
(inkludert gangveiene på disse 

områdene).

Elektrisitet og LOTO: 
Kun kvalifiserte og kompetente personer 

kan arbeide med elektriske systemer 
eller utstyr, inkludert deaktivering og 
bruk av Lock-out Tag-Out-prosedyrer 

(LOTO).

Entreprenørledelse: 
Alle entreprenører skal ha et kontaktpunkt 
som er utpekt av GKNA. Før alle arbeider 

må entreprenører registrere seg, få en 
full sikkerhetsgjennomgang på stedet 
og overvåkes gjennom hele arbeidets 

varighet.

Sikre maskineri:  
Alle maskiner må ha passende 

beskyttelse, og alle operatører må få 
opplæring i utstyret de bruker.

Gående personer og 
truckkjøring  

Alle ansatte skal bruke de merkede 
gangveiene og følge skilting og alle 

instruksjoner.

Brann og eksplosjon: 
I tilfelle nødalarm, gå til de angitte 

møtepunktene.

Mobiltelefoner og 
personlig elektronikk: 

Det er forbudt å bruke mobiltelefon eller 
personlig elektronikk på et GKN-anlegg 

mens man går, betjener kjøretøy og utstyr 
eller utfører en oppgave (dette inkluderer 

tekstmeldinger, bruk av ørepropper og 
håndfrie enheter)

Kjemikalier:
Alle kjemikalier på arbeidsplassen 

skal ha et sikkerhetsdatablad (SDB) og 
kommuniseres til alle brukere.

Alle fabrikkene må sørge for oppgavespesifikke risikovurderinger for all drift, vedlikehold 
og serviceområder. Ettersom safety er en betingelse for ansettelse, vil ethvert brudd på 

safety rules resultere i progressive disiplinære tiltak, opp til og inkludert oppsigelse.
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Besøksinformasjon 
Besøkende må til enhver tid ledsages av en besøksvert som er ansatt ved GKN Aerospace Norway AS 
(GAN) eller godkjent av GAN. I henhold til vår HMS-policy er vi forpliktet å tilby en trygg og god 
arbeidsplass, og alle har en plikt til å gjennomføre jobben i henhold til bedriftens sikkerhetsforskrifter 
for å beskytte både de ansatte og alle som oppholder seg på GKN Aerospace Norway AS.  

Retningslinjer for besøkende skal leses i forkant av besøket:  

1. Ved nødstilfeller - ring +47 3228 8111 
2. Ved evakuering, vennligst forlat bygget på en rolig og ryddig måte ved å bruke 

nærmeste og sikreste utgang. Følg besøksvert til angitt samlingssted. 
3. Besøkskort skal bæres synlig til enhver tid 
4. Ved opphold i produksjonslokaler skal vernebriller, vernesko og heldekkende arbeidstøy 

benyttes. Krav til personlig verneutstyr (PVU) skal overholdes. Vernesko og vernebriller 
vil være tilgjengelig for utlån til alle besøkende. 

5. Rapporter alle ulykker og hendelser til besøksvert. 
6. Hold deg i nærheten av besøksvert til enhver tid. Dette minimerer risikoen for 

eksponering av farer – vær oppmerksom og følg alle instruksjoner, skilting, avsperringer 
og merknader. 

7. Ikke ta på produkter, maskiner, verktøy eller annet utstyr uten tillatelse fra autorisert 
personell. 

8. Ikke gå inn på områder du ikke er autorisert for. Følg alltid besøksvert.  
9. Sikkerhet for gående – vær oppmerksom på trafikkbevegelser inkludert gaffeltrucker 

som opererer både innenfor og utenfor bygningene. Hold deg unna hengende last. 
10. Mat og drikke er ikke tillatt i produksjonsområdet. 
11. Røyking er kun tillatt på anviste områder.   
12. Meld ifra om du opplever eller ser utrygge situasjoner -  
13. Konfidensiell informasjon (inkludert eksportkontrollert informasjon og 

forretningshemmeligheter) skal ikke avsløres til noen tredjepart, og som besøkende skal 
du heller ikke søke slik informasjon - uten GKNs samtykke. 

14. Fotografering er forbudt hos GKN Aerospace Norway AS. 
15. Hold deg hjemme om du er syk. 
16. Det er forbudt å bruke mobiltelefon mens du går, kjører eller når du utfører en oppgave. 
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