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Introduksjon 

Hydro Aluminium Rolled Products (heretter kalt «HARP») gir sikkerhet på arbeidsplassen og 
helsevern for interne og eksterne medarbeidere høyeste prioritet.  
HARP forventer av sine partnere at de gjør det samme. 
«Hver enkelt skal kunne gå hjem like frisk som han/hun var da han/hun kom på jobb.» 
 
Sikkerhetsforskriften for eksterne kontraktører og deres underkontraktører (heretter 
«kontraktøren») utgjør en bindende del av kontrakten.  
Ethvert avvik fra eller endringer i denne forskriften er forbudt uten tillatelse fra HARP-
koordinatoren. 
 
HMS= Helse, miljø, sikkerhet 
 
Sikkerhetsforskriften gjelder for 
 
 

Hydro Aluminium Rolled Products AS 
Holmestrand  
Weidemannsgate. 8 
3080 Holmestrand, Norge 
 
Hydro Aluminium Rolled Products AS 
Holmestrand  
Kirkevein. 1 
3085 Holmestrand, Norge 
 
 

1 Ansvar 

 Ved utføring av ordrer er kontraktøren forpliktet til å sikre følgende: 
Alle gjeldende lovfestede krav og generelle anerkjente tekniske regelverk 
(standarder, normer osv.) må overholdes av kontraktørens ansatte. Denne 
forpliktelsen gjelder regler om bygningsvern, brannvern og miljøvern og 
stedsspesifikke regelverk.  

 Når det gjelder oppfyllelsen av kontrakten, ligger ansvaret for å sikre oppfyllelse av 
den rettslige «plikt til å ivareta sikkerheten» utelukkende hos kontraktøren til formell 
aksept foreligger. Hvis det etter aksept viser seg at det foreligger mangler som må 
rettes, ligger den rettslige «plikt til å ivareta sikkerheten» ved eventuelle korrigerende 
tiltak i den forbindelse hos kontraktøren. 

 Før arbeid hos HARP kan begynne, må alle ansatte i kontraktørens selskap som skal 
arbeide ved Hydro-anlegg, ha blitt gjort kjent med innholdet i den anleggsspesifikke 
sikkerhetsforskriften for innleide. Overholdelse av alle slike regler må garanteres.  

 Arbeid kan ikke begynne før all nødvendig informasjon om jobben og alle nødvendige 
tillatelser er innhentet, og før alle ansatte har blitt gjort oppmerksom på og har forstått 
denne informasjonen. 
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 Kontraktøren er forpliktet til å gjennomføre alle mulige og rimelige tiltak for å sikre 
kontinuerlig beskyttelse av miljø, mennesker, dyr og eiendom. Hvis slike tiltak for 
oppfyllelse av den rettslige «plikt til å ivareta sikkerheten» fra kontraktørens side 
påvirker Hydros virksomhet eller virksomheten til andre kontraktørfirmaer på stedet, 
må kontraktøren innrette seg etter Hydro og følge eventuelle nødvendige 
retningslinjer og instruksjoner. 

 Kontraktøren skal koordinere alle aktiviteter med personalet på stedet, andre 
kontraktører som er engasjert av Hydro, og representanter for Hydro når de går inn i 
Hydros fabrikkområder. Hensyn til andre og det arbeidet de gjør, er en nødvendighet. 
Kontraktører på stedet skal være oppmerksom på at ansatte og representanter for 
Hydro har prioritet, slik at man sikrer kontinuiteten i Hydros forretningsvirksomhet. 

 
HARP forbeholder seg retten til å kontrollere at disse forpliktelsene blir overholdt (hvis 
kontraktøren blir bedt om det, må den legge fram de aktuelle dokumentene); om nødvendig 
kan utstyr og verktøy fjernes fra området.  
 
En representant for kontraktøren med myndighet til å utstede instrukser må oppgis til HARP-
koordinatoren etter at kontrakten/ordren er bekreftet. Denne medarbeideren må være til 
stede på byggeplassen/montasjestedet og kunne snakke og skrive det lokale språket. 
 
Retningslinjene gjelder alt innleid personell som har arbeidsoppdrag innenfor Hydros 
område. Dersom det av spesielle årsaker skulle bli nødvendig å fravike disse retningslinjer, 
må det gjøres særskilt avtale om dette med HARP-koordinator. 
 
Det vil fra Hydros side være utnevnt kontaktperson, HARP-koordinator, for ethvert oppdrag. 
All kontakt mellom entreprenører og Hydro skal gå via kontaktpersonen. Hydros 
kontaktperson har ansvar for at innleid personell er kjent med og overholder dette dokument. 
 
Ansatte hos entreprenører på arbeid hos Hydro, uten egne ledere, er underlagt Hydros 
ledelse. 
 
 
 

2 Risikovurdering 

Før den starter arbeid hos HARP, må kontraktøren utføre en detaljert bestemmelse, 
evaluering og minimering av alle risikoer som kontraktørens ansatte vil bli eksponert for 
mens de utfører sitt arbeid, slik at risikoer elimineres eller begrenses til forsvarlige 
restrisikonivåer. Kontraktøren må på forespørsel legge fram den resulterende 
dokumentasjonen (f.eks. omfattende risikovurdering, plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
og avledede tiltak) for den aktuelle HARP-koordinatoren. Kontraktøren forblir ansvarlig for 
innholdet i og kvaliteten på slike dokumenter. HARPs koordinator skal gi støtte til 
gjennomføring av risikovurderinger med hensyn til selskapsspesifikke farer. Vær 
oppmerksom på at HARP-koordinatorens myndighet er begrenset til samordning av arbeidet 
som er spesifisert i den aktuelle kontrakten. Kontraktøren forblir ansvarlig for sine ansatte. 
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2.1 Igangsettelse/test av maskiner 
I samråd med HARP-koordinatoren bestemmes det om det er nødvendig med en ekstra 
risikovurdering for igangsettelsesfasen, f.eks. oppstilling av maskiner.  
 
 

3 Arbeidstillatelser 

HARP skal bestemme om arbeidstillatelsesprosedyren skal anvendes. Om nødvendig skal 
kontraktørens representant samarbeide med HARPs koordinator for å formulere en 
arbeidstillatelse. Dette kan om nødvendig gjøres på stedet før man starter arbeidet. 
 
Arbeidstillatelser må være svært spesifikke ved 

 arbeid i høyden 

 varmt arbeid 

 arbeid i lukkede rom 

 entring av automatiserte områder/maskiner (konsept for LOTO – låsing og merking) 

 Kaldt arbeid - for alt arbeid som blir utført på installasjoner som behandler farlige 
stoffer, f.eks. eksplosive, brannfarlige, giftige eller sterkt etsende stoffer gasser eller 
væsker ved høyt trykk og/eller høy temperatur lavtemperatur gasser eller væsker og 
radioaktive stoffer. I tillegg kreves arbeidstillatelse for gravearbeid, inngrep på 
rørledningsnett, hulltaking, betongarbeider. For alt kontraktørarbeid utenfor de 
etablerte verkstedene. 

 
Sikker jobbanalyse skal utføres som en del av arbeidstillatelse rutinen. Sikker jobbanalyse 
skal signeres av alle deltagere (bekrefte at man har forstått farene, og at man har iverksatt 
nødvendige tiltak for å redusere eventuelle risiko påpekt i SJA). 
 
LOTO (Låsing og merking) skal også benyttes som en del av arbeidstillatelsesrutinen når det 
er etablert LOTO-punkt på utstyret eller på adgangen til arbeidstedet. 
 
 
 
Kommentarer 
Arbeidstillatelsen fritar ikke kontraktøren for dennes juridiske forpliktelser. Den utgjør ikke en 
overføring av arbeid; den tjener bare til å forbedre avtaler med hensyn til tiltak og 
kommunikasjon knyttet til helse og sikkerhet på arbeidsplassen.    
 
 

4 Starte arbeidet 

Før den kan utføre arbeid hos HARP, må kontraktøren gi HARPs koordinator en detaljert 
liste over kontraktørens nåværende ansatte og om mulig arbeidstid satt av til 
gjennomføringen av prosjektet. Denne listen skal oppdateres ved endringer i kontraktørens 
personell. Den oppdaterte listen må sendes til HARPs koordinator. 
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Ved ankomst ved anlegget må alle kontraktører rapportere til sikkerhetspunktet 
(anleggssikkerhet) slik at det kan registreres at de er til stede på vårt område. Dette sikrer 
manuell registrering av personell og må ikke under noen omstendighet overføres til andre. 
Hvis en ansatt hos kontraktøren ennå ikke har mottatt arbeidsspesifikk veiledning for ansatte 
i eksterne selskaper, må denne veiledningen utføres før den ansatte begynner å arbeide. 
Den ansvarlige HARP-koordinatoren må organisere dette på forhånd. 
 
Kontraktøren skal være klar over at bare de som har bestått Hydros sikkerhetsopplæring, vil 
få adgang til Hydros anlegg. Kontraktøren skal sikre at alt personell, og eventuelt personell 
fra underkontraktørfirmaer, har bestått opplæringen og alltid følger alle relaterte adgangs- og 
sikkerhetsforskrifter. Hydro har rett til å fjerne ansatte som ikke har bestått slik opplæring, 
eller som ikke følger disse reglene, uten å risikere represalier fra kontraktørfirmaet. 
 
Enhver som oppholder seg innen Hydro-området er underlagt de sikkerhetsbestemmelser og 
verneregler som gjelder for Hydros egne ansatte (Jfr. Arbeidsmiljølovens § 15). Innleid 
personell som utfører arbeid på Hydros område plikter derfor å gjøre seg kjent med og rette 
seg etter gjeldende instrukser og bestemmelser. 
 
Hydro kontaktperson vil skaffe til veie de instrukser og bestemmelser det er behov for i hvert 
enkelt tilfelle. Likedan vil han gi opplysninger om spesielle faremomenter (gass, strøm, 
kjemikalier m.v.) som kan være til stede, hvilke krav det settes til avsperringer, merking e.l. 
Før disse opplysninger er innhentet MÅ IKKE ARBEID IGANGSETTES! 
 
Alt innleid personell skal gis opplæring i Hydro Holmestrands HMS- regler, bestemmelser og 
sikkerhetsklareres.  
 
Dersom arbeidet skal foregå på eller i nærheten av flytende metall, ovner og annet utstyr 
som er i drift skal innleid personell gjøre seg kjent med gjeldende driftsrutiner. Det skal også 
opprettes kontakt med driftsansvarlige for gjensidig informasjon. Dette skal også bekreftes i 
arbeidstillatelsen som utstedes.  
 
Ved arbeid i nærheten av flytende metall skal vernetøy og verneutstyr være klassifisert iht. 
Hydro-krav. Kontakt oppnevnt Hydro-kontakt for spesifikasjoner. 
 
Kjentmannsrunde i fabrikken skal gjennomføres umiddelbart etter sikkerhetsinformasjonen er 
gitt. I tvilstilfeller skal man alltid ta kontakt med HARP-koordinator.  
 
Kontroll med inn-og utpassering 
Hydro portvakt utsteder adgangskort for det tidsrom oppdraget antas å vare. Hver enkelt 
person skal bruke sitt adgangskort i porten, i tillegg skal adgangskort bæres synlig (hvis dette 
ikke medfører til økt risiko). Etter nærmere avtale med portvakt kan innleid personell få 
kjøretillatelse for transport av verktøy og utstyr på området. Ved mangel på P-plass innenfor 
gjerdet, må bilen kjøres ut porten igjen og parkeres på en av Hydros P-plasser. 
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Alle adgangskort og innkjøringstillatelser skal innleveres til portvakt når oppdraget er 
avsluttet. All inn- og utkjøring skal skje via hovedporten. Den som har tillatelse for innkjøring 
på Hydros området skal alltid stoppe ved hovedport og vise adgangstegn. 
 
Kjøretøy tilhørende entreprenør er underlagt Hydro-bestemmelser for den interne trafikk, og 
vil kunne bli kontrollert av portvakt på samme måte som Hydro ansattes biler. 
 
Maks hastighet på uteområdet er 15 km/t. 
Maks hastighet inne i verket er 6 km/t. 
 
Deler av prosessen i støperiet er av sikkerhetsårsaker videoovervåket. 
   
 
 

5 Byggeplassutstyr/arbeidsområde 

Plassering av byggeplassutstyr (kontraktørens brakker, containere osv.) ved våre anlegg 
krever samtykke fra HARPs koordinator. 
 
Kontraktøren er forpliktet til å låse og sikre arbeidsplasser, byggeplasser og lagringsplasser 
med sine egne låseanordninger der det er nødvendig. Kontraktøren er ansvarlig for at 
arbeidsplassen holdes ren og ryddig under arbeidet og forlates ren og ryddig etter endt 
arbeid. 
Skader og rot (avfall og emballasje) som måtte være forårsaket av kontraktørens 
anleggstrafikk og monteringsprosesser vil bli fjernet av HARP for kontraktørens regning. Vær 
spesielt oppmerksom på at alle infrastrukturtiltak (f.eks. stillas, byggebrakker, monterte 
anleggsmaskinfundamenter, adkomstvei, kabler, avfall osv.) må fjernes fra 
byggeplassen/montasjestedet innen tidspunktet for aksept, ellers vil ikke aksept bli gitt. 
Hvis denne forpliktelsen oppfylles, skal HARP for kontraktørens regning sørge for at det 
nødvendige arbeidet blir utført. 
 
Det er helt avgjørende at produkter beskyttes mot forurensning (f.eks. støv, vann, fine 
partikler, og sveise-/slipeavfall osv.) forårsaket av arbeid utført av kontraktøren over, ved 
siden av eller i nærheten av produksjonsanleggene. 
Videre er det strengt forbudt å tilføre fremmede stoffer (vann, støv, kjemikalier osv.) til 
mediene som brukes i produksjonsprosessen – for eksempel valseoljer. Kontraktøren må 
umiddelbart fjerne eventuell forurensning forårsaket av dens arbeid og/eller rapportere det til 
HARPs koordinator. 
 
Støyende virksomhet utendørs på kveld, natt (23:00 – 07:00) og i helg skal unngås. 
 
Høyeste tillatte hastighet på bedriftens uteområde er 15 km/t og innendørs 6 km/t. 
Tillatelse må innhentes fra portvakt for kjøring på området. Ved kjøring i soneklassifiserte 
områder kreves arbeidstillatelse for varmt arbeid. Hydro er ikke ansvarlig for skader som kan 
påføres kjøretøy parkert på området. 
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6 LOTO (lockout/tagout, «låsing og merking») 

Hvis det utføres arbeid på maskindrevet utstyr, må dette utstyret kobles fra, og det må 
sørges for at det ikke kan bli koblet til igjen ved et uhell.  
Kontakt din HARP-koordinator for mer informasjon hvis kontrakten krever at utstyr kobles fra. 
Kontraktøren må gi hver av sine ansatte en individuell hengelås som er unikt tilordnet den 
aktuelle ansatte. 
Unntak fra denne prosedyren krever godkjenning fra HARP-koordinatoren og en egen 
risikovurdering. 
 
 

7 Brannsikkerhet, spesielle risikoer og kriseberedskap 

Ved alarm må en eventuell brann rapporteres umiddelbart ved å ringe nødnummeret eller 
trykke på brannalarmen. Kontraktøren bør kjenne de generelle reglene vedrørende 
brannsikkerhet og kriseberedskap, f.eks. atferd ved brannalarm, nødnummer og 
evakueringsveier. Kontraktøren er forpliktet til å følge alle instruksjoner utstedt av Hydro-
ansatte med hensyn til forebygging av branner og eksplosjoner. 
 

 

7.1 Varmt arbeid 
Arbeid som involverer bruk av utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. 
Med varmt arbeid menes blant annet bruk av åpen flamme, varmluft eller sveise-, skjær- eller 
slipeutstyr. 
 
Før man setter i gang med varmt arbeid hos HARP, må følgende punkter planlegges 
sammen med HARP-koordinatoren: 

 Definisjon av nødvendig utstyr: brannslokkingsapparater, branntepper, øyevern osv. 
 Fordeling av brannvaktansvar mellom HARP og kontraktøren. Den utnevnte 

brannvakten skal være til stede og kontinuerlig vurdere risikoen under arbeidet, i 
pauser og i én time etter at arbeidet er fullført. Brannvakten skal være opplært i bruk 
av brannslokkingsapparater. 
 
 

Det er satt ut brannslukkere ved nødutganger og i nærheten av rømningsveier i alle 
avdelinger slik oppslåtte sikkerhetsplaner viser.  
 
Alle som skal utføre varmt arbeid som skjære, sveise, lodde eller slipe tar med eget 
brannslukningsapparat. I tillegg skal den som utfører varmt arbeid være godkjent og 
sertifisert for varmt arbeid (utstedt av norsk brannvernforening). 
 
Det skal alltid skrives arbeidstillatelse før arbeid settes i gang, se punkt 3. denne bør minst 
inneholde følgende handlinger/opplysninger: 
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- Alt brennbart materiale i faresonen der det varme arbeidet utføres, bør 
fjernes/beskyttes. 

- Åpninger i vegger, gulv og tak i faresonen skal være forseglet. 
- Definisjon av tilgjengelig utstyr: brannslokkingsapparater, tepper osv. 
- Fordeling av brannvaktansvar mellom HARP og kontraktørfirmaet. Den utnevnte 

brannvakten (en ansatt hos kontraktøren eller Hydro) skal være til stede og 
kontinuerlig vurdere risikoen under arbeidet, i pauser og i én time etter at arbeidet er 
fullført. 

- Det skal være dokumentert hvem som er utnevnt som brannvakt. 
 
I tillegg: Bruk av åpne flammer på nye og tidligere tekkede tak er forbudt med følgende 
unntak: Hvis det er 60 cm avstand til åpninger, gjennomføringer, sluk, gesimser, 
bordtakbeslag og lignende og taket bare består av ikke-brennbare materialer. 
 
 
 

7.2 Lukkede rom 
Alle steder, herunder kamre, tanker, kjeler, siloer, graver, grøfter, rør, kloakker, 
avtrekkskanaler, brønner og andre, lignende områder som i sin natur gir opphav til en rimelig 
forutsigbar spesifisert risiko. 
 
Før man setter i gang med arbeid i lukkende rom hos HARP, må følgende punkter 
planlegges sammen med HARP-koordinatoren: 

 Definisjon og utarbeidelse av redningsmetode, -ressurser og -utstyr. 

 Undersøk om det trengs tiltak mot andre risikoer, f.eks. varmt arbeid, LOTO. 

 Identifisering av utstyr og prosedyre for prøving av atmosfærer. (Resultatene av 
prøvingen av atmosfæren (før, under og etter entring) skal dokumenteres. Etter 
pauser, f.eks. lunsjpauser må det foretas en ny prøving.) 

 Fordeling av sikkerhetsvaktansvar mellom HARP og kontraktøren. 

 Definisjon av verneutstyr/-klær, utstyr (lys, ventilasjon). 
 

Arbeidstillatelsen skal skrives og inneholde: 
- Definisjon av hensikten med entringen og høyeste antall personer som skal jobbe i 

det lukkede rommet. Navnene på dem som har fått autorisasjon til å entre, skal 
dokumenteres.  

- Arbeidsområdet skal være stengt for uautoriserte personer. 
- Det skal være dokumentert hvem som er utnevnt som sikkerhetsvakt. 

 
 
 

7.3 Spesielle risikoer 
 CO2 

- CO2 er en naturlig, fargeløs og luktfri gass. Den fortrenger også oksygen, og som følge 
av dens egenskaper kan inhalasjonen av CO2 føre til død innen noen minutter. 
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- I Hydro-anlegg brukes CO2 som brannslokkingsmiddel, og på grunn av 
sikkerhetsrisikoer er det viktig med riktig atferd ved alarm. 

- Når CO2-alarmen høres (kontinuerlig varslingssirene), blir belysningsskiltene tent, og 
arbeidsområdet og CO2-sonen må evakueres umiddelbart. Alle må umiddelbart gå til 
samlingsstedet og bli der til Hydros autoriserte personale gir dem tillatelse til å forlate 
stedet. 

- Det er bare anleggets brannlag som har adgang til CO2-slokkeanlegg, og som kan 
betjene slike anlegg.  
 

 

 Eksplosiv atmosfære 
 

Området er inndelt i soner, i henhold til myndighetenes retningslinjer for 
områdeklassifisering. Denne avhenger av sannsynligheten for at eksplosjonsfarlig gass / luft- 
blanding kan være til stede.  
De eksplosjonsfarlige områdene er definert som følger: 
 
SONE 0: 
Områder hvor det forekommer eksplosjonsfarlig atmosfære uavbrutt, eller i lengre perioder. 
SONE 1: 
Områder hvor det leilighetsvis må regnes med eksplosjonsfarlig atmosfære under normale 
forhold. 
SONE 2: 
Områder hvor det forekommer eksplosjonsfarlig atmosfære bare unntaksvis og kortvarig. 
 
Alle andre områder klassifiseres som ikke eksplosjonsfarlig. 
Områdeklassifiseringen har betydning for hvilke typer elektrisk utstyr som kan installeres, 
hvordan driften og vedlikehold utføres (arbeidstillatelser) og hvordan ventilasjonssystemene 
skal fungere. 
 

 Smeltet metall 
 
Flasker, bokser, drikkevareembalasje og andre typer lukkede beholdere 
På grunn av eksplosjonsfare i støperiet er det strengt forbudt å medbringe lukkede beholdere 
inn i verket. 
 
Definisjon: 
Enhver flaske eller beholder som kan inneholde fuktighet i form av en gass eller væske. 
 
Unntak: 
Det er tillatt å medbringe drikkeflaske / drikkekartong inn på godkjente spiserom, kantine, 
møterom, kontorer, kontrollrom A4 / A6 og på spiseplass ute. 
 
MERK: 
Det vil fortsatt være strengt forbudt å medbringe drikkeflasker / drikkekartong ut i verket, eller 
Drikkeflaskene / drikkekartongene må fraktes der hvor det er gangfelt. 
Gå direkte inn på spiseplass / kontor / møterom for oppbevaring av drikkeflasker / 
drikkekartong 
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Godkjent drikkeflaske / drikkekartong: 
- Drikkeflasker av plast (gjennomsiktige flasker). 
- Drikkekartong (melk, juice etc.). 

 
Ikke godkjent drikkeflaske / drikkekartong: 

- Drikkeflasker av glass. 
- Drikkebokser av metall. 

 
Spraybokser / smøremidler: 
Andre lukkede beholdere som benyttes i forbindelse med renhold, prøvetaking av 
laboratoriet, smøring av maskindeler, maling og andre aktiviteter hvor ledelsen har bestemt 
at det er behov for lukkede beholdere skal håndteres strengt: 

- Behov for lukket emballasje som hjelpeverktøy skal angis på arbeidstillatelsen 
- Tomme beholdere skal returneres til materiallageret når ny rekvireres. 
- Beholdere skal alltid stå på definerte plasser. 

 
NB: Gjenglemte lukkede beholdere skal rapporteres. 
 
Hvis det blir observert drikkeflasker / drikkekartonger og gjenglemte lukkede beholdere ute i 
verket vil det bli vurdert innstramning i reglementet da sikkerheten alltid skal komme først her 
hos Hydro. 
 
 

7.4 Atferd i nødsituasjoner 
 
Alle personskader, tilløp til ulykke og andre HMS-hendelser på Hydros 
område skal varsles. 
 
Rapport skal senest innen 24 timer leveres kontaktperson på Hydros HMS-hendelsesskjema 
ved følgende tilfelle (Ved behov, hjelper Hydros kontaktperson til med utfylling av skjemaet): 
• Enhver personskade og andre skader på materiell og utstyr. 
• Tilløp til ulykker 
• Farlige eller utilfredsstillende forhold 
 
Beredskap 
Hydros beredskapstjeneste skal straks alarmeres ved ulykker, brann, gasslekkasjer, mv. 
Nødtelefon: 33 05 4444 
 
Førstehjelp og ambulansetjeneste 
Såfremt ikke annet er avtalt, skal alle som arbeider ved Hydro Holmestrand bli tatt hånd om 
av Hydros førstehjelpstjeneste dersom ulykker skulle inntreffe og konsulteres 
bedriftshelsetjenesten (BHT) internt hos Hydro. 
Nødtelefon 33 05 4444 
 
Rømningsveier og samleplass 
Ved alarm skal alle evakuere området og straks gå til samleplass. Rømningsveier og 
samleplass er som vist på oppslåtte sikkerhetsplaner i fabrikken. Ved alarm skal alle 
entreprenøransatte møte opp på samleplass, arbeidstillatelse skal fremvises og fornyes. 
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8 Trafikksikkerhet 

 Kjøretøy kan bare losse/laste ved anlegget etter at de har blitt registrert hos HARP-
koordinatoren. Kjøretøy kan bare parkeres på anviste parkeringsplasser. Alle kjøretøy 
tilhørende kontraktøren parkeres for eierens egen risiko.  

 Nasjonale veitrafikkbestemmelser gjelder ved våre anlegg.  

 Høyeste tillatte hastighet på våre eiendommer er beskrevet i den anleggsspesifikke 
sikkerhetsforskriften. 

 Det er ikke tillatt å kjøre inn i produksjonshaller med kjøretøy. En spesiell, kortvarig 
tillatelse kan bare gis av HARP-koordinatoren for eksepsjonelle situasjoner som 
lasting/lossing.  

 Kjøretøy må kjøres i ganghastighet gjennom laste- og losseområder. 

 Hvis det må rygges og det ikke er sikt bakover, må føreren dirigeres av en annen 
person. Varselblinklysene må være slått på ved kjøring i haller og under laste- og 
losseprosesser (selv om disse prosessene ikke finner sted i haller). 

 Under laste- og losseprosesser kan lastebilsjåførene av hensyn til egen sikkerhet 
bare stå i umiddelbar nærhet av førerhuset. De må derfor stå i området avsatt til dette 
formålet. 

 Når de går ut av førerhuset, må førerne bruke personlig verneutstyr i henhold til 
lokale forskrifter. 

 Fotgjengere må bruke de anviste dørene når de går inn i og ut av produksjons- og 
lagringshaller. Mens de er i hallene, kan de bare bevege seg langs og stå på de 
anviste og eventuelt skiltede gangveiene. 

 Det er strengt forbudt å gå eller stå under hengende last. 
 
 
 

9 Arbeidsutstyr 

Kontraktøren må sørge for det arbeidsutstyret (f.eks. verktøy, mobile kraner, gaffeltrucker, 
heisanordninger, stillaser osv.) som er nødvendig og egnet for arbeidet som skal utføres, 
mht. teknisk sikkerhet. Kontraktøren er ansvarlig for sitt eget arbeidsutstyr og for sine 
personlige ansattes personlige eiendeler.  
På forespørsel fra HARPs personell må relevante gyldige inspeksjonssertifikater for 
arbeidsutstyret og relevante kvalifikasjonsbevis for operatørene legges fram. 
Mobilt arbeidsutstyr skal merkes med firmanavnet. 
 
Bruk av HARPs arbeidsutstyr 
Bruk av HARPs eget arbeidsutstyr (f.eks. kraner, maskiner, maskinverktøy, verktøy osv.) av 
ansatte hos kontraktøren er forbudt hvis bruken ikke er godkjent av HARPs koordinator. 
Dokumentasjon på egnede kvalifikasjoner til å bruke utstyret må legges fram for HARPs 
koordinator. Før bruk av HARPs utstyr må kontraktørens ansatte instrueres av ansatte fra 
HARP. Det må dokumenteres at denne instrueringen er gjennomført på riktig måte. 
Kjøring med truck og kran 
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Lån av trucker, kraner og andre kjøretøyer skal formidles gjennom kontaktpersonen. I de 
tilfeller der ikke Hydro stiller truck-/kranfører til disposisjon, skal låntakeren dokumentere at 
han har gyldig sertifikat for truck eller kran i henhold til Arbeidstilsynets forskrift best. Nr. 555. 
Dokumentert opplæring skal gis før bruk av truck og kran. 
 
Bruk av sveiseutstyr o.l. («Varmt arbeid») 
Innleid personell som skal bruke og behandle sveiseutstyr o.l. må ha gjennomgått teoretisk 
og praktisk opplæring i brenne- og sveiseteknikk, og kjenner til faremomentene i arbeidet og 
de vanlige sikkerhetsregler (Kfr. forskrifter til "Lov om brannvern § 9" og "Retningslinjer for 
sveise- og skjærearbeid"). 
 
Alle som utfører varmt arbeid uten fast arbeidsplass, skal ha sertifikat utstedt fra 
norsk 
brannvernforening for å kunne utføre dette. Skal ha gjennomført kurset «Varme 
arbeider». 
 
Kontaktperson fra Hydro skal informere innleid personell om de spesielle regler og instrukser 
som gjelder for bruk av gassutstyr og/eller sveiseutstyr på den aktuelle arbeidsplass og de 
sikkerhetstiltak som iverksettes. Kontaktperson sørger også for at arbeidstillatelse og SJA for 
varmt arbeid utstedes. Vanligvis holder innleid personell selv nødvendig 
brannsikringsutstyret. Ved sveising på særlig utsatte steder vil Hydro supplere med 
nødvendig brannsikringsutstyr. 
 
Ved elektrisk sveis skal tilbakeleder være plassert på sveisestykket (så sant dette er mulig). 
Andre deler av konstruksjonen skal ikke være del av sveisestrømkretsen. Arbeidstillatelse for 
varmt arbeid er nødvendig utenfor fast sveiseplass. 
Sveisere og skjærebrennere skal ha med dekningsduk og egnet brannslukningsutstyr. Alt 
brennbart materiale skal fjernes eller dekkes helt før sveising / skjærebrenning iverksettes. 
Om nødvendig brukes brannvakt med brannslange. 
 
NB! Branner som skyldes sveising og skjæring påfører Norsk Hydro store kostnader. Firma 
som slurver med tildekking blir pålagt å leie brannvakter fra Hydro og selv betale leien. 
 
Ved bruk av utstyr i forbindelse med røntgenkontroll -/ ioniserende stråling, vises til 
Arbeidstilsynets forskrifter. Denne forskrift omhandler særlige vernetiltak ved arbeid med 
ioniserende stråling. Røntgenkontroll krever avsperring og varsling skal avtales med 
kontaktperson hos Hydro. 
 
Bruk av Hydros verksteder 
Innleid personell har ikke adgang til å bruke Hydro verksteder eller maskiner uten at spesiell 
avtale er inngått. 
 
 

10 Energiforsyning 

Hvis kontraktøren trenger energiforsyning (f.eks. elektrisitet, trykkluft, vann osv.) for å utføre 
arbeidet, må kontraktøren skaffe tillatelse fra HARP-koordinatoren.  
Reetablering av normal driftsforsyning må skje i samråd med HARP-koordinatoren. 
 
Elektriske faremomenter 
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Strømførende kabler må ikke legges over trafikkert veibane uten godkjent skjerming. 
Anleggsfordelinger skal være utstyrt med jordfeilbryter. Utlegging av kabel og ledninger skal 
være slik at de er minst mulig utsatt for mekaniske skader. Det skal ikke legges løse kabler i 
trappeløp eller leidere. Midlertidige elektriske anlegg skal avklares med Hydro. 
Strømtilkopling kun etter nærmere anvisning av kontaktperson. Strømtilførselen til elektriske 
apparater må brytes før arbeidsstedet forlates. Ved eventuelle elektriske feil, omkopling o.l. 
kontakt Hydro kontaktperson. 
 
Elektriske anlegg 
Elektrisk nyanlegg skal forhåndsmeldes og ferdigmeldes til det stedlige elektrisitetstilsyn ved 
Hydro av installatøren. For adgang til rom med elektriske høyspenningsanlegg, kreves 
nøkkel og følge av folk fra Hydro som har adgangskort, samt arbeidstillatelse. Til arbeidet på 
elektriske anlegg skal bare benyttes kvalifisert personale (kfr. kgl. res av 5. Febr. 1965). 
 
 

11 Utgraving og demolering 

I samråd med HARP-koordinatoren må det iverksettes egnede tiltak for å 
forebygge/minimere skade på gass-, kloakk-, vann- og strømnettverk. 
 
Det må til enhver tid treffes effektive tiltak mot spredning av støv under utgravnings-, 
masseforflytnings- og demoleringsarbeid. 
 
 

12 Arbeid i høyden 

Under arbeid i høyden (mulig fall på > 2 m) må området umiddelbart under arbeidsområdet 
være sikret ved hjelp av passende avsperringstiltak (f.eks. sperrebånd, skilt) for å forhindre 
at noen blir truffet av fallende gjenstander. 
Hvis tekniske tiltak ikke kan brukes, må sikkerheten til personer sikres ved hjelp av et 
sikkerhetsnett eller personlig verneutstyr (fallsikring). 
Mobile løfteplattformer må bare betjenes av kvalifisert personell. Bruksanvisningen må 
følges. Passende fallsikring og beskyttelse mot klem- og kuttfarer må være på plass der det 
er nødvendig. 
 
Åpninger (f.eks. takluker, vindusstriper, røykventiler) i tak må være forsterket med 
sidebeskyttelse og sikret ved hjelp av beskyttelsesdeksler eller sikkerhetsnett. 
Tak og komponenter som ikke er utstyrt med sikkerhetsanordninger for å hindre folk i å falle 
igjennom, kan bare nås via spesielle gangbruer og gangveier (minst 0,5 m brede). 
Tilgjengeligheten av tak må avklares med HARP-koordinatoren. 
 
Stillas skal bygges og godkjennes av Hydro godkjent firma. Bruker av stillas skal kjenne 
stillasforskrifter og lage bruks- anvisning for sine mannskaper. Bruksanvisning skal leses opp 
for mannskapet. Det er forbudt å forandre på stillas, fundament eller forankring av stillaset 
uten at dette gjøres av stillasbyggere. 
 
Mobile arbeidsplattformer skal være godkjent og mannskapet skal ha dokumentert 
sikkerhetsopplæring i bruk av plattformen. 
Stillaser skal være merket med grønt godkjenningsmerke med de nødvendige underskrifter. 
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Stiger skal normalt ikke benyttes som arbeidsplattform; stiger skal kun benyttes der hvor det 
ikke er praktisk gjennomførbart å montere stillas / arbeidsplattform, eller benytte seg av 
personløfter. 
 
Generelt skal stiger kun benyttes som tilkomst til arbeidssted. 
Arbeid i stige skal alltid være "siste utvei", da tilrettelegging alltid skal prioriteres først. 
Stiger skal være merket med NS og ha sklisikre bein. Stiger skal festes i øvre ende under 
bruk. 
 
Fallsikring skal brukes i alle situasjoner der arbeidstakere ikke på annen måte er forsvarlig 
sikret. Nedre grense for bruk fallsikring er av Hydro og arbeidsmiljøloven satt til 2 meter. 
 
Verktøy (muttertrekkere, skiftenøkler etc …) skal også sikres mot fall; enten via line eller nett. 
 
MERK: På steder som vanskelig tilgjengelig, skal det sørges for stillas, arbeidsplattform eller 
stige som gjør det mulig å komme til arbeidsstedet på en forsvarlig måte. 
 
 
 

13 Personlig verneutstyr / arbeidsklær 

Ved arbeid og opphold inne på Hydros fabrikkområde skal man bruke lett synlig arbeidstøy 
(anbefalt synlighets klasse 2), ha på seg langarmet arbeidsjakke og bukse eller kjeledress, 
hjelm, vernebriller og vernesko. Alternativt kan en bruke synlighetsvest. 
Avhengig av arbeidssted og arbeidsoperasjoner skal man i tillegg bruke hørselvern der hvor 
dette er påbudt, eller ved støyende arbeid. Spesielle krav til verneutstyr vil være skiltet. 
Firmanavn skal tydelig fremgå på hjelmen. Innleid personell må selv holde seg med godkjent 
personlig verneutstyr, i tillegg skal Hydros retningslinjer vedrørende bruk av verneutstyr og 
vernebekledning følges. 
 
Garderobeforhold 
I den utstrekning Hydro har ledig garderobe- kapasitet, kan innleid personell etter avtale låne 
garderobeskap og dusj-rom. Brukere av garderobeanleggene må innrette seg etter de 
ordensregler og bestemmelser og gjelder for garderobene. 
 
Tap av nøkler, skade på garderobeskap eller annet utstyr skal erstattes av brukerne såfremt 
det ikke foreligger spesielle årsaker. 
 
 

14 Inntransport/bruk av farlige stoffer 

Hvis det skal bringes inn, brukes og lagres farlige stoffer ved HARPs anlegg, må dette 
vurderes av kontraktøren i risikovurderingen før oppstart av arbeidet. Lagring av farlige 
stoffer i drikkeflasker er strengt forbudt.  
Oppdaterte sikkerhetsdatablad må være tilgjengelige på arbeidsplassen. 
 
Forbudte stoffer: 
Stoffer/materialer som inneholder asbest 
Klorerte hydrokarboner (f.eks. rengjøringsmidler, brenngasser)  
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Stoffer som inneholder klorfluorkarboner (f.eks. kjølemidler) 
 
MERK: Bruk av stoffer som inneholder silikon (f.eks. antiskummingsmidler, beleggingsmidler 
osv.) på eller rundt valseverk og lakkeringsanlegg er strengt forbudt. 
 
Stoffer underlagt begrensninger: 
Radioaktive stoffer 
Ekstremt giftige og giftige stoffer 
Kreftfremkallende stoffer 
Biologiske stoffer (enzymer, bakterier, mikroorganismer) 
 
Hvis kontraktøren har tenkt å bruke stoffer som er underlagt begrensninger, må det 
innhentes godkjenning fra HARPs koordinator før arbeidet starter. 
 
Ved bruk og midlertidig lagring av farlige stoffer ved HARPs anlegg må kontraktøren holde 
mengdene på et absolutt minimum. Etter hvert som arbeidet skrider fram, må alle lagrede 
farlige stoffer som ikke lenger er nødvendige, umiddelbart fjernes fra området. Alle beholdere 
må være merket av kontraktøren som følger: 
 

 Beholderens innhold (spesifikasjon av registrert handelsnavn)  

 Faresymbol(er) (i henhold til nasjonal lovgivning) eller farepiktogrammer (GHS) 

 Faretekster (GHS) eller fareinformasjon (risikosetninger) 

 Sikkerhetstekster (GHS) eller sikkerhetsinformasjon (sikkerhetssetninger) 

 Kontraktørens/underkontraktørens navn og adresse 

 Dato 
 
Innleid personell skal avtale med Hydro kontaktperson om hvilke type kjemikalier som skal 
benyttes, i tillegg skal kjemikalet være godkjent av Hydro før stoffet medbringes inn på 
området. Brukte kjemikalier og kjemikalieavfall skal medbringes ut av området ved 
oppdragets slutt. Se også punkt 26. 
 
All transport, lagring, håndtering og bruk av brannfarlige væsker og gasser skal være i 
henhold til 
forskriftene. Kjemiske produkter som ikke brukes på Hydros område og som derved ikke er 
angitt i ECOonline for bedriften, skal godkjennes på forhånd av kjemikalieutvalget. 
Sprengstoff skal ikke tas inn på området uten etter skriftlig godkjennelse av HMS Sjef. 
 
 
 

15 Håndtering av avfall 

Avhending av avfall må alltid avtales med HARPs koordinator på forhånd. 
 
Kontraktøren må ikke 

 ta med seg avfall inn på våre anlegg utenfra 

 lagre avfall noe annet sted enn i containerne avsatt spesielt til det formålet 
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 lagre avfall slik at det kan forurense området (f.eks. ved lekkasjer, ved spesielle 
værforhold osv.)  

 
HARP forbeholder seg retten til å fakturere for avfall som avhendes på en måte som er i strid 
med avtaler. Denne fakturaen skal være inkludert ekstrakostnader til innsamling, sortering og 
transport av avfallet, og, hvis relevant, til rensing av jordsmonn som har vært forurenset av 
kontraktøren. 
 
 

16 Beskyttelse av jordsmonn og grunnvann 

Kontraktøren må sørge for at alle forebyggende tiltak som foreskrevet ved lov overholdes, for 
å hindre at farlige stoffer trenger ned i jordsmonn, grunnvann og dreneringssystem. 
 
Ved katastrofe eller lekkasje (utslipp/gjennomtrenging av farlige stoffer i jord/avløp), må 
anleggssikkerhet og HARPs koordinator informeres umiddelbart, slik at videre tiltak kan 
treffes i samsvar med beredskapsplanen. 
 
Kontraktøren er forpliktet til å bære kostnader av restavfall eller forurensning av jordsmonn, 
grunnvann, kloakksystem og avrenningsgrøfter som følge av lekkasjer, ulykker osv. som 
kontraktørens arbeid har ført til på våre anlegg. Dette betyr at kontraktøren er ansvarlig for 
alle påløpte kostnader til rehabilitering av jordsmonn/grunnvann og til forutgående 
undersøkelser og laboratorieanalyser. Kontraktøren skal rådføre seg med HARP og er 
forpliktet til å utføre de rehabiliteringstiltak som skal til for at man skal komme tilbake til de 
grenseverdiene myndighetene har fastsatt. 
 
 

17 Utslipp 

Kontraktøren er forpliktet til så langt som mulig å unngå utslipp ved leveranser, bygging og 
installasjon i forbindelse med oppfyllelsen av kontrakten. Kontraktøren skal gjøre seg selv og 
teamet sitt kjent med de lovfestede grensene for utslipp og garantere etterlevelse av disse 
grensene. Hvis utslippsgrensene overskrides, må nødvendige tiltak iverksettes, i samråd 
med Hydro, slik at utslippene igjen kommer under de nødvendige grensene. Slike tiltak gir 
ikke kontraktøren rett til noen ekstra økonomisk godtgjørelse eller til noen forlengelse av den 
avtalte byggefristen. På forespørsel fra Hydro skal kontraktøren sørge for sakkyndigrapporter 
som bekrefter at grenseverdiene for utslipp ikke er overskredet. 
 
 
 

18 Røyking og bruk av alkohol og andre rusmidler 

Besittelse, bruk og distribusjon av alkoholholdige drikker og narkotika er strengt forbudt. I 
tillegg er det strengt forbudt å gå inn på anlegget mens man er påvirket av narkotika og/eller 
alkohol. 
 
Røyking er kun tillatt ute på merkede røykeplasser. 



HARPs sikkerhetsforskrift for eksterne kontraktører 

Versjon: 04/2019 

 

18 
 

19 Drikkevarer, mat og lightere 

Det er strengt forbudt å lagre mat og drikke i, eller ta med seg mat og drikke inn i, 
produksjonsområder eller områder i nærheten av slike. Egnede sosiale områder for inntak av 
mat og drikke anvises av HARP-koordinatoren. Se punkt 7.3. 
 
 

20 Rapportering av nestenulykker, ulykker og skader  

Kontraktøren må umiddelbart rapportere alle nestenulykker, ulykker (inkludert 
førstehjelpshendelser) eller skader som oppstår under arbeidet hos HARP, til ansvarlig 
HARP-koordinator og gjøre rede for hendelsesforløpet. 
HARP forbeholder seg retten til å undersøke enhver sak sammen med kontraktøren. 
 
 

21 Security 

"Security" er en del av Hydros HMS-begrep og omfatter tiltak for vern mot: 
 

- Ulovlige handlinger som fører til utilsiktet tap eller kvalitetsforringelse av data og 
informasjon, materielt utstyr eller lignende. 

- Sabotasje og terroristanslag og andre handlinger eller unnlatelser som foretas for å 
skade Hydro personell, materiell, aktiviteter eller interesser. 

- Det er ikke tillatt å legge ut bilder eller sensitiv informasjon fra Hydro på sosiale 
medier (f.eks Facebook) uten godkjennelse fra HMS-sjef. 

 
Hydro Holmestrand er av sikkerhetsmessige årsaker inndelt i tre security- områder: 
 

- Inngjerdet område, begrenset adgang (må ha gjennomført sikkerhetsinformasjon) 
- Fabrikkbygninger, begrenset adgang (må ha gjennomført sikkerhetsinformasjon) 
- Enkelte sperrede områder er skiltet (adgangsregler er angitt og skiltet) 

 
Innleid personell som får tegninger, anleggs beskrivelser, etc. skal håndtere disse forsvarlig 
og sørge for at disse ikke kommer tredje person i hende. Oppbevaring av slik dokumentasjon 
utenfor Hydro skal kun skje ved avtale. 
 
Det er ikke tillatt å fotografere (med kamera eller mobiltelefon) på fabrikkområdet uten at det 
foreligger skriftlig tillatelse fra daglig leder, avdelingsleder eller HMS-sjef. Godkjennelsen 
henges opp på arbeidstillatelsestavlen i området arbeidet skal utføres. 
Fotografering til arbeidsbruk i forbindelse med kvalitets, vedlikehold, drift eller HMS formål av 
Hydro ansatte er tillatt. 
Det er forbudt å distribuere bilder fra Hydro og / eller sensitiv informasjon ut på sosiale 
medier uten 
godkjenning fra HMS-sjef. 
 
Det er forbudt å bruke telefon ved kjøring av kraner, kjøretøyer og ved betjening av maskiner 
og utstyr. Man skal stå i ro mens man betjener og / eller snakker i telefon. 
 
Parkering inne på fabrikkområdet skal kun forekomme på anvist plass. Dersom det er behov 
for annen parkering skal det foreligge tillatelse fra HMS avd og nøkkel skal nøkkel stå i 
tenningslås. 
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Private sykler, mopeder og motorsykler skal parkeres på området utenfor bedriften. 
 
Rømningsveier og samleplass 
Ved alarm skal alle evakuere området og straks gå til samleplass. Rømningsveier og 
samleplass er som vist på oppslåtte sikkerhetsplaner i fabrikken. Ved alarm skal alle 
entreprenøransatte møte opp på samleplass, arbeidstillatelse skal fremvises og fornyes. 
 
 

22 Overvåking og kontroll 

HARP skal avlegge byggeplassen regelmessige besøk for å kontrollere den faktiske 
sikkerhetssituasjonen. Hvis det slås fast at noen har utvist feil atferd, må den hos 
kontraktøren som har myndighet til å utstede instrukser, og HARPs koordinator, informeres. 
Dette påvirker ikke kontraktørens plikt til å gjennomføre sine egne overvåkingstiltak for å 
sikre at regelverket blir overholdt. 
 
 

23  Tiltak som skal iverksettes ved brudd på HMS-forskriften  

Brudd på avtalte arbeidsinstrukser og sikkerhetsforskrifter utgjør kontraktsbrudd og kan 
resultere i at en ansatt av kontraktøren blir nektet adgang til anlegget, og til oppsigelse av 
kontrakten med kontraktøren. Eventuelle kostnader HARP pådrar seg i arbeidet med å sikre 
overholdelse av de nevnte tiltakene som følge av kontraktørens handlinger, vil bli fakturert 
kontraktøren.  
 
Enhver manglende etterlevelse av HMS-pliktene fastsatt i enten RPs sikkerhetsforskrift for 
kontraktører og deres underkontraktører eller andre gjeldende sikkerhetsdokumenter vil bli 
behandlet alvorlig og rettferdig av Hydro.  
Brudd kan føre til at det blir truffet disiplinærtiltak i henhold til denne disiplinærprosedyren fra 
Hydro.  
 
Disiplinærtiltak bør være progressive, og bare brukes med en rettferdig prosedyre etter 4 
øyne-prinsippet når det foreligger gode grunner. Uformelle råd og korreksjon er den mest 
effektive måten å håndtere mindre HMS-brudd på. Gjentatte eller mer alvorlige forseelser vil 
berettige advarsler, eller andre tiltak som utestenging fra stedet, som vil bli gradert etter 
forseelsens alvorlighetsgrad.  
 
HYDROs prosjektteam har full myndighet til å fjerne enhver person fra området. HYDROs 
prosjektteam har full myndighet til når som helst å fjerne enhver person fra, eller inndra 
enhver persons adgang til, området ved overhengende fare.  
 
 
Følgende firegangersregel skal gjennomføres for å gi en gradert reaksjon ut fra 
regelbruddets alvorlighet.   
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Firegangersregel – prinsipp: 
 

1. HMS-brudd – muntlige advarsler  
 
Ved mindre brudd på RPs sikkerhetsforskrift for kontraktører vil det bli gitt en muntlig 
advarsel   til den hos kontraktøren som står bak bruddet, og kontraktørens koordinator, 
hvis den som står bak bruddene, har brutt reglene gjentatte ganger eller utvist 
manglende dømmekraft.  
 

 
2. HMS-brudd – skriftlig advarsel   

 
Hvis RPs sikkerhetsforskrift for kontraktører eller/og sikkerhetsforskriften for den aktuelle 
byggeplassen blir ignorert gjentatte ganger, skal HARPs representant utstede en skriftlig 
advarsel til den kontraktøren har utnevnt som HMS-ansvarlig.   
Et eskaleringsmøte med ledelsen hos kontraktøren finner sted. Ytterligere tiltak 
fastsettes av kontraktøren og følges deretter konsekvent.  
 

 
3. HMS-brudd – utestenging fra anlegget  

 
Hvis forseelsene fra trinn 1 og 2 ikke avhjelpes innen den spesifiserte fristen, eller hvis 
sikkerhetsstandardene brytes gjentatte ganger, treffes det tiltak for å justere arbeidet til 
det aktuelle selskapet. Ledelsen i partnerselskapet vil bli informert omgående, slik at 
egnede tiltak kan utarbeides så snart som mulig for å avhjelpe de opplistede 
sikkerhetsmessige manglene. Disse tiltakene må legges fram for HARPs representant 
(anskaffelse, prosjektleder, HMS eller teknisk leder) for godkjenning før iverksettelse.  
 
Tiltak som følger (f.eks.):  
• Utestenging fra anlegget av ansatte som har brutt sikkerhetsforskriften.  
• Endring av arbeidsprosedyrer og arbeidsstandarder.  
• Endring av sikkerhetstiltak.  
• Nødvendig forbedring av sikkerhetsanordninger eller arbeidsutstyr.  
• Utskifting av arbeidsledere eller ansvarlige.  
Arbeidet kan først gjenopptas etter godkjenning.  
 

 
4. HMS-brudd – blokkering av entreprenøren  

 
Hvis trinn 1, 2 og 3 ikke fører til akseptable forbedringer i sikkerheten, kan ansvarlige 
kontraktører utestenges endelig fra anlegget eller fra Hydro. Hydro forbeholder seg 
retten til å si opp gjeldende kontrakter. 
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Bekreftelse 
 
Kontraktøren og dens underkontraktører må skrive under på at de har mottatt og forstått 
disse instruksjonene og reglene. 
 
Jeg erklærer herved at jeg har blitt informert om sikkerhetsforskriften for eksterne 
kontraktører og deres underkontraktører og om anleggsspesifikke sikkerhetsforskrifter, 
og/eller at jeg har videreformidlet denne sikkerhetsforskrift til mine underkontraktører.  
 
 
 
 
_____________________________________ 
(navn med blokkbokstaver) 
 
_____________________________________ 
(juridisk bindende signatur) 
 
 _____________________________________ 
(sted, dato) 
 
 
 
Kommentarer: 
HARP forbeholder seg retten til å kontrollere underkontraktørens bekreftelse. 


