Yara Management System
Document type:

Valid for Organization:

Valid for Location/Facility:

Prosedyre

Porsgrunn; YCN Terminal Porsgrunn;
Herøya Nett AS

Yara Porsgrunn

L-227 Avsperring

Innholdsfortegnelse

1.
2.
3.
4.
5.

ANVENDELSE OG HENSIKT ................................................................................... 1
REFERANSER .......................................................................................................... 1
ANSVARSFORHOLD ................................................................................................ 1
BESKRIVELSE.......................................................................................................... 1
VEDLEGG ................................................................................................................. 2

1. ANVENDELSE OG HENSIKT
Det er ikke tillatt å bryte sperringer ved Yara Porsgrunn uten tillatelse. Slik tillatelse kan gis av
ansvarlig for sperringen, personer som jobber innenfor sperringen eller skiftleder. Dette avhengig
av situasjon.
Avsperring har som formål å hindre ferdsel i et område, der opphold kan medføre fare for
personell/utstyr. Denne prosedyren har som formål å etablere en felles forståelse og praksis for
avsperring. Prosedyren omfatter ansvar for etablering av sperring samt bruk og merking av
forskjellige typer sperringer. Beskrivelsen angir minimumskrav og skal dekke alle relevante
aktiviteter innenfor Yara's myndighetsområde.
Prosedyren gjelder også avsperring ved arbeid i høyden.

2. REFERANSER
Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen, AT 972.
L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn

3. ANSVARSFORHOLD
Den enkelte som har behov for å sperre av et område rundt et arbeidssted er ansvarlig for å
merke sperringen ihht denne prosedyre.
Den organisasjon som har satt opp sperringen er også ansvarlig for å ta sperringen ned igjen.
Alle sperringer skal være tidsbegrenset

4. BESKRIVELSE
Avsperringen må settes opp i forsvarlig avstand fra faren:
•

Ved fallfare skal avsperringen være minimum 2 meter fra kanten.
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•

Ved løft/hengende last skal det etableres en avsperring og avsperringen bør være minst
0,3 ganger (30 %) høyden på løftet (dvs 10 meter løft tilsvarer en avsperring på 3 meter).
Innenfor avsperring skal det ikke være noen tilstede når løftet pågår.

Avsperringsmateriellet og sperreskilt skal tilfredsstille kravene gitt i vedlegg 1. Sperreskilt skal
være godt lesbare og skal henge godt synlig på sperringen. Det skal settes opp tilstrekkelig med
sperreskilt.
Eier av sperring må forsikre seg om at det avsperrede området er iht denne prosedyren, også når
det er behov for avsperring /sperring utover normal arbeidstid.
Unngå å sperre av for store områder og sørg for at ikke rømningsveier blokkeres. Samarbeid med
oppdragsgiver dersom det er tvil om hvordan sperringen skal settes opp.
Enhver som oppdager feil/mangler ved en avsperring/sperring må ta kontakt med eier av
avsperring/sperring.
Sperreskilt skal fylles ut med, se vedlegg 1:
•

Årsak til sperringen

•

Ansvarlig for sperring (kontaktperson)

•

Ansvarlig firma for sperring

•

Antatt varighet av sperringen (dato og klokkeslett for når den settes opp og når den skal
tas ned dersom dette er kjent)

Når et område er avsperret slik at normal tilførselsvei er sperret må alternativ adkomst/omkjøring
beskrives/skiltes.
Dersom faren kun er tilstede mens arbeid pågår, skal sperremateriell fjernes ved pause i arbeidet,
og ved arbeidsdagens slutt dersom arbeidet strekker seg over lengre tid.
Når arbeidet er ferdig og årsaken til avsperringen ikke lenger er tilstede, skal sperringen fysisk
fjernes.

5. VEDLEGG
Vedlegg 1: Sperremateriell
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