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1. ANVENDELSE OG HENSIKT
Denne prosedyren gjelder for alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelser ved Yara 
Porsgrunn, herunder brudd på Gylne regler («Golden Rules»). Tilfeller der det er usikkerhet 
om det foreligger et alvorlig brudd, håndteres også under denne prosedyren. Hensikten med 
prosedyren er å få en enhetlig håndtering av alvorlige brudd/mulige alvorlige brudd på 
sikkerhetsbestemmelsene i Yara Porsgrunn.
Prosedyren beskriver også noen spesifikke bestemmelser som gjelder som minimumskrav 
for alle som skal innenfor Yaras oppmerkede områder.

2. REFERANSER
Ref. 1: Golden Rules – Saving Lives Every Day, Handbook 6, 08/15
Ref. 2: Prosedyre L-241 Arbeid i høyden
Ref. 3: Prosedyre L-208 Bruk av personlig verneutstyr (PVU) i POR
Ref. 4: Prosedyre L-210 Arbeids- og entretillatelse i Yara Porsgrunn
Ref. 5: Prosedyre L-239 Kontroll og sjekkrutiner ved stopp og oppstart av 
prosessanlegg samt isolasjon av energi for maskiner og utstyr
Ref. 6: HIP fellesbestemmelse FB-11 Retningslinjer for ferdsel på HIPs 
Fabrikkområde

3. DEFINISJONER
Gylne regler/Golden Rules: Regler knyttet til aktiviteter som defineres som spesielt risikofylte 
med fare for alvorlige konsekvenser. Brudd på disse vil kunne medføre umiddelbare og 
strenge reaksjoner. Yara har definert 6 Gylne regler, se kap. 5.1.1 i denne prosedyren.
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Yara oppmerkede områder: Områder i HIP der Yara har ansvaret. Avgrenset med blå/hvite 
streker eller gjerder.

4. ANSVAR OG MYNDIGHET
Ledere skal sørge for opplæring personell og at nødvendig utstyr iht. denne prosedyren er 
tilgjengelig.

Enhver som skal utføre arbeid i eller for Yara Porsgrunn er ansvarlig for etterlevelse av 
relevante sikkerhetsregler/Gylne regler.

Enhver som oppholder seg innenfor Yaras områder skal sørge for å overholde 
bestemmelsene som gjelder her.

Rekvirent av personell skal sørge for at disse får nødvendig informasjon.

Håndtering av brudd på Gyldne regler, beskrevet under punkt 5.1.2, samt i vedlagte 
flytskjemaer, gjelder for kontraktører og prosjekter. Slike saker skal normalt være 
behandlet og avklart ila 6 dager. For egne ansatte er det Yaras disiplinærprosedyre, L-121, 
som gjelder.

5. BESKRIVELSE

5.1. Alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelser/Gylne regler
5.1.1. Yaras 6 Gylne regler
Yara har innført 6 Gylne regler (livreddende regler) ved sine fabrikkanlegg i alle land. Disse 
reglene har framkommet basert på lærdom fra tidligere hendelser/ulykker. Manglende fokus 
på disse reglene kan medføre alvorlige skader, noe vi absolutt ikke ønsker å påføre egne 
ansatte og de som jobber for oss.

For å forsterke viktigheten av disse reglene vil brudd på disse kunne medføre umiddelbare 
og strenge reaksjoner for både den enkelte som bryter dem og for linjeleder.

Reglene er som følger:
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Forståelse av Gylden Regel nr. 1 «Eksponering for fallfare skal minimeres, og der det 
er identifisert i en risikovurdering, skal det brukes fallsikringsutstyr»:  

Dersom bruk av fallsikring IKKE er skriftlig angitt i en risikovurdering, AT, SJA, SOP 
eller arbeidsinstruks, kan det allikevel være å betrakte som et brudd på Gylden Regel 
nr. 1, dersom det ikke blir benyttet fallsikring ved arbeid i høyden (jf. krav i L-241). 

For mer utfyllende informasjon om Yaras Gyldne Regler, se vedlegg 4: Safe by Choice 
Golden Rules – Saving Lives Every Day

Konkretisering av regel nr 6 – trafikksikkerhet, trafikksikkerhetsregler Herøya Industripark:
 Veitrafikkloven gjelder
 Bruk sikkerhetsbelte
 Innkjøringstillatelse for bil påkrevet
 Maks tillatt hastighet 30 km/t
 Bruk oppmerkede parkeringsplasser der dette er mulig
 Rygg bilen på plass ved parkering
 Ikke bruk håndholdt mobiltelefon eller walki talki når du kjører eller sykler
 Bruk oppmerkede felt for gående og syklende på riktig side av veien
 Forbudt å røyke i kjøretøy og maskiner
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5.1.2. Håndtering av alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelser/Gylne regler
Praktisering av gylden regel nr. 6: Ved flere samtidige brudd på trafikksikkerhetsreglene ved 
HIP, vil adgangskort sperres.  Når linjeleder har gjennomført samtale med den aktuelle 
person (gjennomgang av HIP sine trafikksikkerhetsregler), gir linjeleder beskjed at kort kan 
åpnes igjen.

Ved innføring av regel 6 ønsker ikke Yara å fokusere på å straffe den enkelte, men at 
trafikksikkerhet er et fokus og forbedringsområde (kulturendring). Det vil kun være ved 
alvorlige overtredelser av trafikksikkerhetsregler Herøya Industripark hvor bestemmelsene 
under vil kunne bli gjort gjeldende.

Håndtering av alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelser/Gylne regler er beskrevet i 
flytskjema, se vedlegg 2 og 3. I de tilfeller hvor hendelser inntreffer i prosjekter, skal all 
håndtering og dokumentasjon ivaretas i prosjektet.

Hovedpunktene i prosessen er som følger (ansvarsfordelingen er beskrevet i flytskjemaene):
1. Aktiviteten stoppes eller tiltak iverksettes for å forhindre at det kan utvikle seg til 

en alvorlig hendelse.
2. Hendelsen rapporteres til utsteder av arbeidstillatelsen, samt linjevei. Nødvendige 

aksjoner iverksettes, som f.eks. inndragning av AT.
3. Dersom sikkerhetsbruddet gjelder en entreprenør skal det umiddelbart meldes i 

fra til kontaktpersoner hos hovedentreprenør og evt. underentreprenør. Dette skal 
gjøres skriftlig. 

4. Vedkommende tas ut av arbeid ved Yara Porsgrunn inntil de faktiske forhold er 
avklart.

5. HMS-sjef ved Yara og evt. for prosjekt/YPPS informeres snarest mulig. HMS-
sjefer varsler videre internt.

6. Kartlegging av fakta. (eks. egen observasjon, møte med aktuell operatør/firma 
etc) i samarbeid med relevante personer. Hele arbeidsprosessen knyttet til 
aktiviteteten/bruddet gjennomgås i kartleggingen, slik at det avdekkes 
hvilke barrierer som har sviktet, og sikrer at hensiktsmessige tiltak for å 
forhindre tilsvarende brudd blir iverksatt.

7. Hendelsen registreres i Synergi iht prosedyre L-201.
8. Det utarbeides sammendrag, samt anbefaling om reaksjon og tiltak, som 

oversendes til produksjonssjef/avdelingssjef i det aktuelle området og HMS-sjef 
ved Yara Porsgrunn. For eksempel på rapport/innstilling, se vedlegg 7.

9. Dette brukes som grunnlag for beslutning av reaksjon fra Yara Porsgrunns side. 
Denne reaksjonen skal gjelde for arbeid både i prosjektet og ved Yara Porsgrunn.

10. I tilfeller hvor sikkerhetsbruddet medfører utestengelse av en ansatt fra et eksternt 
firma skal innkjøpssjef ved Yara Porsgrunn sammenfatte en oppsummering av 
hendelsen og Yaras reaksjonsmønster og oversende dette til kontraktør hvor 
involvert person er ansatt. Relevante parter i Yara/prosjekt mottar kopi av brevet. 
Der bruddet skjer i et prosjekt, er det prosjektet som videre følger opp ansvarlig 
entreprenør for arbeidet og informerer om tiltak.

11. Synergisaken eies av driftssjef for området. For større prosjekter vil 
prosjektet være eier av saken. Brudd på Gylden Regel nr. 1, der høyde er 
over 2 meter, vil normalt klassifiseres i konsekvenskategori 2 (se matrise i 
Synergi). Slike saker skal også PSIF vurderes. 
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5.2. Bestemmelser i Yara oppmerkede områder
Ved ferdsel i Yara oppmerkede områder, gjelder følgende bestemmelser:

- Røyking er kun tillatt på anviste steder
- Vernebriller med sideskjold eller ansiktsskjerm skal benyttes ved ferdsel i 

Yara oppmerkede områder og i anleggene, med unntak av til og fra arbeid. 
Dette kravet kommer i tillegg til HIP sitt krav om hjelm og rømningsmaske

- Hørselvern skal benyttes dersom dette er skiltet

6. VEDLEGG
Vedlegg 2: Håndtering av sikkerhetsbrudd  - Entreprenører
Vedlegg 3: Håndtering av sikkerhetsbrudd  - Prosjekter
Vedlegg 4: Safe by Choice - Golden Rules Saving Lives Every Day
Vedlegg 6: Gylne regler A4 format 
Vedlegg 7: Mal for rapport/innstilling
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