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PERMIT VISION

OPPRETTING AV AT
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3 AT- OPPGAVER

 Hver AT-oppgave har sitt eget symbol og farge

 SJA og spesiell signatur er knyttet til enkelte av 
oppgavene

 En AT har en maksimum gyldig levetid på 60 
dager fra første gang den har blitt aktivert. Etter 
60 dager må arbeidstillatelsen lukkes, men kan bli 
kopiert og gjennomgå en ny godkjenningsprosess 
for å brukes igjen. 

 Når du utsteder en AT, kan den gjøres gyldig i 24 
timer. Deretter må AT’en utstedes på nytt.

 Under opprettelsen av AT må du velge ÈN 
oppgave. Noen ganger kan arbeidet bestå av en 
kombinasjon av flere oppgaver (f.eks. Sveising i 
trangt rom), men da må den viktigste (høyest 
risiko) oppgaven velges.

AT OPPGAVER AT OPPGAVER
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4 ARBEIDSFLYT IKONER

IKONFORM
 Ikonformen endres etterhvert som AT går 

igjennom de ulike arbeidsflyt-modulene. Dette 
hjelper brukeren med å visualisere fremdriften I 
arbeidet. 

 Vises på fabrikkoversikten, samt den elektroniske 
og utskrevne kopien av AT. En mer detaljert 
gjennomgang av hver arbeidsflytstatus vil bli vist 
senere i presentasjonen

ARBEIDSFLYT 
STATUS IKONFORM ARBEIDSFLYT 

STATUS IKONFORM

OPPRETT INNDRATTE

UNDER 
FORBEREDELSE

INNDRATT 
FOR TEST

AVVENTER 
GODKJENNING/

UTSTEDELSE

ARBEID 
FULLFØRT

AKTIVE LUKKET
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5.1 OVERSIKT PERMIT VISION - ARBEIDSFLYT OG VERKTØYER

 Opprett: For å starte opprettelsen av en AT

 Under forberedelse: AT er Opprettet og 
videresendt til AT-forbereder.

 Venter på godkjenning: AT’er som trenger  
ekstra godkjenning/spesiell signatur (f.eks. 
Driftssjef,  HIP, Herøya nett)

 Utstedelse: AT’er som venter på å bli 
utstedt av AT-ansvarlig (skiftleder)

 Aktive: Arbeidet pågår.

 Inndratte: Når arbeid er midlertidig stoppet 
vil AT bli inndratt.

 Arbeid fullført: Arbeidet er avsluttet og AT 
er levert inn, men er ikke lukket enda.

Antall AT’er «under opprettelse»: 4
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5.1 OVERSIKT PERMIT VISION - ARBEIDSFLYT OG VERKTØYER

 Fabrikkoversikt: En grafisk oversikt over 
fabrikken med de ulike AT, ref. kap.5.2 

 PBU Oversikt: Organiserer regelmessige 
målinger for å unngå trykkoppbygging  
(Pressure Build Up) i isolerte deler av 
installasjon. 

 Søk : Gir deg mulighet til å foreta filtrerte søk på  
AT, ref.kap.5.3

 Oppfølgingstiltak: Under arbeid er det noen 
ganger nødvendig at drift foretar enkelte 
kontroller med regelmessige intervaller (f.eks. 
Måling av gasser). Dette kan bli fulgt opp via 
“Oppfølgingstiltak”. Ref.kap.9.2
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5.3 OVERSIKT PERMIT VISION - SØK

 Flere kriterier som kan fylles inn, 
f.eks. 

• AT-status
• AT-oppgaver
• osv

 Når du klikker på “Søk” dukker det 
opp en  liste over alle AT’er som 
samstemmer med de valgte 
søkekriteriene

 Dobbeltklikk for å åpne hver 
enkelt AT

 Listen kan transporteres over i en 
Excelfil.

 Lukkede AT’er kan KUN bli funnet 
via søkefunksjonen. Dette gjøres 
ved å velge “Lukket” fra Status-
feltet. Da vil en liste over alle 
lukkede AT’er dukke opp. Lukkede 
AT’er kan kopieres.
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5.3 OVERSIKT PERMIT VISION – PERSONLIG SØK

 Ved å trykke på på pilen får
en en liste over alle At-ene
en søker etter valgt status

 Hver bruker kan lage sitt
eget foretrukne søk i
menyen.

 Klikk på “Filter”- knappen

 Lagre ditt valg ved å gi det
ett navn i “Tilføy gjeldende
filter som” og klikk på
“Legg til”-knappen

 Neste gang du bruker
søkefunksjonen kan du 
klikke på “Filter” og velge
ditt forhåndsvalgte søk

 Du vil nå ha ett søk med 
ditt eget filter
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5.3 «OVERSIKT PERMIT VISION» – SØK – «POP UP»

 I tillegg til søkefunksjonen beskrevet i
de 2 forrige sidene, kan man i hvert
trinn i AT-arbeidsflyten filtrere og
søke. 

 I øverste del av skjermen kan man 
avgrense AT-listen til ønsket lokasjon.

 «Pop-Up»-søk kan filtrere/avgrense 
AT-listen ytterligere. 

 F.eks. ligger 10 AT’er «Under 
forberedelse». Når søket avgrenses 
til «Utførende enhet» = «Bull» (F.eks. 
Bullfinger), står 4 AT’er på lista.

 Det er tilstrekkelig med deler av
navnet i søkefeltet.

FILTERKRITERIER I HVERT TRINN I 
AT-PROSESSEN 2. «Pop-Up» 

søkeboks
1. Klikk her for å få opp 
«Pop-Up» søkeboks.

3. Resultat: Liste 
med 4 AT’er
kommer opp, der 
«Bull» er en del 
av navn på 
utførende enhet.
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Lukket

AT-oppretter:
• Kontaktperson 

Yara
• Vedlikeholds-

koordinator
• Kontaktperson 

hos utførende 
enhet

• Andre

Oppretter AT 
søknad

AT-forbereder:
• Drifts-

koordinator
• Evt. andre

Sjekker og 
fullfører AT 
søknad. 

AT-ansvarlig:
• Skiftleder
Godkjenner AT for 
aktivering.

AT-aktivator:
• Dedikert personell
• Skiftleder
Utlevere AT til utførende

Utførende: 
Signerer «vått».

Oversikt over 
alle AT’er som 
er aktive.

AT-aktivator: 
Gjennomgår 
ferdig jobb 
med utførende.

Utførende:
Signerer «vått» 

AT-ansvarlig: 
• Skiftleder

Sjekker 
ferdigstillelse 
og lukker AT.

Velg søk og 
deretter status 
«Lukket» for å 
få en oversikt 
over AT som er 
lukket og 
arkivert.

Ikon oppe til høyre angir status.
6 ARBEIDSFLYT ENKEL AT
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6.1 TRINN I AT-PROSESSEN 

TRINN I AT-PROSESSEN

1. Opprette AT

2. AT under forberedelse

3. Spesiell signatur

4. Utstede og aktivere AT

5. Inndra AT

6. Utstede AT på nytt

7. Overta ansvar (skiftbytte)

8. Fullføre og lukke AT
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6.2 AT FANER
Når du lagrer, vil AT’en få nummer og kommer opp på listen til venstre i skjermbildet. I tillegg vil 5 faner dukke opp:

 Handlinger: Oversikt over mulige oppgaver
 Detaljer:  Her fyller du inn informasjon i AT
 Vedlegg: Mulighet til å legge ved ulike dokumenter/filer, risikovurdering eller  isolasjonssertifikat
 Signaturer: Liste over alle signaturer
 Revisjonsoversikt: Logger viktige steg gjennomført i AT

 Skrive ut AT
 Lagre AT
 Slette AT
 Lukke AT

 Rediger AT
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Lukket

AT-oppretter:
• Kontaktperson 

Yara
• Vedlikeholds-

koordinator
• Kontaktperson 

hos utførende 
enhet

• Andre

Oppretter AT 
søknad

AT-forbereder:
• Drifts-

koordinator
• Evt. andre

Sjekker og 
fullfører AT 
søknad. 

AT-ansvarlig:
• Skiftleder
Godkjenner AT for 
aktivering.

AT-aktivator:
• Dedikert personell
• Skiftleder
Utlevere AT til utførende

Utførende: 
Signerer «vått».

Oversikt over 
alle AT’er som 
er aktive.

AT-aktivator: 
Gjennomgår 
ferdig jobb 
med utførende.

Utførende:
Signerer «vått» 

AT-ansvarlig: 
• Skiftleder

Sjekker 
ferdigstillelse 
og lukker AT.

Velg søk og 
deretter status 
«Lukket» for å 
få en oversikt 
over AT som er 
lukket og 
arkivert.

Ikon oppe til høyre angir status.
6.3 ARBEIDSFLYT ENKEL AT - OPPRETT
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6.3 OPPRETT AT

 Når du klikker på opprett-knappen 
på oversiktssiden kommer du inn 
på “Opprett”-modulen

 På venstre siden finner du en 
oversikt over alle AT som er i 
“Opprett”-status.

 Øverst kan du velge å filtrere på 
hvilke AT du vil ha i oversikten din 
(f.eks. bare de AT som finnes i din 
fabrikk)

 Nederst på siden vises de ulike 
fasene i arbeidsflyten. Du kan 
hoppe mellom de ulike fasene ved 
å trykke på ikonene.

 Opprette en ny AT: klikk på den 
gule stjernen oppe i høyre hjørne. 

 Klikk  på ønsket AT fra listen til 
venstre for å åpne en eksisterende 
AT i “Opprett”-status.
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6.3 OPPRETT AT

FIRE ULIKE MULIGHETER FOR Å OPPRETTE AT

 Via “AT”-ikonet: All informasjon må fylles ut manuelt

 Via “AT Mal”-ikonet: Det meste av informasjonen er lagt 
til fra malen

 Via “Arbeidsordre”-ikonet: Noe av informasjonen er lagt 
til fra arbeidsordren (SAP)

 Kopier AT: via «Handlinger»-fanen på den AT’en som du 
ønsker å kopiere. All informasjon  blir kopiert fra den 
originale AT’en, men vil være redigerbar.

 Opprett ny AT  blir behandlet i dette kapittelet, mens 
AT-mal og Arbeidsordre, samt  kopiere AT behandles 
under kapittel 10.
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6.3 OPPRETT AT (NY AT)

 AT oppretter oppretter AT-søknad, med 
fareidentifikasjon (RA1) eller SJA (RA2).

 Felt med stjerne (*) er obligatoriske, og 
MÅ fylles ut før du kan signere AT og 
sende den videre til “Under 
Forberedelse”. 

 Først må type AT  (AT oppgave) velges. 
Dersom arbeidet inneholder flere typer 
oppgaver må den viktigste velges. Noen 
oppgavetyper genererer automatisk SJA 
(RA2) og kan også i tillegg kreve spesiell 
signatur.

 Når du velger å opprette en AT fra en 
arbeidsordre (SAP) vil flere av disse 
feltene allerede være utfylt.

 Også når en AT blir Opprettet ut i fra en 
AT Mal vil disse feltene være ferdig 
utfylt.
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6.3 OPPRETTE AT (NY AT) – ARBEIDSSTED
Arbeidssted

 Når du klikker på “Arbeidssteder” vil plotplanen 
åpnes.

 Klikk på ønsket område i plotplanen, eller på teksten 
under «Fabrikksteder» (IKKE marker i firkanten). For 
hver gang du klikker vil området avgrenses. 

 Kartet viser om det kan være konflikt mellom den 
aktuelle AT’en og andre AT’er i området.

Påvirkede fabrikkområder

 Denne brukes for å angi områder som er berørt 
utover det utstyret/området AT gjelder for.

 Se kap.8.2 for hvordan innhente godkjenning for 
berørt område.
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6.3 OPPRETT AT (NY AT) – ANLEGG/FUNCTIONAL LOCATION

 Når du åpner “Anlegg/functional location” 

finner du listen over functional locations (FuncLoc) fra 
SAP

 Denne listen vil synkroniseres med SAP. Noe som betyr 
at dersom en ny FuncLoc opprettes vil det dukke opp i 
denne listen. Likedan vil en FuncLoc forsvinne fra listen 
dersom denne er slettet.

 Ved å huke av de små tilhørende boksene blir den 
aktuelle FuncLoc valgt

 Via søkefunksjonen kan du skrive inn din FuncLoc
direkte. 

 Dersom du har en spesifikk FuncLoc (engangs) som ikke 
er i SAP kan du Opprette din egen og klikke  “Legg til en 
ny”. Denne FuncLoc vil KUN bli brukt i din AT og vil IKKE 
bli lagt til i listen for fremtidig bruk.
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6.3 OPPRETTE AT (NY AT)
Order (Arbeidsordre nummer):

 Når AT opprettes ut i fra SAP-ordre er dette feltet ferdig 
utfylt med ordrenummer og «operation»-nummer og kan 
ikke endres.

 Når en ny AT opprettes (uten SAP) er dette et fritekst-felt

Etterkontroll/Funksjonsprøving påkrevd

 Hvis arbeidet krever funksjonsprøving  skal «Ja»  hukes av

 Det kommer da opp spørsmål om funksjonsprøving er 
utført når AT avsluttes og lukkes. Ref. kap.9.3

Work Center

 Velg Work center ansvarlig for arbeidet (ikke obligatorisk).

 Blir fylt inn automatisk når man velger en SAP-ordre.

Krav til isolasjon
 Ingen: isolasjonssertifikat er ikke nødvendig 
 Personlig : Isolasjonen krever IKKE  isolasjonssertifikat. (isolering  av én        

energikilde)
 Full : Isolasjonssertifikat er nødvendig. Ref. kap. 11

Antall utførende 
personer
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6.3 OPPRETTE AT (NY AT) – RISIKOVURDERING (SJA/RA2 ELLER FAREID./RA1)

Spørsmål for identifisering av SJA (RA2)

 Dersom et av disse spørsmålene er huket av , skal det 
gjennomføres SJA /RA2

 For å kunne gjennomføre  SJA/RA2 må AT lagres. 
Deretter har en to valg;

 Trykk på fanen «Handlinger» 

 Trykk på fanen «vedlegg»

 Dersom du huker av for “Annet”, skal dette begrunnes i 
tekstboksen.

 I tillegg er det noen av arbeidsoppgavene som 
automatisk trigger en SJA

Fareidentifikasjon (RA1)

 Dersom ingen av spørsmålene  under 
«Spørsmålsskjema risikovurdering» er huket  av 
(SJA/RA2), skal det gjennomføres en 
fareidentifikasjon (RA1)

Lenger nede på siden finner du: 
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6.3 OPPRETTE AT (NY AT)

Obligatoriske felter:

 Påvirkning på nærliggende aktiviteter 
(f.eks. arbeid rundt, over, under)

Utførende enhet: Navn på utførende 
firma.

 Kontaktperson hos utførende enhet: 
Navn og telefonnummer til utførende 
enhets kontaktperson

 Yaras kontaktperson/rekvirent: Navn og  
telefonnummer til Yara kontaktperson

Navn utførende: 

Navn på utførende personell er ikke 
obligatorisk for å kunne utstede AT, men 
skal allikevel oppgis.
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6.3 OPPRETTE AT (NY AT) - SIGNATURER

SIGNERE AT
 Når en signatur trengs i systemet og du klikker på 

knappen “Signer” vil en boks dukke opp.

 Standard bruker-id for den enkelte bruker vil automatisk 
dukke opp her, MEN hvis det er noen andre som må 
signere kan en bytte bruker. Denne brukeren må signere 
med sitt eget passord.
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7. RISIKOVURDERING

 En risikovurdering er obligatorisk for alle AT-
oppgaver

 Tabellen viser at for en del AT-oppgaver  er det 
krav  om fareidentifisering/RA1 mens andre 
oppgaver trigger automatisk SJA/RA2.

 I tillegg til denne tabellen er det et 
spørsmålskjema som ved avhuking vil kreve 
SJA/RA2. 
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7 RISIKOVURDERING 

FAREIDENTIFISERING/RA1 - METODIKK
Her velges farer og tiltak for arbeidstillatelser som 

IKKE krever SJA/RA2.

SJA/RA2 - METODIKK

 Arbeidsoperasjoner - Kort beskrivelse av hver 
deloppgave, trinn for trinn

 Farekilder - For hver deloppgave listes det opp 
faremomenter. dvs. svar på «Hva kan gå galt»?

 Tiltak - Tiltak listes opp for hver farekilde 

 Presenteres mer i detaljer senere, ref. kap. 7.2
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7.1 RISIKOVURDERING – FAREIDENTIFIKASJON/RA1

FARER OG TILTAK

 Velg Farer - en liste av forskjellige faregrupper vises.

 Klikk på en faregruppe og en liste av farer innfor gruppa
vises.

 Velg en eller flere.

 AT- forbereder og AT- ansvarlig er begge ansvarlig for å 
sjekke at faridentifikasjonen er korrekt utført.

 Endringer i AT kan gjøres helt frem til utstedelse.
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7.1 RISIKOVURDERING – FAREIDENTIFIKASJON/RA1

FARER OG TILTAK

 Under fareidentifikasjon/RA1 skal du velge 
farer og nødvendige tiltak for hver fare

 Noen av tiltakene vil automatisk dukke opp 
ved spesifikke farer. Dette betyr at de er 
forhåndsbestemte tiltak for den aktuelle 
faren. Disse kan trekkes tilbake om en ønsker 
det.

 En kan også legge til egendefinerte farer og 
tiltak

 Når du velger tiltakene kan du på høyre side 
indikere om tiltaket er et forhåndspåkrevd 
tiltak (pre-requisite) som må være på plass 
før AT kan utstedes 

 Når AT-ansvarlig skal utstede AT må han/hun 
godkjenne at alle forhåndspåkrevde tiltak er 
på plass før AT kan utstedes. I oversikten er 
alle forhåndspåkrevde tiltak markert med en 
P.
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7.1 RISIKOVURDERING – FAREIDENTIFIKASJON/RA1

FARER OG TILTAK

 Etter å ha valgt “Farer” blir tabell synlig

 For noen farer vil forhåndsvalgte tiltak komme
opp. Dette er foreslåtte tiltak for denne faren.

 Ved å klikke på “Velg tiltak” kan du legge til
tiltak fra en forhåndslaget liste eller du kan
klikke “Legg til ytterlige tiltak” og skrive
egendefinert tiltak og legge til.

 Noen tiltak skal være på plass før AT utstedes. 
Disse kalles “Forhåndspåkrevd”, og markeres
ved å ticke av.

 Forhåndspåkrevde vil bli markert med en P 
(prerequisite), mens alle andre får en S 
(suplemented).

 Hvem som er ansvarlig for tiltakene må
defineres, det gjøres I boksen helt til høyre.
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7.2 RISIKOVURDERING – SJA/RA2

SJA/RA2 TEAMET
 Teammedlemmenes navn kan velges 

fra liste og legges til ved å klikke på 
“Legg til” (gjelder Permit Vision
brukere)

 Teammedlemmer som ikke er Permit 
Vision  brukere kan legges til manuelt 
ved å klikke på “Legg til Ny”-knappen. 
Disse brukerne vil ikke kunne signere 
elektronisk.

 Det må være minst 2 personer som 
signerer på SJA for at AT’en kan 
utstedes. 

 Det er tilstrekkelig at det er én som er 
forhåndsdefinert i Permit Vision til å 
utføre SJA/RA2. Den andre kan legges 
til manuelt, som beskrevet over. 
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7.2 RISIKOVURDERING – SJA/RA2

IDENTIFISERE OPPGAVETRINN
 Bryt ned arbeidsoppgavene i 

mindre og mer håndterlige 
trinn

 Må minst ha ett trinn

 Rekkefølgen på trinnene kan 
endres
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7.2 RISIKOVURDERING – SJA/RA2

IDENTIFISERE FARER OG STARTRISIKO
 YARA’s standard risikomatrise er 

integrert i verktøyet

 Identifiser relevante farer for hvert 
trinn

 Hver fare krever en startrisiko-
vurdering

 Dette bør gjøres av flere personer 
sammen slik at alle kan bidra med sin 
spesifikke erfaring og kunnskap.
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7.2 RISIKOVURDERING – SJA/RA2

IDENTIFISER TILTAK OG 
GJENVÆRENDE RISIKO

 Identifiser tiltak for hver fare på 
hvert trinn

 Hver fare krever, i tillegg til 
startrisiko-vurdering, også en 
gjenværende risiko-vurdering
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7.2 RISIKOVURDERING – SJA/RA2

GODKJENNING
 De som er med å risikovurderer, og 

er   Permit Vision brukere, må signere 
elektronisk for å godkjenne

 Medlemmer uten bruker vil ikke ha 
muligheten til å signere elektronisk. 
Disse må signere «vått» på AT

 AT kan kun utstedes etter at de 
påkrevde signaturene har blitt 
gjennomført

Demonstration
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10.1 OPPRETTE AT FRA SAP

 Bruk filter og/eller velg SAP-ordre fra liste.

 Ved å velge «start veiviser», kopieres informasjonen i valgt 
SAP-ordre inn i den nye AT’en. 

 Ved å velge «Velg mal», kan man velge å ta utgangspunkt i 
en AT-mal.

Eksempel på felter som fylles ut 
fra SAP:

 Tittel
 Arbeidsbeskrivelse
 Fabrikkområde
 Func. Loc.
 Ordre
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10.3 KOPIER OG REDIGER AT

KOPIER AT
 Mulig i alle arbeidsflyt-moduler med 

unntak av “Opprett”. Også lukkede AT’er
kan kopieres.

 Alle detaljer (inkludert eventuelle 
vedlegg vil bli kopiert)

 All kopiert informasjon, inkludert 
risikovurdering, må gjennomgås.

 På kopierte AT finner man AT-nummeret 
til den originale AT i “Handlinger”-fanen

 PASS PÅ Å BRUKE DEN SISTE 
UTARBEIDEDE AT.

REDIGER AT

 All informasjon som er kopiert 
kan redigeres
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10.4 OPPRETT AT FOR REVISJONSSTANS

1. AT for revisjonsstans kan opprettes i egen 
modus for revisjonsstans.

2. Eller ved å huke av for 
«Shutdown/Revisjonsstans» i normal 
«opprett ny AT»-modus. HUSK å sende AT 
til «Revisjonsstans»

Når AT skal opprettes for revisjonsstans, må 
«shutdown/revisjonsstans» alltid hukes av. 

 AT vil da være tagget for revisjonstans 
gjennom hele AT-prosessen, og kan 
filtreres/søkes opp via «Pop-Up»-boksen 
eller ved å bruke «Søk»-modulen.

 Tidsvindu («planlagt dato»)  kan brukes for å 
skille på revisjonsstanser.
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10.4 OPPRETT AT FOR REVISJONSSTANS

AT-PROSESS FOR REVISJONSSTANS
Opprett AT

Opprett AT for revisjonsstans

Når «shutdown/Revisjonsstans»-
boksen er huket av, kan ikke AT 
sendes fra «Opprett» til «Under 
forberedelse». Den må da først 
sendes til «Shutdown/Revisjonsstans» 
og deretter til «Under forberedelse». 

 AT kan flyttes mellom 
revisjonsstansmodus og 
«normal» modus ved å huke 
av eller fjerne hake i 
«Shutdown/Revisjonsstans»
-boksen 
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