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Hensikt : 

Alle innleide som arbeider for Titania skal følge Titanias sikkerhetsregler og arbeidsmiljø loven 

til enhver tid .  

Sikkert arbeid har førsteprioritet og Vårt mål er 0 skader- 0 akuttutslipp 

 
Hovedregel: 
Det er påbud om bruk av øye-, hode- fot vern og vernebekledning med synlighetsfarge i 
alle produksjonsområder. 
Påbudet gjelder alle ansatte, besøkende og leverandører av varer og tjenester. 
 

Adgang : 

Alle eksterne som skal ha adgang til Titanias område skal ha et godkjent oppdrag og en 
kontaktperson på Titania. 
Underleverandører til eksterne firma skal ha egen kontaktperson fra sin oppdragsgiver. 

For å komme inn på Titanias produksjonsområder skal en kontaktperson registrere ankomsten 

før det kan utstedes adgangskort som brukes for inn og utpassering på bedriften.  

Dette kortet brukes også ved en evakueringssituasjon for å registrere seg på møteplass 

SAM sikkerhetsopplæring er obligatorisk for alle og skal være utført før ankomst eller før 

arbeidet starter 

Innleide har ikke lov å ta med besøkende og har heller ikke adgang til Titania utenom deres 

avtalte arbeidssted 

Har innleiefirma lærlinger under 18 år så må det foretas risikovurdering og iverksettes 

nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten 

For å kjøre i gruveområdet kreves egen opplæring 

Rødt blinkende lys ved kortleser i portvakten varsler at det er salvesprengning i dag 

Normalt foregår det ikke sprengning mellom 07:00 og 15:00 

For å arbeide selvstendig kreves det at det kan kommuniseres på norsk eller engelsk 

Alarmer 

Titanias varslingsanlegg består av alarmklokker og sirener 

Alarmanlegget blir testet hver Torsdag kl. 12:00.  Alarmklokker og sirener lyder i ca. 5 sekunder 

Ved eventuell brann vil alarmen være på i ca. 2 minutter. Bygninger evakueres og alle personer 

går til nærmeste møteplass 

Det er egen alarm som går ved salvesprengning i gruven 
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Pulserende lydalarm og blinkende lys i minst 5 minutter før salven går av.  

Alle personer må da oppsøke sikre områder 

 

 

 

Ansvarlighet : 

Det er den enkeltes ansvar å sørge for egen sikkerhet og sikkerheten for de som de jobber 

sammen med, hele tiden 

Innleide skal sette seg inn i alle sikkerhets forskrifter og farer som er relevante for den aktuelle 

jobben  

Bruke personlig verneutstyr, sikker jobbanalyser, rapportere uønskede hendelser og farlige 

forhold 

Kontinuerlig orden og ryddighet 

Det er generelt forbudt å fotografere inne på bedriftens område uten spesiell tillatelse 

 

Alkohol / narkotika 

Det er forbudt å komme inn på bedriften under påvirkning av alkohol eller narkotika   

 

Røyking 

Det skal røykes på anviste plasser og aldri nærmere enn 10 meter fra nærmeste inngangsdør 

Det er forbudt å røyke i anleggsmaskiner og andre kjøretøy 

 

Trafikkbestemmelser 

Det er bilbeltepåbud i alle anleggsmaskiner og andre kjøretøy 

Det er forbud mot bruk av mobiltelefon mens kjøretøyet er i bevegelse 

Den generelle fartsgrensen inne på bedriftens område er 50 km. timen. 

Utsatte strekninger ved vaktbommen, rundt bygninger ol. er skiltet med 30 km. timen.  

Parkering foregår på anviste plasser og i sikker avstand fra maskiner og utstyr.  

Det er forbudt å parkere i fotgjengerfelt 
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Mat/drikke 

For pauser og måltider kan bedriftens kantiner benyttes etter avtale med kontaktperson.  

Disse er døgnåpne. 

Skitne klær eller sko skal ikke inn i kantinene 

 

Verktøy og utstyr 

Dersom det bringes inn kjemikalier på bedriftens må godkjent datablad medbringes. 

Alle kjemikalierester må bringes ut av det innleide firmaet etter bruk  

Verktøy og maskiner som bringes inn av innleide skal være i god stand og med alle 

verneinnretninger intakt 

Det er ikke tillat å arbeide i stiger. Disse skal kun brukes til adkomst 

Det er flere lifter tilgjengelige på bedriften som kan brukes av innleide 

Fallsikringsutstyr skal brukes ved alt arbeid i høyden og områdene under skal avsperres 

 

 

Spesielle kjøretøyer og utstyr 

Alt lån av kjøretøy eller annet utstyr skal avtales med kontaktperson.  

Det er kun de som har sertifisert opplæring på gaffeltruck, traverskraner, lastebilkraner eller 

annet utstyr som krever sånn opplæring som kan bruke dette 

Utstyr som krever dokumentert opplæring skal ha opplæring på det aktuelle utstyret før det 

brukes 

 

Forberedelse av arbeidsplassen 

Titania AS har sikkerhetsutstyr plassert på alle steder: 

Brannutstyr som slanger, faste slanger og slokkeapparat er plassert på alle strategiske steder i 

alle avdelinger. 

Førstehjelpsutstyr plassert på alle strategiske steder i alle avdelinger 

5 hjertestartere er plassert på strategiske steder på alle lokaliteter. 



  HMS krav til innleide 
   [Titania] 
   [Hauge] 
  [Dokument Version/Oktober 2022] 
 

 

   
 

 

Energi 

Alt utstyr det skal arbeides på skal være forsvarlig sikret mot utilsiktet start 

Det er instruks på Lockout/tagout prosedyre som alltid skal følges  

Sikkerhetsbrytere låses med hengelås med navn på den som har foretatt avlåsingen 

Dersom arbeid som tenkes utført hvor maskiner, kraner ol. kommer nærmere enn 30 meter fra 

linjer, høyspentkabler etc. skal elektroavdelingen på Titania varsles før arbeidet settes i gang 

Rom som er merket med elektrisk anlegg eller høyspentrom skal alltid være låst og utilgjengelig 

I perioder kan det likevel forekomme at dørene står oppe 

Dette gir IKKE adgang til disse rommene 

Dersom elektrisk utstyr, kabelgater etc. blir skadet under arbeid skal elektroavdelingen snarest 

ha beskjed slik at skaden kan rettes opp 

 

Naturgass brukes på Tørkeanlegget i tørkeovnene for tørking av Ilmenitt 

Området ved gassbrennere er utstyrt med gassdetektorer men skulle det observeres lekkasje 

må dette rapporteres umiddelbart til Titania ansatt 

Kun autorisert personell skal arbeide på gassanlegget 

 

 

Ryddig arbeidsplass 

Det skal holdes ryddig og rent på plasser der det arbeides eller ferdes i 

Ingenting skal hindre passasjer, nød dusjer, brannvernutstyr eller utganger 

Verktøy og utstyr skal bringes på plass etter bruk 

 

Bruk av Titanias utstyr /eiendom 

Alt bruk av bedriftens utstyr eller eiendom skal være avtalt med kontaktperson før dette tas i 

bruk 

Start eller stopp av utstyr skal kun gjøres av Titania ansatte 
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Asbest 

Noe av bygningsmassen på Titania kan inneholde Asbest 

Alle som tenker å utføre et arbeid i bygnings matreale som kan inneholde asbest må avklare 

dette med arbeidsleder før arbeidet starter.  Instruks P-02-27 

 

Sikkerhet 

Brudd på Titanias sikkerhetsregler kan medføre utestengelse fra bedriften 

 

ALLE ENTREPRENØRER som utfører arbeid på KRONOS-anlegg er enige om å overholde 

følgende generelle sikkerhetsregler til enhver tid, under alle omstendigheter, og uavhengig av 

ekstra spesifikke arbeidsoppgaver. 

 

 
Jeg bruker alltid personlig verneutstyr når det er påbudt eller nødvendig. 

 

Jeg innhenter alltid autorisasjon før jeg fjerner eller gjør sikkerhetsutstyr 

ubrukelig 

 

Jeg ber alltid om, eller selv utfører alle nødvendige godkjenninger, sikker 

jobb analyser, eller annen risikovurderinger.  

 

Jeg følger alltid prosedyre om å låser av roterende maskiner, eller 

elektrisk strømtilførsel når jeg jobber med slikt utstyr. 

 

Jeg beskytter meg alltid mot fall når jeg jobber i høyden, og beskytter 

andre mot fallende gjenstander ved å sperre av området under. 

 
Jeg røyker alltid på anviste røykeområder. 

 

Jeg jobber aldri eller kjører aldri påvirket av alkohol, narkotika eller 

medisiner. 

 
Jeg bruker aldri en mobiltelefon mens jeg kjører eller sykler. 

 

Jeg går aldri inn i et lukket rom uten riktig instruksjon, utstyr, 

entringsvakt og tillatelse. 

 
Jeg går eller står aldri under hengende last. 
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Jeg tar alltid opp usikker eller utilpassede oppførsel. 

 
Jeg holder alltid på rekkverket i trapper. 

 
Jeg ser alltid hvor jeg skal for å unngå å skli, snubler og fall. 

 
Jeg holder alltid arbeidsplassen min ryddig og fri for hindringer. 

 
Jeg går alltid på jobb opplagt og klar for jobben. 

 

 

 

Medisinsk behandling 

VARSLING 

Varsling ved alvorlig sykdom eller ulykke skal alltid skje ved å ringe nødnummeret 

Nødnummeret på Titania er 51478222 eller nød knapp på internradio (tetrasender) 

Titanias sikkerhetsteam er lokalisert rundt omkring på våre lokale anlegg, og totalt er vi 44 

opplærte medlemmer. 

Alle medlemmer av vårt sikkerhetsteam er inkludert i vårt varslingssystem og vil bli varslet av 

sin mobiltelefon, alarmklokker og annet kommunikasjonssystem.  

Alle medlemmer vil bli varslet for alle hendelser 24/7/365,. Alle medlemmer som er på stedet 

skal møtes der hendelsen har skjedd. 

Våre spesialutdannede medlemmer skal alltid møte 24/7/365, de er alltid på vakt. 

Opplæring for alle medlemmer regelmessig. 

Spesialtrent sikkerhetsteam: 

9 personer som er utdannet og sertifisert som røyk- og kjemikaliedykkere. Vårt 

røykdykkermannskap er også spesialtrent til å håndtere førstehjelpshendelser og til å være 

førstehjelpspersonell.   

2 personer som er utdannet medisinere  
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Redningspersonell ledere team strategisk er alltid på vakt og skal møtes i vårt personalrom. 

Medlemmene er ledelsen i Titania AS totalt 7 personer. 

 

Titania AS industrielt sikkerhetsteam utstyr: 

Brannbil med alt nødvendig rednings- og brannutstyr. Brannbil er utstyrt med 2500 liter vann 

og 200 liter skum. 

9 stk røykdykkeutstyr 

3 kjemiske drakter til bruk sammen med røykdykkeutstyr 

3 drakter og utstyr for vann redning  

Terrengkjøretøy 6x6 med tilhenger for spesielle brann- og redningsaksjoner i tunneler.  

Sikkerhets båt MOB med utstyr plassert i kaiområdet vårt. 

Spesialisert førstehjelps-/redningsutstyr. 

Utstyr for tauredning 

 

Ulykker og uhell i elektriske anlegg 

Alle tilfeller hvor personer får strømgjennomgang (strømstøt) skal rapportere dette til 

elektroavdelingen så snart som mulig.  

I slike tilfeller skal personen til legekontroll 

 

 

 

Miljøvern 

Avfallet på Titania blir forskriftsmessig håndtert 

Titania har til enhver tid kontroll med type og mengde avfall som bedriften leverer 

Dette er innarbeidet i rapporter og regnskap 

Titania har også prosedyrer for håndtering av spesial/farlig avfall 

Bedriften har rapporteringsplikt til Miljødirektoratet om hvor mye avfall bedriften leverer pr. 

år. 
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