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GENERELL INFORMASJON 
Anlegget på Langøya er et mottaks-, behandlings- og sluttdisponeringsanlegg for uorganisk 
spesialavfall. Anlegget har definerte Ex-soner som er godt skiltet. 
  
Langøya havn har to ISPS kaier. Her er adgang forbudt når skip ligger inne. 
Mesteparten av det som mottas på Langøya er spesialavfall og alt avfallet som mottas inneholder 
tungmetaller og i noen tilfeller små mengder organiske stoffer. 
 

HELSEFARE OG HYGIENE 
Eksponering for tungmetaller er helseskadelig over tid. Som hovedregel skal alt avfall behandles 
som etsende og beskyttelse av øyne og hud er viktig. Sikkert arbeid med spesialavfall krever 
varsom håndtering, riktig bruk av verneutstyr og god personlig hygiene. Før spising, drikking og 
rulling av røyk/røyking skal hendene vaskes grundig. Ved spesielt skittent arbeid skal det dusjes ved 
arbeidsdagens slutt. Arbeidstøy skal skiftes ofte, benytt gjerne engangsdress ved spesielt skittent 
arbeid for å beskytte arbeidstøyet og huden. 
 

BEKLEDNING OG VERNEUTSTYR 
Følgende bekledning og verneutstyr skal benyttes: 

 Hjelm (gjelder alle/alltid) 

 Briller/ansiktsskjerm (gjelder alle/alltid) 

 Hørselvern (i områder skiltet som støysone, og hvor det ikke kan føres en normal samtale i ca. 1 
meters avstand) 

 Arbeidstøy med firmamerke (ved fysisk arbeid) 

 Hansker (brukes ved behov og alltid ved lossing av bulkbil) 

 Vernesko (ved fysisk arbeid) 
 
Følgende generelle krav til bekledning gjelder: 

 Alle som skal utføre arbeid må være utstyrt med egnet arbeidstøy 
 Det skal alltid benyttes lange benklær (shorts er ikke tillatt) og ved arbeid med avfall skal det 

benyttes langarmet arbeidstøy 
 Arbeidstøy skal ha reflekser og helst være av typen synlighetstøy (high visibility). Ved fravær 

av dette skal refleksvest benyttes. Dette gjelder all ferdsel utendørs. 
 Det er ikke tillatt å bruke arbeidstøy på personferge, i kantine og på møterom. Unntak for 

kantinepersonale som har eget arbeidstøy for kantina (refleks/synlighetstøy er her ikke 
påkrevd). 

 
I tillegg kan det bli aktuelt å benytte åndedrettsvern ved visse arbeidsoperasjoner. Ved fare for 
støving skal støvmaske benyttes. I visse områder/arbeidsoperasjoner slik som ved lossing av syre 
er det krav til beskyttelsesdress, nærmere informasjon om dette berører deg gis av kontaktperson 
og ved utstedelse av arbeidstillatelse. 
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Krav ved lossing av bulkbil 
Det generelle kravet til verneutstyr gjelder, se over. I tillegg skal følgende verneutstyr alltid benyttes 
under lossing: 

 Tette vernebriller 

 Sikringssplint på alle overganger av slanger 
 
Innleier må selv holde nødvendig utstyr til sine operatører. Hvis utstyret eller installasjoner påføres 
skade skal dette straks meddeles kontaktperson på stedet. 
 

Sikkerhetskrav ved lossing av bulkbil: 

 Sjåfører plikter å ha oppslått rekkverk ved entring oppe på bil 

 Under lossing går sikkerhetsmarginen på å bruke tette vernebriller for alt personell på 10 m 
fra lossested. 

 

For leverandører gjelder også: 
Ved behov (avhengig av jobben) skal alt nødvendig utstyr medbringes: åndedrettsvern, hørselvern, 
gummihansker, beskyttelsesdress, fallsikringsutstyr. Noe utstyr kan kjøpes på Langøya hvis det er 
glemt. 
 

ADGANGSKONTROLL OG ADFERDSREGLER 
Det er satt krav til at alle skal registrere seg med navn og firma ved ankomst Langøya hver dag.  
Det skal også registreres når man reiser hjem fra Langøya slik at man ikke meldes savnet. 
 
Det er ikke tillatt med skittent arbeidstøy i kantine, møterom eller oppholdsrom  på fergen. 
Det er ikke tillatt å arbeide alene på Langøya, ved behov for å utføre arbeid til arbeidstider hvor 
NOAH ikke er tilstede på Langøya skal dette avtales/klareres skriftlig med kontaktperson på 
forhånd. 
 
Skilting, merking og andre anvisninger skal følges. 
 
Max hastighet for kjøretøy er 30 km/t, det skal kjøres sikkert etter forholdene og farten skal senkes i 
områder med mye aktivitet. Det skal kjøres på riktig side av veien, vanlige trafikkregler skal følges 
og det skal tas hensyn til gående/syklende. 
 
Røyking er kun tillatt på 2 anviste plasser. 
 
Hver enkelt har ansvar for egen sikkerhet, og for ikke å sette andres sikkerhet i fare. 
 

ARBEIDSTILLATELSER 
Alt arbeid på prosessutstyr, elektriske anlegg, PLS, ved gravearbeid, varmt arbeid og arbeid i 
lukkede rom /tanker krever en godkjent arbeidstillatelse. Gyldig sertifikat må fremvises ved varmt 
arbeid. Enkelte områder har EX-soner og krav til gassanalyse/entringssertifikater kan være 
påkrevet. Slike analyser må utføres før arbeidet startes opp. 
 
Hvis arbeidet er spesielt farefylt skal det gjennomføres en sikker jobb analyse, med deltagelse av 
personer som skal utføre jobben, før arbeidstillatelsen kan utstedes. 
 
Arbeidet anses ikke som avsluttet før arbeidsstedet er ryddet og tillatelsen levert tilbake og utkvittert 
av NOAH. Hvis arbeidet avsluttes før det er ryddet ferdig, blir området ryddet for leverandørens 
regning. 
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NESTENULYKKER/FARLIGE FORHOLD 
For å forebygge ulykker er en av de viktigste aktivitetene å registrere nestenulykker og farlige 
forhold. Forholdet blir rettet opp for å hindre at det skjer en ulykke neste gang. Vi forventer at du 
melder fra om nestenulykker du er involvert i og farlige forhold du observerer under arbeid på 
Langøya. Skriv en avviksmelding selv eller få hjelp av kontaktpersonen din til dette. Det aksepteres 
ikke at du unnlater å melde fra om nestenulykker og farlige forhold. 
 

BEREDSKAPSSITUASJONER PÅ LANGØYA 
Den som oppdager en beredskapssituasjon skal melde dette straks til kontrollrom på intern nummer 
451 eller på 33 06 44 51 fra ekstern telefon, før strakstiltak igangsettes.  
Kontrollrommet sammenkaller mannskap til innsats ved varselklokke i industriområdet og over UHF-
radio. Ved behov for evakuering eller viktig informasjon som skal gis utføres dette med megafon på 
beredskapsbil. 
Beredskap på Langøya er beskrevet i egen beredskapsplan som er tilgjengelig for alle. 
Når varselalarmen går på industriområdet eller det gis melding over UHF-radio om 
beredskapssituasjon (eller øvelse) samles alle utenfor kontrollrom 
 

KJEMIKALIER 
HMS-datablad skal alltid være tilgjengelig på arbeidsplassen ved bruk av merkepliktige kjemikalier. 
Foreskrevne vernetiltak skal alltid iverksettes.  
 

ØVRIGE OPPLYSNINGER OG KRAV TIL LEVERANDØRER 
 

Båt til Langøya 
Båttider avtales med kontaktperson i NOAH. Dette beskrives i bestillingen av oppdraget. 
Det presiseres at kjøretøyet skal ha skilter, være i god teknisk stand (EU-kontroll) og være merket 
med firmanavn. Ved varetransport og annen transport med bilferge må dette bestilles senest dagen 
før. 
 

Parkering 
Parkering avtales med kontaktperson i NOAH. 
 

Skifterom 
Skifterom avtales med kontaktperson i NOAH. 
 

Kantine 
Bespisning skal foregå i kantina. Det er anledning til å kjøpe lunsj kl. 1130-1200, matpakke kan også 
inntas i kantine. Ved overtidsarbeid kan det kjøpes overtidsmat, dette må bestilles senest kl. 1300. 
Gjeldene priser er oppslått i kantina. 
 

Språk 
Alle som skal utføre arbeid på Langøya må kunne gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. 
 

Sertifikater 
Gyldige sertifikater må medbringes og skal være sendt over på fax/e-post før arbeidet starter. Som 
eksempel nevnes: 
• Varmt arbeid 
• Stillas 
• Truck 
• Kran 
• Lift 
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Kjemikalier benyttet av leverandører 
Sikkerhetsdatablad på kjemikalier som skal benyttes ved arbeidsoppdraget skal medbringes. 
Arbeidstakerne skal være kjent med retningslinjer knyttet til bruk av kjemikalie og skal medbringe 
databladet slik at det er tilgjengelig på arbeidsplassen. 
 

Merking av utstyr og bygg 
Alt nødvendig utstyr for å utføre arbeidsoppdraget skal medbringes og merkes med firmalogo (f.eks 
nevnes gass, håndverktøy, fallsikring, stillas etc.). Utstyrscontainer skal merkes med firmalogo og 
plassering avtales med kontaktperson for oppdraget.  
Gass må sikres ved arbeidsdagens slutt. Hvis det benyttes gass inn i bygg skal dørene inn til bygget 
merkes (dette ved en eventuell brann). Containere eller bygg hvor det oppbevares gassflasker skal 
merkes med ”gass under trykk”. 
 

Sikkerhetskurs 
Ved ankomst Langøya skal alle gjennomgå et sikkerhetskurs før arbeidet starter, dette tar ca.1/2 
time. Det forutsettes at de personer som skal utføre arbeidsoppdraget har tilstrekkelig opplæring og 
instruksjon. Sikkerhetskurset har en gyldighet på 2 år, og er basert på denne prosedyren. 
Besøkende er unntatt fra kravet om sikkerhetskurs. Leverandører med oppdrag kun i 
administrasjonsbygg og verkstedbygg, og som ikke skal bevege seg ute på området, er også unntatt 
fra kravet om sikkerhetskurs. Er det tvil, skal HMS leder kontaktes.  
 
Sikkerhetskurset er obligatorisk for alle ansatte. 
 

Arbeidstid 
Normal arbeidstid på Langøya er 0700-2330 mandag – torsdag, alt arbeid etter kl. 1600 meldes 
kontrollrom. Normal arbeidstid fredag er 0700-1600. Det er normalt ikke arbeid i helgene.  
Arbeid utover normal arbeidstid må avtales spesielt og i god tid. 
 

Avfall generert av leverandører 
På Langøya er det kildesortering av alt avfall. Ved behov for containere på arbeidsstedet skal dette 
avtales med kontaktperson. Kostnader knyttet til å frakte avfallet til mottaksstasjon skal avtales 
spesielt ved hvert arbeidsoppdrag. 
 

HMS hos leverandører 
Leverandøren skal ha et internkontrollsystem etter Internkontrollforskriften. Arbeidsmiljøloven stiller 
krav til at visse typer virksomhet skal ha tilknyttet bedriftshelsetjeneste. Hvis virksomheten faller 
innunder denne kategori må avtale kunne fremvises på forespørsel. Eventuell arbeidsledelse på 
plassen avtales under avtaleinngåelse. 
 

Øvrige forhold 
Tilkobling av strøm avtales med kontaktperson. Etter byggherreforskriften er det krav til ID-kort på 
”byggeplasser”, disse må fremvises på forespørsel. Eventuell tilgang til bygg avtales med 
kontaktperson. 
 
 
Alle vareleveranser til leverandører skal merkes: 
Firma (med kontaktperson) 
c/o NOAH’s kontor ved transportkontoret 
Weidemannsgate 10 
3080 Holmestrand 

 



Dokumenttype: Skjema/sjekklister  

Vedlikeholdes av: Kvalitet/HMS leder Godkjent av: Driftsdirektør 

Lokasjon: 
Langøya 

Område: 
HMS 

Nr.: 
803 

Utgave nr: 
2.0 

Gyldig fra: 
24.06.2014 09:08:47 

Dokumentnavn: SIKKERHETSINFORMASJON 

 

Side 5 av 5 

OVERTREDELSE 
Overtredelser av sikkerhetsregler gitt i denne informasjonen eller regler gitt i forskrifter/lover vil bli 
påtalt muntlig og registrert på avviksskjema. Følges fremdeles ikke reglene vises personer vekk fra 
Langøya. For ansatte hos entreprenør vil kopi av avvik gis til plassansvarlig og firmaet kan eventuelt 
vises bort hvis brudd på reglene er grove. Dersom NOAH blir økonomisk skadelidende som følge av 
dette skal leverandøren erstatte de økonomiske tapene. 
 


