
 

 
 
 
 

Ineos Bamble’ generelle krav til Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) til 
leverandører som utfører tekniske tjenester  

 
Bakgrunn 
Våre fabrikkanlegg produserer plastråstoffer. Dette skjer gjennom kjemiske reaksjoner under høye trykk og 
temperaturer. Hovedråvarene som brukes er gassene eten og propen. Disse er ikke giftige, men meget 
brann- og eksplosjonsfarlige. Anleggene er derfor bygget opp og opereres etter strenge sikkerhetskrav. I 
hele driftsområdet finnes tanker, forskjellig prosessutstyr og et meget stort antall av rørkoplinger og ventiler. 
Alle disse er mulige lekkasjekilder for gassene.  Kontinuerlig ettersyn og vedlikehold av anleggene er helt 
nødvendig for å ha en sikker, stabil produksjon. Dette arbeidet utføres mens fabrikkene er i drift. 
  
 
Hensikt 
Målsetningen er at alt arbeid blir fagmessig utført uten skader på mennesker, miljø eller utstyr.  
 
Generelle krav 
Krav fra Ineos og myndigheter må etterkommes. Følgende punkter er spesielt viktige:  
 
 
1. Leverandøren må kunne dokumentere at han har et hensiktsmessig HMS-system eller en tilsvarende 

standard.  
 
2. Alt personell som utfører arbeid for leverandøren på Ineos sine områder, må ha hatt opplæring for den 

spesifikke jobben. 
 
3. Leverandøren må forsikre seg om at alt avfall som oppstår under arbeidet, blir fjernet på en skikkelig 

måte og i samsvar med  krav fra Ineos og myndigheter.  
 

Dersom byggverk blir revet ned, må alt gjenvinnbart materiale bli resirkulert, medmindre dette 
resulterer i urimelige høye utgifter eller ikke er teknisk mulig. Ikke-gjenvinnbart avfall leveres til 
godkjente avfallsmottak. 

 
4. Leverandøren må vise miljøhensyn og etterkomme all miljømessig relevant lovgivning og 

bestemmelser.  
 
5. Leverandøren må sette seg inn i Ineos sin sikkerhetsinstruks før igangsettelse av arbeid.  Alt personell 

må informeres om relevante sikkerhetsinstrukser, og dette må kunne dokumenteres. 
 
6. Bruk av arbeidstøy og personlig sikkerhetsutstyr er påbudt.  
 
7. Arbeidstøy og utstyr må være i.h.t. krav fra Ineos og myndigheter. 
 
8. Av sikkerhetsmessige årsaker, må alle som skal utføre arbeid på Ineos sine områder, ha gjennomført 

sikkerhetsopplæring.  Personer som ikke behersker norsk, skal følges. 
 
9. Leder hos leverandøren, eller en person han har bemyndiget, må delta i alle HMS diskusjoner 

vedrørende oppdraget samt i enkelttilfeller hvor dette er nødvendig. Alle uønskede hendelser og farlige 
forhold må straks rapporteres til innleieansvarlig ved Ineos. 

 
10. Leverandøren er ansvarlig for underleverandører.  
 
11. Leverandøren garanterer at underleverandørene blir valgt i samsvar med disse bestemmelsene. 
 
12. Ineos Bamble AS forbeholder seg retten til å revidere leverandører og underleverandører sine HMS-

system. 
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