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Bedrift INTERN
Emne:
Omfang

Beskrivelse/Referanse:
Sikkerhetsbestemmelsen gjelder for alle som skal ferdes i Telenors
teletekniske arealer.

Ansvar

Sikkerhetssjef Operations Norway er ansvarlig for ajourføring av
denne sikkerhetsbestemmelsen.

Definisjoner

Betingelse for
adgang
Varme arbeider

Internt personale: Personer som er ansatt i et av selskapene i
Telenorkonsernet.
Eksternt personale: Personer som er ansatt i firma utenfor
Telenorkonsernet
Godkjent adgang til tekniske arealer skal foreligge før adgang
finner sted.
Det henvises i den forbindelse til prosedyre med Dok. ID 7-03
«Varme arbeider» (arbeid som utvikler røyk, gass eller varme) skal
forhåndsklareres fra ansvarlig leder for anlegget, samt forberedes med
hensyn til brannvarsling. Skjema til bruk ved utførelse av varme arbeider
skal foreligge i underskrevet stand. I arealsikringsklasse T2 og T3 skal
det kontrolleres at brannslukkingsapparater er på arbeidsstedet.
Brannsløyfen på arbeidsstedet koples ut for å unngå unødvendig
brannalarm. Ved arbeidsdagens slutt eller når arbeidet er ferdig utført,
skal det forvisses om at brannsløyfen er koplet aktivt igjen.
Landsdekkende alarmmottak (LAF) skal alltid varsles før brannsløyfe eller
branndetektor utkoples, og generelt informeres før ”varme arbeider”
utføres.
Telefonnummer til LAF er 67892500

Branndører skal ikke settes i åpen stilling dersom dette ikke kan
gjøres ved hjelp av eksisterende dørmagnet.
Ved boring i eller forsering (gjennomslag) av brannsperre,
Seksjoneringsvegg, brannvegg, seksjoneringsvegg, trykkbarriere eller EMP-sikring, skal
brannskille, EMPen sørge for godkjent gjennomføring og påfølgende tetting.
og trykkbarriere
Arbeidet skal utføres av personell som har dokumentert opplæring i
dette (prekvalifisert). Telenor vil i ettertid kunne kontrollere at
arbeidet er utført etter forskriftene. Arbeid som medfører nevnte
forsering skal kun utføres på bakgrunn av en
arbeidsordre/montasjeunderlag eller avtaler med Telenor.
Rømning av
anlegget

Alle plikter å sette seg inn i branninstruksen på arbeidsstedet,
spesielt med hensyn til å gjøre seg kjent med rømningsveiene. Ved
eventuell rømning av anlegget ved brann e.l., må man forvisse seg
om at brannvern-kontakt /- koordinator, skadestedsleder eller
annen ansvarlig leder registrerer at man har kommet seg ut.
Merk at det er egne krav i forbindelse med adgang i enkelt av
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Telenors anlegg. Disse er benevnt som areal med kompliserte
rømningsforhold.
Andre forhold

Fotografering i tekniske arealer er bare tillatt når dette skjer for å
dokumentere en tilstand eller gjennomført arbeid. Se prosedyrer, dok.
ID 7-06 ”Fotografering”.
Der det unntaksvis er forbud mot bruk av mobiltelefon vil rommene
være merket, og forbudet må da respekteres.
I arealer med asbestholdige vegger må ikke arbeid utføres uten at
gjeldende bestemmelser for asbestarbeider overholdes.
Det teletekniske utstyret samt datautstyr for øvrig er følsomt for statisk
elektrisitet. Det forutsettes at de som skal ferdes i rom med slikt utstyr
har gjort seg kjent med de spesielle sikkerhetskravene som skal
ivaretas, herunder bruk av utstyr for å unngå statisk elektrisitet.
Støv kan være til skade for teleteknisk utstyr. Rot og mangel på
opprydding etter utført arbeid kan være en brannkilde. Derfor skal det
tas nødvendig hensyn til støvfare ved utføring av arbeid, og det skal
gjennomføres opprydding etter at arbeidet er ferdig.
Røyking er aldri tillatt i Telenors tekniske arealer.

Eksterne som får tilgang til arealer som her omtales skal ha et
Taushetsløfte / kontraktfestet forhold til det firma / selskap som de representerer og
sikkerhetsavtale dette firma / selskap skal ha gyldig sikkerhetsavtale med Telenor.
Taushetsløfte skal være undertegnet, enten i forhold til nevnte
sikkerhetsavtale eller direkte ovenfor Telenor, før det gis adgang til
arealene. Adgangen skal begrenses til strengt nødvendige arealer.
Arbeidstiden skal som hovedregel legges innenfor normal arbeidstid i
Telenor (klokken 0800 - 1600.) Adgangskort/nøkkel skal innleveres til
den/de som har utlevert dette, umiddelbart etter utført oppdrag, eller at
annet er avtalt.
Brudd på de pålegg som er nevnt ovenfor eller der det er utført grov
uaktsomhet i teleanlegget, kan få konsekvenser for arbeidstaker og /
eller firma.
Avslag på
besøksanmodning

Referanser

Telenor forbeholder seg retten til å avslå besøks- eller adgangsanmodning for enhver person / firma, uten noen forpliktelse til å
begrunne avslaget






Arbeidstillatelse for varme arbeider
Håndbok for statisk følsomt utstyr
Prosedyre for fotografering dok. ID 7-06
Prosedyre for adgang til tekniske arealer, dok. ID 7-03
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