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Resymé/konklusjon: 
 
Revisjon av atferd og håndheving av trafikkstandarder for fabrikkstedene i AMS er gjennomført for 9 av 10 
fabrikksteder som deltar i prosjektet.  Ved det siste prosjektstedet vil revisjonen bli gjennomført i april 2013. 
 
Hovedmålet er å forbedre håndhevingen av standarder og regler som hvert fabrikksted har innført og 
sammenligning av best utførelse ved revisjoner.  Deling av best utførelse og erfaring gjennom revisjoner er 
uvurderlig. 
 
Dette er det andre året i en serie på tre med denne form for revisjon.  Totalt 122 forhold er beskrevet mot 73 
i det foregående år.    
 
Endring av sikkerhetskultur tar tid og innsatsen kan aldri slutte.  Revisjonene bidrar til denne endringen og 
hjelper fabrikkstedene på deres vei til en kultur av samhørighet.  Bruk av resultatene ved hver revisjon som 
muligheter for forbedringer er imidlertid som tidligere fullstendig opp til ledelsen ved hvert fabrikksted. 
 

Summary in English 
 
The audit of behaviour and enforcement of traffic standards for the member plants of AMS is accomplished 
for nine of the ten member plants that participate in the project.  The last audit will be accomplished in April 
2013. 
  
The main objective is to enhance the enforcement of standards and rules set by each plant and 
benchmarking of best practices by audits.  The sharing of best practices from auditors to site and vice versa 
is invaluable. 
 
This is the second year in series of three with this form of audits.  In total 122 findings are described against 
73 in the previous year. 
 
Changes in safety culture take time and the effort never ends.  The audits contribute to this change and help 
the member sites on their way to culture of interdependent.  The usage of the results of each audit as 
opportunities for improvements is, however as before, entirely up to the management of each site. 
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ÅRSRAPPORT - YEARLY REPORT 
 

Innhold ‐ Content 
1. Innledning - Introduction 

1.1 Deltakere - Participants 
1.2 Bakgrunn - Background 
1.3 Mål - Objectives 

2. Omfang og utvikling - Scope/Process 
3. Revisjonsresultater - Findings from audits 
4. Utvikling for ID system - Process for ID systems 
5. Konklusjon og – Conclusion and benchmark 

 
 
1. INNLEDNING - INTRODUCTION 
1.1 Deltakere – Participants 

 
Revisjon ved - Audits at: 
 Alcoa Fjarðaál 
 Alcoa Lista 
 Hydro Aluminium Høyanger 
 Hydro Aluminium Karmøy 
 Hydro Aluminium Sunndal (april 2013 - resultater ikke inkludert i denne rapporten) 
 Hydro Aluminium Årdal 
 Kubikenborg Aluminium (KUBAL) 
 Rio Tinto Alcan Island (ISAL) 
 Sør-Norge Aluminium (SØRAL) 
 Vigeland Metal Refinery 

 
Revisorer fra - Auditors from: 
 Alcoa Lista 
 Hydro Aluminium Høyanger 
 Hydro Aluminium Karmøy 
 Hydro Aluminium Sunndal 
 Hydro Aluminium Årdal 
 Kubikenborg Aluminium (april 2013)  
 Vigeland Metal Refinery 
 

English text from page 12 
 
I tillegg deltok alle fabrikksteder i prosjektet (unntatt Alcoa Fjarðaál) i opplæringen som 
ble kombinert med revisjonen av Hydro Aluminium Karmøy i september 2012. 

 
1.2 Bakgrunn 

Prosjektet startet opp i 2011 og er en videreutvikling av tidligere prosjekter på atferd 
og trafikk-kultur ved aluminiumverkene.   
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1.3 Mål 
a) Å forbedre håndhevingen av standarder og regler som er bestemt ved hvert 

fabrikksted og sammenligning av best praksis ved hjelp av revisjoner.  
b) Bedret administrasjon og ledelse for å sikre god trafikkatferd gjennom bedre 

utnyttelse av opplysninger som legges inn i administrasjonssystemer for kjøretøyer.  
 
 

2. OMFANG OG UTVIKLING 
a) Revisjon av håndheving av ledelsessystemer og prosedyrer ved hvert fabrikksted 

gjennomføres for kjøretøydriften, vedlikehold og fotgjengere når det gjelder krav 
for de respektive selskap.  
 
En sentral problemstilling er hva som skjer ute i drift og hvordan 
førstelinjeledere/formenn reagerer på forhold som inntreffer. 
 
Oppmerksomheten rettes mot følgende kategorier av krav: 

1) Standard for kjøretøy og fotgjengere  
2) Risikovurdering  
3) Trafikkregler  
4) Setebelter  
5) Fartskontroll  
6) Lys  
7) Førkontroll  
8) Opplæring  
9) Planlagt vedlikehold  
10) Atskillelse  
11) Målinger 
12) Revisjon  

 
b) Opplæring 

Erfaringer etter første års revisjon viste at det var behov for at revisorene 
samordnet måten å revidere på og hvordan de vektla rapporten.  Det ble derfor 
gjennomført opplæring over to dager i forbindelse med revisjonen ved Hydro 
Aluminium Karmøy i september 2012.  Det var god oppslutning om opplæringen 
hvor alle fabrikkstedene deltok med unntak av Alcoa Fjarðaál.  Revisorene hadde 
godt utbytte av opplæringen og kom med innspill til forbedringer av utførelsen.  
Betegnelsene i revisjonsrapporten ble noe endret under denne samhandlingen. 
 

c) Deling av data og tilfeller 
Foreslå og prøve ut ved minst to fabrikksteder en prosess for bruk av 
administrasjonssystemer for kjøretøy (ID-system).  Gjennomgå prosessen og 
erfaringer med alle fabrikksteder gjennom presentasjon og for interesserte nye 
fabrikksteder stille til rådighet systemet i praktisk bruk i demonstrasjonsøyemed 
ved bedriftsbesøk.   
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3. REVISJONSRESULTATER 
Kvaliteten på de forskjellige revisjonsrapportene er fortsatt noe varierende. Ikke alle 
har inkludert bilder som illustrasjon på gode og dårlige eksempler.  Dette er viktig å 
inkludere i læringsøyemed. 
 
For hvert av kravene i kapittel 2 a) rapporteres det etter nedenstående kategorier og 
resultatet sammenlignet med fjoråret er som følger: 
 
 Generelle kommentarer 

Gir en orientering om hvordan revisorene ble mottatt og hvilken interesse som ble 
vist under revisjonen. 
Alle revisorene ble godt mottatt og det var stor interesse blant de som ble revidert.  
Revisjonene var godt forberedt og revisorene fikk gode svar på spørsmålene som 
ble stilt.   
 

 Positiv tilbakemelding 
Fremhever godt arbeid ved fabrikkstedet.  Under denne overskriften settes inn det 
som kan være god lærdom for andre (benchmark). 
Under årets revisjon var det 62 forhold (51 %) som fikk positiv tilbakemelding mot 
28 (38 %) året før. 
 

 Større avvik 
Beskriver vesentlige avvik hvor standarder eller regler ikke finnes eller hvor krav i 
standarder og prosedyrer ikke følges og/eller håndheves.  
Under denne revisjonen var det 7 større avvik (6 %) mot 2 (3 %) ved forrige 
revisjon. 
 

 Mindre avvik 
Beskriver hvor standarder eller prosedyrer er delvis implementert og/eller delvis 
oppfølging av feil og mangler. 
For mindre avvik er antallet 16 (13 %) mot 14 (19 %) ved forrige revisjon. 
 

 Observasjoner 
Hvor 1 av 10 sjåfører ikke fulgte standarder, prosedyrer eller regler eller 1 isolert 
tilfelle ble observert hvor kravene ikke ble oppfylt. 
36 observasjoner (30 %) ble notert mot 29 (40 %) året før. 

 
Totalt ble 122 forhold beskrevet i revisjonsrapportene mot 73 forhold året før.   
Revisjonsrapportene er fordelt til alle deltakerne i prosjektet 30. januar 2013 foruten til 
det enkelte fabrikksted etter hver revisjon.



PIM  ProsjektInformasjonsManual Rapport  

Tittel:  
ATFERD OG HÅNDTERING AV TRAFIKKSTANDARDER 
BEHAVIOUR AND ENFORCEMENT OF TRAFFIC STANDARDS 
 

5 
 

 

 
Diagrammet viser hvordan ovenstående kategorier er fordelt i årets revisjon. 
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4. UTVIKLING AV ID-SYSTEM 
Dette er ikke fulgt opp i inneværende periode siden prosjektleder sluttet i oktober 2012 
og prosjektet deretter ble fulgt opp sentralt fra AMS-sekretariat. 
 
 

5. KONKLUSJON OG BENCHMARK 
Av 122 forhold i årets revisjon har 51 % fått positiv tilbakemelding.  Det betyr at det 
jobbes godt ute ved verkene, men det er fortsatt behov for forbedringer.  Prosentvis 
var det flere større avvik i årets revisjon (6 %) mot fjorårets (3 %) selv om antallet er 
lavt i forhold til omfanget av årets revisjon.  Avvikene besto i manglende bruk av 
sikkerhetsbelter, manglende roterende varsellys på tak av kjøretøy og manglende 
dokumentasjon på utført førbrukskontroll og for sikkerhetsopplæring og fordelte seg på 
3 fabrikksteder.  På de neste sidene følger noen bilder på gode løsninger på skille 
mellom kjørende og gående trafikk, oppmerking, lyssignal og skilting. 
 
Benchmark i årets revisjon: 
 
 Opplæringsbane ved Hydro Aluminium Karmøy (se bilde på neste side). 

 
 Opplæring og sertifisering – meget godt program og god dokumentasjon ved 

Hydro Aluminium Høyanger. 
 

 FULL STOP i kjørebane i elektrolyse for kryssende trafikk ved Sør-Norge 
Aluminium (se bilde på neste side). 
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Treningsbane truck/Training ground 

 
 
Stoppmerking/Marking of stop 



PIM  ProsjektInformasjonsManual Rapport  

Tittel:  
ATFERD OG HÅNDTERING AV TRAFIKKSTANDARDER 
BEHAVIOUR AND ENFORCEMENT OF TRAFFIC STANDARDS 
 

7 
 

 

Blinkende lampe på vegg ved kryssing av kjørebane/ 
Signal lamp on wall by crossing of drive path 

 
 
Merking av lastesone/Marking of download zone 
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 Overbygg over gangbane/roof above foothpath 
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Gode løsninger på merking og skille og fysiske sperrer mellom gående og kjørende 
trafikk – Inne/Good solutions of marking and segregation - Inside 
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Gode løsninger på merking og skille og fysiske sperrer mellom gående og kjørende 
trafikk – Ute/ Good solutions of marking and segregation - Outside 
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Skilt kortslutningsfare/Sign danger of short circuit 

 



PIM  ProsjektInformasjonsManual Rapport  

Tittel:  
ATFERD OG HÅNDTERING AV TRAFIKKSTANDARDER 
BEHAVIOUR AND ENFORCEMENT OF TRAFFIC STANDARDS 
 

12 
 

 

ENGLISH TEXT 
 
In addition all plants in the project attended in the training (except Alcoa Fjarðaál) that was 
combined with the audit at Hydro Aluminium Karmøy in September 2012. 
 
1.2 Background 

The project started in 2011 and is a continuation of earlier projects on behaviour and 
traffic culture at the plants. 
 

1.3 Objectives 
a) To enhance the enforcement of standards and rules set by each plant and 

benchmarking of best practices by audits. 
b)  Improved management and leadership to secure good traffic behaviour through 

good usage of systems like ID system. 
 
 

2. SCOPE/PROCESS 
a) Audit of the enforcement of the management system and procedures of each plant 

regarding vehicles operation, maintenance and pedestrians with respect to the 
requirements of their parent company. 
 
A key question is about what happens on the shop floor and how the first line 
managers/foremen act on what is happening. 
 
The focus is on the following categories of requirements: 
 

1) Vehicle & pedestrian standard 
2) Risk assessment 
3) Traffic rules 
4) Seatbelts 
5) Control of maximum speed 
6) Lights 
7) Pre-use inspections 
8) Training 
9) Scheduled maintenance 
10) Segregation 
11) Measurements 
12) Review 

 
b) Training 

Lessons learned from the first year's audit showed that there was a need for a 
harmonized approach to the audits and how the auditors emphasized the report.  It 
was therefore conducted training over two days in connection with the audit of 
Hydro Aluminium Karmøy in September 2012.  There was good support for the 
training in which all plants participated with the exception of Alcoa Fjarðaál.  The 
auditors had returns of the tutorial and came up with suggestions for improving 
performance.  The terms of the audit report was slightly modified during this 
interaction. 
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c) Sharing of data and cases.  Propose and test in at least two plants a process For 
usage of “ID system”.  Review the process and share learning with all plants 
through presentation and for interested new plants, allow visits to demonstrate in 
practice the usage 
 
 

3. FINDINGS FROM AUDITS 
The quality of the various audit reports are still somewhat varied.  Not everyone has 
included pictures as illustrations of good and bad examples.  This is important to 
include in the learning purpose. 
 
For each of the requirements in Chapter 2 a) the following categories are reported and 
compared with last year's results: 
 
 General comments 

Gives a briefing on how the auditors were received and the interest that was shown 
during the audit. 
All the auditors were well received and there was a lot of interest among those who 
were audited.  Audits were well prepared and the auditors received good answers 
to the questions asked.   
 

 Positive feedback 
Highlighting the good work at the factory site.  Under this heading is included what 
could be a good lesson for others (benchmark). 
During this year's audit 62 findings (51 %) received positive feedback against 28 
(38 %) the year before. 
 

 Major deviation 
Describes the significant deviation in which standards or rules does not exist or 
where the requirements in standards and procedures are not being followed or 
enforced. 
During this audit there were 7 major deviations (6 %) from 2 (3 %) in the last audit. 
 

 Minor deviation 
Describes how standards or procedures have been partially implemented and/or 
partial follow-up of deviations. 
For minor deviations the number is 16 (13 %) against 14 (19 %) in the last audit. 
 

 Observation 
Where 1 of 10 drivers did not follow the standards, procedures or rules or one 
isolated case were observed where the requirements were not met. 
36 observations (30 %) were listed against 29 (40 %) the year before. 

 
A total of 122 findings described in the audit reports against the 76 findings the 
previous year.  The audit reports have been distributed to all participants in the project 
30th January 2013 in addition to the individual plant after each audit.
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The graph shows how the above categories are allocated in this year's audit. 
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4. PROCESS FOR ID SYSTEMS  
This is not followed up in the current period as the project leader ended his 
engagement in October 2012 and after that the project was centrally followed up from 
AMS Secretariat. 
 
 

5. CONCLUSION AND BENCHMARK 
Of 122 findings in this year’s audit 51 % have received positive feedback.  This means 
that you are working well at the plants, but improvements are still needed.  By percent 
it was several major deviations in this year’s audit (6 %) against last year’s (3 %) 
though the number is low in comparison to the extent of this year’s audit.  The 
deviations were missing use of safety belts, missing rotating roof beacon on vehicle 
and missing documentation of executed pre-use inspections and for safety training 
and were distributed on 3 plants.  On the pages 6 – 11 are placed some pictures 
showing good solutions on segregation, marking, light alert and signs. 
Benchmark this year’s audit: 
 
 Training ground at Hydro Aluminium Karmøy (see picture on page 6). 

 
 Training and certification – a very well programme and good documentation at 

Hydro Aluminium Høyanger. 
 

 FULL STOP painted in the driveway in the pot room for crossing traffic at Sør-
Norge Aluminium (see picture on page 6). 

 


