
Vi ønsker deg et trygt og fint opphold her på Fjord Base 

Viktige telefonnumre på basen: 
 

 

Fjord Base AS, dagtid: 
Industrivernleder: 

57 75 18 00 
99 10 05 46 

 

 

 
    Saga Fjordbase AS dagtid: 
    Adm.dir. 
    HMSK-leder 
    Kaikontor 
    Vakttelefon Sikringsvakt 
    Transportkontor 

57 74 56 00 
48 22 17 20 
97 11 87 70 
57 75 18 36 
95 19 12 36 
94 86 00 41 
VHF kanal-9 

 

VARSLING VED ULYKKE 
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BESØKSINFORMASJON FJORD BASE 

Fjord Base har som mål å være den mest effektive og rasjonelle 
forsyningsbasen i Norge. Dette innebærer stort fokus på helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeidet. For at vi skal kunne oppnå dette er vi 
avhengig av at alle som har sine gjøremål på baseområdet følger 
opp disse målene. Dine bidrag til dette arbeidet er å etterkomme 
de påbud og regler som gjelder for basen, - og ikke minst ta 
hensyn til den aktivitet og arbeid som utføres her. 

Vi håper du får et trygt og fint opphold her på Fjord Base.  Har du 
forslag til forbedring hadde vi satt pris på å høre fra deg.  
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På Fjord Base gjelder følgende regler: 
 
 

          
 

Adgang 

Det er ikke adgang for uvedkommende til basen. Området er 
kameraovervåket.  

Bommen ved innkjørselen til Fjord Base står åpen mellom kl.08.00 
og 16.00.  På kveld og lør- og søndager er bommen stengt.  Firma 
og personell som har sine gjøremål på basen får utlevert 
adgangskort etter klarering utført av Security i Fjord Base AS. 

 

             

Fartsgrense 
På Fjord Base er det en absolutt fartsgrense på 30 km/t. Denne 
grensen er bestemt på bakgrunn av den aktivitet og 
trafikkbelastning som er på baseområdet. 

 

         

       

        
    

Verneutstyr 
 
Påbudt verneutstyr på ute på baseområde: 
  

• Hjelm 
• Vernesko 
• Synlighetstøy 

 

Spesielt viktig med godt synlig yttertøy (kraftig farge og 
refleksmerket, evt. bruk en markeringsvest)  

For noen områder kan dette fravikes: Gjelder bevegelse fra 
parkering til adm. bygg.  
 
Verneutstyr som hansker, kjeledress, hørselsvern, øyevern og 
åndedrettsvern brukes ut i fra type aktivitet som skal utføres 
ved den enkelte bedrift. 
 

 

          
 

Parkering  

Vi henstiller alle til å parkere på oppmerkede områder tillaget for 
parkering av kjøretøy. På kaier og kaiområder må parkering 
begrenses til et minimum, slik at disse er disponibel for trucker, 
kraner, lasteflak og andre kjøretøy som brukes ved lasting, lossing 
og transport. En bør parkere bil slik at en kan forlate plassen uten å 
rygge ut.   

  

 

Håndtering av maskiner 

Det er betydelig trafikk med truck, trekkvogner med store lasteflak, 
lastebiler, personbiler og gående på Fjord Base. De maskiner som 
benyttes skal være underlagt systematisk vedlikehold og tilfredsstille 
myndighetskrav. Fører av truck på fellesområder/veier eller på kaier 
skal ha truckførerbevis og i tillegg sertifikat for bil klasse B, C eller 
D. Fører av trekkvogn (terminaltraktor) skal ha CE sertifikat, og 
kranfører C sertifikat ved ferdsel på felles område. 
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Stengt vei/omkjøring 

I enkelte tilfeller er det nødvendig å stenge vei for generell trafikk. I 
slike spesielle tilfeller blir området avstengt med sperrebukker 
påført informasjon. Årsaken til avstengningen er at det pågår arbeid 
som kan være en fare for annen trafikk (ved f.eks. spesiell 
transport, rørlasting/-lossing, etc.). For din egen sikkerhets skyld, 
respekter sperringen og benytt annen alternativ vei fram til ditt 
bestemmelsessted. 

 
 

 

Avfall og miljøvern 

Avfall skal ikke dumpes i en tilfeldig kontainer på basen, uten at det 
er gjort avtale med firma som disponerer kontaineren om at slik 
dumping kan foretas. Det er det enkelte firma på basen selv som 
må sørge for håndtering av sitt eget avfall. 

Derfor oppfordres alle brukere av baseområde å påse en godkjent 
avfallshåndtering. Observeres det ulovlig dumping av avfall på 
basen må dette straks rapporteres til Fjord Base AS. 

Fjord Base har som mål å drive sin virksomhet uten negativ 
påvirkning på våre omgivelser. Vennligst bidra til dette målet. 

 

      

Gangbaner og kaier 

Bruk gangbaner der dette finnes. 

Det er begrenset tilgang til kaiområder under operasjoner. 
Utenforstående skal melde seg i sikringsvakt som kan avklare 
videre med de ansvarlige for det enkelte oppdrag som pågår.   

          

Orden og ryddighet  
Et godt bidrag til sikkerhetsarbeidet er å holde en god standard på 
orden, ryddighet og renhold. Alle oppfordres til å påse god orden og 
ryddighet på egen arbeidsplass. 

 
Andre viktige opplysninger: 

 

Fjord Base er et industrivernpliktig område som er etablert med eget 
Industrivern. Dette innbærer blant annet at personell er organisert i 
innsatsgrupper for å kunne drive brannbekjempelse, yte førstehjelp, utføre 
ordens- og sikringsoppgaver, teknisk tjeneste og begrense/hindre utslipp til 
det ytre miljø. Industrivernet har utstyr og materiell (slanger, strålerør, 
oljelense, førstehjelpsutstyr, redningskorg, etc.) som er klart til bruk ved en 
eventuell ulykke. 

 

Verneombudet er det grunnleggende ledd i vernetjenesten og er 
arbeidstakernes representant i verne- og miljøspørsmål. Han/hun skal se til at 
virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik 
måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt. 
Det enkelte selskap på basen har et selvstendig ansvar for å etablere 
vernetjeneste iht. myndighetskrav. 
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