
Agenda baseforum 01.04.20  

1. Runde rundt bordet:
Korona (covid 19) tiltak utført for å unngå smitte. Utfordringer? 

2. Felles informasjonskanal ved smitte på Fjord Base 
3. Fjord Base AS– kort info om utbygginger
4. Hendelse 5. mars på kai F – Fjord Base AS/ Schlumberger orienterer



HMSSK

Det arbeides videre med effektivisering av infrastruktur på 
Fjord Base

- Digitale flater etableres i stede for papirløsninger

- ÅSS – egen froms app

- Pågående arbeid på SJA
- Pågående arbeid på brukerkontroll av lastebærere

- Pågående arbeid på A-standard planlegges

IP 2858 – rutiner for å unngå smitte

IP2860 – instruks beredskap Korona (COVID-19)

Daglig status rapport utarbeides og modifiseres

Inspeksjon og sjekk runder i felt pågår, synlig men viktigere nå 
med tilgjengelig ledelse de neste månedene.

Egen beredskapsplan HR fra utbrudd til og med uke 24 (midten 
av Juni)

Egen FAQ etablert for organisasjonen samt for andre rundt oss 
(svar per teams video) ++

Også tabel topp øvelser ukentlig for redningstab på ulike case 
er etablert

Baseforum

Covid-19 / Korona
- Informasjonsbehov er overhengende
- Egen beredskapsplan IP2860
- Egen rutiner etablert IP2858
- Segregeringstiltak – Brakker / 

hjemmekontor
- Daglige møter kl 09:00 (Status)
- Daglige møter med operatører 12:00 

(Status)
- Egen risikooppsett rundt tiltak
- Også spesifikt for OCTG

Eller høg aktivitet
Gode tilbakemeldinger på samkjøring
Åpen / transparent informasjonsdeling 
mellom alle aktører dette er veldig bra!



Varsling/informasjon vedr smitte på Fjord Base

Det er av felles interesse å bli orientert dersom det forekommer 
smittetilfeller på Fjord Base slik at alle har førstehåndsinformasjon 

Forslag:

Smitte -> mail/telefon til Marked SF → info Ekstranett
https://www.incgruppen.no/blog/category/koronavirus/

Kontaktinfo marked : 
Beate.Gronnevik@incgruppen.no 916 88 399
karen.nilsen@incgruppen.no 482 91 794

https://www.incgruppen.no/blog/category/koronavirus/
mailto:Beate.Gronnevik@incgruppen.no
mailto:karen.nilsen@incgruppen.no


Midlertidig innkjøring



Ny innkjøring, vei vest, ferdig uke 18 ?



Nytt veisystem



Ledig areal



Prosjekter ferdigstilling

• Asfaltering veier/areal uke 17-18/20

• B74 (Plasthall øst) ferdigstillng mai.

• B66 Månedskifte Mai/Juni-20

• B27 Månedskifte Juni/Juli-20

• Ras Pilot til høsten.

• INC Invest Naustholmen veifast iløpet av høsten - 20.



Miljøkartlegging 

• Rapport Kartlegging Fase 1 gjennomført, rapport er ferdig.

• Fjord Base har i styremøte 14.02.20 beslutta å starte på Fase 2, trinn 4 
og 5.



Hendelse 5. mars 

Lekkasje tank kai F


