
 

 

 

 (Møte-1-2020)    Møte og inspeksjon     

Tid og sted: Teams møte, 01.04.2020 

 

Deltagere: 
Rolf Pedersen (Shell)  
Kari Bjørbæk/Tomas Gauteplass 
(Equinor) 
Oddvar Aaberg (Neptun)  
Wenke Domben (Halliburton)   
Arild Moe /Zefik Lepara (Ramco) 
Anders Hjertaas (SHl) 
David Hjertaas(SHl)   
Justin Reeves (Shl) 
Espen Andersen (SHl)  

Asgeir Øvrebotten (Vestbase) 
Stig Førde (FB) 
Kim Jensen (FB) 
Olav Strømsøy, SWIRE 
Stian Dolve HVO (SFB) 
Roger Lien (Oceaneering)  
Sigurd Haugerud (SFB)   
Ingvild Hovland (SFB) 
Marthe Opheim (SFB-referent) 
Erlend Toftesund (SFB)   

Dag Eikeland (SF)  
Frafall: 
ITM, Bring 

(litt vanskelig å ha full oversikt på alle som koblet seg opp på Teams så beklager om noen mangler på lista) 
 
Sak  

1 Runde rundt bordet vedr. situasjonen med coronavirus:  
Alle selskapene har innført gode tiltak og barrierer for å redusere smittespredning, samt for å 
kunne ivareta aktiviteten sin dersom noen i sin bedrift blir syke. God informasjonsdeling slik at vi 
kan lære av hverandre. Nedenfor følger en kort oppsummering fra de ulike bedriftene og tiltak de 
har gjennomført.  
 
Saga Fjordbase/INC: Satt beredskapsstab tidlig i forløpet. Daglige ledermøter for oppdatering 
av situasjonen. Daglige møter med operatørene på basen. Etablert beredskapsplan og rutiner 
for håndtering av ulike scenario og hvordan opprettholde drift, samt rutiner for hygiene, vask av 
utstyr/kjøretøy/bygg. Skal i det videre fortsette å holde fokus på tiltak rundt hygiene – og å holde 
avstand. Hjemmekontor for de som kan. Har leid inn brakker for å skille personell enda mer enn i 
dag. Kjører ukentlige tabletop øvelser for ulike scenario for å teste rutinene. Fokus på 
kommunikasjon for å opprettholde sikker drift.  
Vestbase: Alle dører inne i bygg holdes åpne for å unngå berøring med dørhåndtak. Strengere 
tilgangsstyring til bygg – avstand mellom personell. Vask av kjøretøy. Har foretatt risikovurdering 
ift. antall personer på Vestbase som blir syke – 20%, 50%, 80% av personell vekke fra arbeid, 
hvordan ivareta aktivitet.  
Ramco: Tidlig ute med risikovurdering, iverksatte strenge tiltak ift. kontakt. Spredd ut personell. 
Hjemmekontor for de som kan. Innført gode rutiner for hygiene, samt ifm. varemottak og annet. 
Slipper kun inn nødvendig eksternt personell. Dersom smitte innføres strengere tiltak, opererer 
som normalt så lenge som mulig, dersom nødvendig stenge ned et skift.  
Halliburton: Stab opprettet sentralt, avdelingene får oppdateringer derfra daglig. Delt 
arbeidsstokken i 2 (dag/natt), og ingen kontakt mellom skiftene. Hjemmekontor for de som kan, 
medfører redusert bemanning på dagtid. Daglig vask av alle bygg. Går ikke om bord i fartøy med 
mindre strengt nødvendig. Får ikke tilgang til Hannah Kristina (fartøy), personell om bord sender 
bilder til dem. 
SWIRE: Daglige møter på tvers av de ulike basene Swire opererer på. 3 barrierer: delt opp 
arbeidstid, fysisk delt opp verkstedet i to deler, kjemikaliehåndtering: har 2 ekstra ressurser å 
spille på dersom de som arbeider med det i dag blir syke. Sjåfører bruker hansker når de kjører, 
spriter ned truckene/kjøretøy mellom bruk. Plakater på dørene vedr. Korona og tiltak.  
SAR: Mye likt som det nevnt av andre selskap, følger råd fra FHI. Sentral stab sender ut daglig 
info. Sjåførene sitter hver for seg for å unngå unødvendig kontakt. Kan hente personell fra andre 
avdelinger dersom noen i Florø blir syke. Innskrenket åpningstid i mottak. 
Schlumberger: Stab sentralt, mange like tiltak som allerede nevnt ift hygiene og avstand. Får 
økt aktivitet, kommer til å flytte en del produksjon til Mongstad, og sende ferdig mikset produkt 
tilbake til Florø. Kan flytte folk mellom basene dersom nødvendig.  
Shell: Like tiltak som andre selskap har nevnt. Trekker frem at det er positivt at bedriftene deler 
informasjon og hjelper hverandre, slik sparer vi tid. Obs på risikonormalisering – slik at man ikke 



 

mister fokus når tiltak må opprettholdes over tid. Må også holde fokus på “vanlig” sikkerhet i 
operasjonene i disse tider. 
Neptune: Hjemmekontor så langt det går. Full drift- alt går som normalt, går inn i all time high i 
forhold til aktivitet. En sak med mistenkt smitte om bord på fartøy - håndteringen har fungert 
veldig bra. Ingen om bord får gå i land, personell fra land får ikke ha kontakt med de om bord. 
Mye jobb i forhold til renhold av fartøy og helikopter. Setter pris på samarbeidet med alle 
leverandører, fungerer bra. 
Equinor: Equinor har mange av de samme tiltakene som andre bedrifter. Sentral stab. Imponert 
over samarbeidet og leveransen blant alle aktører. Aktiviteten til Equinor er stigende, om 14 
dager kommer det en topp. Litt usikkerhet mtp tiden etter sommeren. Fokus på HMS og 
sikkerhet nå om dagen er vel så viktig som ellers.  
HVO Saga Fjordbase AS, Stian Dolve: Hatt runder omkring i felt, opplever at tiltakene er gode 
og fungerer bra. Noen operasjoner er utfordrende mtp å holde avstand. Har fokus på at alle skal 
følge hygienetiltakene, også når de ikke er på arbeid. Må holde trykket oppe på tiltakene slik at 
man ikke lar det skli ut. Andre selskap er velkommen til å ta kontakt dersom de ønsker 
samhandling/bistand. 
Fjord Base AS: Mye likt som andre. Prøver å minimere hvor mye folkene er rundt om på basen. 
Kritisk vedlikehold blir fortsatt utført. Har utsatt kontroll av brannslukningsutstyr fra april til 
oktober. Viktig at leietakerne selv utfører sjekk av utstyr, får tilsendt egen info om dette. Påpeker 
at dører har en brannfunksjon, dersom disse holdes åpne må bedrifter ha rutiner for hvem som 
lukker dem i tilfelle brann.  
 
 

2 Felles informasjonskanal ved smitte på Fjord Base 
Saga Fjordbase AS (SF) foreslår at markedsavdelingen til SF kan få tilsendt informasjon fra 
bedriftene dersom de får påviste smittetilfeller. Viktig at all informasjon som kan deles, bør deles 
med andre på basen, også slik at man slipper å få vite det gjennom media. Kan informere via 
ekstranett – eget område for coronavirus. Smitte hos en bedrift kan også føre til risiko for 
nabobedrift. Viktig å kartlegge hvem vedkommende har vært i kontakt med.  
 
Stig Førde v/ Fjord Base AS vektlegger at det også er behov for informasjon til ansatte som ikke 
er direkte involvert i saken, dette for å unngå utrygghet, eksempelvis når det kommer renholdere 
i fullt smittevernsutstyr. Bedriftene som leier inn personell har også et ansvar i forhold til innleid 
personell i forhold til informasjon og ivaretakelse.  
 
Kari Bjørbæk v/ Equinor påpeker at informasjonsdeling også er greit med tanke på at dersom 1 
leverandør får problemer med drift kan andre bedrifter avhjelpe. Viktig med god dialog. Greit å 
ha slike felles møter på Teams.  
 
HVO Stian Dolve: Viktig at SF sitt personell som er overalt på basen også blir raskt varslet slik at 
man kan foreta nødvendige tiltak og trekke dem ut fra eventuelle utsatte områder.  
 
 

3 Fjord Base AS informerer om pågående prosjekter: 
Fjord Base AS har ansvar for infrastruktur. Har innført ytterligere tiltak for sikring av ISPS 
områder (dublering). Styrker delelageret sitt ytterligere i tilfelle det skulle bli vanskelig å få 
leveranser. Mulig Fjord Base AS får status som kritisk samfunnsleverandør, da vil det bli enklere 
å bli prioritert blant leverandørene.  
 
I uke 18 skal arbeidet på ny innkjøring være ferdig, er litt trangt der nå. Oppfordrer de som kan 
om å bruke innkjørsel i øst. Olav Strømsøy kommer med innspill om at veien er vanskelig å se i 
mørket, bør settes opp kjegler eller annet for å synliggjøre bedre.  
Fjord Base AS vil inkludere aktuelle bedrifter ift. hvordan å ivareta sikkerhet, langs innkjøringen. 
Gjelder spesielt Ramco/Swire. Viktig med god samhandling slik at sikkerheten blir best mulig 
ivaretatt. 
 
Ref presentasjon med utleiearealer merket med blå/grønt. Det er knapphet på utleieareal. 
Grønne områder er raskere klar for utleie enn blå områder. Ber bedriftene gi beskjed snarlig 
dersom de har behov for areal slik at man kan planlegge for dette.  
 



 

Plasthall ferdig i mai etter planen. B66 ferdig i mai/juni. B27 ferdig i juni/juli.  
Til høsten er det flere prosjekt som ferdigstilles etter planen.  
 
Skal ta en runde på utbedring av asfalt i vår.  
 
Miljøkartlegging: ferdig med fase 1 – konkludert med at det kan være grunnforurensing på 
basen. I gang med fase 2. Viktig at bedriftene svarer ut spørsmål som NorConsult trenger svar 
på for å komme videre i arbeidet og at kartleggingen blir korrekt.  
 
 

4 Hendelse hos Schlumberger den 5. mars 2020 

 
Stig Førde v/ Fjord Base AS innledet med at Fjord Base AS setter trykk på Schlumberger i 
forhold til å komme med gode strakstiltak, samt permanente tiltak for å unngå flere hendelser. 
Har også bedt om at det gjennomføres en tredjepartskontroll. Med de to siste hendelsene 
(januar 2019 og mars 2020) har totalt 96 personer måtte til helsesjekk. Saken ble godt håndtert 
av både beredskapsstab og industrivernet. Schlumberger er ansvarlig for sikkerhet på sitt 
område. 
 
Schlumberger gikk gjennom hendelsesforløpet. Har igangsatt granskning og en omfattende 
risikokartlegging, har funn som peker i en retning per i dag. Rapport forventet ferdig i løpet av 
uken etter påske, blir sendt til de aktuelle parter. Schlumberger enig i at situasjonen ble godt 
håndtert av beredskap, industrivern og nødetater. Ledelsen i Schlumberger tar sakene alvorlig.  
 
Har iverksatt noen strakstiltak allerede: Buddy check (ingen jobber alene), stanset bruk av 
trykkluft for overføring, skal bruke pumpe. Inspisert alle ventileringslinjer.  
 

 
Vedlegg: 
Presentasjoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


