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Polarbase Safety Information



Velkommen til Polarbase AS
• Hovedkontor: +47 784 21 700 (08:00-16:00)

• Kaikontor: +47 975 75 198

• Operativ vakttelefon: +47 975 75 198 (24/7)

• Vakt/adgangskontroll 24/7:   +47 991 15 700

• Nødtelefon 24/7: +47 975 75 198

Nødberedskap
BLÅS
B – Bevissthet Er personen ved bevissthet
L – Luftveier Bøy hodet bakover – frie luftveier
Å – Åndedrett Sjekk om personen puster
S – Sirkulasjon Blødninger/sirkulasjonssvikt

Polarbase Nødtelefon +47 975 75 198

Ambulanse 113
Politi 112
Brann 110

Welcome to Polarbase AS
• Main Office: +47 784 21 700 (8:00am-4:00pm)

• Quay office: +47 975 75 198

• Operational duty phone: +47 975 75 198 (24/7)

• Security 24/7 -main gate:  +47 911 15 700

• Emergency phone 24/7:    +47 975 75 198

Emergency preparedness
ABC

Is the person conscious?
A – Airways Tilt head backwards – open airways
B – Breathing Look/feel for normal breathing
C – Circulation Bleeding/circulatory failure

Polarbase Emergency phone +47 975 75 198

Ambulance 113
Police 112
Fire 110

• Portvakt/hovedport
• Bygg 10 – kai 1
• Bygg 23 – kontorinngang 

• Security gate/main gate
• Building 10 – quay 1
• Building 23 – office entrance



Helse, Miljø og Sikkerhet
• Påbudt verneutstyr (hjelm, synlighetsklær, vernesko)
• Verneutstyr er ikke påkrev på markerte gangveier

Møteplass ved evakuering:
• Ytre baseområde – mellom Kirkegårdsøya og bygg 27
• Indre baseområde – parkering ved portvakt

• Varmt arbeid krever tillatelse – skjema på www.polarbase.no

• Hjertestartere – utplassert i portvakt, bygg 10 og bygg 23
• Førstehjelpsutstyr er utplassert i bygninger og brakker

Trafikk
• Besøkende og kjøretøy registreres inn og ut ved hovedport 
• Kun vareleveranser og serviceoppdrag
• Fartsgrense 30 km/t.
• Følg oppmerkede gangveier hvor det er synlig
• Ha øyekontakt med maskinførere i operative områder
• Parkering kun på oppmerket/anvist plass

Sikring ISPS - Norsk Olje og Gass retningslinje 091

• ID-kort/besøkskort skal bæres synlig
• Kjøretillatelse er nødvendig
• HMS og sikringshendelser meldes portvakt

Health, Safety and Environment 
• PPE reqirements (helmet, safety clothing, safety boots)
• PPE is not required when walking on marked walkways

Evacuation muster area:
• Outer base area – between Kirkegårdsøya and building 27
• Inner base area – parking at security gate 

• Hot work requires permit - form at www.polarbase.no

• Defibrillators at - security gate, building 10 and building 23
• First-aid equipment is deployed in buildings and barracks

Traffic
• Please register at main gate, in and out
• Deliveries and service only
• Speed limit 30 km/h
• Use the designated walkways
• Keep eye contakt with vehicle drivers in operating areas
• Parking in designated areas only

Security ISPS - Norsk Olje og Gass requirement 091

• ID card/visitor card to be carried visible at all times
• Driving permit is mandatory
• Report HSE and security observations to Security gate

http://www.polarbase.no/
http://www.polarbase.no/


Polarbase forventer:

• Bær synlig Polarbase ID-kort og kjøretillatelse

• Vis nødvendig hensyn til omgivelsene

• Fartsgrensen overholdes (30 km/t), fart avpasses

• Kjøretøyet er i forskriftsmessig stand

• Sjåfører kjenner til begrensningene på kjøretøyet

• Sperr av området hvis arbeidsoppdraget ditt kan skade andre

• Ikke gå eller kjør inn i avsperrede områder

• Fotgjengere følger oppmerkede gangveier

• Rapporter avvik til portvakt/vekter

• Rapporter om skader på sikringsutstyr

• Kjenner til ISPS og Retningslinje 091

• Vet hvem som er PFSO (sikkerhetsoffiser)

• Det er ikke lov å ta bilder/film og bruke eller distribuere dette 
offentlig. Kun bilder/film for dokumentasjon tillates.

• For mere informasjon: www.polarbase.no

Polarbase expect:

• Wear visible Polarbase ID card and driving permit

• Show due respect for the environment

• Speed limit is complied (30 km/h), speed is adjusted

• The vehicle is in proper condition

• Drivers know the limitations of the vehicle

• Block the area if your work assignment can harm others

• Do not walk or drive into restricted areas

• Pedestrians follow marked walkways

• Report discrepancies to the security gate/security guard

• Report damage to securing epuipment

• Know of ISPS and Guideline 091

• Know who is PFSO (Safety officer)

• It is not allowed to take pictures/films and use or distribute this
• puclicly. Only pictures/films for documentation are allowed.

• For further information: www.polarbase.no

http://www.polarbase.no/
http://www.polarbase.no/









