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Haakonsvern orlogsstasjon (Lokal koordinerende 
myndighet), basens enheter/virksomheter og alle 
brukere skal arbeide for og bidra til følgende policy: 

 Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern (SHH) skal 

kjennetegnes som en arbeidsplass hvor  

sikkerhet, effektivitet, trivsel, et godt felleskap og 

samhold, inkludering og en høy grad av  

samarbeid på tvers av avdelinger og etater er 

vektlagt og ivaretatt. 

 Den maritime kultur og tradisjon skal holdes i 

hevd. 

 Virksomhetene, ansatte og vernepliktige skal  

etterleve Forsvarets kjerneverdier:  

Respekt, Ansvar og Mot (RAM). 

 Virksomheten skal oppfylle krav fra sivile og  

militære etater/instanser/myndigheter, og SHH 

skal være et samordnet område innen Helse -/

Miljø og Sikkerhet, samt innen forebyggende  

sikkerhet i Forsvaret. 

 Det ytre miljøet skal skånes for uheldige  

påvirkninger som en følge av virksomheten. 

 Operative enheter skal understøttes i fred, krise 

og krig på en slik måte at disse oppnår en høyest 

mulig grad av operativ evne. 

 SHH skal ha et godt omdømme, et godt  

samarbeid med og relasjoner til det sivile  

samfunn og til basens naboer, og vi skal samlet 

sett være en ansvarlig og relevant bidragsyter i 

både fred, krise og væpnet konflikt. 

 SHH skal være en relevant, effektiv, synlig og  

fremtidsrettet base innenfor drift, EBA,  

sikkerhet, beredskap, effektivitet og kvalitet. 

Felles Policy for 
koordineringsområdet 

Merk: Av skjermingshensyn er telefonnummer utelatt fra denne informasjonen. Telefonnummer til funksjoner og  
tjenester som er omhandlet i denne informasjonen finner man via intranett LKM SHH, utlevert informasjon, 
eller via Forsvarets sentral tlf. 915 03 003. 
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Jeg ønsker deg velkommen til Sjøforsvarets  
hovedbase Haakonsvern (SHH). 

Som sjef for Sjøforsvarets baser (SB) og sjef  
Haakonsvern orlogsstasjon (HOS) er det mitt  
ansvar å lede driften av basen, og samtidig yte 
støtte og service overfor Sjøforsvarets fartøy og 
Forsvarets avdelinger i Bergensområdet.  

Dette omfatter blant annet leveranse av  
forpleining, militær forlegning, transport,  
prestetjeneste, velferd, skyte-/øvingsfelt,  
avfallshåndtering med mer. Funksjoner og tilbud 
du vil stifte bekjentskap med i forbindelse med 
ditt opphold ved basen. 

Virksomheten ved marinebasen består av en  
rekke selvstendige avdelinger/etater som har  
egne dedikerte oppgaver, og som ikke er  
underlagt sjef Haakonsvern orlogsstasjon. 

Sjef Haakonsvern orlogsstasjon (sjef HOS) er 
Hovedbedrift og Lokal koordinerende  
myndighet (LKM) ved Haakonsvern.  
Som basesjef og Hovedbedrift/LKM skal  
sjef HOS sette krav til, samt koordinere en 
rekke typer arbeid/aktiviteter som utføres 
ved basen. 

Haakonsvern som base er en betydelig  
arbeidsplass med mange ansatte og gjester, 
og med en allsidig og kompleks samlet  
virksomhet. For at tjenesten skal kunne  
avvikles på en effektiv og sikker måte, er det 
av stor viktighet at virksomheten er  
koordinert og at arbeid og aktiviteter skjer 
innenfor gitte rammer og regler.  

Denne publikasjonen gir et utdrag av 
sentrale krav til virksomheten på basen. 
Det er vårt felles ansvar å etterleve disse  
regler og rammer. 

Jeg håper du vil finne deg til rette og at du vil 
trives under oppholdet på basen. 

Tone Størksen
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Lokal koordinerende myndighet (LKM) har 
ikke myndighet til å fremtvinge en felles  
beslutning , men skal heller kreve rådslagning 
mellom de involverte parter eller deres  
representanter. 

LKM/hovedbedriften skal primært  
koordinere. For å kunne koordinere er det 
også nødvendig å regulere. Sjef HOS, som 
LKM/hovedbedrift, utgir derfor et reglement.  
Dette består av en overordnet instruks med  
tilhørende prosedyrer. Reglementet  
regulerer aktivitet, gjøremål og fremtreden på 
basen, hovedsakelig i et sikkerhets og  
kvalitetsperspektiv.  

Utfyllende informasjon om hva som ligger i 
LKMs myndighet er beskrevet i Instruks for 
Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern (LKM 
instruks SHH). 

Myndighet Ansvar 

Alt personell, herunder offiserer, befal, OR 2-4, 
lærlinger, vernepliktige, sivile, leverandører og  
besøkende som oppholder seg ved SHH plikter 
å følge føringer gitt gjennom LKM instruks SHH 
og i tilhørende reglement, samt føringer/pålegg 
gitt fra vaktpersonell tilhørende sjef HOS.  
Oppholdets varighet eller karakter er uten  
betydning for reglementets gyldighet.  

LKM utøver ikke arbeidsgiveransvar. Dette  
ansvaret ligger i arbeidsgiverlinjen, og det er 
således utpekte sjefer som skal ivareta  
undergitte og sikre virksomhetens etterlevelse 
av lover, forskrifter og regelverk knyttet til  
arbeidsgiver-/linje-ansvaret generelt og relatert 
til reglement for SHH.  

Enhver enhet/person ved SHH som selv  
planlegger å utføre arbeid/aktivitet, eller som 
bestiller/leier inn andre til slikt, hvor arbeidet/
aktiviteten er av en slik art at disse kan medføre 
en fare for liv/helse, den operative evnen til  
basens enheter, sikring av basen, det ytre  
miljøet, eller som på annen måte kan forringe 
andre enheters daglige drift eller drift av  
marinebasen plikter å koordinere disse med 
HOS som beskrevet i LKM instruks SHH og 
gjennom LKMs intranettsider. 

Prinsipp for koordinering 

Koordineringspliktig arbeid og aktivitet skal 
koordineres og dernest kontrolleres i et 
«current» perspektiv av HOS-
Operasjonsavdeling (HOS-OPS), 24/7/365. 

Utenfor normal arbeidstid  
er det vaktsjef Sjøforsvarets  
baser Haakonsvern  
(VSJ SHH) som  
ivaretar HOS-OPS  
koordinerings-oppgaver. 

For å muliggjøre  
koordinering og kontroll 
er det etablert rutiner for 
søknad om, eller varsling 
av utvalgte arbeids-
operasjoner og aktiviteter 
på basen som alle brukere 
skal etterleve. Hva dette 
innebærer og omfatter er 
nærmere angitt  Bruker-
portalen (intranett LKM).   Prinsippskisse koordinering 
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Haakonsvern er Sjøforsvarets hovedbase 
og Nord-Europas største maritime  
militærbase. Til daglig jobber det til inntil 
3500 offiserer, sivile og menige på basen. 

Ordet «orlog» stammer fra Nederland, og 
betyr krig. Haakonsvern er altså en base 
man vil benytte i krig, og utgjør sammen 
med Ramsund orlogsstasjon,  
Sjøforsvarets eneste gjenværende  
orlogsstasjoner.  

Virksomheten ved basen skal primært  
understøtte Marinens og Kystvaktens  
fartøyer under landligge.  
I tillegg skal det leveres støttetjenester til 
Forsvarets avdelinger på basen og i  
Bergens-regionen forøvrig.  

Om basen 

Regelverk 

For å løse oppdraget som LKM, utgir Sjef HOS 
nødvendig reglement. Denne  
informasjonsbrosjyren gir et sammendrag av 
de viktigste momentene for adgang til og  
opphold ved basen.  

For videre informasjon om og tilgang til  
regelverket henvises det til Intranett LKM 
HOS. Alle som har sitt virke innenfor  
Haakonsverns geografiske område, enten  
permanent eller midlertidig, plikter å  
følge dette reglementet. 

Informasjon 

For å sikre god koordinering mellom LKM og 
avdelingene/brukerne, ønsker sjef HOS/LKM å 
gi og motta pålitelig og tidsriktig informasjon 
gjennom flere kanaler, blant annet: 

 Intranett LKM Haakonsvern med  
tilhørende portaler og nyhetsstrøm. 

 Brosjyrer for personell som gis adgang 
(erstattes med e-læring). 

 Nyhetsbrev, orienteringer, veiledninger 
m.m. 

 Elektroniske infoskjermer. 

 Elektronisk post  

 Distribusjon av signal.  

 SMS varsling (kun i særskilte tilfeller). 
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Fra starten til i dag 

I 1953 vedtok Stortinget at det skulle «opprettes 
en hovedbase for Marinen i Mathopen ved  
Bergen». Begrunnelsen for å anlegge basen i  
Bergen var blant annet gode havneforhold, lett å 
forsvare mot inntrengende fartøyer, anlegget 
kunne gi god beskyttelse, og det var lett adgang 
til det åpne hav. Etter avsluttet forhandling med 
NATO ble det i 1955 besluttet at orlogsstasjonen 
også skulle betjene allierte fartøy.  

Totalkostnadene ble beregnet til 210 millioner 
kroner, fordelt mellom NATO og Norge. Norges 
del utgjorde ca 80 millioner kroner. Kravet til  
Haakonsvern var blant annet at basen  
skulle ha nødvendige verksteder, dokker, lagre 
med tilstrekkelig beskyttelse i fjell for å kunne 
vedlikehold Marinens fartøyer. Det ble videre 
etablert et operasjonssenter for den regionale 
kommandoen på Vestlandet. Det ble anlagt kaier 
for store og små fartøyer av alle typer.  

Som første bruker, flyttet ubåtvåpenet inn på 
Haakonsvern den 20. januar 1960.  

Da Haakonsvern ble ferdigstilt fortsatte inn-
flyttingen. Avdelingene kom fra Horten,  
Marineholmen (Bergen) og Trondheim.  
Flagget på Marineholmen ble firt for siste 
gang 4. mai klokken 12 i 1962. Dette var en  
markering av at den regionale sjefen på  
Vestlandet hadde fått sitt nye hovedkvarter 
på Haakonsvern. Den offisielle åpningen av  
orlogsstasjonen ble foretatt av kong Olav,  7. 
juni 1963. Haakonsvern ble oppkalt etter hans 
far, Kong Haakon VII.  

Sjøforsvaret besluttet å kraftsamle  
virksomheten og fagkompetansen til  
Haakonsvern på grunnlag av endrede krav og 
trusselbilder. Således oppnådde Sjøforsvaret 
en synergieffekt og forsvarsgrenen ble  
dermed bedre rustet til å ta fatt på store  
oppgaver som var forbundet med anskaffelse 
og drift av avanserte fartøy, landbaserte  
våpensystemer etc.  

Haakonsvern er i dag en base med mange  
kapasiteter, bla. Sjøforsvarets ledelse,  
Sjøforsvarets operative enheter, Forsvarets 
logistikk organisasjon, Forsvarsmateriell, 
Cyfor, Forsvarsbygg, samt en rekke andre  
enheter/avdelinger. 
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Bestilling av varer og tjenester 

Bestemmelser 

Orden og ryddighet  
Det forventes at alt personell bidrar til å  
holde basen ren og ryddig. Alle de  
forskjellige avdelingene er ansvarlig for  
orden og renhold av deres uteområder. 
Kaiområdene skal ikke benyttes som  
oppbevaringsplass, og kjøretøyer/materiell 
skal ikke være til hinder for ferdsel.  

Hilseplikt og flaggbestemmelser  
Ved Haakonsvern er hilseplikten viktig. Alle 
offiserer og vernepliktige skal hilse på  
høyere offiserer/befal. Hilseplikten er en  
tradisjon som legger et grunnlag for  
høflighet og respekt for kollegaer i Forsvaret. 
Flagget og flaggbestemmelser (jfr. egen 
LKM prosedyre) skal respekteres og følges. 

Fartsgrenser og skilting 
Regulering av trafikale forhold, herunder  
reaksjoner på fartsovertredelser og annen 
uaktsom kjøring på basen gjøres primært 
gjennom privatrettslige anvisninger og  
bestemmelser. Sjef HOS utgir disse  
bestemmelsene som basesjef og som LKM. 
Reaksjoner på overtredelser/uaktsom kjøring 
er angitt i Prosedyre for håndtering av farts-
overtredelser og feil-parkering. Typiske  
reaksjoner er advarsel, utestengelse fra  
basen for det angjeldende kjøretøy, eller  
anmeldelse. 

Parkering 
Regulering av parkering på basen  gjøres gjennom 
privatrettslige anvisninger og bestemmelser (egen 
LKM prosedyre). Sjef HOS utgir disse  
bestemmelsene som basesjef og som LKM.  
Reaksjoner på feil-parkering er angitt i Prosedyre 
for håndtering av fartsovertredelser og feil-
parkering. Typiske reaksjoner er advarsel,  
utestengelse fra basen for det angjeldende  
kjøretøy og borttauing for eiers regning. 

Taxi/buss 
Det er taxiforbud ved SHH. Offentlige busser har 
heller ikke rute inne på basen.  

Alkohol 
Det er ikke tillat å medbringe eller konsumere  
alkohol inne på basen, bortsett fra i godkjente 
messer, og i beboerrom ved Briggen/Fregatten. 
Fest, utskeielser og støy aksepteres ikke. 

Kjæledyr 
Det er ikke tillat å medbringe kjæledyr inn på  
basen. For tjenestehunder og hjelpehunder gis det 
mulighet til å søke om unntak via Brukerportalen. 

Properhet og bekledning  
Enhver offiser, befal, OR, eller vernepliktig skal 
være iført korrekt uniform. Hodeplagg skal brukes 
ved Haakonsverns uteområder til enhver tid. 

Containere, materiell og midlertidige bygg 
Hensetting av containere og materiell, samt  
etablering av midlertidig bygg ved SHH er  
regulert. Behov fremsendes som egen elektronisk 
søknad via Brukerportalen (intranett  
Haakonsvern).  
Containere skal ikke plasseres inntil bygg/gjerder 
eller på annen måte hindre adkomst for fot-
gjengere og kjøretøy. Det skal ikke lagres brann-
farlige/eksplosive/miljøfarlige stoffer eller gass  
under trykk i containere på basen. Unntak kan gis 
ved oppbevaring i godkjente containere.  
Alle containere, uansett innhold, skal ha et eget 
laminert fakta-ark på containerens dør, slik at det 
mulig å spore avdelingen som eier/forvalter  
containeren. Fakta-ark utarbeides i fm søknad om 
plassering. Containere uten fakta-ark har derav  
ikke godkjenning og vil bli flyttet til egnet  
oppsamlingsplass eller avhendet. 
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HOS-Havnekontor opererer de forskjellige  
spesial-fartøyene ved basen for å løse  
oppgavene som er knyttet til den daglige  
driften innenfor orlogsstasjonens  
ansvarsområde. 

Utrykningsenheter og beredskap 

Militærpoliti 
Militærpolitiet skal ved sin tilstedeværelse  
bidra til forebyggende virksomhet og  
kriminalitets-bekjempelse ved  
Haakonsvern gjennom etterforsking,  
trafikktjeneste, ordenstjeneste, vakt/
sikringstjeneste og skadestedsledelse. 

Vakt og sikring 
HOS ivaretar sikkerheten ved basen gjennom 
en vakt og sikringsstyrke. 

Kommando 
HOS-Operasjonsavdeling har kommando i fm 
uønskede hendelser og situasjoner ved basen. 
Vaktsjef SHH representerer HOS-Operasjon og 
er sjef HOS stedfortreder utenfor arbeidstid. 

Tilstedeværende vaktbefal/offiserer 
Sjef HOS har etablert nødvendige vakt-
funksjoner som skal ivareta undergitte og 
kontrollere etterlevelsen av sjef HOS/LKMs  
reglement. Militære vakter har militær politi-
myndighet. Enhver plikter å rette seg etter de 
føringer som gis fra vaktpersonellet. 

Brannvern 
HOS-Brannvernkontoret  rykker ut til brann/-
eksplosjoner, skadde og akutt syke og ved  
forurensinger på land og til vanns. Videre  
gjennomfører avdelingen intern og ekstern 
opplæring i brannforebyggende tiltak og  
gjennomfører brannøvelser på forespørsel.  

Miljøstasjon 

Transportkontoret ved Haakonsvern sørger  
for personell- og materielltransport. Transport  
bestilles på dagtid via Brukerportalen (LKM 
intranett/REMEDY). Transporttjenesten på 
kveldstid blir styrt av Daghavende på  
Haakonsvern. Det gis ikke anledning til å  
bestille transport utenfor arbeidstid! 

Mellom 0700 og 1545 alle hverdager går det 
intern transport på basen hvert 30. min 
(endringer kan inntreffe). Transporten starter 
ved Briggen og har rute rundt hele basen, før 
den returnerer til Hovedporten/Briggen.  
Denne transport-ordningen har til hensikt å 
redusere kjøring til og fra møter, kjøring til og 
fra portvakten og lignende . Oversikt over rute 
og stoppesteder finner man på LKM intranett. 

Transport og Intern-bussordning 

Havnetjenester 

Alle ansatte i Forsvaret og annet tjeneste-
gjørende personell kan handle på FUNIF. Det 
foreligger krav til fremvisning av  
dokumentasjon ved kjøp av enkelte effekter. 
Sivilt ansatte er velkommen til å handle sivile 
artikler og militære effekter som klassifiseres 
som turutstyr. Reservebefal, personell i HV, 
lotter og pensjonert befal kan også benytte 
FUNIF. Forsvarets identitetskort eller  
tilsvarende identifikasjon må forevises

Forsvarets uniformsutsalg (Funif) 
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Forlegning 
Briggen og Fregatten er basens forlegnings-
bygg. Forsvarsbygg forstår forlegning, med 
unntak av ren militær forlegning (kaserne-
drift). Bestilling gjøres via appen BASEN. 
Resepsjonen Briggen er alltid betjent. RO–  
signal i byggene er kl. 2300, alle dager. 

Forpleining 
Sjaluppen: 
 Forpleier primært basens vernepliktige 
 Frokost, lunsj, middag, kveldsmåltid 
 Enkeltmåltider for ansatte kan kjøpes ved 

bruk av kortautomat. 

Briggen: 
 Forpleier gjester ved Briggen befalsmesse 
 Frokost mandag t.o.m. fredag, samt  

middag mandag t.o.m. torsdag.  

Personell utenfor Forsvaret som ønsker militær 
forpleining i fm oppdrag på basen må ta dette 
opp med sin kontaktperson ved Haakonsvern. 
Primært benytter dette personellet basens 
kantine.  

Forpleining og forlegning 

Velferden ved Haakonsvern har et stort og  
allsidig tilbud av aktiviteter for de  
vernepliktige. Velferden holder til i Velferds/
fritidsbygget og tilbyr arrangementer, utlån 
av fritidsutstyr, informasjon om rabattavtaler 
og generell informasjon.  

I samme bygg holder også Verneplikt-
seksjonen til. Seksjonen skal blant annet tilby 
den enkelte hjelp i fm økonomi,  
gjeldsproblematikk og i personlige saker, og 
utfører/bistår i saksbehandling av søknader  
vedrørende bostønad og økonomiske  
sosialsaker.  

I tillegg til Velferden, og Vernepliktseksjonen 
inneholder Velferdsbygget: 
 Kino og konferansesal (bookingen gjøres 

ved Velferden). 
 Prestetjenesten 
 Frisør. 
 Kantine. 
 Internett/spillerom. 

Velferd/fritid 

 

 

 

 

 

 

 

Prestetjenesten Tillitsvalgt ordningen (TVO) 

Skårungen barnehage 
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Om adgang 

For å få adgang til Haakonsvern må man  
primært ha et tjenstlig behov. Det vil si at man 
må være ansatt ved en av avdelingene/
etatene, invitert inn som gjest, eller gitt et 
oppdrag på basen av en av basens avdelinger/
etater.  

For gjester/innleide er det kontakt-
personen til gjesten/den innleide 
som søker om adgang for den/de 
angjeldende. 

Adgangskortet får man ved Adgangskontoret. 
Kortet er din dokumentasjon på at du har  
tillatelse til å ferdes på basen.  

Kontoret er det første man møter ved  
ankomst Haakonsvern, med tilhold i  
administrasjonsbygget, umiddelbart utenfor 
porten. Her utføres adgangskontroll og  
screening av besøkende til basen. Det må  
forventes kø og ventetid fra åpningstid  
kl. 0630 til kl. 0900. Det oppfordres derfor å  
besøke kontoret i annet tidsrom! 

Det er et generelt fotoforbud ved SHH.  
Tillatelse til fotografering/filming for  
tjenestebruk kan gis etter søknad til HOS-
Adgangskontor. Søknad fremsendes via  
Brukerportalen (LKM intranett).

Fotografering/filming 

Sikkerhetstruende hendelser ved SHH skal 
rapporteres (Begrenset) til den enkelte  
avdeling sin sikkerhetsleder med kopi til HOS-
Sikkerhetsavdeling. Se veiledning i  
Brukerportalen eller via LKMs  
sider for Forebyggende sikkerhet (intranett). 
Her vi du også finne nødvendig informasjon 
om forebyggende sikkerhet på basen og i  
Sjøforsvaret. 

Rapportering av sikkerhetstruende  
hendelser 
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“Kort-regler” 

 Kortholder skal varsle  

Alarmsentralen ved ulykker,  

personskader, brann, forurensing. 

Telefonnummer til Alarmsentralen 

finner man på baksiden av  

adgangskortet eller i utlevert  

informasjon. 

 Kortet skal alltid bæres synlig på 

kropp på basen. Utenfor  

basen skal kortet skjermes. 

 Kortet er personlig og skal aldri 

overdras til andre personer. 

 Besøkende skal kun ferdes på  

steder der det er tjenestemessig 

behov. 

 Kortet aldri skal fremkomme på  

bilder/video, eksempelvis på Face-

book eller i andre sosiale media. 

 Adgangskortet skal ikke  

oppbevares i kjøretøy uten tilsyn. 

 Adgangskortet skal innleveres  

til Adgangskontoret ved endt  

besøk, eller når grunnlaget for  

utleveringen på annen måte  

opphører. 

 Hvis du mister adgangskortet 

skal dette meldes umiddelbart til  

Adgangskontoret. 

 Misbruk av adgangskortet kan  

medføre utestengelse fra basen. 

 Når du har fått tildelt et adgangs-

kort, har du gitt din tillatelse til at 

dine personopplysninger blir  

registrert hos Adgangskontoret. 

 Adgangskortet gir kun adgang til 

deg selv. Personell uten adgangs-

kort må registreres som  

besøkende via Adgangsportalen  

(LKM intranett). 

Militært område 

Stopp for kontroll 

 Alle ansatte og besøkende plikter å fremvise gyldig  
adgangskort ved innpassering til basen.  

 Vaktsoldatene plikter å stoppe besøkende som ikke  
bærer synlig gyldig adgangskort på militært område. 

 Adgangskontrollen skal respekteres.  

 Ansatte ved Haakonsvern kan medbringe besøkende 
(familie/nære relasjoner) mot registrering ved  
Adgangskontoret, eller i  
portvakten (etter arbeidstid).  

 Alle har taushetsplikt om sikkerhetsrelatert  
informasjon som man eventuelt skulle få kjennskap til.  

Viktig ved adgangskontroll 
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22 Brannstasjon 

23 BHT, Haakonsvern legesenter 

24 Haakonsvern helikopterbase (HHB) 

25 Skårungen barnehage 

26 Kaserne Hvite ørn 
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29 Skytebaner 
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Haakonsvern har egen alarmsentral, brann- 
stasjon, militærpolitistasjon, vakt og sikrings-
kompani, operasjonssentral, daghavende  
(first responders) m.fl. som skal ivareta  
område og personellsikkerhet. Alle ulykker, 
alvorlige hendelser, sikkerhetsbrudd og  
situasjoner som har eller kan medføre  
skade for personell, materiell eller miljø, skal  
rapporteres til Alarmsentralen. 
Alarmsentralen er alltid tilgjengelig og  
ivaretar videre initiell rapportering og  
informasjonsdeling på vegne av alle ved  
Haakonsvern. Veiledning for rapportering og 
nødvendig oppfølging finner man i  
Brukerportalen (LKM intranett). 
Alarmsentralens nødnummer er oppslått i alle 
bygg på basen og er angitt på baksiden av ditt 
adgangskort, eller i annen utlevert  
informasjon. 

Hovedbedriftens arbeids- og ansvarsområde i 
følge med HMS er formet ut fra Arbeids-
miljøloven. Hovedbedriften skal føre kontroll 
med hvilke virksomheter som befinner seg på 
arbeidsplassen, kontrollere at disse har egne 
systemer, sikre samarbeid mellom  
virksomhetene og drive opplysnings-
virksomhet om HMS. Hovedbedriftens HMS  
reglement er gyldig for alle som oppholder seg 
ved Haakonsvern. De som oppholder seg ved 
basen skal ha kjennskap til systemet og  
reglement. Ansatte ved Haakonsvern skal få 
kjennskap gjennom intranett, informasjon fra 
Haakonsvern orlogsstasjon og egen linjeleder. 
Oppdragsgiver er ansvarlig for å gi innleid  
personell nødvendig opplæring og sikkerhets-
informasjon.  

Ved SHH skal vi ta miljømessige hensyn i all 
vår virksomhet. For å nå målsettingen og  
forebygge miljøvernproblemer, må alt  
personell ved basen kjenne til  
konsekvensen av egen virksomhet  
og bidra til reduksjon i utslipp,  
vann/strømforbruk og ivareta 
sortering av avfall. 

Rapportering og håndtering av 
ulykker, brann, forurensing og 
andre uønskede hendelser 

Helse miljø, sikkerhet og miljøvern (HMS) 
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 Øyeblikkelig hjelp i fm akutte sykdommer 
eller skader, alle kategorier personell. 

 Kurativ allmennhelsetjeneste for alle verne-
pliktige mannskaper, elever ved Forsvarets 
skoler og kurs, lærlinger 1. året. 

 Henvisning til fysioterapeut, kiropraktor, 
ortopediske hjelpemidler for nevnte  
kategori. 

 Gjennomfører nødvendige/ pålagte helse 
kontroller med tilhørende skikketheter/  
helsegodkjenninger for alt personell.  

 Forestår vaksinering og reisemedisinsk  
rådgivning for personell når nødvendig for 
tjenesten. 

 Drift av sengepost. 

Role1 Stasjonær Haakonsvern, SANSJØ 

Det blir gitt gratis nødvendig tannbehandling 
til følgende personellkategorier: 
 Menige mannskaper/1.års lærlinger. 
 Elever ved militære skoler eller tilsvarende 

grunnleggende befalsutdanning, frem til  
personellets kontantlønn når et fastsatt  
nivå. 

 Marinejegere, dykkere, ubåtbesetninger og 
besetninger på luftfartøy. 

 Personell med behov for sjømannsattest, 
eller som skal i intops/utenlandstjeneste gis 
gratis undersøkelse med røntgenbilder  

Tannlege, FSAN 

Yter tjenester til vernepliktige, veteraner og 
ansatte i Forsvaret innenfor et bredt spekter, 
herunder behandling, rådgiving mm.  

Kontor for psykiatri og stressmestring, 
FSAN 

 Undersøkelse av dykkere med tanke på  
militær eller sivil dykkerattest.  

 Periodiske helsekontroller/attester/
sertifiseringer.  

 Gjennomføring av ulike kurs. 

Dykkerlegens kontor, FSAN 

Bedriftshelsetjenesten (BHT) på Haakonsvern 
skal bidra til at de ulike avdelingene på  
Haakonsvern har et arbeidsmiljø som i størst 
mulig grad forebygger arbeidsrelaterte skader 
og sykdommer, og oppfyller kravene i henhold 
til lover og forskrifter for helse, miljø og  
sikkerhet (HMS).  
BHT er engasjert i følgende oppgaver:  

 Kartlegging og rådgiving i saker innenfor 
helse, miljø og sikkerhet.  

 Arbeidsmiljøutvalget (AMU), arbeids-
medisin, yrkeshygiene, ergonomi,  
psykososialt arbeidsmiljø, rusmiddelarbeid 
og prosjektarbeid. 

 Opplæring/undervisning.  
 Personell med behov for oppfølging,  

attføring og helsekontroller.  

Bedriftshelsetjeneste, SANSJØ 

Haakonsvern legesenter er et allmennlege-
senter og et alternativ til fastlegeordningen.  
Legesenteret har følgende tjenester:  

 Allmennlegetjenester for alle ansatte, både 
sivile og militære m/familie og pensjonister 
m/familie.  

 Sjømannslegesenter, reisemedisinske  
tjenester og vaksinasjoner.  

 Utstedelse av flere attesttyper.  

Haakonsvern legesenter 

Det tilbys et bredt spekter av helsetjenester ved Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern fra  
Forsvarets sanitet (FSAN) og Saniteten i Sjøforsvaret (SANSJØ). 
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God fysisk yteevne er en del av ”grunnmuren” i et troverdig forsvar og det er Sjøforsvarets idretts- 
og treningssenters (SITS) målsetting å bidra til at både vernepliktige og ansatte på basen har en  
fysisk yteevne iht Forsvarssjefens krav.  

Hovedoppgaven til SITS er å gi støtte til operative avdelinger og fremme styrkeproduksjon av fysisk 
kapasitet. I tillegg tilbyr SITS en rekke aktiviteter for vernepliktige og ansatte ved Haakonsvern, 
herunder: 
 Organiserte aktiviteter, eks aerobics, klatring, turneringer, mm. 
 Egentrening, eks vekter, svømming, idrettshall mm. 

For bestilling av treningsfasiliteter og støtte kontaktes SITS pr telefon. 
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