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1. Forberedelse til feltarbeid
Følgende handlinger skal utføres og dokumenter leveres til de angitt fristene til Operasjons- og
Logistikkavdeling (OLA) Arktis i forkant av feltarbeid:

1.1. Innmelding av ny felt og tokt aktivitet
Innmeldingsskjema sendes inn via lenken Ny felt-og tokt aktivitet eller via NP-CIM. Tilgang og bruk av
NP-CIM er begrenset til NP forskere, mens lenken er tilgjengelig for både NP forskere og eksterne. Etter
innsending skal skjemaet behandles og godkjennes av OLA Arktis seksjonsleder. Når skjemaet er
behandlet sendes det ut et varsel fra adressen nordics.support@f24.com med emne: Tilbakemelding
fra Norsk Polarinstitutt på ditt prosjekt i CIM til innmelder.
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1.2. Bestilling av materiell
Bestillingsskjema fylles ut med utgangspunkt i Varekatalogen som viser alle artikler som kan leies fra
OLA Arktis. Skriv inn ønsket artikkel nummer fra Varekatalogen i bestillingsskjema og benevning
kommer opp automatisk. Bestillinger rettet til Longyearbyen sendes via epost til
bookingolalyr@npolar.no eller material@npolar.no for bestillinger til Ny Ålesund. Tyngre ressurser i
Ny Ålesund som båt eller skuter bookes gjennom Research in Svalbard portalen.

1.3. Risikovurdering
Risikovurdering av planlagt feltaktivitet sendes via epost til bookingolalyr@npolar.no. Risikovurdering
gjennomgås med OLA sikkerhetsansvarlig/OLA seksjonsleder og med hele feltlaget før feltarbeidet
begynner. OLA har overordnet ansvar for sikkerhet og kan nekte eller stanse en aktivitet hvis restrisiko
vurderes som uakseptabel av OLA. Prosjektlederen er ansvarlig for at alle i feltlaget er kjent med og
enig i innholdet i risikovurderingen.

1.4. Helseattester
Alle feltarbeid deltakere må levere helseattester før de drar ut i felt. Attestene er beskrevet i
dokumentet Helseattester felt Arktis – rutiner (ved feltarbeid i Arktis) og Helseattester tokt – rutiner
(ved tokt på Kronprins Haakon eller annen fartøy). Helseattester sendes til
ragnhild.lindberg@npolar.no.

1.5. Booking av hybel i Longyearbyen
Booking av hybel i Longyearbyen gjøres via epost til bookingolalyr@npolar.no.

1.6. Frister
Frister for innmeldingsskjema og bestillingsskjema er:
Vintersesongen (feltarbeid begynner i perioden 01.03-31.05)
Sommersesong (feltarbeid begynner i perioden 01.06-30.09)
Høstsesong (feltarbeid begynner i perioden 01.10-29.02)
Fristen for risikovurdering er 14 dager før feltarbeidet starter.
Fristen for helseattester er 10 dager før feltarbeidet starter.

2. Kompetansekrav
2.1. Våpenhåndtering og pyroteknikk
For å låne NP våpen kreves:
✓ ansettelse i NP (fast eller midlertidig kontrakt)
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Frist 20.02
Frist 20.04
Frist 01.08

✓ isbjørnsikkerhet og våpenhåndtering grunnkurs (gyldig i 1 år, fornyes ved årlig
repetisjonskurs; Kings Bay og UNIS sine kurs godkjennes som tilsvarende kurs. Merk at
storviltprøve ikke godkjennes som repetisjonskurs.)
✓ norsk våpenkort for jaktvåpen eller europeisk våpenpass eller låneløyve fra
Politiet/Sysselmesteren
Hvis du har våpenkort for jaktvåpen (enten rifle eller hagle) trenger du ikke å søke om
låneløyve. Hvis du ikke har det så må du kunne dokumentere våpendugleik (for eksempel
godkjent sikkerhetskurs i våpenhåndtering) i søknaden om våpenløyve. Personer bosatt i
fastlands-Norge må søke i eget politidistrikt mens personer bosatt på Svalbard (dvs. registrert
i Befolkningsregistret på Svalbard) søker til Sysselmesteren. Søknadsprosessen kan ta flere
uker (4 uker på Svalbard, 6-8 uker i Troms per januar 2022).
Informasjon om regelverket for lån av våpen og våpenløyve finnes her:
Sysselmesteren: https://www.sysselmesteren.no/nb/vapen/leie-av-vapen/
Politiet: https://www.politiet.no/tjenester/vapen/soke-om-tillatelse-til-vapen/svalbard-ogisbjornbeskyttelse/
For å låne signalpistol kreves:
✓ isbjørnsikkerhet og våpenhåndtering grunnkurs (gyldig i 1 år)
For å låne snublebluss kreves:
✓ leirsikring og pyrotekniske varselssystemer mot isbjørn kurs (gyldig i 1 år)

2.2. Ferdsel med småbåt
For å kjøre NP Polarcirkel/Zodiac under 8 m kreves:
✓ SCTW grunnleggende sikkerhetsopplæring (gyldig i 5 år)
✓ Båtførerprøven (bare for personer født etter 1980)
✓ Short Range Certificate (VHF-Radio): nettkurs https://www.kystradio.no/s/article/SRC-VHFSertifikat-Webkurs
✓ Båtutsjekk (gjennomføres av OLA personell i Longyearbyen eller Ny-Ålesund).
For andre feltarbeidere (ikke båtfører) som ferdes med småbåt kreves:
✓ NPI draktkurs eller SCTW grunnleggende sikkerhetsopplæring (begge er gyldig i 5 år)
For å kjøre NP Polarcirkel over 8m kreves:
✓
✓
✓
✓

D5LA eller D6 sertifikat
Restricted Operator’s Certificate (ROC; gyldig i 5 år)
STCW passasjer- og krisehåndtering kurs (gyldig i 5 år)
SCTW grunnleggende sikkerhetsopplæring (gyldig i 5 år)

2.3. Andre kompetansekrav ved feltarbeid
Følgende krav stilles til feltarbeidere ved ulike type ferdsel og feltarbeid
✓ førstehjelpskurs (gyldig i 2 år) for alle feltarbeidere
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✓
✓
✓
✓
✓

feltapotek opplæring for alle som ha tilgang til feltapotek (årlig gjennomgang kreves)
bre grunnkurs for feltarbeidere som ferdes på bre (årlig repetisjon kreves)
skred grunnkurs for feltarbeidere som ferdes i skredterreng (årlig repetisjon kreves)
sjøis grunnkurs for feltarbeidere som ferdes på sjøis (årlig repetisjon kreves)
snøscooterkurs for feltarbeidere som bruker snøscooter (årlig teknisk utsjekk kreves)

Ved andre risikoaktiviteter som er ikke nevnt ovenfor skal prosjektlederen sørge for at lovpålagt
kravene til opplæring og sertifisering av feltdeltakere er oppfylt. Eksempel på dette er fallsikringskurs
for feltdeltakere som skal arbeide i høyde, varme arbeide sikkerhetskurs for feltdeltakere som skal
utfører varme arbeider, sertifisert opplæring for feltdeltakere som skal bruke kran, osv.
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