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Information samt säkerhetsföreskrifter för                  
Norrköpings Hamns oljehamnar 
Följande information omfattar alla som utför arbete eller vistas inom området för 
Norrköpings oljehamnar (inkl. Ramshälls bergrumsanläggning): 

 

• Enligt lag förbjudet att medföra eld, tända eld och att röka inom 
Norrköpings Hamns oljehamnar. 

• Vid vistelse utanför fordon ska varselkläder bäras i enlighet med NHAB 
dress code.  

• Vid områden med hängande last ska hjälm bäras.  

• Skyddsskor rekommenderas (vid arbete är skyddsskor ett krav). 

• Fordon på området ska följa hastighetsbegränsningar, utmärkta färdvägar 
samt ha påslaget blixtljus. 

• Vid heta arbeten krävs tillstånd, kontakta tekniska avdelningen. 

• Fotoförbud gäller inom hamnens samtliga anläggningar och fastigheter. 

• Direktiv lämnade av hamnens personal ska alltid följas. 

• Vid olycka, tillbud eller annan avvikande händelse, kontakta 
områdesansvarig alt. ring växeln/ Securitas. 

 

Oljehamnen  
Det geografiska tillämpningsområdet är hamnbassänger, kajer och markområden 
inom Norrköpings oljehamnar. Brandfarlighetsklassade områden är särskilt 
markerade. 

Inom Norrköpings oljehamnar lagras och hanteras petroleumprodukter och i viss 
mån kemikalier. För att förebygga och förhindra skada på person, egendom och 
miljö krävs att alla som arbetar, eller tillfälligt vistas inom området känner till och 
tillämpar dessa bestämmelser. 

Ramshälls bergrumsanläggning 
- Entreprenörer/besökare som behöver tillträde till anläggningen ska anmäla sig 
hos Terminalchef oljehamnar på tel. nr. 070-376 02 19. 

- Entreprenörer äger tillträde till Ramshälls bergrumsanläggning efter det att 
säkerhetsföreskrifterna gåtts igenom, arbetstillstånd utfärdats, 

 och endast i sällskap med Norrköpings Hamns personal. Ingen får vistas ensam i 
bergrumsanläggningen utan att meddela sig till Norrköpings Hamn. 
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Ansvar 
Samtliga som utför arbete eller vistas inom området för Norrköpings oljehamnar 
ansvarar för att följa framtagna säkerhetsföreskrifter. 

Tillträde till oljehamnsområdet 
- Entreprenörer/besökare som behöver tillträde till anläggningen ska anmäla sig 
hos Terminalchef oljehamnar på tel. 070-376 02 19, eller kontakta berörd 
depå. 

- Entreprenören äger tillträde till Pampus oljehamn efter det att 
säkerhetsföreskrifterna gåtts igenom och arbetstillstånd utfärdats. 

Samordningsansvar 
Enligt Arbetsmiljölagen har den som råder över gemensamt arbetsställe ansvaret 
för att samordning av skyddsåtgärder sker. 

Inom de gemensamma anläggningsdelarna i oljehamnsområdet har Terminalchef 
oljehamnar från Norrköpings Hamn samordningsansvaret.  

Inom respektive depå ligger samordningsansvaret hos respektive depåchef. Vid 
lastnings-/lossningsoperationer ligger ansvaret hos lossningsledaren.  

Denne har dock att beakta och följa oljehamnens säkerhetsföreskrifter. 

Rökning och öppen eld 
Norrköpings oljehamnar är upplag för brandfarlig vara och det är enligt lag 
förbjudet att medföra eld, tända eld och att röka inom detta område,  

likaså att använda maskiner eller arbetssätt som medför gnistbildning. 

Entreprenören har därför att under hela arbetstiden ta hänsyn till den brandrisk, 
som föreligger inom arbetsområdet och i förhållande till angränsande område och 
de transportmedel för oljeprodukter (tankbilar, båtar etc.) som kan angöra, vara 
uppställda vid, eller passera området. 

Fordonstrafik 
Motorfordon får inte framföras eller parkeras inom brandfarlighetsklassade 
områden (ATEX-områden) utan särskilt godkännande från terminalchef 
oljehamnar.  

Skyltade parkeringsplatser ska användas. Högsta tillåtna hastighet inom 
oljehamnsområdet är 40 km/h. Användande av förbränningsmotorvärmare är 
inte tillåten, endast elmotorvärmare är godkända. 

Fotografering och användande av mobiltelefoner 
Det råder ett generellt förbud mot fotografering, filmning och videoinspelning 
inom oljehamnsområdet. Tillstånd kan dock ges i vissa fall efter anmälan till 
terminalchef oljehamnar.  

Inom brandfarlighetsklassade områden (ATEX-områden) ska mobiltelefon som 
inte är ATEX-klassad hållas avstängd. 

Lastning/lossning av fartyg 
Säkerhetsbestämmelser rörande lastning/lossning av fartyg regleras genom det 
internationella regelverket ISGOTT (International Safety Guide for Oil Tankers 
and Terminals), BEX föreskrifter SÄIFS 1997:9, SÄIFS 1990:2, Sjöfartsverket 
SJÖFS 1991:8, samt SPI/ SOHFs rekommendationer angående rutiner vid 
lastning och lossning av tankfartyg. En ”Ship/Shore Safety Checklist” skall 
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upprättas innan operationen påbörjas, samt som komplement till denna skall 
säkerhetsvakten föra journal under pågående operation. 

Heta arbeten 
Arbeten med öppen eld, gnistbildande verktyg eller icke ATEX-klassad 
elutrustning får endast ske efter att tillstånd för heta arbeten utfärdats av 
terminalchef oljehamnar eller ställföreträdare för denna inom Norrköpings 
Hamn. Telefonnummer 011-25 06 00. 

Tillståndet ska innehålla uppgift om av vem, var, när och hur arbeten med öppen 
eld (svetsningsarbeten etc.) får utföras och vilka säkerhetsåtgärder, som är 
nödvändiga för att förhindra uppkomsten av brand. Tillståndet åtföljs eventuellt 
av en situationsplan, på vilken skyddsgränser och erforderliga skyddsåtgärder 
angivits. Tillstånd heta arbeten ska minst ha den omfattning som anges i Svenska 
Brandförsvarsföreningen (SBF) Svetskontroll för tillfälligt arbete. 

Heta arbeten får endast utföras av den som har erforderlig utbildning, giltigt 
certifikat och erfarenhet vad avser brandskydd. Utbildningen ska minst motsvara 
SBF:s behörighetsutbildning för avsett arbete och vara godkänd av 
försäkringsbolag. 

Vid svetsning ska följande iakttas: 

Gassvetsaggregat acetylengastub ska vara utrustad med backslagsventil, s.k. 
triplexventil, samt värmetålig svetshandske. Vid elsvetsning ska 
jordningsklämman fästas i arbetsstycket, kablar och skarvkontakter vara oskadade 
och hela. 

Innan svetsning eller skärning sker på rörledningar, som innehåller eller innehållit 
petroleumprodukter, ska tillstånd erhållas av terminalchef oljehamnar. 
Entreprenören ska kontrollera att ledningarna är tömda och avgasade i enlighet 
med SBF:s instruktion för ”hetarbete på behållare, cisterner och rörledningar”, 
innan arbetena får påbörjas. 

Arbetstillstånd 
Arbetstillstånd krävs för samtliga arbeten inom Norrköpings oljehamnar. Arbete 
får ej påbörjas före tillstånd erhållits av terminalchef oljehamnar eller 
ställföreträdare för denne. 

Entreprenören ska tillse, att vid arbetsplatsen finns erforderlig och lämplig 
brandsläckningsutrustning efter överenskommelse med hamnens Terminalchef 
oljehamnar. 

Ordning och reda på arbetsplatsen 
Arbetsplatsen ska hållas ren och städad, allt brännbart material, som inte används 
i arbetet samt skräp, ska omedelbart bortforslas från området.  

Entreprenören ansvarar för att efter arbetets slut för dagen arbetsplatsen noga 
genomgås, varvid kontrolleras att ingen glöd eller annat kvarligger på platsen, 
som senare kan vålla brand.  

Svetsmaskiner ska vara avstängda, provisoriska ljusanordningar ska vara släckta, 
elapparater ska vara spänningslösa m.m.  

Ersättningsskyldighet 
Entreprenören är skyldig att ersätta all skada som kan vållas av entreprenören, 
eller av entreprenören anlitad underentreprenör. Sedvanlig ansvarsförsäkring skall 
vara tecknad. 
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Personlig skyddsutrustning 
Entreprenören och dennes anställda skall följa hamnens regler om personlig 
utrustning. 

Olyckor och tillbud 
Entreprenör ska av terminalchef oljehamnar eller dennes ställföreträdare inhämta 
upplysningar om hamnens brandskydd och utrymningsplan samt äga nödvändig 
kännedom om brandmaterielens handhavande. 

I händelse av olycka, produktutsläpp eller brand 
Rädda - Larma – Släck – Begränsa 

Rädda  - personer som befinner sig i fara, om detta är möjligt. 

Larma - Ring 112, uppge vad som hänt och var, eventuella skadade m.m. 

Släck - Om möjlighet finns, försök att släcka eller begränsa branden. 

Begränsa - Vid produktutsläpp försök att begränsa utsläppet och förhindra att det 
når icke hårdgjord mark eller vattendrag. 

Informera berörd depå och/eller Norrköpings Hamn snarast om vad som har 
hänt och vad som sker. 

 


