
Vår  

säkerhet
och rutiner

Nödduschar
Nöddusch finns på piren, denna är larmad till kon-
trollrummet. 

Nödläge
Om larmet går, avbryt ditt arbete och stoppa even-
tuella fordon eller maskiner och bege dig genast till 
markerad samlingsplats (se kartan på sista sidan) 
för inräkning och information. Dra ditt kort när du 
passerar grinden. 
 Om olycka eller annat nödläge skulle inträffa 
larma via kontrollrummet eller direkt till SOS alarm.
Nödlägeslarmet på hamnområdet testas första helg-
fria måndagen i månaden kl 09:00.

Flyktmask
I händelse av ammoniakutsläpp från Vattenfalls pir 
eller AkzoNobels anläggning finns flyktmasker i 
skumrummet. Titta efter var dessa är placerade innan 
du påbörjar ditt arbete.

Brandutrustning
På området finns brandutrusning att använda vid 
oönskade händelser. Brandvatten får inte användas 
till andra ändamål än brandbekämpning.

Flyktmask

Nöddusch

Huvudinfart

Övriga portar och bommar

Samlingsplats vid larm

Om olyckan    
är framme
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På Petroport är säkerheten det som 
kommer i första hand. Det är viktigt att 
alla samarbetar och följer våra riktlinjer 
och rutiner för att undvika olyckor. 
 Det ska vara tryggt och säkert att 
besöka och arbeta på PetroPort. 

In- och utpassering
Passerkortet är personligt och används när du ska in eller 
ut från hamnområdet. När ditt uppdrag hos oss är avslutat 
ska passerkortet lämnas tillbaka till kontoret eller Loading 
Master. Hamnar omfattas av stränga regler kring inpasse-
ring, därför måste alla besökare som inte har passerkort 
vara föranmälda och kunna visa upp id-handling (exem- 
pelvis körkort).

Arbetstillstånd
Allt arbete inom hamnområdet kräver arbetstillstånd, detta 
utfärdas av PetroPorts personal. Innan du påbörjar ett  
arbete ska alltid en ”take 2” eller liknande riskanalys 
genomföras. För arbeten som sträcker sig över flera dagar 
ska en ny riskanalys göras varje dag före arbetet startar.  
Block för ”take 2” finns att låna på kontoret och i kontroll-
rummet.

Mobiltelefoner
Mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning som med-
förs inom brandfarligt område måste vara EX-klassade.  
Användande av icke EX-klassad utrustning inom brand 
farligt område kräver hetarbetstillstånd.

Flytväst
Flytväst ska användas och krävs vid  
allt arbete på piren och nära vatten. 

Fordon
Nycklarna ska alltid lämnas kvar i 
tändningslås så att fordonet kan flyttas 
vid eventuellt nödläge. För införande av 
motorfordon och motordrivna aggre-

gat i brandfarligt område krävs att dessa är utrustade med 
nödstoppsutrusning för avstängning av  motorerna. 

Observera!  Det krävs hetarbetstillstånd för att använda 
fordon eller andra motordrivna maskiner inom brandfarligt 
område. 

Skyddsutrustning
Varselklädsel ska alltid bäras. Arbetsklä-
der för entreprenörer som arbetar inom 
hamnområdet ska vara varselmärkta, 
klassade enligt EN 471, byxan och/eller 
jackan ska lägst hålla varselklass 2. Vid 
hetarbeten gäller även krav på flamskydd 
enligt norm. För all vistelse inom området 
gäller även krav på hjälm, skyddsglasögon 
med sidoskydd samt skyddsskor av lägst 
skyddsklass 2.

Rökning, alkohol, droger och läkemedel
Rökning är inte tillåten inom hamnområdet. Alkoholhaltiga 
drycker eller droger får inte användas eller medföras in på 
hamnområdet. Vid intag av läkemedel, som receptförskrivits 
av läkare, måste du ovillkorligen meddela detta till din 
kontaktman på PetroPort, eftersom vissa läkemedel kan 
påverka uppmärksamhet och omdöme och därmed utgöra 
en fara för säkerheten på arbetsplatsen.

Driftsutrustning
Kabelstegar, rörledningar eller el-/instrumentutrustning 
ska endast användas till det de är avsedda för. De får inte 
användas för att hänga utrustning i, som avlastningsytor 
eller att klättra på. 
 Trappor och lejdare är flyktvägar och ska hållas fria 
från kablar, slangar etc.

Svetsning
Vid svetsning ska jordledaren anslutas så nära svetsstället 
som möjligt. Självklart ska hjälm bäras även då du svetsar. 
Gasflaskor får ej förvaras inom hamnområdet. Brandvakt 
ska ha väst märkt ”VAKT” eller liknande text på ryggen.

Stegar
Stegar ska vara märkta. Entreprenörer som har egna stegar 
med in på hamnområdet ska märka dessa med firmanamn 
och på begäran ska dokumentation över stegarna kunna 
uppvisas.

Säkerheten  
i första  
hand

Rutiner för säkerhet hos PetroPort

Kemikalier
Behöver du som entreprenör ta med dig egna kemikalier 
in på hamnområdet ska säkerhetsdatablad medföras och 
lämnas till PetroPorts personal.

Utförsel
För utförsel av material krävs ett särskilt skriftligt till-
stånd. Kör du in på området med servicebil eller liknande 
och har med utrustning eller material som ska tas med ut 
igen, ska du informera kontrollrummet.

Säkerhetsbroschyren är personlig och ska alltid 
bäras när du befinner dig inne på hamnområdet. 
Om du saknar säkerhetsfoldern vid en kontroll 
får du göra om säkerhetsutbildningen.
Fyll i ditt namn och uppgifterna nedan:

Namn

Företag

Telefon

Kontaktperson PetroPort

Telefon


