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Larmlista för Vattenfalls kraftverkshamn i Stenungsund 

 
Räddningstjänst  112 

SOS AB  

 

031 7031363 

Borealis Kracker  0303 87280 

Borealis Polyeten  0303 86540 

Perstorp Oxo  0303 728664 

Akzo Nobel / EFAB 

  

0303 771320 

Petroport 076 6342501 

Vattenfall Service 

- Beredskap 

0303 66135 eller 070 3291687 

Vattenfall – 

hamnchef/PFSO 

0303 66149,  072 7066149  

Vattenfall brandansvarig  

 

0303 66186,  070 3154784 eller 0303 82534 

Vattenfall hamnkontor  0303 66141 

Stenungsunds kommun 

Miljökontoret   

0303 738166 

 

 

 

Alarm list for Vattenfall Power Plant Jetty in Stenungsund 

 
Rescue service  112 

SOS AB  +46(0)31   7031363 

Borealis Kracker  +46(0)303 87280 

Borealis Polyeten  +46(0)303 86540 

Perstorp Oxo  +46(0)303 728664 

Akzo Nobel / EFAB +46(0)303 771320 

Petroport  +46(0)76 6342501 

Vattenfall Service  

- on duty 

+46(0)303 66135 or +46(0)70 3291687 

Vattenfall  

harbour master/PFSO 

+46(0)303 66149,  +46(0)72 7066149 

Vattenfall fire chief  

 

+46(0)303 66186,  072 2425485 or  

+46(0)303 84572 

Vattenfall harbour office  +46(0)303 66141 

Stenungsund 

municipality 

Environmental office  

+46(0)303 738166 

0303-66152, 072 2425482 
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Viktig information 
 

Kommunikation 

Under lastnings/lossningsoperationer skall 

kommunikationsförbindelser vara upprättade mellan 

fartyg, pir och loading master. Mobiltelefon och 

annan kommunikationsutrustning som ej är 

explosionssäker får ej användas på pir.  

Gemensamt språk i hamnen är engelska. 

 

Personlig skyddsutrustning 

Hjälm och skyddsglasögon skall alltid bäras på 

piren. Hjälm med glasögon för lån finns tillgängligt 

vid pirfäste (se bifogad karta). 

 

Personer som rör sig inom hamnområdet skall ha 

flyktmask till hands när lossning av ammoniak 

pågår. Ammoniaklossning skyltas vid hamngrind. 

När lossning av ammoniak pågår finns flyktmask 

tillgänglig vid pirfäste i rum märkt "skyddsmateriel" 

(se bifogad karta).  

 

Personer som utför arbete på piren skall bära 

flytväst. Flytväst för lån finns tillgänglig i rum märkt 

"skyddsmateriel". 

 

Utsläpp 

Vid utsläpp av miljöfarlig produkt kontakta 

omedelbart pirpersonal.  

Skulle detta ej vara möjligt kontakta SOS AB, begär 

jourhavande Räddningschef Stenungsund.  

Kontakta berörd industri och Vattenfall vakthavande 

samt Stenungsunds kommun Miljökontoret. 

Telefonnummer enligt larmlista. 

 

Nödläge 

Hamnens varningssystem består av ljudlarm och 

varningsljus vid pirkontor och pirfäste. 

Vid nödläge avbryt lastning / lossning och aktivera 

fartygets brandlarm. 

Kontakta omedelbart pirpersonal. Skulle detta ej 

vara möjligt larma extern räddningstjänst via telefon 

112 eller larmknappar vid pirkontor och pirfäste (se 

bifogad karta). Ge signal i form av långa stötar med 

fartygssiren. 

Utrymningsvägar (se bifogad karta) 

Återsamlingsplats vid nödlägen är vid 

Hamnkontoret (se bifogad karta). 

Important notice 
 

Communication 

Means of communication between ship, jetty and 

loading master shall be established during cargo 

operations. Mobile phones and other communication 

equipment of a non-approved type may not be used 

at the jetty.  

Common language in the harbour is English.   

 

Personal protective equipment 

Helmet and goggles is to be worn at the jetty. 

Helmets with goggles, for borrowing, are available 

in a cabinet at the jetty shore side (see attached 

map). 

 

During ammonia unloading gas mask is to be 

brought by all persons within the harbour area. 

Ammonia unloading is signed at the harbour gate. 

During ammonia operations gas masks, for 

borrowing, are available at the jetty office and in 

room marked "protective equipment" (see attached 

map). 

 

Life jacket shall be worn by persons working at the 

jetty. Life jackets, for borrowing, are available in 

room marked "protective equipment".  

 

Leakage / Spillage 

In case of leakage or spillage of product harmful to 

the environment the jetty personnel shall 

immediately be contacted.  

If not possible, contact SOS AB and request chief 

fire officer on duty.  

Contact affected industry, Vattenfall Service on duty 

and Stenungsund municipality Environmental office. 

Telephone numbers according to alarm list.  

 

Emergency 

The harbour alarm system consists of sound alarm 

and warning lights at the jetty office and jetty shore 

side.  

In case of emergency, stop cargo operations and 

activate ship's fire alarm. 

Contact jetty personnel immediately. If not possible, 

alert external rescue service via telephone 112 or 

alarm buttons at the jetty office and jetty shore side. 

Signal by series of prolonged blast on the vessel's 

whistle. 

Escape routes: See attached map. 

Assembly point in emergencies is at the harbour 

office (see attached map). 
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Allmän information om 

hamnen 
 

Storleksrestriktioner 

Följande begränsningar gäller för ankommande och 

avgående fartyg: 

 

• Djupgående norra sidan Max 11,5 m  

• Djupgående södra sidan Max 10,0 m  

• LOA norra sidan Max 240 m  

• LOA södra sidan Max 200 m 

• Bredd Max 40 m 

• Höjd Max 43,0 m 

Vid LOA över 200 m skall bogserbåt alltid ligga 

standby. 

 

Avfall 

Containrar för deponering av sorterat avfall finns 

på hamnplanen. Avfall skall sorteras enligt 

märkning. 

Miljöfarligt avfall t.ex. lösningmedelsrester, 

färgrester, batterier, oljeindränkta trasor / filter och 

tomfat får lämnas i avsedda containrar. 

 

Sludge 

Möjlighet att lämna en begränsad mängd 

maskinrumsspillolja finns, Vattenfalls 

hamnpersonal skall underrättas senast 24 timmar 

innan planerad lämning.  

För att lämna sludge skall tillstånd ha inhämtats av 

pirpersonal. Överenskommen volym får ej 

överskridas. 

 

Telefon 

Telefon finns tillgänglig i vaktlokalen på piren. 

Kontakta pirpersonal. 

 

Färskvatten 

Färskvatten finns att tillgå via slang på piren. 

Kontakta pirpersonal.  

 

Övrigt 

Fotografering och filmning är förbjudet. 

 

General harbour information 

 
 

Vessel limitations 

Arriving and departing vessels shall meet the 

following limitations: 

 

• Draft north side Max 11,5 m  

• Draft south side Max 10,0 m  

• LOA north side Max 240 m  

• LOA south side Max 200 m 

• Beam Max 40 m 

• Air draft Max 43,0 m 

At LOA exceeding 200 m a tug boat shall always 

be standby. 

 

Waste 

Containers for disposal of sorted waste are located 

in the harbour yard.  Waste shall be sorted 

according to container marking.  

Hazardous waste e.g. solvent wastes, paint wastes, 

batteries, oil contaminated rags / filters and empty 

barrels may be disposed of in assigned containers.  

 

Sludge 

Limited quantity of engine room sludge may be 

discharged, free of charge. Vattenfall harbour shall 

be notified 24 hours in advance.  

Prior to discharge of sludge, permission shall be 

granted by jetty personnel. Agreed volume may not 

be exceeded. 

 

Telephone 

A telephone is available in the jetty office. Jetty 

personnel to be contacted. 

 

Fresh water  

Fresh water is available via hose on the jetty. Jetty 

personnel to be contacted. 

 

Miscellaneous 

Photographing is forbidden. 
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Hamnordning 
 

Inledande bestämmelser 

Dessa föreskrifter gäller i vatten och på land inom 

det hamnområde som är markerat på bifogad karta. 

 

Hamnledning utövas av hamnchefen vid Vattenfall 

AB, Stenungsund. 

 

Anmälningsskyldighet, mm. 

Ankomst av fartyg skall, tillsammans med 

nedanstående information, anmälas till 

hamnledningen i så god tid som möjligt, dock 

senast 24 timmar före ankomst.  

 

Information som skall lämnas till hamnledningen: 

• Besättningslista 

• Besökare till fartyget 

• Lista över planerade leveranser 

• Fartyget säkerhetsnivå vid ankomst till kaj 

• Om man önskar lämna sludge och i så fall 

vilken mängd 

 

Fartyget skall efter avslutad lastning/lossning, 

barlastfyllning och erhållande av lasthandlingar 

lämna hamnen. 

 

Trafikbestämmelser, förtöjning, förhalning, 

förflyttning, mm. 

Fartyg skall föras så, att fara eller hinder inte 

uppkommer för annan fartygstrafik. Vidare skall 

fartyget föras så att andra fartyg eller anläggningar 

eller personer inte utsätts för fara eller kommer till 

skada. 

 

Fartyg får inte föras in i hamnområdet om det finns 

risk för att fartyget på grund av sitt skick eller 

annan orsak kan komma att sjunka, hindra 

fartygstrafiken eller på annat sätt utgöra en fara för 

ordningen eller säkerheten inom hamnområdet. 

 

Fartyg skall vid in- och utgående, förtöjning, 

ankring eller förhalning anlita bogserbåt om 

hamnledning eller lots anser att det är nödvändigt 

med hänsyn till säkerheten. Det måste alltid finnas 

personal, "båtmän", vid all förtöjning, avgång eller 

förhalning. 

Harbour regulation 
 

Introductory provisions 

These regulations apply within the port area as 

marked on map appended to this document.  

 

Port Authority is administrated by the Harbour 

master, Vattenfall AB Stenungsund. 

  

Obligations to notify, etc. 

Vessel arrival shall, together with the following 

information, be notified to Port Authority. Notice 

shall be given as early as possible, and no later than 

24 hours before arrival of the vessel. 

 

Information to Port Authority: 

• Crew list 

• Expected visitors 

• List of expected deliveries 

• Ship's security level at arrival to berth.  

• Any request to pump ashore sludge including 

quantity. 

 

The vessel shall leave the harbour after completing 

the loading / unloading, ballast filling, and cargo 

documents.  

 

Instructions regarding traffic, mooring, hauling, 

movement, etc. 

Vessels shall be manoeuvred in such a manner as to 

avoid causing danger or obstructions to other vessel 

traffic. In addition, vessels shall be operated to 

prevent other vessels or installations or persons 

from being exposed to danger or from becoming 

damaged.  

 

Vessels in a bad condition or for any other reason 

posing a potential risk of sinking, obstructing the 

traffic or in any other way affecting the order or 

safety in the Port are not allowed in the Port area. 

 

Vessel arriving, departing, mooring, anchoring or 

hauling shall be assisted by tug boat if required for 

safety reasons by Port Authority or pilot. There 

shall always be personnel, "boatmen" on the jetty 

when mooring, departing or hauling.     
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Fartyg får endast läggas, förtöjas eller ankras på 

plats som anvisats av hamnledningen. Fartygets 

befälhavare skall tillse att fartyget är väl förtöjt. 

 

Fartygets befälhavare skall hålla sig underrättad om 

vattendjupet vid anvisad tilläggs-, förtöjnings- eller 

ankarplats. 

 

Vid förtöjning, ankring och förhalning skall 

befälhavaren se till att andra fartyg eller kajer, 

bryggor, lastarmar eller liknande anläggningar eller 

kablar eller ledningar inte skadas samt att 

fartygstrafiken inte onödigtvis störs eller hindras. 

 

Förtöjning av fartyg får endast ske med tågvirke 

eller med wires försedda med tågvirkesstroppar. 

 

En säker landgång skall finnas mellan fartyg och 

pir. Hela landgången skall vara försedd med 

säkerhetsnät. Under mörker skall landgången vara 

väl belyst. Landgången skall placeras så att den inte 

onödigtvis stör andra aktiviteter.   

 

Fartyget skall tillse att den fartygssida som vetter 

från piren är belyst under mörker. 

 

Befälhavare skall flytta eller förhala fartyget eller 

vidtaga andra åtgärder med fartyget vilka är 

påkallade med hänsyn till ordningen eller 

säkerheten i hamnen.  

 

Händelse som inneburit att fartygets 

manöverförmåga påverkats skall av befälhavare 

omedelbart anmälas till hamnledningen.  

 

Vessels are allowed to position, moor or anchor 

only in locations assigned by the Port Authority. 

The master of the vessel is responsible for 

adequately securing the vessel. 

 

The Master of the vessel shall keep himself 

informed of the water depth at assigned locations 

for positioning, mooring or anchoring. 

  

When mooring, anchoring or hauling, the master of 

the vessel is responsible for making sure other 

vessels or berths, loading arms or similar 

installations or cables or pipes are not damaged and 

that the vessel does not unnecessarily obstruct or 

interfere with the vessel traffic. 

 

When mooring vessels only ropes or wires with 

rope straps may be used. 

 

A safe gangway shall be provided between vessel 

and jetty. The entire gangway shall be provided 

with a safety net. The gangway shall be well lit 

during darkness. The gangway shall be arranged so 

as to avoid unnecessary obstructions of other 

activities. 

 

During darkness the vessel shall arrange lighting of 

the vessels side opposite the jetty. 

 

The Master of the vessel shall move or haul the 

vessel or take other measures as required with 

regard to the order and safety in the Port.   

 

Events affecting the operability of the vessel shall 

immediately be reported to Port Authority by the 

Master of the vessel. 
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Lastoperationer 

Innan lastoperationer påbörjas skall ett möte hållas 

mellan Loading master och fartygets befälhavare 

eller ansvarigt befäl för lasthantering ombord. 

Dessa skall tillsammans: 

• Gå igenom, fylla i och signera tillämplig(a) 

Ship/Shore Safety Checklist 

• Överenskomma om: 

- Eventuella särskilda åtgärder som erfordras 

med anledning av ovanstående 

- Procedurer för att ta prover, ullage och 

temperatur 

- Lastoperationer inklusive volymer, 

temperatur, tryck, lossnings/lastnings 

hastigheter, till- och frånkoppling av 

lastarm/slang, nödstopp och andra åtgärder i 

händelse av nödläge 

 

Representanter för hamnen och fartyget skall 

tillsammans uppdatera och verifiera tidigare 

information avseende: 

- Deklarerad säkerhetsnivå och åtgärder 

vidtagna med hänsyn till detta. 

- Besök och godsleveranser. 

- Avfallshantering 

 

Före lossning eller lastning skall spygatt och andra 

öppningar från däck, varigenom produkt kan rinna 

utombords, vara vattentätt igenproppade. Innan 

lastning eller lossning påbörjas skall brandslangar 

kopplas ombord och vara klara för omedelbar 

användning. 

 

Kvalificerat befäl och tillräckligt med manskap 

skall vara på däck hela tiden lastning eller lossning 

pågår. Det skall finnas en särskild vaktman på däck 

under den tid som fartyget befinner sig inom 

hamnområdet, utsedd av befälhavaren.  

 

Vid lastning eller lossning skall ansvarigt befäl i 

god tid meddela lastningsledaren när toppning 

alternativt strippning av tankar påbörjas. 

 

Lastarmar och slangar som ansluts mot fartygets 

manifolder är försedda med isolerflänsar. Jordkabel 

kommer därför ej att monteras. Vid åskväder skall 

lastoperationen avbrytas. 

 

Lastoperation är ej tillåten då genomsnittlig 

vindstyrka överstiger 20 m/s. 

 

Cargo operations 

Prior to commencement of cargo operations a pre-

operative meeting shall take place between Loading 

master and the vessels Master or Cargo officer. 

They will jointly: 

• Go through, complete and sign the Ship/Shore 

Safety Check list 

• Agree on: 

- Any additional precautions required based on 

above information 

- Procedures for sampling, ullaging and 

temperature reading  

- Cargo operations including volumes, 

temperature, pressure, loading/unloading 

rate, connection and disconnection of loading 

arm / hose, emergency shut down and other 

actions in case of emergency. 

 

Harbour and vessel representatives shall 

together update and verify pre-arrival 

information regarding: 
- Declared security level and actions taken 

therewith 

- Visitors and deliveries 

- Handling of waste 

 

Before loading or unloading, scuppers and other 

openings from deck where product may run 

outboards shall be watertight sealed. Before 

commencing cargo operations the fire hoses shall 

be connected onboard and be ready for immediate 

use.     

 

Qualified officers and sufficient crew members 

shall be present on deck during cargo operations. 

There shall be a special roundsman on deck during 

the time the vessel is in the harbour area.  

 

The responsible officer shall, ahead of time, inform 

the loading master when topping, alternatively 

stripping of tanks begins. 

 

Loading arms and hoses connected to the ships 

manifold are fitted with insulation flange. Earthing 

cable will therefore not be connected. The cargo 

operation shall be terminated in case of thunder 

storm. 

 

Cargo operations are not permitted when average 

wind speed exceeds 20 m/s. 

 



 8 

 

Hantering av gods 

Gods, fordon och annan materiel skall hanteras, 

läggas eller ställas upp på plats som anvisats av 

hamnledningen och på sådant sätt att: 

• hamnplaner, byggnader, vägbeläggningar eller 

annat inte skadas 

• brandgator ej blockeras 

• fara för person ej uppkommer 

 

Hamnledningen äger rätt att kontrollera allt gods.  

 

Tillträde till fartyg och hamnområde 

Besökare till hamnen anmäler sig via telefon vid 

hamngrind. Besökare skall kunna uppvisa giltig 

legitimation. 

  

Endast personer med tillstånd från hamnledning 

äger rätt att passera genom eller vistas inom 

hamnområdet och skall då följa hamnledningens 

anvisningar. 

 

Besökare till fartyg eller hamnområde får ej vistas 

på pir innan fartyg är säkert förtöjt och landgång 

utlagd. Vid avresa skall besökare lämna pir senast 

när landgång tas in.  

 

Motorfordon får endast föras in i hamnområdet 

efter tillstånd från Vattenfall. Motorfordon skall 

parkeras på anvisad plats. 

 

Representanter för hamnledningen har alltid rätt att 

gå ombord på fartyg vid pir för kontroll av att 

denna hamnordning och andra gällande 

bestämmelser efterlevs.  

 

Reparation, mm 

Innan ett större reparations- eller underhållsarbete 

eller motsvarande arbete påbörjas skall tillstånd 

inhämtas från hamnledningen. 

 

Innan fartyg tillfälligt göres manöverodugligt 

genom reparation eller motsvarande arbete skall 

tillstånd inhämtas från hamnledningen. 

 

Dykning och undervattensarbete får endast ske efter 

tillstånd av hamnledningen. 

 

Rundkörning av propeller vid kaj får endast ske 

efter tillstånd av hamnledningen. 

 

 

Handling of goods 

Goods, vehicles, and other material shall be 

handled, placed or stacked in location assigned by 

Port Authority in such a way so as to: 

• avoid damage to yards, buildings, paving or 

other items 

• avoid blockage of fire lanes 

• avoid danger to persons 

 

Port Authority has the right to inspect all goods.   

 

Entrance to vessel and harbour area 

Visitors to the harbour shall report via telephone at 

the gate. Visitors shall carry valid identity card. 

 

Only persons authorized by Port Authority are 

allowed to pass through or stay within harbour area. 

Persons within harbour area shall comply with Port 

Authority directions. 

 

Visitors to the vessel or the harbour area are not 

allowed at the jetty until the vessel is secured and 

the gangway installed. At departure visitors shall, at 

the latest, leave the jetty when the gangway is 

retracted. 

 

Authorized vehicles only are allowed in the harbour 

area. Vehicles shall be parked at assigned locations.  

 

Port Authority representatives shall at all time be 

entitled to board the vessel at the jetty to verify that 

the harbour regulations and other applicable 

regulations are complied with. 

 

Repairs, etc  

Prior to commencement of any major repair or 

maintenance work, permission has to be obtained 

from the Port Authority. 

 

Prior to making a vessel inoperable as part of repair 

or related work, permission has to be obtained from 

the Port Authority. 

  

Prior to conducting any diving or underwater work 

permission has to be obtained from the Port 

Authority. 

 

Rotating the propeller at the berth may only be 

done upon permission from the Port Authority. 
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Särskilda föreskrifter 

Den som inom hamnområdet skadar fartyg, 

anläggning eller annan egendom skall omedelbart 

rapportera detta till hamnledningen.  

 

Förlorat/sjunket föremål som kan utgöra hinder för 

eller skada fartyg eller anläggning skall omedelbart 

anmälas till hamnledningen. 

 

Rökning och användning av öppen eld, inklusive 

bruk av utrustning som kan ge upphov till 

antändning, är förbjudet inom hamnområdet med 

undantag av: 

• plats där hamnledning har gett skriftligt tillstånd 

att utföra hetarbete 

• godkänd plats där rökning är tillåten 

 

All elektrisk utrustning ombord, såväl fast som 

mobil, skall vara godkänd av vederbörlig 

myndighet för användning i avsett utrymme och i 

fullgod kondition. 

 

Det är förbjudet att från fartyg släppa ut eller kasta 

ut bränn- eller spillolja, reningsmassa från sådan 

olja eller andra vätskor, vilka kan orsaka brandfara 

eller förorening av vattnet. 

 

Fartyg skall vid allt arbete vidtaga åtgärder som 

förhindrar förorening på piren eller i vattnet. 

 

Sotblåsning och onormala rökutsläpp från skorsten 

är förbjudet. 

 

Ansvar 

Fartygets befälhavare är skyldig att underrätta sig 

om gällande bestämmelser inom hamnområdet och 

att tillse att dessa efterlevs av fartygets personal. 

 

Fartygets befälhavare är skyldig att följa alla 

instruktioner som utfärdas av hamnbefäl med 

hänsyn till ordning och säkerhet i hamnområdet. 

 

 

Special instructions 

Whoever causes damage to a vessel, installation or 

other property within the harbour area shall without 

delay notify the Port Authority. 

 

Lost / sunken object posing a potential risk of 

obstructing or damaging vessels or installations 

shall without delay be notified to Port authority. 

 

Smoking and use of open flame, including use of 

equipment that may cause ignition is prohibited 

within the harbour area except: 

• in places designated for hot work  under a 

written permit issued by Port Authority 

• in approved smoking areas 

 

All electrical equipment on board, fixed and 

mobile, shall be of a type approved by appropriate 

authority for use in intended space and maintained 

in good condition. 

 

It is forbidden to discharge or throw out fuel oil, 

waste oil or cleaning compound from such oil or 

other fluid which may cause fire hazard or pollute 

the sea. 

 

Vessels shall, at all work, take measures to prevent 

pollution on the jetty or into the sea. 

 

Soot blowing and abnormal smoke emissions are 

prohibited.  

 

Responsibilities 

It is the obligation of the ship's Master to inform 

himself about applicable regulations within the 

harbour area and to ensure that the crew complies 

with these regulations.  

 

It is the obligation of the ship's Master to comply 

with all instructions imposed by Port Authority for 

promoting order and safety in the harbour area. 

Denna hamnordning träder i kraft den   01-01 2009. 

This harbour regulation entry into force 01-01 2009. 

      Reviderad      01-02 2013 

      Revised          01-02 2013 
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Viktiga hamnregler 

Important harbour regulations 
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Vattenfall AB 

444 32 Stenungsund      

Telefon hamn: 0303-66141   

Fax hamn: 0303-66161 




