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1 Omfattning
Denna instruktion omfattar personer som ska besöka eller arbeta i Energihamnen, Kryssningskajerna
och de externa hamndelarna, APMT, Göteborg Ro/ro, Logent Ports & Terminals och Stena Line.
Instruktionen är en sammanfattning av de specifika regler som finns inom de olika hamndelarna.
Saknas information från någon av de externa hamndelarna tillämpas Göteborgs Hamns regler i största
möjliga mån inom detta område.

1.1 Kontaktuppgifter
Energihamnen
031-368 75 21
031-368 75 30
031-368 75 25
031-368 75 15

Driftchef Christoffer Lillhage, Samordningsansvarig
Säkerhetssamordnare Torshamnen
Säkerhetssamordnare Skarvik
Port Control

APMT
010-122 29 10
010-122 29 47
010-122 25 07
010-122 23 02
010-122 25 20
010-122 25 26

Jourhavande Terminal Operations Supervisor Primärt nummer
Dispatcher Grensle Operations (Dagtid)
Jasmin Mujdzic, Terminal Operations Manager/PFSO
Robin Marve, Terminal Operations Manager/PFSO
Britta Kilander, Quality & HSSE Officer/PFSO
Gunnar Magnusson, Infrastructure Manager, Samordningsansvarig

Not: Inga arbeten på anläggningen för påbörjas inom APMT:s område innan tillstånd samt
arbetstillstånd är utfärdat.
Gothenburg Ro/Ro
031-65 06 29 Tobias Laurén, PFSO och Technical Services Manager
031-65 06 56 Kajsa Asker stf PFSO och HSEQ Manager
031-65 06 18 Mats Andersson, stf PFSO och Vessel Manager
031-65 06 66 PFSO i tjänst
031-65 06 30 Anders Vaernholt, Infrastructure Manager, hetarbetsansvarig, samordnare av bygg-,
anläggning- och entreprenadarbeten
Logent Ports & Terminals
0706-49 05 78 Annelie Engström, Samordningsansvarig, PFSO
0733-72 06 25 Reine Johansson, Platschef, Stf. PFSO
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Stena Security Centre (24/7)
Kim Lindholm Port Operation Manager/PFSO
Arbetsledare/Kajförman Port Majnabbe, Stf PFSO, Samordningsansvarig
Arbetsledare/Kajförman Port Masthugget, Stf PFSO, Samordningsansvarig

2 Ansvar
2.1 Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen
Samtliga hamndelar har samordningsansvar vilket innebär samordning av arbetsmiljöfrågor.
Den som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor på gemensamt arbetsställe enligt
arbetsmiljölagen, ska se till att:
✓ arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall samordnas på det gemensamma
arbetsstället,
✓ arbeten tidplaneras på det sätt som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall
till följd av att olika verksamheter pågår på arbetsstället,
✓ allmänna skyddsanordningar inrättas och underhålls och allmänna skyddsregler för
arbetsstället utfärdas,
✓ ansvaret för de speciella skyddsanordningar som kan behövas för ett visst eller vissa arbeten
klargörs, och personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas på arbetsstället i behövlig
omfattning.

2.2 Skyddsansvar
Samtlig personal som verkar, tillfälligt eller permanent, inom hamndelarna ska uppfylla Göteborgs
hamns skyddsregler gällande sjöfartsskydd och tillträdesregler för respektive hamndel.
Skyddsreglerna återfinns i Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs Hamn.

3 Dokumentation
3.1 Arbetstillstånd och hetarbetstillstånd
Den som önskar utföra ett arbete på en hamndel ska begära ett arbetstillstånd innan arbetet får
påbörjas. Tillståndet utfärdas av aktuell verksamhetsutövare. Den som utför arbetet är ansvarig för att
det utförs enligt villkoren i arbetstillståndet. Tjänstgörande hamnbefäl äger rätt att inspektera och
avbryta arbetet vid behov, även inne på arrendeområden.

Energihamnen
Arbetstillstånd
Den som önskar utföra arbete på utrustning belägen på Göteborgs Hamns område och/eller
anläggning ska före arbetets påbörjande söka tillstånd. Detta är viktigt eftersom det finns ett antal
Dokument:

HB-0500.03.4 - Besök och arbete i Energihamnen och externa hamndelar

Dokumentkategori

Revision

Datum

Sida

Instruktion

03

2016-08-15

4 (18)

Ingår i

Giltig från

Allmänt
Handläggare

2016-08-15
Tjställe

Camilla Wikström

Fastställare

Tjställe

Dan-Erik Andersson

riskfyllda anläggningsdelar inom Energihamnen med bland annat brandfarliga- och explosiva varor,
exempelvis produktledningar, kvävgasanläggning och gasåtervinningsanläggning.
Hetarbeten
För arbeten med öppen eld, värme, heta ytor, snabb roterande, gnistbildande verktyg eller elektrisk
utrustning, som icke är godkänd för att användas där brandfarliga atmosfär gaser kan uppträda, krävs
särskilt tillstånd s.k. Hetarbetstillstånd utöver arbetstillståndet. Hetarbetstillstånd på Göteborgs
Hamns utrustning och områden utfärdas av Brand- och säkerhetsingenjören samt certifierat
hamnbefäl. Hamnbefäl har befogenhet att ej tillåta eller med omedelbar verkan avbryta arbeten om
givna instruktioner inte följs eller om det finns risk för tillbud eller olycka.
Ansvaret för hetarbetstillstånd ligger på den som bedriver den tillståndspliktiga verksamheten på
respektive område. Dessutom finns det ett ansvar att vid behov samråda med Räddningstjänsten
och/eller Göteborgs Hamns Brand- och säkerhetsingenjör. Ansökan om tillfälligt hetarbetstillstånd
ska begäras vid Energihamnskontoret i Skarvikshamnen före uppstart av det planerade arbetet.
APMT, Gothenburg Ro/Ro och Logent Ports & Terminals
Tillstånd eller avtal krävs alltid för att få utföra ett eget arbete på terminalen exempelvis hetarbete
eller lyft av containrar. Din kontaktperson hjälper dig.
Stena Line
Arbets- och hetarbetstillstånd söks i respektive hamn (Masthugget och Majnabbe), hos tjänstgörande
Arbetsledare/Kajförman.

3.2 Arbetsmiljöplan
Arbetsmiljöplan ska tas fram när det planeras ett bygg- och anläggningsarbete som berör något av
nedanstående områden:
1. schaktning,
2. markarbeten,
3. byggnadsarbete,
4. montering och nedmontering av prefabricerade element,
5. inredning eller installation av utrustning,
6. ändringar,
7. renovering,
8. reparationer,
9. nedmontering,
10. rivning,
11. löpande underhåll,
12. periodiskt underhåll - måleri- och rengöringsarbeten,
13. dränering och
14. sanering.
För mer information se AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete samt mall för
Arbetsmiljöplan återfinns i Public 360.
APMT och Gothenburg Ro/Ro
Användning av bygg- och entreprenadmaskiner och trafikregler för sådana ska beskrivas i
arbetsmiljöplan med tillhörande trafikanordningsplan och dispositionsplan.
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3.3 Riskbedömning/analys
Göteborgs Hamn och övriga hamndelar arbetar aktivt med riskhantering för att bibehålla en hög
säkerhet i verksamheterna och reducera antalet tillbud, miljöskador och andra oönskade faktorer.
I de fall då det finns en misstanke om en förhöjd risk för ohälsa eller olycksfall ska en riskbedömning
utföras. Göteborgs Hamn har tagit fram en rutin med syfte att förebygga ohälsa, olyckor och tillbud
där det finns risker i arbetet. För mer detaljer se rutinen, Riskhantering för arbetsmiljö, yttre miljö
och processäkerhet.

3.4 Ändringsbegäran anläggning
Varje ändring av anläggning som avser förändring av tryckkärl, rörledningar, roterande utrustning,
instrumentering, elinstallation, nödstoppsinställningar, plattformar, och även avsteg från gällande
driftsförhållanden ska genomgå en procedur för att säkerställa att förändringen kan ske på ett säkert
sätt. Detta för att säkerställa funktion, integritet, säkerhet och miljö. För mer information se rutinen,
Rutin för ändringar inom Energihamnen i Public 360. Vid ändringar som berör övriga arrendatorer
eller hamndelar ska dessa informeras för att ge sitt godkännande.

3.5 Uppdatering av instruktionen
Denna instruktion uppdateras årligen eller oftare vid behov, av Arbetsmiljökoordinatorn.

4 Regler
4.1 Lagar och förordningar
Göteborgs Hamn ska upprätta, införa och underhålla rutiner för lagkrav och andra arbetsmiljökrav
som är tillämpbara på organisationen.
Bolaget ska i enlighet med standarden OHSAS 18001: 2007 även kommunicera relevant information
angående lagkrav och andra krav till personer som arbetar under organisationens ledning samt till
andra relevanta intressenter.
Rutinen Lagövervakning Arbetsmiljö i Public 360, syftar till att identifiera och sammanställa lagar
och regler inom arbetsmiljöområdet, som är tillämpliga för Göteborgs Hamns verksamhet. Bolaget
har även sammanställt en Förteckning över gällande AFS:ar (Arbetsmiljöverkets föreskrifter). Listan
redovisar föreskrifter avseende normal produktion, underhåll och projektarbeten. Förteckningen
återfinns i Public 360.
Stena Line
I kundförhållandet mellan Stena Line och Entreprenören, är respekten för lagar och förordningar
jämte respektive parts ordningsregler och omsorg om att skydda företag och anställda från skada, en
fundamental del i det förtroende som är förknippat med entreprenörskapet.
Stena Lines säkerhetspolicy och ordningsregler omfattar, i tillämpliga delar Entreprenören vid
uppdrag för Stena Line.
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Om personal och entreprenör uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vållar Stena Line ekonomisk eller
ideell skada, eller tillfogar någon hos Stena Line anställd person fysisk, ekonomisk eller
ideell skada, äger Stena Line rätt att med omedelbar verkan häva kontraktet med entreprenören.
För det fall skada uppstår men där skadevållaren inte uppsåtligen eller med grov oaktsamhet vållat
skada är entreprenören skyldig att skilja skadevållaren från all tjänstgöring inom ramen för
entreprenadavtalet. Om entreprenören inte efterkommer en sådan begäran, äger Stena Line rätt att
med omedelbar verkan häva kontraktet med entreprenören.
Stena Lines bevaknings- och säkerhetspersonal äger rätt att genomföra säkerhets-/in/
utpasseringskontroll på Entreprenörens personal.

4.2 Tillträde och besökare
Energihamnen
För att få tillträde/passerkort till Energihamnen ska bland annat utbildningen ”Säker hamn” ha
genomförts. Utbildningen återfinns på www.sakerhamn.nu, kurskod på svenska SH34D539, på
engelska PS316B15. Men även kraven i utbildningsmatrisen för Grönt kort ska vara uppfyllt för de
som vistas i Energihamnen mer än 3 månader. Följs inte gällande regler och föreskrifter förloras
behörigheten för arbete inom Energihamnen.
Samtlig personal som tjänstgör inom hamnens område ska behärska svenska eller engelska i tal och
skrift, eller ha tolk omedelbart tillgänglig som behärskar svenska eller engelska. Om Göteborgs
Hamn anser att personal inte är kvalificerad eller i tillräckligt antal för den aktuella operationen äger
Göteborgs Hamn rätt att stoppa operationen.
APMT, Gothenburg Ro/Ro, Energihamnen och Logent Ports & Terminals
Du måste ha ett godkänt uppdrag till eller via terminalen för att medges tillträde. Medpassagerare
eller medföljande person omfattas av samma krav. Din kontaktperson är ansvarig för att ge dig
nödvändig information vad som gäller vid besöket.
APMT- huvudentré är Port 4, Indiska Oceanen 11 och tillfälligt passerkort utfärdas och ska
återlämnas i Port 4.
Gothenburg Ro/Ro- huvudentrén är Port 6 och tillfälligt passerkort utfärdas i Port 4 och ska
återlämnas till passerkortsadministrationen.
Energihamnen- huvudentré är Port 1 och tillfälligt passerkort utfärdas i passerkortsadministrationen
vid Galären och återlämnas i Port 1.
Passerkort för APMT, Gothenburg Ro/Ro, Energihamnen och Logent Ports & Terminals
Som innehavare av passerkort förbinder jag mig att:
• Följa de ordnings- och trafikregler som gäller inom terminalen.
• Medpassagerare som inte är föranmälda får inte medföras in på området.
• Brott mot detta medför att passerkortet spärras för tillträde.
• På begäran visa giltig legitimation samt medge visitation och kontroll av medfört gods för
bevaknings- och säkerhetspersonal.
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Ansvarar för mitt passerkort som en personlig värdehandling och omedelbart upplysa
APMT/Göteborgs Hamn om eventuella förändringar rörande kortinnehavet.
Borttappat passerkort för APMT, Gothenburg Ro/Ro och Logent Ports & Terminals ska
omedelbart anmälas till Port 4, tel. 031-368 75 65 eller 031-368 75 66. Borttappat passerkort i
Energihamnen ska anmälas till Port 1, tel. 031-368 75 38.
Personligt passerkort kan utfärdas för högst ett år, därefter görs ny ansökan, kontakta din
kontaktperson för blankett, finns även att hämta i Port 4 eller Port 1.
Personligt passerkort utfärdas måndag till fredag kl. 09.00–12.00 samt 13.00–15.30 på
passerkortsadministrationen, ”Galären”, Sydatlanten 2, tel. 031-368 76 68.
Vid sista användning av kortet återlämnas detta enligt anvisningarna ovan.

•
•
•
•

Stena Line
Passerkort (Behörighetsbevis)
• Entreprenörer, besökare och andra utomstående ska vid vistelse i företagets lokaler,
registreras samt tilldelas passerkort (besökskort).
• Passerkort ska vara försedd med en tydlig angivelse om vilka tillträdesplatser som avses.
• Passerkortet är en personlig värdehandling och ska bäras väl synligt under vistelse inom
området.
• Förlust av passerkort ska omgående anmälas till Stena Security Center, varvid kortet spärras.
Stena Security Center är bemannad dygnet runt, tel. +46 (0)31-85 84 70.
• Vid förlust av kort ska personen som förlorat kortet göra en polisanmälan. Kopia av
polisanmälan medtages till Stenas Security Center, för utfärdande av nytt kort.
• Behörighetsbevis för entreprenörer, besökare och övriga utomstående ska återlämnas vid
uppdragets/besökets upphörande.
• Vid in-/utpassering kan besökaren uppmanas att legitimera sig.
• Kontroll av giltigt behörighetsbevis/besökskort kan ske inom området. Personal och besökare
är skyldiga att rätta sig efter sådan begäran.
Besöksregler
• När du anländer till kajen skall anmälan om din och eventuella kollegors närvaro ske till
Kajförman.
• När du avviker från området är du skyldig att anmäla detta till kajförman. Även om det bara
är för en kort period.
• Du är skyldig att följa de ordningsföreskrifter som gäller för övrig personal.
• Du är skyldig att följa kajförmans anvisningar.
• Observera att andra regler gäller ombord på fartygen. Om du av någon anledning behöver
vistas på något inneliggande fartyg är du skyldig att anmäla din närvaro till ansvarigt befäl,
enligt kajförmans instruktion.
• Vid fara eller tillbud är du skyldig att skyndsamt larma enligt instruktion i detta dokument.

4.3 Trafikregler
Vägtrafik- och trafikförordningen gäller för samtliga hamndelar. Maskiner och fordon ska vara i god
kondition.
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Energihamnen
• Högsta hastighet 40 km/h om inget annat skyltas.
• Vägarna i Energihamnen räknas till allmänna vägar så här gäller samma trafikregler som
övrigt ute i samhället.
• Parkering förbjuden på hela området förutom på markerade platser.
• Tomgångskörning mer än en minut är förbjuden.
• Förbjudet att köra ut på kajer eller utanför angivna gator utan särskilt tillstånd.
Vid överträdelse av gällande trafikregler dras passerkortet in i två veckor. Om en överträdelse
uppmärksammas kontaktas Skarviksporten (Port 1) på tel.031-368 75 28.
APMT
• Vid all färd med motorfordon och truck ska säkerhetsbälte användas.
• Högsta hastighet 30 km/h.
• Lätta fordon ska alltid anpassa sin hastighetvid interaktion med stora truckar och de ska
lämnas företräde.
• Tomgångskörning mer än en minut är förbjuden.
• Det är förbjudet att köra om eller ta genvägar.
• All backning ska ske med största försiktighet.
• Backande truckar och fordon ska alltid lämnas företräde.
• Det är förbjudet att ”knappa” på telefon eller dator vid körning på terminalen. För att prata i
telefon ska hands-free användas.
• Huvudstrålkastare eller motsvarande ska vara påslagna under färd.
• Körriktningsvisare (blinkers) ska användas vid ändrad körriktning.
• Förbjudet att köra utanför angivna gator och stråk utan särskilt medgivande.
• Fordon ska ha fungerande, takmonterat varselljus vid färd inom produktions- och
verkstadsområden.
Parkering
• Parkering erbjuds besökare utanför Port 4.
• Parkeringsbevis ska placeras väl synligt innanför framrutan.
• Parkering på terminalen får endast ske på fastställda parkeringsplatser.
• Parkerade fordon får inte utgöra hinder för annan trafik.
Gång- och cykeltrafikanter
• Det är inte tillåtet att framföra tvåhjuliga fordon inom terminalen. Cyklar ska ledas på
gångbana.
• Gående ska alltid använda gångstråk och övergångsställen. Det är inte tillåtet att gena över
parkeringsplatser, korsningar eller på andra ställen som får/kan trafikeras av maskiner/fordon.
• Det är inte tillåtet att gå i produktionsområde. Undantag är:
- Arbete kräver detta och det finns en beskrivning över hur det ska gå till.
- Verkstadsplan i samband med in-/urstigning samt omlastning.
- På röda stråket mellan de yttre förtöjningspollarna längs fartyget.
Gothenburg Ro/Ro
• Vid all färd med motorfordon och truck ska säkerhetsbälte användas.
• Högsta hastighet 30 km/h.
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Lätta fordon ska alltid anpassa sin hastighetvid interaktion med stora truckar och de ska
lämnas företräde.
Tomgångskörning mer än en minut är förbjuden.
Det är förbjudet att köra om eller ta genvägar.
All backning ska ske med största försiktighet.
Backande truckar och fordon ska alltid lämnas företräde.
Det är förbjudet att ”knappa” på telefon eller dator vid körning på terminalen. För att prata i
telefon ska hands-free användas.
Huvudstrålkastare eller motsvarande ska vara påslagna under färd.
Körriktningsvisare (blinkers) ska användas vid ändrad körriktning.
Förbjudet att köra utanför angivna gator och stråk utan särskilt medgivande.
Fordon ska ha fungerande, takmonterat varselljus vid färd inom produktions- och
verkstadsområden.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parkering
• Parkering på terminalen får endast ske på fastställda parkeringsplatser.
• Parkerade fordon får inte utgöra hinder för annan trafik.
Gång- och cykeltrafikanter
• Gående ska alltid använda gångstråk och övergångsställen. Det är inte tillåtet att gena över
parkeringsplatser, korsningar eller på andra ställen som får/kan trafikeras av maskiner/fordon.
• Det är inte tillåtet att gå i produktionsområde. Undantag är:
- Arbete kräver detta och det finns en beskrivning över hur det ska gå till.

4.4 Skyddsutrustning och arbetskläder
Energihamnen
• Skyddshjälm ska bäras
• Skyddsglasögon/visir samt hörselskydd ska finnas lättillgängligt och ska alltid bäras i
riskfyllda miljöer.
• Heltäckande klädsel samt skyddsskor ska bäras, något synligt klädesplagg ska vara av
varseltyp.
• Flytväst ska användas vid arbeten på samtliga kajer och pirar samt där det finns risk att falla i
vattnet. Vid svetsning bör flytväst ej bäras, men vara inom räckhåll.
Om något av ovanstående saknas äger tjänstgörande hamnbefäl rätt att avbryta arbetet tills rättelse
sker. Dessa krav/regler gäller inte på gång/cykelstråk samt vägar vid passage eller transport till och
från arbetslokal. Mer information finns i rutinen Personlig skyddsutrustning i Public 360.
APMT
• Använda hjälm, skyddsskor och varselklädsel är obligatoriskt på alla terminalytor, förutom på
kontor och grönmarkerade områden.
Gothenburg Ro/Ro
• Varselklädsel är obligatorisk utanför gångbanor och i produktionsområden
Logent Ports & Terminals
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Varselklädsel är obligatorisk utanför gångbanor och i produktionsområden

Stena Line
• Gul skyddsväst eller varselkläder skall alltid bäras. Saknas denna skyddsutrustning kontaktas
Kajförman för utlåning av varselväst.

4.5 Arbetsutrustning, telefon, kamera etc.
Energihamnen
Tillstånd för användning av arbetsutrustning, telefon, kamera etc. framgår av arbetstillstånd. Se
avsnitt Arbetstillstånd och hetarbetstillstånd.

4.6 Rökförbud
Generellt rökförbud gäller och förbud mot öppen eld gäller inom hela Energihamnen, iland såväl
ombord på fartyg och fordon. Rökning är endast tillåten i för ändamålet godkända lokaler.

4.7 Droger och alkohol
Inom samtliga hamndelar ska en drog- och alkoholfri arbetsmiljö tillämpas.

4.8 Myndighetsbesök
Inför myndighetsbesök tas kontakt med kontaktpersonen på den terminal som besöket avser.
Kontaktpersonen tar erforderliga kontakter inom berörd terminal.

4.9 Uppställning av gods
Uppställning av gods beslutas i samråd med kontaktperson, gäller samtliga terminaler.

5 Anmälan av tillbud och olyckor
5.1 Larm och utrymning
Energihamnen
Inom hamnområdet finns en brandlarmanläggning i huvudsak bestående av larmtryckknappar
(brandskåp) anslutna till en brandlarmcentral som står i förbindelse med Räddningstjänsten. Inom
området finns det utplacerade larmmaster med bildskärm och talande larm.
I arbetsmiljöplanen ska utrymningsrutin och uppsamlingsplatser framgå.
Gothenburg Ro/Ro
Återsamlingsplatser är lokaliserade vid byggnaderna Älvsborg Öst samt på kajavsnitten.
Logent Ports & Terminals
Återsamlingsplatsen är lokaliserade vid Bilhamnskontoret.
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APMT
Återsamlingsplats är lokaliserad utanför Rivöbyggnaden.
Gasutsläpp APMT
Vid händelse av gasutsläpp
Viktigt meddelande till allmänheten
Signalen låter i 7 sek och är tyst i 14 sek och låter i 7
sek.

Vid omedelbart behov av inrymning/evakuering
Förare av fordon
• Stäng av motorn
• Lämna kvar nycklarna i fordonet.
• Lämna fordonet.
Samtliga
1. Bege dig snarast till byggnaderna Rivö/Verkstad,
stäng fönster, dörrar och om så är möjligt stäng
av ventilation.
2. Lyssna på Sveriges Radio P4.

5.2 Anmälan av riskobservationer, tillbud och arbetsskador
Energihamnen
Anmälan av riskobservationer, tillbud och arbetsskador inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö ska
anmälas i TRIA-systemet.
APMT, Gothenburg Ro/Ro, Stena Line och Logent Ports & Terminals
• Upptäcker du skador på gods eller egendom rapportera omedelbart till din
kontaktperson/funktion på terminalen.
• Lämna ej terminalen innan du fått bekräftelse om informationen är omhändertagen.

5.3 Olycka
Med olycka menas personskada, brand, oljespill och utsläpp av farligt gods.
Agera alltid enligt principen: Rädda-Larma-Släck och larma räddningstjänsten, tel. 112.
Meddela din kontaktperson vad som inträffat.
Energihamnen
Brand
1. Tryck på närmaste brandlarmsknapp eller ring 112.
2. Larma Skarviksporten (Port1) 031-368 75 05.
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3. Uppge vem som larmar, var/vad som brinner, bekämpa elden m ha personal och material i
närheten.
4. Om möjligt, se till att räddningstjänsten möts och lotsas till platsen.
Personskada
1. Larma 112.
2. Larma Skarviksporten (Port1) 031-368 75 05.
3. Uppge antal skadade, skadornas art samt adress.
4. Se till at någon stannar hos den/de skadade.
5. Se till så att ambulansen möts upp och lotsa till olycksplatsen.
Utsläpp till mark/vatten
1. Larma Skarviksporten (Port1) 031-368 75 05.
2. Uppge typ av produkt t.ex. bensin, diesel etc.
3. Uppge utsläppsplats.
Trafikolycka med farligt gods
1. Larma 112.
2. Larma Skarviksporten (Port1) 031-368 75 05.
3. Uppge olycksplats.
4. Ange det farliga godsets klass och UN-nummer t.ex. 33/1203 (bensin), 30/1202 (diesel).
APMT, Gothenburgs Ro/Ro och Logent Ports & Terminals
Med olycka menas personskada, brand, oljespill och utsläpp av farligt gods.
• Agera alltid enligt principen: Rädda liv-Larma-Släck
• Påkalla räddningstjänst, ring 112.
• Meddela Port Entry vad som inträffat på tel.
o 031-368 75 68 (larmtelefon, denna skall man ringa på i första hand vid larm oavsett
karaktär)
o 070-220 90 25 (sekundär telefon vid larm)
o 031-368 75 66 (port entrys ordinarie telefon)
• Gatuadresstill Port 4: Indiska Oceanen 11. (Denna adress är brytpunkten för
Räddningstjänsten vid händelse, om inget annat överenskommit för den aktuella händelsen)
• Ta hjälp av någon att möta räddningstjänst. (Respektive terminal skall lotsa räddningstjänst
till aktuell plats, security funktionen stöttar)
• Vid oljespill inom APMT:s område kontaktas 010-122 29 10. (Detta nummer går till OEM
”Operation Exekutiv Manager”)
• Vid oljespill inom Gothenburg Roro:s område kontaktas 031-650 666. (Detta nummer går till
Shift manager)
• Vid oljespill inom Logent Ports & Terminals område kontaktas PFSO.
o Annelie Engström: 0706-49 05 78
o Reine Johansson: 0733-72 06 25
• Om olja upptäcks i hamnbassängen kontakta Port Entry tel. 031-368 75 68.

Stena Line
Agera alltid enligt principen: Rädda-Larma-Släck och larma räddningstjänsten, ring 112.
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Vid larm om brand eller utsläpp av farligt gods på kaj
Larma:
1. Räddningstjänsten telefon 112
2. Göteborgs Hamn (vid risk för förorening av älven) Port Control tel. 031- 368 75 15
3. Arbetsledare kaj
- Arbetsledare Port Majnabbe tel. 031-85 83 63,
- Arbetsledare Port Masthugget tel. 031-85 82 57
- Kim Lindholm Port Operation Manager/PFSO tel. 0704-85 82 60
4. Stena Security Centre tel. 031-85 84 70, informerar vidare och kontaktar enligt interna
instruktioner.

6 Utförande
Allmänt
Lagring och hantering av olja, gas och kemikalier ska ske på ett sådant sätt att risken för utsläpp
minimeras. Bästa tillgängliga teknik ska tillämpas.

6.1 Explosionsfarliga områden
Vid tillståndsgivning beaktas eventuella risker för explosionsfarliga områden s.k. ATEX-områden.
För mer detaljer se aktuellt arbets- och hetarbetstillstånd.

6.2 Vattennäraarbete, under kajer etc.
Vid vattennära arbeten ska det upprättas en arbetsinstruktion, arbetsmiljöplan och genomförd
riskbedömning.

6.3 Rutin för kontroll av flytvästar
Samtliga flytvästar ska kontrolleras årligen. Göteborgs Hamn har upprättat en rutin för
servicekontrollen för bolagets flytvästar och flytjackor. Servicen ska genomföras av utbildad
personal, på servicestationen i Skarvikshamnen. Flytvästarna lämnas in av ägaren för kontinuerlig
service. För mer information se rutin, Årlig servicekontroll av flytvästar och flytjackor i Public 360.

6.4 Dykeriarbete, inspektion
Göteborgs Hamn anlitar entreprenörer för dykeriarbete. Entreprenören ansvarar för att
arbetsmiljöreglerna kopplade till dykeriarbete efterlevs. Instruktioner, arbetsmiljöplaner och
riskbedömningar ska tas fram och godkännas innan arbetet påbörjas. Inför dykeriarbete ska tillstånd
begäras, se rutin Dykningar inom hamnområdet, i Public 360.

6.5 Skyddsronder
Projektrelaterade skyddsronder genomförs veckovis alternativt varannan vecka. I de fall då ingen
riskfylld verksamhet bedrivs i projektet kan skyddsronden senareläggas. Verksamhetsutövarnas
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kontaktperson och skyddsombud ska bjudas in till skyddsronden. Ronden dokumenteras i checklista
för skyddsrond projekt och lagras i aktuell projektmapp, under flik 10 Arbetsmiljö-Miljö-Kvalitet.
Göteborgs Hamn AB:s skyddsombud ska bjudas in till skyddsronden. Skyddsombud kan tacka nej till
att medverka och då får skyddsronden ändå genomföras. För mer information och mall för checklista
skyddsrond projekt, se rutin Skyddsrond i Public 360.

6.6 Elarbeten
Anläggningar för el, vatten, gas och liknande ska utformas så att den kan användas säkert samt
placeras så att den är skyddad för oavsiktlig påverkan. Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter
(ELSÄK-FS 2008:1) omfattar samtliga elanläggningar.
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallatörsbehörighet (ELSÄK-FS 2013:1) tillåter endast den
som har behörighet att göra ingrepp, som fordrar verktyg, i elmateriel som tillhör tillfällig
elanläggning. Det är lämpligt att den som monterar elanläggningen också fortlöpande har hand om
tillsynen och granskar elmaterielen med bestämda intervaller.

6.7 Arbete över 2 m
Med arbete menas, platsbesök, inspektion, besiktning, service/reparation, byggnation etc.
När arbete ska utföras på höjd över 2 m och max 13 m ska följande åtgärder vidtas:
➢ Arbetsinstruktion
➢ Fallskyddsutrusning
➢ Utbildning i räddning av nödställd och hur du hanterar din fallskyddsutrustning
➢ Riskbedömning
➢ Arbetstillstånd
Vid arbeten från 13 m gäller föreskriften AFS 2000:6 om Mast- och stolparbete.
Vi räddning av nödställd på hög höjd ring räddningstjänsten på 112 och begär att de skickar ut
personal från Västra Frölunda med höghöjdsutbildning.

6.8 Bygg- och anläggningsarbete
Byggnads- och anläggningsarbete ska planeras, ordnas och bedrivas så att det ger betryggande
säkerhet mot ohälsa- och olycksfall. Detta gäller samtliga hamndelar. För mer information se AFS
1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete. Vid ett bygg- och ett anläggningsarbete ska en
projektmanual, arbetsmiljöplan, arbetsinstruktion och riskbedömning vara framtagna innan arbete får
påbörjas.

6.9 Arbete med kran, travers
Göteborgs Hamn har upprättat en rutin gällande användning, besiktning och egenkontroll av
lyftanordningar, lyftredskap och kranar. Rutinen inkluderar inte personlyft med kranar eller truckar
som i första hand inte är avsedda för personlyft, för information om truckar se avsnitt Truckar och
mobila arbetsplattformar.
Regler vid användning av lyftanordning och lyftredskap:
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Riskbedömning
Dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper, utbildningsbevis samt körtillstånd.
Ingen uppehåller sig under upplyft last, vid skymd sikt ska en signalman finnas.
Vidta åtgärder som hindrar anordningen från att välta, glida eller på annat sätt förflyttas
oavsiktligt, åtgärderna ska vidtas med särskild hänsyn till markförhållandena.
Säkra last.
Väderförhållandena ska beaktas så att arbetet kan utföras säkert.
Överlastdon och gränsbrytare ska vara inställda så att skyddsfunktionen aktiveras innan fara
uppstår.
Vid samlyft ska åtgärder vidtas för att undvika kollisioner mellan lasterna eller
anordningarna.

➢
➢
➢
➢

För mer information se rutinen Användning och besiktning av lyftanordningar, lyftredskap och
kranar i Public 360, Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:6, Användning av lyftanordningar och
lyftredskap, AFS 2003:6, Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar samt
AFS 2006:4, Användning av arbetsutrustning.
För lyft som skall göras utav kranbil/mobilkran etc. på kajer i Energihamnen måste först avdelningen
Infrastructure kontaktas, för utsättning av uppställningsplats, innan hetarbetstillstånd och
arbetstillstånd uthämtas.

6.10 Ensamarbete
Ensamarbete utförs av både egna arbetstagare samt entreprenörer. Detta gäller allt arbete som en
arbetstagare utför i fysisk eller social isolering från andra människor. Fysisk isolering avser en
situation där den som utför arbetet inte kan få kontakt med andra människor utan att använda ett
tekniskt kommunikationshjälpmedel. Social isolering avser en situation där den som utför arbetet
befinner sig bland andra människor, men där förhållandena är sådana att denne inte kan räkna med
deras hjälp i en kritisk situation.
Vid planering av ensamarbete ska arbetstagarens möjligheter till kontakt med andra människor
beaktas. Det ska särskilt uppmärksammas att arbetstagaren har tillräcklig utbildning, information och
instruktion för att utföra arbetet ensam. Särskild hänsyn ska också tas till arbetstagarens fysiska och
psykiska förutsättningar för arbetet. Åtgärder ska vidtas för att så långt möjligt ordna ensamarbete så,
att den som utför arbetet ensam inte löper större risk för skada än om flera gemensamt utför arbetet.
Vid en bedömning av risk för skada ingår bedömning av möjligheterna att undsätta den skadade.
Skadan kan förvärras innan hjälp anländer, vilket kan ses som en del i skadeförloppet. För mer
information se rutinen Ensamarbete i Public 360.

6.11 Kvävgas
Inom Energihamnen tillverkas egen kvävgas. Gasen används till att inerta produktledningar och
anläggningsdelar exempelvis ventiler och piggstationer. Kvävgas används delvis också som
instrumentluft dvs. som drivgas till ventildon.
Risken med kväve är att den undantränger luftens syre och det är risk för kvävning. Observera att
gasen inte ger någon luktförnimmelse. Använd alltid flergasvarnare vid arbete med kvävgas (mätare
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finns att låna hos säkerhetssamordnarna på Skarvikskontoret, mätutrustning ska mäta syrgashalten,
halten hälsofarliga ämnen samt halten brännbara gaser och ångor för att bedöma explosionsrisken).

6.12 Arbete i närhet till järnvägsspår
•

Det är endast tillåtet att beträda järnvägsspår om det är förbundet med arbetsuppgiften, gäller
inte vid plankorsningar.
Spårbunden trafik ska lämnas företräde.
Göteborgs Hamns Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) gäller för alla arbeten inom spårområde i
samtliga terminaler. Till spårområde räknas 2,2 m från närmsta räl. Detta gäller även gatuspår
och plankorsningar.

•
•

6.13 Arbete i slutna utrymmen
När det bedöms finnas utökad risk för ohälsa/olyckshändelse i anslutning till arbete i slutna
utrymmen gäller följande:
• Riskbedömning ska utföras inför uppstart.
• Var alltid minst två personer och behov av ytterligare personal ska särskilt beaktas.
• Personen som går ner i slutet utrymme ska vara kopplad i lyftsele med lyftanordning.
• Personlig skyddsutrustning. Vid risk för direktkontakt med avloppsvatten, avloppsslam och
latrin ska så långt möjligt skyddshandskar och annan behövlig personlig skyddsutrustning
användas.
• Använd alltid flergasvarnare före nedstigning och under hela tiden arbetet pågår (Mätare finns
att låna hos säkerhetssamordnarna på Skarvikskontoret, mätutrustning ska mäta syrgashalten,
halten hälsofarliga ämnen samt halten brännbara gaser och ångor för att bedöma
explosionsrisken).
• Slutna utrymme där hälsofarlig halt av luftförorening eller syrebrist kan förekomma ska, i
behövlig omfattning, ventileras innan arbete påbörjas där och under hela den tid som arbetet
pågår.
• EX-klassad utrustning ska användas när det finns risk eller misstanke för explosiva
ångor/gaser eller vätskor finns närvarande. Beakta även att gaser kan komma från ledningar
som mynnar i det slutna utrymmet.
• Säker avskiljning, Bryt och Lås, (el, hydraulik, ånga och pneumatik) vid arbete i trycksatta
ledningar.
• Om så behövs ska varnings- eller skyddsanordningar vara uppsatta.
Göteborgs Hamn har upprättat en rutin avseende risker, regler och förebyggande åtgärder i samband
med arbete i slutna område, se rutin Arbete i slutet utrymme och/eller avloppsanläggningar i Public
360.

6.14 Kemiska produkter
Vid planering av arbete där kemiska produkter ska nyttjas ska produkterna listas och godkännas av
kemikaliegruppen innan användning. Förteckningen ska göras på blankett, Bilaga 1. Begäran om
införande av kemisk produkt i Public 360 och finns i anslutning till rutinen för Kemikaliehantering.
När arbetet är avslutat ska samtliga projektrelaterade produkter avanmälas till
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Arbetsmiljökoordinatorn. De produkter som behövs efter avslutat projekt, för att exempelvis serva
anläggningen ska också anmälas så att produkten kan läggas till i Kemikaliewebben.

6.15 Truckar och mobila arbetsplattformar
Energihamnen
Göteborgs Hamn har tagit fram en rutin för användning av truckar och mobila arbetsplattformar.
Regler för användning:
➢ Användning av truckar ska planeras och genomföras så att ohälsa och olycksfall i arbetet
förebyggs.
➢ Truckföraren ska ha både ett utbildningsbevis (truckkort) samt körtillstånd från
arbetsgivaren/PL.
➢ Fullgod sikt vid körning.
➢ Vid lastning och lossning på ett fordonsflak ska flaket och eventuell lastbrygga vara säkrade,
så att de inte förflyttas eller sätts i rörelse oavsiktligt.
➢ Truckar får bara användas i miljöer som är lämpade för truckanvändning.
➢ En truck ska kontrolleras och underhållas med intervaller som är anpassade till
driftförhållandena och tillverkarens rekommendationer.
➢ Brister eller skador, som kan äventyra säkerheten medför att trucken inte får nyttjas förrän
bristerna avhjälpts.
➢ Skyddsskor ska användas.
➢ Föraren och eventuella passagerare får bara åka på avsedd plats i trucken.
➢ Parkeringsbromsen ska vara ansatt.
➢ Bälte ska användas
➢ Riskbedömning innan användning
➢ Utbytbara utrustningar och förlängningsgafflar får bara användas tillsammans med de truckar
som de är avsedda för.
För mer information se AFS 2006:5, Användning av truckar samt rutin Användning av truckar och
mobila arbetsplattformar i Public 360.
APMT
• Trafikförordningen SFS 1998:1 276 gäller inom terminalen.
• För att få framföra fordon (personbil/lastbil) inom operativt område krävs att föraren har ett
skriftligt tillstånd utfärdat av APMT.
• Maskiner och fordon måste vara i god kondition, inte läcka olja, bullra eller släppa ut
illaluktande avgaser.
Truckar och mobila arbetsplattformar
• För att få framföra truck på terminalen krävs lägst B-körkort samt genomgången utbildning
motsvarande TLP10 eller TLP02.
• Föraren skall också ha ett skriftligt medgivande (körtillstånd) utfärdat av APMT, gäller även
inhyrd personal, för att få köra truck eller motsvarande arbetsmaskin på terminalen.
• Körtillståndet är personligt och upplyser om vilka typer av truckar/arbetsmaskiner samt vilka
arbetsuppgifter körtillståndet gäller för. Körtillståndet ska vara utfärdat mellan företaget och
respektive förare innan körning påbörjas. APMT har rätt att återkalla körtillstånd.
• APMT ska kontrollera att de som framför truckar på terminalen har tillstånd för detta från
sina respektive arbetsgivare.
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APMT ska även tillhandahålla den information som krävs för en säker truckanvändning på
terminalen.

Stena Line
Truckar och mobila arbetsplattformar
• Maskiner och fordon måste vara i god kondition, inte läcka olja, bullra, eller släppa ut
illaluktande avgaser
• För att få framföra truck på terminalen krävs lägst B-körkort samt genomgången
utbildning motsvarande TLP 10 eller TLP 02
• Föraren ska ha ett tillstånd utfärdat av Stena Line, gäller även inhyrd personal för att få
köra truck eller motsvarande arbetsmaskin på terminalen
• Tillståndet ska vara personligt och upplysa vilka typer av truckar/arbetsmaskiner samt
vilka arbetsuppgifter de gäller för
• Stena Line ska kontrollera att de som framför truckar på terminalen har tillstånd för detta
från sina respektive arbetsgivare
• Stena Line ska även tillhandahålla den information som krävs för en säker
truckanvändning på terminalen
Gothenburg Ro/Ro
• Trafikförordningen SFS 1998:1 276 gäller inom terminalen
• Maskiner skall följa Göteborgs Stads krav för entreprenader och i övrigt användas i enlighet
med gällande villkor i miljötillståndet
• Föraren ska ha ett tillstånd för att få köra truck eller motsvarande arbetsmaskin på terminalen
• Tillståndet ska vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar/arbetsmaskiner samt
vilka arbetsuppgifter de gäller för
• Gothenburg Ro/Ro kan komma att kontrollera att de som framför truckar på terminalen har
tillstånd för detta från sina respektive arbetsgivare
Logent Ports & Terminals
• Trafikförordningen SFS 1998:1 276 gäller inom terminalen
• Maskiner och fordon måste vara i god kondition, inte läcka olja, bullra eller släppa ut
illaluktande avgaser
• Maskiner ska uppfylla gällande villkor i miljötillståndet
• Föraren ska ha ett tillstånd för att få köra truck eller motsvarande arbetsmaskin på terminalen
• Tillståndet ska vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar/arbetsmaskiner samt
vilka arbetsuppgifter de gäller för
• Logent Ports & Terminals kan komma att kontrollera att de som framför truckar på
terminalen har tillstånd för detta från sina respektive arbetsgivare

7 Miljö
Tillämpliga lagar och förordningar ska följas. Arbetet ska planeras så att miljön inte belastas i
onödan. Kemiska produkter ska väljas så att miljöpåverkan minimeras. Avfallsrutiner ska följas och
sortering ska ske i största möjliga mån. Nedskräpning samt avlämnande av eget avfall är förbjudet
inom samtliga hamndelar.
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