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Information om
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Energihamnen i Goteborg
Nödvändig information
•
•
•
•
•
•
•

Vilken utrustning skall man jobba på.
Vem äger/förvaltar utrustningen man ska arbeta på och kontaktuppgifter till dessa personer.
Hur ser entreprenörskedjan ut?
Vilken/vilka platser skall man vara på?
Vilka tider skall arbetet pågå?
Vilka verktyg använder man?
Vad har aktuell utrustningen innehållit för produkt hur ska utrustningen och platsen göras rent
och täckas in med mera och vilka övriga skyddsåtgärder planeras.
Hur ställer man av utrustningen så den är säker att arbeta på?

Handläggningstider och framförhållning
Hetarbetstillstånd ska i möjligaste mån sökas senast en arbetsdag innan man avser starta arbetet. I
vanliga fall är handläggningstiden mindre än en arbetsdag. I handläggningstiden ingår tid för att
kontrollera arbetet på plats samt diskutera arbetet och samordning med berörda.
Vid arbete på GHAB:s rörledningsnät krävs att ledningsnätet har ställts av. Detta är en process med
ledningsvakter, verkstadspersonal produktionsplanering med flera inblandade. Huvudansvaret för
avställningen har Processingenjören vid GHAB, men han kan även delegera detta vidare. Detta jobb
kan vara relativt omfattande och tidskrävande på vissa delar av nätet (exempelvis P-stationer)
För större /mer komplicerade arbeten krävs ofta en separat riskanalys och möten för att analysera
risker och välja optimalt tillvägagångssätt för arbetet.

Expeditionstider för tillståndshantering
Expeditionstid för all tillståndshanering är varje vardag mellan 07.15 – 09.30 samt mellan 14.30 –
15.00 (med undantag, dag före röd dag då eftermiddagstiden utgår). Under kontorstid så kan man
ringa brandingenjör på telefonnummer 031–368 75 23 för att bestämma tid för att diskutera ett
hetarbete. Det finns möjlighet att fylla i hetarbetsblanketten elektroniskt och maila till
hetarbeteneh@portgot.se (maila på omnämnd mailadress så skickar vi en hetarbetstillståndsmall).
Vid kö i tillståndsrummet har de som mailat in ett förifyllt hetarbetstillstånd förtur.

Tillstånd utanför kontorstid/expeditionstid
Om akut behov av tillstånd uppstår, kontaktas i första hand dagtidgående säkerhetssamordnare på
telefonnummer 031–368 75 29. (Ledningsberedskap finns dygnet runt). GHAB Operations personal
avgör vad som är att betrakta som akut efter samråd med den/de som vill utföra arbetet.
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Kompetenskrav på personer som utför hetarbete:
Energihamnens säkerhetsutbildning Säkerhamn skall vara genomgången och godkänd för alla som
arbetar inom Energihamnen.
Giltigt heta arbeten certifikat vid hetarbeten med kategori 1 & 2 arbeten: (Kategori 1: Svets,
vinkelslip, lödning, värmepistoler. Kategori 2: borrmaskin, skruvdragare, skylift etc.).
Undantaget från kategori 2 verktyg dvs de verktyg som inte kräver heta arbeten certifikat är kamera,
GPS, laptop, ultraljud och röntgen.
Kommunikation på svenska eller engelska direkt med entreprenör på plats ska vara möjlig.
Om arbete skall ske på utrustning som innehållit brandfarlig vara eller där det finns förhöjd risk att
exponeras för farliga gaser krävs att någon med djupare kunskaper om gasmätning gör mätningen.
Det är projektledarens/arbetsledarens uppgift att tillse att rätt kompetens finns för detta.

Krav på utrustning:
Personlig gasvarnare skall användas vid alla hetarbete i Energihamnen (även digitala instrument och
kameror.)

Krav på säkerhetsvakt
Säkerhetsvakt krävs vid alla hetarbete av kategori 1 samt vid vissa andra jobb exempelvis dykning,
arbete nära pågående pumpningar med mera. Säkerhetsvakt ska ha SBF:s certifikat för heta arbeten
eller motsvarande utbildning. Säkerhetsvakten kan i de flesta fall vara en kollega till den som utför
själva hetarbetet. Vid jobb där det krävs kommunikation med ledningsvakter via radio bör extern
säkerhetsvakt med kännedom om området, kommunikationsvägar och pumpvägar anlitas.

Krav på utsättning av kablar och ledningar
I Energihamnen finns markförlagda rör (gas, vatten, oljeprodukter) och elledningar (högspänning,
tele och signalkablar).
Vid grävningsarbeten, pålning och liknande skall:
• Utsättningsavdelning på Göteborg Energi alltid kontaktas. Denna handläggning kan ta flera
dagar.
• GHAB verkstad bör också vara med och sätta ut hamnens och företagen i hamnens kablar.
• Swedegas sätter själva ut sina ledningar.

Fotodokumentation
Det är strängeligen förbjudet att fotografera/filma inom Energihamnen om man inte har ett personligt
giltigt fototillstånd. Och är inte kameran Ex-godkänd för minst zon 1 krävs även ett hetarbetstillstånd
och arbetstillstånd för fototdokumentation.
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