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1 AL L MÄN T

A

GEMENSAMMA
FÖRESKRIF TER

Driftföreskrifter för Energihamnen i Göteborg är
uppdelade i tre delar, gemensamma föreskrifter,
föreskrifter för fartyg och föreskrifter för verksamhet inom Energihamnen (landbaserad verksamhet). Samtliga har skyldighet att känna till
innehållet även i de delar som inte direkt berör
dem. Att följa driftföreskrifter för Energihamnen
i Göteborg undantar vidare ingen från ansvaret
att följa de allmänna hamnföreskrifterna för
Göteborgs Hamn.

1.5 ISGOTT
Driftföreskrifter för Energihamnen i Göteborg
grundar sig på rekommendationer som ges i
senaste utgåvan av International Safety Guide
for Oil Tankers and Terminals (ISGOT T).
1.6 FASTSTÄLLANDE AV FÖRESKRIFTERNA
Chef för avdelning Operations i Göteborgs Hamn
fastställer föreskrifterna. Senaste version av dessa
föreskrifter återfinns på www.goteborgshamn.se.

1.1 KONTAKTINFORMATION

2 GEO GR A F ISK A
T IL L Ä MPNINGS OMR Å DEN

Energihamnen kontaktas primärt genom våra
säkerhetssamordnare:

2.1 ENERGIHAMNEN I GÖTEBORGS HAMN

Skarviks- och Ryahamnen:
Tel: 031-368 75 25 (24H)
VHF: Kanal 12
ePost: oilharbouroperation@portgot.se
Torshamnen:
Tel: 031-368 75 30 (24H)
VHF: Kanal 17
ePost: torshamnen@portgot.se
1.2 RISKHANTERING
Råoljor, raffinerade produkter, petroleumgaser
och kemiska produkter är vanligtvis av brandoch hälsofarlig natur. Därför krävs särskild
uppmärksamhet för att förebygga skada på
person, egendom och miljö.

Föreskrifterna ska tillämpas inom inhägnade
områden tillhöriga Energihamnen i Göteborgs
Hamn enligt bilagor A, B och C avseende
Skarviks- och Ryahamnarna, Torshamnen och
kajplats 644 i Skandiahamnen. Ansvarsområden
är rosamarkerade i bilagorna.
2.2 OMRÅDE TILLHÖRANDE
STATOIL OCH STENA OIL
För de privata oljeterminalerna tillhöriga Statoil
och Stena Oil enligt bilaga A tillämpas driftföreskrifterna enligt kapitel 1.3, 3.3, 5, 6, 8.1, 8.3, 9,
10, 11.1, 11.4, 11.9.2, 12, 13.

1.3 KÄNNEDOM OM FÖRESKRIFTERNA
All personal som arbetar och vistas inom de
områden som föreskrifterna avser, liksom alla
utomstående besökare som vistas inom energihamnsområdet, ska informera sig om regelverket
och är skyldiga att följa föreskrifterna. Det är
obligatoriskt för fartyg som anlöper Energihamnen att alltid ha den senaste utgåvan av driftföreskrifterna ombord, i tryckt eller elektronisk
form. Dessa föreskrifter finns också tillgängliga
på engelska.
1.4 HAMNBEFÄL
Med hamnbefäl i Energihamnen menas i dessa
föreskrifter Chef för avdelningen Operations,
driftschef, brandingenjör, produktionsplanerare
och säkerhetssamordnare enligt Göteborgs
Hamns organisationsschema för Energihamnen.
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3 S Ä K ERH E T
3.1 SÄKERHETSARBETE
Göteborg Hamns säkerhetsarbete är underställt
Göteborgs Stads säkerhetspolicy. Energihamnen
i Göteborg har följande grundsyn på säkerhetsarbetet:
verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt
att en god arbetsmiljö, hög säkerhet och bra
kvalité främjas.
alla som arbetar i Energihamnen ska kunna
känna trygghet i sin yrkesutövning.
driften av Energihamnen i Göteborg ska hos
allmänheten kännetecknas av ett framsynt
miljöarbete och säkerhetsansvar.
vid allt arbete i land och ombord i Energihamnen i Göteborg ska en drog- och alkoholfri
arbetsmiljö tillämpas.
företag som inom Energihamnens områden
hanterar vara av brandfarlig, hälsofarlig eller
miljöfarlig natur ska ha kontinuerligt ronderade
vakt under pågående hantering samt under
övrig tid tillsyn minst två gånger per dygn på
egen anläggning. Undantag ska godkännas av
Chef för avdelning Operations eller driftchefen
för Energihamnen. Ronderingsrutiner samt
aktör ska godkännas av Göteborgs Hamn.
Samarbete i säkerhetsfrågor mellan företag och
med Energihamnen i Göteborg ska ske i syfte att
för parterna åstadkomma bra och ekonomiskt
fördelaktiga lösningar. All säkerhet som avser
Port Security regleras i Göteborgs Hamns
säkerhetsplan. Mer information finns på www.
goteborgshamn.se - Om hamnen - Port Security.
3.2 FÖRETAGENS ANSVAR
Företagsledning och arbetsledning i företag
med arbetsställe i Energihamnen ska tillse:
att delegering sker på ett organisationsmässigt
riktigt sätt enligt gällande lagstiftning.
att utbildningen av företagens personal är
i enlighet med gällande lagstiftning, att de
villkor som angivits av Energihamnen i
Göteborgs Hamn uppfylles och att utbildningen
i övrigt motsvarar arbetsinnehållet.
tt skyltar och instruktioner utformas så att de
förstås även av personal som inte behärskar
det svenska språket.
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3.3 PERSONALENS ANSVAR
Personal som arbetar i Energihamnen har ett
personligt ansvar för att föreskrifter, instruktioner
och allmänt vedertagna rekommendationer följs
och att personlig skyddsutrustning används
enligt föreskrivna anvisningar.

4 M IL JÖANSVAR
Göteborgs Hamn har tillstånd enligt miljöbalken
från Länsstyrelsen i Västra Götalands län till
hamnverksamhet i Torshamnen, kaj 644 i
Skandiahamnen, Skarvikshamnen och Ryahamnen. Lagring och hantering av olja, gas och
kemikalier innebär risker för utsläpp till omgivningen. Energihamnen i Göteborg har följande
grundsyn för miljöpolicyn:
att lagring och hantering av olja, gas och
kemikalier ska ske på ett sådant sätt att risken
för utsläpp minimeras. Bästa tillgängliga
teknik ska tillämpas.
att alla i Energihamnen verksamma företag,
ansvarar för att internutbildning sker om
miljörisker och handhavandet av utrustning,
med syftet att minimera dessa risker.
att lastade tankfordon ej får stå parkerade på
underlag med högre permeabilitet än asfalt
(dvs. godkända underlag är bl.a. asfalt, betong
och stål).
skador på mark och miljö ska anmälas till
Länsstyrelsen eller Miljöförvaltningen av den
som orsakat skadan enligt gällande miljökontrollprogram.
varor med flampunkt lägre än 30°C och andra
produkter eller ämnen som kan försvåra
reningen av OFA-vattnet (Olje-Förorenat
Avloppssystem) får ej tillföras OFA-systemet.
att enkelskrovsfartyg ej tillåts operera i
Energihamnen (gäller från 2015-01-01).

6 AV V IK EL SER

8.4 ÖVRIG SKYDDSUTRUSTNING

Skador, tillbud och nära händelser, ska rapporteras som avvikelser som är av betydelse för
verksamheten inom Energihamnen. Sådan
avvikelse ska behandlas i samarbetskommittén
och tillsatt projektgrupp, i syfte att reducera
antalet skador och tillbud.

Vid hantering av olja, gas eller kemikalier som
kräver ytterligare personlig skyddsutrustning
än vad som nämnts i 8.1 och 8.3 ska företag som
råder över arbetsstället använda eller ha skyddsutrustning tillgänglig i den omfattning som anvisas
av myndigheter eller som rekommenderas i
säkerhetsdatablad/MSDS.

7 SK Y D DS ANSVAR
Samtlig personal som verkar, tillfälligt eller
permanent, inom Energihamnen ska uppfylla
Göteborgs Hamns skyddsregler gällande
sjöfartsskydd och tillträde till Energihamnen.
Komplett regelverk finns i allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs Hamn.

8 PER S ONL IG SK Y DDSU T RUS T NING
8.1 FÖRESKRIFTER OCH
TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Vid arbete inom hela Energihamnens område
gäller följande:

Isolationsflänsar ska användas där brandfarliga
varor hanteras mellan fartyg och land. Elektriskt
icke ledande slang får användas som alternativ
till isolationsfläns. Samma regler för isolationsmätning och intervaller gäller som för isolationsflänsar. Icke ledande slang ska vara tydligt märkt
med uppgift härom för att inte förväxlas med
ledande slang. Kravet på isolationsfläns gäller
även för gasreturslangar eller rör.
9.2 FUNKTIONSKONTROLL

8.2 HJÄLMFÄRGER
Säkerhets- och ledningsvakt ska bära orange
hjälm. För Göteborgs Hamn gäller, samt som
rekommendation till övriga företag:

10 GEN ER AL ARR AN GEMAN G
FÖR K A JER

skyddsglasögon eller visir och hörselskydd
ska alltid finnas lätt tillgängliga och ska alltid
bäras i riskfyllda miljöer.
heltäckande klädsel samt skyddsskor ska
bäras, något synligt klädesplagg ska vara av
varseltyp.
Om något av ovanstående saknas äger tjänstgörande hamnbefäl rätt att avbryta arbetet
tills rättelse sker.

skyddsombud bär röd hjälm.
besökande bär blå hjälm.

Generellt förbud mot rökning och förbud mot
nyttjande av öppen eld gäller inom hela Energihamnens område, iland såväl som ombord på
fartyg och i fordon. Rökning är endast tillåten
i för ändamålet godkända lokaler.

9.1 ALLMÄNNA VILLKOR

Isolationsmotståndet ska kontrolleras regelbundet eller minst årligen och protokollföras.
Lägsta tillåtna isolationsmotstånd är 1 000 ohm.
Mätspänningen ska överstiga 100 volt. Om
motståndet är lägre får slang eller lastarm ej
anslutas. Dålig eller utebliven isolationsförmåga
hos isolationsfläns ska omgående rapporteras
till terminalansvarig då det gäller utrustning
som tillhör enskilda depåer eller företag inom
Energihamnen, eller till ansvarigt hamnbefäl om
utrustningen tillhör Energihamnen i Göteborg.
Företagen ska efter meddelande om bristfällig
utrustning snarast åtgärda uppkomna brister.

skyddshjälm ska bäras.

arbetsledning bär gul hjälm.

5 RÖK FÖRBUD

9 A N VÄ NDNING OCH KON T ROL L
AV IS OL AT IONSFL Ä NS A R

övriga bär vit hjälm.
8.3 FLYTVÄST
Flytväst ska användas vid arbeten på samtliga
kajer och pirar eller där det finns risk att falla i
vattnet. Gäller inom hela Energihamnens område.
Om flytväst saknas äger tjänstgörande hamnbefäl rätt att avbryta arbetet tills rättelse sker.
Vid svetsning bör flytvästen ej bäras, men vara
inom räckhåll.

Detaljerade förtöjningsrekommendationer, maximala dimensioner för fartyg till respektive kaj
samt övriga restriktioner gällande kajplatser inom
Energihamnen beskrivs på generalarrangemang
för kajer, publicerade på www.goteborgshamn.se.
Dessa dokument har samma giltighet och likställs
med dessa driftföreskrifter.
10.1 EVAKUERINGSPLANER
För respektive kaj utgör dess generalarrangemang
enligt ovan även gällande evakueringsplan. För
varje kaj finns minst två evakueringsvägar.
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11 A L L M Ä N N A FÖ RE SK RIF T ER
FÖR FA R T YG
11.1 FARTYGSANMÄLAN

B

FÖRESKRIF TER
FÖR FART YG

Fartyg som anlöper Göteborgs hamnområde ska
anmälas till Hamnmyndigheten/Port Control i
enlighet med de allmänna hamnförskrifterna
för Göteborgs hamn. Även farligt gods som ska
införas till hamnområdet sjöledes ska vara anmält
enligt dessa föreskrifter.
11.2 VENTILATIONSGASER FRÅN TANKAR
Alla fartyg måste deklarera de tre föregående
lasterna innan anlöp till hamnen. Fartyg med
senaste last som innehållit hög koncentration
av svavelväte och mercaptan måste deklarera
koncentrationen av dessa ämnen i tankatmosfären
senast 12 timmar före ankomst. Vid lastning av
produkter där gasåterföring ej används gäller
följande maximala tillåtna värden, för H2S 50 ppm
och för mercaptan 0,5 ppm, båda värden är angivna
i gasfas. Vid all hantering av produkter med hög
H2S- eller mercaptankoncentration ska erforderlig
skyddsutrustning användas.
Vid ankomst måste övertryck i lasttankar reduceras
till normalt atmosfärstryck för kontrollmätning.
Följs inte dessa regler riskeras förhalning från kaj
till ankarplats för ventilering och turordningen
tappas. Alla kostnader i samband med provtagning,
analys och eventuell förhalning sker på redarens
bekostnad.
11.3 TURORDNING TILL KAJER
Förutsatt att anmälan sker i enlighet med gällande
hamnordning räknas turordning utifrån det att
fartyg ankommit till trafikområdet, eller anvisade
ankarplatser eller väntekajer samt att Notice of
Readiness (NOR) ska ha lämnats. Med ankomst
till trafikområde menas angöring från sjön (Vinga)
eller angöring från Göta Älv (Lärje). Om inte fartyget
har utnyttjat sin turordning inom 6 timmar från
det att kajplats har beviljats får nästkommande
fartyg på tur gå till kaj.
Undantag: Chef för avdelning Operations eller
dennes ställföreträdare kan, efter begäran om
prioriterad förtur, bryta turordningsreglerna om
särskilda skäl anses föreligga. Särskilda skäl kan
anses föreligga om produktionsstörning hotar
beroende på lagersituation av produkt eller
särskilt dedikerad kajplats för specifikt fartyg.
Avvikelserapport ska upprättas.
Fartyg får ej ligga overksamma till kaj utan
särskilt tillstånd. Fartyg till kaj som, av någon
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anledning utanför Energihamnens kontroll, ligger
overksamma för en längre period (mer än 6 timmar), kan avvisas från kaj efter överläggning
mellan hamnbefäl / energihamnsledningen och
fartygets befälhavare. Befälhavaren ansvarar för
att lots/bogserhjälp rekvireras då sådan assistans
erfordas för avgång från kaj. Fartyg som avvisats
från kaj enligt ovan, placeras i turordning då
förnyad Notice of Readiness (NOR) avgivits och
fartyget är klart för lasthantering.
Fartyg som, efter avslutad lastning eller lossning
vid energihamnskaj, av någon anledning utanför
Energihamnens kontroll begär att få återgå till kaj
ska placeras turordning enligt ovan och anvisas
ankarplats eller väntekaj i avvaktan på tillgänglig
kaj. Förnyad Notice of Readiness (NOR) behöver
inte avges.
11.4 RÖKNING
Rökning är förbjuden på öppet däck, bryggor eller
liknande oavsett vilken last fartyget för. Anslag
om rökförbud ska finnas väl synliga ombord.
Hamnbefäl kan, då särskilda omständigheter
påbjuder, förbjuda rökning i utrymmen där rökning normalt är tillåten.
11.5 REPARATION OCH UNDERHÅLLSARBETEN OMBORD
I enlighet med de allmänna hamnförskrifterna får
hetarbeten, användning av öppen eld, gnistbildande
verktyg, etc. endast förekomma på fartyg efter
medgivande av hamnbefäl. Fartyg vid Energihamnens kajer ska ständigt vara klart att med
kort varsel förflyttas för egen maskin. Arbeten
som gör att fartyget ej kan flyttas för egen maskin
föregås av skriftligt tillstånd från Port Control,
förutsatt att:
en bogserbåt med erforderlig bogserkapacitet
ska tillhandahållas så länge som fartyget ej kan
förflytta sig med egen maskin. Denna bogserbåt
ska vara i fartygets närområde, dock inte längre
bort än att bogserbåten kan inställa sig inom
20 min.
kajplats medges endast så länge som inget
annat fartyg begär den aktuella kajplatsen.
Start och provkörning av maskin är ej tillåten
under lasthantering eller när lastarm är kopplad.
Undantag kan medges av hamnbefäl.
11.6 BÄRBAR ELEKTRISK UTRUSTNING
Bärbar elektrisk utrustning som inte är ATEX-klassad (inklusive dator, mobiltelefon, ficklampa, radioapparat, kamera, etc) får inte användas på öppet
däck eller på kaj utan tillstånd från hamnbefäl.
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11.7 FARTYGSSERVICE

11.9.2 Kommunikation

12.3 LASTHANTERINGSPLAN

11.7.1 Bunkring (Bunkerbåt/Tankfordon)

Kommunikation över VHF med hamnbefäl,
Skarvik/Rya och Port Control sker på VHF kanal
12, samt i Torshamnen på VHF kanal 15/17.

Innan lossnings- eller lastningsoperationen påbörjas ska en lasthanteringsplan ifyllas (bilaga F)
och undertecknas av tjänstgörande fartygsbefäl
och depåchef, företrädare eller oadingmaster .
Säkerhetsvakten ska även påteckna listan.

Bunkring får endast ske efter tillstånd av hamnbefäl. Bunkring mellan två fartyg är inte tillåtet
vid vindstyrkor över 20 m/s i medelvind (avläst
från vindmätare som hamnen anvisar).

11.9.3 Föreskrifter för väder vid ankomst,
avgång eller förhalning

Bunkring tillåts ej under pågående lossning, lastning, provtagning eller ventilering av brandfarlig
vara med en flampunkt lägre än 30°C. Bunkring får
vidare inte ske under lossning/lastning om fartyget
tidigare fört brandfarlig vara med en flampunkt
lägre än 30°C i lasttankar eller sloptankar såvida
inte tankrengöring skett och fartyget är gasfritt.
Detta ska intygas med certifikat eller intyg från
oberoende inspektör. Observera att villkoren även
gäller bunkring från fordon på kaj.

Om väderprognos (för väderstation som hamnen
anvisar) indikerar medelvindar över 20 m/s beslutar hamnkapten, eller av denne utsett hamnbefäl,
om ankomst eller avgång vid Energihamnens kajer
ska tillåtas eller krävas. Detta beslut grundar sig
på vindstyrka och riktning, fartyget som berörs,
tillgängligheten på bogserbåtar etc. Fartygets
befälhavare beslutar om bogserbåtsassistans
och lots och utför beställning av dessa tjänster.

Undantag från ovanstående regel ges om särskilda
villkor uppfylls enligt bilaga M.

12 FÖRE SK RIF T ER FÖR LOS SNING
OCH L A S T NING

11.7.2 Avlämning av maskinrumsavfall (Sludge)
Samma villkor gäller som för bunkring. Se punkt
11.7.1. Avlämning av sludge från fartyg som lossar/
lastar brandfarlig vara med en flampunkt lägre
än 30°C, ska där det är möjligt lämna sludge via
fast lina på kaj.
11.7.3 Övrig fartygsservice
Proviantering och övrig fartygsservice får endast
ske efter tillstånd av hamnbefäl. Observera att
villkoren även gäller fordon på kaj.

12.1 OPERATIVT ANSVAR
Vid lossning eller lastning har mottagande
respektive levererande depå eller raffinaderi det
operativa ansvaret. Under hela operationen ska
det finnas minst en operativt ansvarig oadingmaster tillgänglig i direkt anslutning till lastoperationen. Se även punkt 14.1.4 14.1.5.

12.4 SÄRSKILDA VILLKOR
12.4.1 Godkända produktslangar
Endast godkända produktslangar som är provade av
auktoriserad firma under den senaste 12-månadersperioden får användas. Provningsintyg ska finnas
tillgängligt och slangarna ska vara märkta med
datum för senaste provning och tillåtet arbetstryck.
12.4.2 Gastankfartyg
Lossnings- eller lastningsplats för gastankfartyg
ska avspärras och utmärkas med väl synliga skyltar.
Vid koppling eller losskoppling av gastankfartyg
får fartyg ej passera till eller från närliggande
kajer (kaj 562 563).

12.4.3 Lastoperativa begränsningar vid
svåra väderförhållanden
Om väderprognos (som hamnen anvisar) indikerar
medelvindar över 20 m/s ska lastoperationen, i god
tid, avbrytas och lastarm eller slang ska kopplas
loss och blindas. Hamnbefäl har möjlighet att frångå
reglerna av säkerhetsskäl. Vid åskväder gäller att
om tiden mellan blixt och efterföljande muller är
kortare än 5 sekunder ska lastoperation avbrytas,
ventiler ska stängas och operationen får ej återupptas förrän ovanstående tid är över 5 sekunder.
12.4.4 Särskilda lastoperativa begränsningar
gällande kaj 510 för större fartyg
För större fartyg vars akterändar endast är dragna
till förtöjningsbojen, vid väderprognos (för väderstation som hamnen anvisar) som indikerar medelvind på eller över 15 m/s, i nordvästlig, västlig eller
sydvästlig riktning, ska lastoperationen, i god tid,
avbrytas, lastarmar kopplas ifrån och manifoldrar
blindas. För att säkerställa att fartyget ligger
säkert förtöjt ska Port Control kontaktas för tillkallande av bogserbåt.

12.2 SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST
12.2.1 Ifyllande av lista och uppföljning

11.8 BRAND, PRODUKTUTSLÄPP ELLER
PERSONSKADA
Anslag om åtgärder vid brand, produktutsläpp
eller personskada ska anslås på väl synlig plats
ombord (bilaga D).
11.9 SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER
11.9.1 Förtöjning med användande av båtmän
Vid förtöjningsarbete (fartygs ankomst eller avgång) av fartyg med en längd av 80 meter eller
mer ska godkända båtmän användas i enlighet
med allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs
Hamn. Dessutom gäller att samtliga fartyg,
oavsett längd, som förtöjer på kajplatserna 510,
511, 519, 520, 521, 551, 800 och 801 ska använda
båtmän. Hamnbefäl kan tillfälligtvis föreskriva
att båtmän ska användas även för fartyg under
längdgränsen på 80 meter då rådande omständigheter som väderlek, manöverförmåga eller
fartygets utformning gör detta nödvändigt ur
säkerhetssynpunkt. Undantag kan medges av
hamnbefäl om aktuella säkerhetsaspekter kan
uppfyllas.
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Innan lossning eller lastning får påbörjas ska
Ship/Shore Safety Checklist ifyllas (bilaga E) av
fartygets befälhavare och depåns eller raffinaderiets företrädare eller oadingmaster samt
undertecknas av dessa. I denna kommunikation
ingår även att aktiviteter som ex. krankörning sker
av behörig personal på ett säkert sätt. Säkerhetsvakten ska även påteckna checklistan och erhålla
lasthanteringsplan, samt ansvara för uppföljning
under tiden lastning/lossning pågår. Dispens från
kravet på checklista kan ges till avtalsbundna
fartyg. Dispens sökes hos Energihamnen.
12.2.2 Ansvar
Ansvaret för att ifyllda uppgifter är korrekta och
att checklistans villkor därefter fortlöpande uppfylls åvilar fartygets befälhavare och depåns eller
raffinaderiets företrädare eller oadingmaster .
12.2.3 Undantag
Inom de privata oljeterminalerna svarar dessa
företag för respektive arbetsställe.
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12.4.5 Särskilda lastoperativa begränsningar gällande kaj 801 för VLCC-fatyg (LOA > 280m)
Vid följande väderprognos (för väderstation som
hamnen anvisar) gällande beräknad liggetid ska
Port Control rådfrågas innan anlöp får ske:
väderprognos indikerar medelvind på eller över
15 m/s, nordostliga, ostliga eller sydostliga vindriktningar.
väderprognos indikerar medelvind på eller över
20 m/s, övriga vindriktningar.
Skulle väderomslag ge överskridna värden ska
lastoperationen, i god tid, avbrytas, lastarmar kopplas ifrån och manifoldrar blindas. För att säkerställa att fartyget ligger säkert förtöjt ska Port
Control kontaktas för tillkallande av bogserbåt.
12.4.6 Särskilda villkor avseende pumpning på
energihamnens gemensamma ledningsnät
Temperaturen på produkt i ledningen får aldrig
överstiga 70 C. Vid strömavbrott ska omedelbart
all lasthantering stoppas.
12.4.7 Fartyg med avtal gällande så kallad
nyckelutlastning
Depåföreståndare och fartyg, som uppfyller säkerhets- och utbildningskrav för besättning godkända
av Göteborgs Hamn enligt avtal, har samordningsansvar. I dessa fall vilar ansvaret för kajoperationen
på fartygets befälhavare. Både innehavaren av
kajutrustning för nyckelutlastning och fartyg som
använder utrustningen är skyldiga att omedelbart
meddela förändringar i utrustning, eller handhavande av densamma, till berörda användare.
12.5 AVBROTT
Vid avbrott av lossning och lastning ska fartygets
och landanläggningens manifolderventiler stängas.
12.6 SLUTEN LASTNING
12.6.1 Allmänna villkor
I Energihamnen i Göteborg krävs sluten lastning
av oljeprodukter, gas och kemikalier.
12.6.2 Dispens
Energihamnen kan medge dispens från villkoret
i 12.6.1 om särskilda skäl föreligger.
12.6.3 Tankluckor och Ullageöppningar
Samtliga tankluckor och ullageöppningar ska
hållas stängda. Ventilationen av lasttankarna
ska ske via fartygets tankventilationssystem.
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Övervakning av aktuella lastnivåer i tankarna
ska ske med hjälp av instrument eller annan
utrustning så att utventilering av gaser kan ske
via fartygets tankventilations-system.
12.6.4 Gasåtervinning
Fartyg som lastar produkter med flampunkt lägre
än 30°C ska anslutas till gasåtervinningsanläggning. Fartyget ska uppfylla IMO:s krav på säkerhetsutrustning. Rekommendationer i ISGOTT ska
följas.
12.6.5 Kontroll efter slutförd lastning samt
provtagning
Efter begäran från fartyget kan operativt ansvarig
oadingmaster låta öppning av ullageluckor
före eller efter avslutad lastning/lossning
(+30 minuter), med syftet att tryckutjämna tankatmosfären i lasttankarna, för att möjliggöra
exakt ullagebestämning eller för provtagning av
lasten. Den operativt ansvarige har att beakta
aktuella risker för olycka, ohälsa och miljö.
Hamnbefäl och säkerhetsvakt ska informeras.
12.6.6 Stopp av lasthantering
I de fall ovanstående regler ej efterleves ska
hamnbefäl, terminalpersonal eller säkerhetsvakt
omedelbart stoppa lastningen. Lastningen får
återupptas först då villkor och regler åter uppfylls. Ansvarigt hamnbefäl beslutar. Avvikelserapport ska upprättas.

13.2 ANMÄLAN

13.7 VENTILERING

Tjänstgörande fartygsbefäl ska anmäla avsikt
och begära tillstånd för att rengöra eller ventilera
fartygets tankar från Energihamnens hamnbefäl
innan arbetet får påbörjas. Om spolvätska ska
föras iland måste överenskommelse träffas med
mottagande depå.

Vid ventilering av tankar som innehållit brandfarlig
vara med en flampunkt under 30°C ska ventilering
ske genom fartygets ventilationssystem. Efter
slutrengöring av den tank eller det tankpar som
innehållit spolvattenrester kan ventilering få ske
på annat sätt efter överenskommelse med hamnbefälet, om ventilering genom ventilationssystemet
inte är möjlig.

13.3 CHECKLISTA
Före tankrengöring måste särskild checklista
ifyllas och undertecknas av tjänstgörande fartygsoch hamnbefäl. Se bilaga G. Vid ilandpumpning av
spolvatten (lastrester) gäller 14.1.5. Transportstyrelsens föreskrifter ska beaktas.

Hamnbefäl äger rätt att tillse att utrustning för
tankrengöring, ventilering och kommunikationssystem är i tillfredsställande skick och att den
föreslagna metoden kan godtas.

13.4 ANSVAR
Tjänstgörande fartygsbefäl ska tillse att operationen sker på ett säkert sätt. Den som ombord
ansvarar för operationen ska inneha erforderlig
kompetens.

13.9 CRUDE OIL WASHING
Rekommendationer i ISGOTT ska följas.
13.10 LOSSNING AV BALLASTVATTEN

13.5 ALLMÄNNA REGLER FÖR OPERATIONEN

Vid lossning av ballastvatten gäller samma föreskrifter som vid lossning av produkt (se kapitel 12).

Erforderliga gasmätningar ska utföras av behörig
person. Energihamnen äger rätt att utse oberoende
gasprovare om så anses nödvändigt.

13.11 UTSLÄPP AV BALLASTVATTEN INOM
GÖTEBORGS HAMNOMRÅDE

13.6 SÄKERHETSVAKT OMBORD
Följande ska uppfyllas:
tjänstgörande fartygsbefäl ska utse säkerhetsvakt ur besättningen.
säkerhetsvakt ska finnas på däck vid spolning.

13 FÖRE SK RIF T ER FÖR SP OL NING
AV FART YGS TAN K AR

13.8 KONTROLL

säkerhetsvakt ska finnas på däck vid ilandpumpning av tankspolvatten.

Endast rent ballastvatten från tankar uteslutande
avsedda för ballastvatten (SBT) får släppas ut i
sjön, i hamnbassänger eller annat hamnområde
som administreras av Energihamnen i Göteborg.
Fartygets befäl ansvarar för att utsläpp/utpumpning avbryts vid eventuell upptäckt eller misstanke
om oljeförorening av ballastvattnet. Hamnbefäl
ska omgående informeras.

13.1 ALLMÄNT
Rengöring av fartygs lasttankar (tankspolning)
är utan särskilt tillstånd ej tillåtet vid kajer inom
Energihamnens område. Tankspolning innebär
ökad risk för utströmning av brännbara och
hälsovådliga gaser samt att risk föreligger även
för antändning av de brännbara gaserna. Därför
gäller särskilda restriktioner inom Energihamnen i
Göteborg. För fartyg som ankommer till Energihamnen i Göteborg för lastning/ lossning eller för
att pumpa iland oljeförorenat tankspolvatten före
förhalning till reparationsvarv i Göteborg, kan
efter begäran från fartygets befälhavare, tillstånd
utfärdas. Spolning och ventilering av sloptankar som
innehållit tankspolvatten, kan tillåtas, med iakttagande av vissa gränsvärden gällande emissioner
till luft. Rekommendationer i ISGOTT ska följas.
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14 A L L M Ä N N A FÖ RE SK RIF T ER
FÖR V ERK S A MHE T INOM
EN ERGIH A M N EN
14.1 SAMORDNINGSANSVAR
14.1.1 Gemensamt arbetsställe

C

FÖRESKRIF TER FÖR
VERKSAMHE T INOM
ENERGIHAMNEN

Den som råder över ett gemensamt arbetsställe är
enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) ansvarig
för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa
och olycksfall. Energihamnen i Göteborg har tre
gemensamma arbetsställen över vilka Göteborgs
Hamn råder. Chef för avdelning Operations har
därmed samordningsansvaret enligt lag om inte
annat föreskrivs nedan.
14.1.2 Arrende- och tomträttsområden
Torshamnen, Skarvik- och Ryahamnen
Arrende- och tomträttsområden i Torshamnen,
Skarvik- och Ryahamnen utgör arbetsställen över
vilka respektive innehavare råder. Respektive
innehavare har därmed samordningsansvaret
inom dessa områden. Det bör noteras att vissa
villkor regleras i tomträtts- och arrendeavtal.
14.1.3 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. Proceduren ska säkerställa funktion,
integritet, säkerhet och miljö.
I det fall bolag avser att göra en förändring som
påverkar Göteborgs Hamns anläggning ska ändringsförslag inlämnas till Göteborgs Hamn, därefter
bestäms villkoren i proceduren. Vid förändringar
som berör övriga arrendatorer ska dessa informeras för att ge sitt godkännande.
14.1.4 Grönt kort Behörighet för arbete inom
Energihamnen
Samtliga yrkeskategorier som utför arbete inom
Energihamnens område ska ha genomgått specifik
utbildning för sin kategori enligt överenskommelsen
mellan Göteborgs Hamn och företagen i Energihamnen. Kategoriindelning görs enligt utbildningsmatris för Grönt Kort . 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 person omedelbart tillgänglig
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som behärskar svenska eller engelska. Om Göteborgs Hamn anser att personal ej är kvalificerad
eller i tillräckligt antal för den aktuella operationen
äger Göteborgs Hamn rätt att stoppa operationen.
14.1.5 Lossning av fartyg
Vid lossning av fartyg råder och ansvarar mottagande depå eller raffinaderi över arbetsstället
innefattande fartygets disponerade kajplats och
använt ledningsnät fram till mottagarens depå eller
raffinaderiområde, från och med den tidpunkt då
arbetsstället upprättats till och med den tidpunkt
då arbetsstället avvecklats. Arbetsstället ska anses
upprättat när ifylld Ship/Shore Safety Checklist
signerats av fartygets befälhavare och depåns eller
raffinaderiets ställföreträdare. Arbetsstället ska
anses avvecklat då fartygets befäl och depåns eller
raffinaderiets ställföreträdare genom att signera
checklistan på avsedd plats, förklarat att lossningen
avslutats på föreskrivet sätt.
14.1.6 Lastning av fartyg
Vid lastning av fartyg råder och ansvarar levererande depå eller raffinaderi över arbetsstället
innefattande fartygets disponerade kajplats och
använt ledningsnät från levererande depå eller
raffinaderi.
14.1.7 Fartyg med avtal gällande så kallad
Nyckelutlastning
Depåföreståndare och fartyg som uppfyller
säkerhets- och utbildningskrav för besättning
godkända av Göteborgs Hamn enligt avtal har
samordningsansvar. I dessa fall ligger ansvaret
på fartygets befälhavare för operationen på kajen.
Både innehavaren av kajutrustning för nyckelutlastning och fartyg som använder utrustningen
är skyldiga att omedelbart meddela förändringar
i utrustning eller handhavande av utrustning till
berörda användare.
14.1.8 Pumpning mellan företag
Vid pumpning mellan företag råder och ansvarar
mottagande företag över arbetsstället innefattande
använt ledningsnät. Företag som pumpar mellan
egna depåer råder och ansvarar över arbetsstället
innefattande använt ledningsnät.
14.1.9 Övriga arbeten
Vid arbeten utanför arrende- och tomträttsområden inom Energihamnen råder och ansvarar
beställaren av arbetet över arbetsstället. Arbetsstället är upprättat när ifyllt arbetstillstånd signerats av hamnbefäl. Arbetsstället är avvecklat då
Energihamnens hamnbefäl avsynat arbetsstället
och signerat tillståndet.
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14.2 ARBETSTILLSTÅND
14.2.1 Arbetstillstånd allmänt
Den som önskar utföra arbete inom arbetsställe
över vilket han inte råder, ska inhämta tillstånd av
den som råder över arbetsstället (arbetstillstånd).
Tjänstgörande hamnbefäl äger rätt att inspektera
och avbryta arbetet vid behov, även inne på arrendeområden.
14.2.2 Arbetstillstånd på Göteborgs Hamns
områden
Den som önskar utföra arbete på utrustning belägen
på Göteborgs Hamns mark-, kaj- och vattenområden
i Energihamnen, dvs. utanför arrende- och tomträttsområden, ska före arbetets påbörjande anmäla
detta till Energihamnen i Göteborg (bilaga H).

Ansökan om tillfälligt hetarbetstillstånd inom
Energihamnen ska inlämnas till Energihamnen
i Göteborgs Hamn före arbetets planerade igångsättning.

15 FÖ RE SK RIF T ER FÖ R S Ä K ERH E T S OCH L EDNINGS VA K T ER

14.2.4 Samordningstillstånd (gällande hetarbeten)

Med hänvisning till punkt 12.1 åligger det den operativt ansvarige oadingmaster att tillhandahålla
säkerhets- och ledningsvakter enligt nedanstående
föreskrifter. Det åligger den operativt ansvarige att
avgöra hur många säkerhets- och ledningsvakter
som omständigheterna kring den enskilda operationen kräver för att inte äventyra en säker hantering (se även punkt 15.5). Ledningsvakt ska övervaka ledningsnät som används för pumpning inom
Energihamnen i Göteborg. Vid pumpning på Göteborgs Hamn ledningsnät gäller särskild överenskommelse om vem som får utföra övervakningen.

I SRV:FS 2004:7 9§ fastslås att inom områden där
flera verksamhetsutövare hanterar brandfarliga
gaser och vätskor ska en av dem ha ansvaret för
att skyddsarbetet samordnas. Inom Energihamnen
i Göteborg har Göteborgs Hamn AB detta samordningsansvar. Respektive verksamhets tillståndsutfärdare har ansvaret för att hetarbeten
och planerade gasutsläpp anmäls för samordning.
Ansökan om samordningstillstånd görs via hamnens hemsida www.goteborgshamn.se där även
kompletterande information finns (bilaga J).

15.1 TILLÄMPNING

14.2.3 Hetarbeten
Utöver arbetstillstånd krävs för arbeten med öppen
eld, värme, heta ytor, gnistbildande verktyg eller
elektrisk utrustning, som icke är godkänd för att
användas där brandfarliga gaser kan uppträda,
särskilt tillstånd (s.k. hetarbetstillstånd). Hetarbetstillstånd på Göteborgs Hamns utrustning och områden får utfärdas av brandingenjör och certifierat
hamnbefäl. Hamnbefäl har även befogenhet att ej
tillåta eller med omedelbar verkan avbryta arbeten
om givna instruktioner inte följs eller risk för tillbud eller olycka bedöms föreligga (bilaga I).
Ansvaret för tillstånd för hetarbete ligger på den
som bedriver den tillståndspliktiga verksamheten
på respektive område. Dessutom finns ett ansvar
att vid behov samråda med Räddningstjänsten
och/eller Göteborgs Hamns brandingenjör.

15.5 MINSTA ANTAL SÄKERHETSVAKTER
15.5.1 Normalfall
Det ska finnas minst en säkerhetsvakt vid varje
fartyg som lossar eller lastar. Den som är säkerhetsvakt får inte samtidigt vara lossningsledare
eller ledningsvakt.
15.5.2 Undantag i Torshamnen
Vid lossning och lastning i Torshamnen vid kaj
800 och 801 föreskrivs följande:
vid lossning av ett fartyg ska två säkerhetsvakter
finnas på piren, varav en ständigt på fartygets kaj.
vid lossning av två fartyg samtidigt ska tre säkerhetsvakter finnas på piren, varav en ständigt på
varje kajplats.
15.5.3 Förstärkt övervakning

14.3 SAMARBETSKOMMITTÉN FÖR ENERGIHAMNEN I GÖTEBORGS HAMN
Samtliga arrende- och tomträttsinnehavare i
Energihamnen ska medverka i samarbetskommittén för Energihamnen i Göteborg. Samarbetskommittén behandlar och beslutar om gemensamma frågor avseende miljö, arbetsmiljö och
säkerhet samt andra gemensamma frågor. I
samarbetskommittén ingår även representanter
för Statoil och raffinaderiföretagen i Göteborg
samt representanter för Svenska Petroleum &
Biodrivmedel Institutet, Länsstyrelsen och Räddningstjänsten Storgöteborg. Göteborgs Hamn
utövar ordförandeskapet.

15.2 BEHÖRIGHET
Den operativt ansvarige oadingmaster ska ha
intyg över fullgjord utbildning för lossningsledare
som godkänts av Göteborgs Hamn. Den operativt
ansvarige ska dessutom ha god lokalkännedom
över aktuellt arbetsställe och dess utrustning.
Säkerhetsvakt/ledningsvakt ska utöver teoretisk
utbildning ha god praktisk kunskap om den verksamhet och de objekt som ska övervakas. Säkerhetsvakt/ledningsvakt ska i övrigt vara lämpliga
för uppgiften. Den operativt ansvarige oadingmaster ansvarar för att säkerhets- och ledningsvakter uppfyller kraven enligt ovan.

Med hänsyn till särskilda säkerhets- och miljörisker
kan hamnbefälet vid enskilt tillfälle föreskriva förstärkt övervakning.
15.6 2.6 JOURNALFÖRING
15.6.1 Säkerhetsvakt
Säkerhetsvakt, vid icke avtalsbundet fartyg, ska
vid lastnings- och lossningsoperation föra journal
enligt bilaga K. Förd journal ska efter varje lossnings- eller lastningsoperation överlämnas till den
för operationen ansvarig depå/raffinaderi samt
hamnbefäl.
15.6.2 Ledningsvakt

15.3 KÄNNETECKEN
Säkerhetsvakt/kajoperatör ska bära orange
skyddshjälm märkt Jetty Operator .

Ledningsvakt ska vid varje pumpning föra journal
enligt bilaga L. Förd journal ska efter avslutad
användning av ledning överlämnas till ansvarig
depå för operationen.

15.4 KOMMUNIKATION
Säkerhets- och ledningsvakt ska vara utrustad
med kommunikationsapparat av godkänd typ
(explosionssäker), vilken för säkerhetsvakt kan
utgöras av radio eller telefon och för ledningsvakt
av radio. Säkerhetsvakt ska under pågående lossnings- eller lastningsoperation stå i ständig förbindelse med fartyget och med depå/raffinaderi.

15.7 AVVIKELSERAPPORTERING
Säkerhets- och ledningsvakt ska omedelbart till
ansvarig depå för operationen rapportera avvikelser gentemot dessa driftföreskrifter eller av
Energihamnen givna instruktioner. Fel på utrustning ska omedelbart rapporteras till anläggningsägaren.

Ledningsvakt ska stå i ständig förbindelse med
säkerhetsvakt och med depå/raffinaderi under
pågående lossnings- eller lastningsoperation
samt med avlämnande och mottagande depå/
raffinaderi vid pumpningar mellan depåer.
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IMPORTANT INFORMATION
To be posted in a conspicuous place onboard

BILAGA

D

Procedures onboard ships in the Gothenburg
Energy Port in case of fire or outflow of product
FIRE
SOUND THE ALARM by repeated long signals with ship´s typhoon or alarm bells
CALL

Skarvik Harbour / Rya Harbour
and jetty 644 on VHF frequency 12
(or by phone +46 31 368 75 25 )
or by alarm button on the berth

Tor Harbour on VHF frequency 15 or 17
(or by phone +46 31 368 75 30 )
or by alarm button on the berth

MAKE ARRANGEMENTS TO FIGHT THE FIRE
STOP ALL CARGO OPERATIONS AND CLOSE ALL CARGO VALVES
CHECK THAT ALL TANK AND ULLAGE HATCHES ARE CLOSED
STAND BY TO DISCONNECT CARGO HOSES/ARMS
MAKE READY FOR THE EVENTUALITY OF UMBERTHING
OUTFLOW OF FAMMABLE/POISONOUS GAS OR LIQUID
STOP ALL CARGO OPERATIONS AND CLOSE ALL CARGO VALVES
SOUND THE ALARM by repeated long signals with ship´s typhoon or alarm bells
CALL

Skarvik Harbour / Rya Harbour
and jetty 644 on VHF frequency 12
(or by phone +46 31 368 75 25 )
or by alarm button on the berth

Tor Harbour on VHF frequency 15 or 17
(or by phone +46 31 368 75 30 )
or by alarm button on the berth

OTHER CARGO OUTFLOWS
STOP ALL CARGO OPERATIONS AND CLOSE ALL CARGO VALVES
CALL

Skarvik Harbour / Rya Harbour
and jetty 644 on VHF frequency 12
(or by phone +46 31 368 75 25 )
or by alarm button on the berth

Tor Harbour on VHF frequency 15 or 17
(or by phone +46 31 368 75 30 )
or by alarm button on the berth

INJURY TO PERSON
CALL

Göteborgs Hamn AB, Juni 2014, 10003, Version 1
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Skarvik Harbour / Rya Harbour
and jetty 644 on VHF frequency 12
(or by phone +46 31 368 75 25 )
or by alarm button on the berth

Tor Harbour on VHF frequency 15 or 17
(or by phone +46 31 368 75 30 )
or by alarm button on the berth

Göteborgs Hamn AB, Juni 2014, 10004, Version 1
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SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST
Original: Terminal

Copy 1: Ship

Copy 2: Jetty Operator

BILAGA

SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST

E

Date

1/4

E
2/4

If the ship is fitted, or is required to be fitted. with an Inert Gas System (IGS) the following points should be physically checked:

Berth

Inert Gas System
Date of Arrival

BILAGA

Ship

Term

Code

Remarks

Terminal

Time of Arrival

Operation

19. Fixed IGS pressure and oxygen content recorders
are working.

R

20. All cargo tank atmospheres are at positive pressure
with oxygen content of 8% or less by volume.

P
R

CODING OF ITEMS: A Agr
P
Re-check . See ISGOTT guidelines 26.3.2.2
For bulk liquid operations see Appendix 1 (Part C). For bulk liquefied gases see Appendix 2 (Part D).

PART
PART A
Bulk Liquid

BULK LIQUID GENERAL

PHYSICAL CHECKS

General

Ship

Term

Code

Remarks

1. There is safe access between the ship and shore.

R

2. The ship is securely moored.

R

3. The agreed ship/shore communication system is
operative.

A

System ................................................................................

R

Back up system .................................................................

4. The method of removing the vessel from the berth in an
emergency has been discussed and agreed, as appropriate.

General

21. The ship is ready to move under its own power.

A
R
A

26. Material safety data sheets (MSDS) for the cargo
transfer have been exchanged where requested.

Date of last Pressure test:

13.

30. The requirements for closed operations have been
agreed.

R

R

15. All cargo, ballast and bunker tank lids are closed.

R

rgency fire control plans are located

Gothenburg Port Authority, June 2014, 10005:1, Edition 1

Method ................................................................................

R

32. Where a vapour return line is connected, operating
parameters have been agreed.

A
R

33. Independent high level alarms, if fitted, are operational
and have been tested.

A
R

34. Adequate electrical insulating means are in place in
the ship/shore connection.

A
R

35. Shore lines are fitted with a non-return valve or procedures to a
ave been discussed.

P
R

36. Smoking rooms have been identified and smoking
requirements are being observed.

16. Sea and overboard discharge valves, when not in use,
are closed and visibly secured.

externally.

A
R

31. The operation of the P/V system has been verified.

14. The terminal
cargo and bunker connections
are properly secured with blank flanges fully bolted.

18.

Benzene Content ...............................................................

29. The agreed tank venting system will be used.

cargo and bunker connections are
properly secured with blank flanges fully bolted.

17. All external doors, ports and windows in the
accommodation, stores and machinery spaces
are closed. Engine room vents may be open.

H 2S Content .......................................................................

28. An International Shore Fire Connection has been
provided.

11. Temporarily removed scupper plugs will be constantly
monitored.
12. Shore spill containment and sumps are correctly
managed.

27. The hazards associated with toxic substances in
the cargo being handled have been identified and
understood.

Flashpoint of last cargo ..............................................°C

Mercaptan Content ...........................................................

9. The cargo transfer system is sufficiently isolated and
drained to allow safe removal of blank flanges prior
to connection.
10. Scuppers and save alls on board are effectively
plugged and drip trays are in position and empty.

Remarks

P
R

24. The procedures for cargo, bunker and ballast handling
have been agreed.

R

8. The terminal cargo and bunker hoses /arms are in
good condition, properly rigged and appropriate for
the service intended.

Code

R

6. The terminal re-fighting equipment is positioned
and ready for immediate use.

Date of last Pressure test:

Term

23. There are sufficient personnel on board and ashore
to deal with an emergency.

R

cargo and bunker hoses, pipelines and
manifolds are in good condition, properly rigged
and appropriate for the service intended.

Ship

R

25. The emergency, signal and shutdown procedure
to be used by the ship and shore have been explained
and understood.

7.

VERBAL VERIFICATION

22. There is an effective deck watch in attendance on
board and adequate supervision of operations on the
ship and in the terminal.

re hoses and fire-fighting equipment is
positioned and ready for immediate use.

5.

24

Bulk Liquid

BULK LIQUID GENERAL

Location ..............................................................................

A
R

37. Naked light regulations are being observed.

A
R

38. Ship/shore telephones, mobile phones and pager
requirements are being observed.

A
R

Insulated flanges on jetty manifold ..............................

Nominated smoking rooms:
..............................................................................................

39. Hand torches (flashlights) are of an approved type.
Gothenburg Port Authority, June 2014, 10005:2, Edition 1
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SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST
Date

BILAGA

BILAGA

SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST

E

E

Date

3/4

Bulk Liquid

General

Ship

Term

Code

4/4

If the ship is fitted with a crude oil washing (COW) system, and intends to COW, the following statements should be addressed.

Remarks

Crude Oil Washing

40. Fixed VHF/UHF transceivers and AIS equipment are on
the correct power mode or switched off.

radio transmitter aerials are earthed
and radars are switched off.

60. The COW checklists for use before, during and after
COW, as contained in the approved COW manual,
are avalilable and being used.

43. Electric cables to portable electrical equipment within
the hazardous area are disconnected from power.
44. Window type air conditioning units are disconnected.

46. Measures have been taken to ensure sufficient
mechanical ventilation in the pump room.

R

48. The maximum wind and swell criteria for operations
has been agreed.

Tank Cleaning

Ship

Term

61. Tank cleaning operations are planned during the ship´s
stay alongside the shore installation. If YES permission
has to be granted by the Harbour Office.

Yes/
No*

Yes/
No*

Code

Remarks

DECLARATION

Disconnect at 20 m/s
Unberth at: Instruction from Port Officer

49. Security protocols have been agreed between the Ship
Security Officer and the Harbour Office, if appropriate.

A

50. Where appropriate, procedures have been agreed
for receiving nitrogen supplied from shore, either for
inerting or pur
ks, or for line clearing
into the ship.

* Delete Yes or No as appropriate.

R

Stop operations at 20 m/s mean wind speed
A

52. Sludge/slop/dirty ballast will be discharged.

Remarks

* Delete Yes or No as appropriate.

47. There is provision for an emergency escape.

* Delete Yes or No as appropriate.

Code

If the ship is planning to tank clean alongside, the following statements should be addressed.

45. Positive pressure is being maintained insida the
accommodation, and air conditioning intakes, which
may permit the entry of cargo vapours, are closed.

51. Bunkering is planned.

Term

59. The Pre-Arrival COW checklist, as contained in
the approved COW manual, has been satisfactorily
completed.

41. Portable VHF/UHF trancievers are of an approved type.
42.

Ship

Level 1: Unscheduled checks of visitors and deliveries may occur by personnel from Harbour Office
Level 2 and above: Agreement to be established
between ship and port

A
P

Yes/
No*

Grade 1 ............................ Quantity ...............................

For the Ship

For the Terminal

Name .................................................................................................................

Name .................................................................................................................

Rank ...................................................................................................................

Position .............................................................................................................

Signature ..........................................................................................................

Signature ..........................................................................................................

Date ...................................................................................................................

Date ...................................................................................................................

Time ...................................................................................................................

Time ...................................................................................................................

Grade 2 ............................ Quantity ...............................
Sludge quantity ........................................................... m

A
P

W e have also made arrangements to carry out repetitive checks as necessary and agreed that those items
re-checked at intervals not exceeding 4 hours.
If to our knowledge the status of any item changes, we will immediately inform the other party.

A
P
Yes/
No*

We, the undersigned, have checked the above items in Parts A and B, and where appropriate, Part C or D,
in accordance with the instructions and have satisfied ourselves that the entries we have made are correct
to the best of our knowledge.

3

Slop quantity ............................................................... m3
Dirty ballast quantity ................................................. m3

If the ship is fitted, or is required to be fitted. with an Inert Gas System (IGS) the following statements should be addressed:
Inert Gas System

Ship

Term

Code

53. The IGS is fully operational and in good working order.

P

54. Deck seals, or equivalent, are in good working order.

R

55. Liquid levels in pressure/vacuum breakers are correct.

R

56. The fixed and portable oxygen analysers have been
calibrated and are working properly.

R

57. All the individual tank IGS valves (if fitted) are correctly
set and locked.

R

Remarks

Name

Date

Time

Sign

Jetty Operator informed
58. All personnel in charge of cargo operations are aware
that in the case of failure of the Inert Gas Plant, discharge
operations should cease, and the terminal be advised.
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SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST
Date

BILAGA

SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST

E

Date

Appendix 1

PART C

BULK LIQUID CHEMICAL

Bulk Liquid Chemicals

VERBAL VERIFICATION
Ship

Term

Code

1. Material Safety Data Sheets are available giving the
necessary data for the safe handling of the cargo.
2. A manufacturers inhibition certificate, where applicable,
has been provided.

P

PART

BULK LIQUEFIED GASES

Bulk Liquefied Gases

VERBAL VERIFICATION
Ship

Term

Code

Remarks

2. A manufacturers inhibition certificate, where applicable,
has been provided.

P

3. The water spray system is ready for immediate use.
4. There is sufficient suitable protective equipment
(including self-contained breathing apparatus) and
protective clothing ready for immediate use.

4. Counter measures against accidental personal contact
with the cargo have been agreed.
A

5. Hold and inter-barrier spaces are properly inerted or
filled with dry air, as required.
6. All remote control valves are in working order.

6. Cargo system gauges and alarms are correctly set
and in good order.

7. The required cargo pumps and compressors are in
good order, and the maximum working pressures have
been agreed between ship and shore.

7. Portable vapour detection instruments are readily
available for the products being handled.

A

8. Re-liquefaction or boil off control equipment is in
good order.

8. Information on fire-fighting media and procedures has
been exchanged.

9. The gas detection equipment has been properly set for
the cargo, is calibrated, has been tested and inspected
and is in good order.

9. Transfer hoses are of suitable material, resistant to the
action of the products being handled.
10. Cargo handling is being performed with the permanent
installed pipeline system.

E

Appendix 2

1. Material Safety Data Sheets are available giving the
necessary data for the safe handling of the cargo.

3. Sufficient protective clothing and equipment (including
self-contained breathing apparatus) is ready for immediate use and is suitable for the product being handled.

5. The cargo-handling rate is compatible with the automatic shut down system, if in use.

Remarks

BILAGA

P

10. Cargo system gauges and alarms are correctly set
and in good order.
11. Emergency shutdown systems have been tested
and working properly.
12. Ship and shore have informed each other of the
closing rate of ESD valves, automatic valves or
similar devices.
13. Information has been exchanged between ship and shore
on the maximum/minmum temperatures/pressures
of the cargo to be handled.

A

Ship ..................................................................................s.
Shore ...............................................................................s.

A

14. Cargo tanks are protected against inadvertent
overfilling at all times while any cargo operations
are in progress.
15. The compressor room is properly ventilated;
the electrical motor room is properly pressurised
and the alarm system is working.
16. Cargo tank relief valves are set correctly and actual
relief valve settings are clearly and visibly displayed.
(Record settings below)

Tank No 1

Tank No 5

Tank No 8

Tank No 2

Tank No 6

Tank No 9

Tank No 3

Tank No 7

Tank No 10

Tank No 4
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ANVISNINGAR OCH REGLER FÖR SPOLNING
MED VATTEN AV FARTYGSTANKAR
I GÖTEBORGS HAMN AB:S ENERGIHAMNAR

BILAGA

ANVISNINGAR OCH REGLER FÖR SPOLNING
MED VATTEN AV FARTYGSTANKAR
I GÖTEBORGS HAMN AB:S ENERGIHAMNAR

G
1/3

BAKGRUND OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

3.2

Underkarburerad atmosfär

3.2.1 Ventilering
1.0

INTERNATIONELLA OCH SVENSKA REGLER
All rengöring av fartygstankar medför risk för antändning av brännbara gaser i dessa. Rengöring medför
också utströmning av brännbara och hälsofarliga gaser.
Fartygstankar får därför rengöras inom hamnområde
endast om det som säges i dessa regler uppfylles.
Beträffande verksamheten på oljetankfartyg har International Chamber of Shipping, Oil Companies International
Marine Forum och International Association of Ports and
Harbours utgivit säkerhetsanvisningar i
l
Safety Guide for Oil Tankers and T
ra upplagan utgiven år 1984.

2.2.4 Säkerhetsvakt skall även finnas på däck vid ilandpumpning av tankspolvatten.
2.3

2.4

2.5

2.6

I fråga om handhavande av inertgassystem skall dessutom handbok för systemet och anvisningar för inertgasanläggningar Revised Guidelines for Inert Gas Sy
i dess senaste lydelse (MSC/Circ 353) antagna av IMO:s
sjösäkerhetskommitté följas.

2.7

2.1

Gasmätning
Erforderliga gasmätningar skall utföras av behörig
person. Denna person skall inneha behörighet enligt
punkt 2.3.2. Mätresultaten skall antecknas.

2.2

Säkerhetsvakt

2.2.1 Fartygets befälhavare skall utse säkerhetsvakt. Säkerhetsvakt skall inneha specialbehörighet för oljelasthantering eller kemikalielasthantering eller båda,
beroende på fartygets last.
2.2.2 Innehav av specialbehörighet skall styrkas med behörighetsbevis som utvisar att innehavare uppfyller krav
i Regel V/I punkt 2 eller Regel V/2 punkt 2 i 1978 års
Internationella Konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (STCW).
2.2.3 Säkerhetsvakt skall finnas på däck vid spolning av
fartygstank som innehållit brandfarlig vätska med en
flampunkt lägre än 60°C (sluten behållare). Likaledes
skall säkerhetsvakt finnas på däck vid spolning av
fartygstank då spolvattnets temperatur understiger
flampunkten hos den vätska som tank innehållit med
mindre än 10°C.
Göteborgs Hamn AB, Juni 2014, 10007, Version 1

32

Checklista

Om tank har ett ventilationssystem som är gemensamt
med andra tankar och ovanstående villkor inte är uppfyllda, skall denna tank avskiljas från det gemensamma
ventilationssystemet.

Kommunikation

Ventilering
Ventilering får endast ske genom tankarnas
ventilationssystem.
Kontroll
Hamn äger rätt tillse att utrustning för tankrengöring
och ventilering är i tillfredsställande skick och den
föreslagna metoden tillämplig.

3.2.2 Bärbar spolmaskin
Om bärbar spolmaskin används skall alla slangkopplingar vara anslutna innan spolmaskinen införes i tank
och de får inte kopplas loss förrän maskinen tagits upp
ur tank.
3.2.3 Förhöjd gaskoncentration

3.0

RENGÖRING AV FARTYGSTANK SOM INNEHÅLLIT
BRÄNNBAR VÄTSKA , VARS FLAMPUNKT ÄR
LÄGRE ÄN 60°C
Inledning
Rengöring av tank får endast ske i inert, underkarburerad
eller ej kontrollerad atmosfär i hamnområde om nedanstående säkerhetsföreskrifter och villkor är uppfyllda.

Tank överstigande 3000 m3 får ej rengöras.
3.3.2 Spolmaskinens kapacitet
Kapaciteten för vartdera munstycket i spolmaskin får inte
överstiga 17,5 m3/h och den sammanlagda kapaciteten
hos spolmaskinerna i tank får ej överstiga 110 m3/h.
3.3.3 Bärbar spolmaskin
Om bärbar spolmaskin används skall alla slangkopplingar
vara anslutna innan spolmaskinen införes i tank och de
får inte kopplas loss förrän maskinen tagits upp ur tank.
3.3.4 Recirkulation
Använt tankspolvatten får ej användas på nytt.
3.3.5 Ånga
Anga får ej införas i tanken under spolning.
3.3.6 Kemiska tillsatsmedel
Kemiska tillsatsmedel får ej användas.
3.3.7 Värmning av spolvatten

Vid användning av varmt spolvatten se 3.2.8.

3.3.8 Dränering

Spolvatten får värmas till högst 60°C.

Tank skall hållas dränerad under spolning. Om vattennivån blir onormalt hög skall spolning avbrytas.

3.1

Inert atmosfär
Innan tankspolning påbörjas skall tankatmosfären
kontrolleras för att säkerställa att oxygenhalten inte
överstiger 8 volymprocent i hela tanken. Under hela
spolningsarbetet skall övertryck hållas i systemet.
Inertgas som inblåses för att behålla detta övertryck
skall omsorgsfullt kontrolleras med avseende på
syrehalt.
Om syrehalten överstiger 8 volymprocent i lasttank
eller sloptank eller om undertryck har utvecklats i tank,
skall spolningen upphöra och tanken fyllas med inertgas
till dess syrehalten är 8 volymprocent eller mindre överallt i tanken. Vad som ovan sagts beträffande maximal
oxygenhalt gäller endast atmosfär innehållande kolväten.
I brännbar atmosfär innehållande gaser från kemikalier
kanvärdet på säker oxygenhalt vara lägre och måste
verifieras i varje särskilt fall.

3.3.9 Statisk elektricitet

3.2.5 Ånga

Försiktighetsåtgärder för att förhindra urladdning av
statisk elektricitet skall iakttagas enligt de anvisningar
som redovisas under 1.0.

Ånga får ej införas i tank under spolning.
3.2.6 Statisk elektricitet
Försiktighetsåtgärder för att förhindra urladdning av
statisk elektricitet skall iakttagas enligt de anvisningar
som redovisas under 1.0.

4.0

3.2.7 Kemiska tillsatsmedel

Varmt spolvatten får användas under följande villkor:
Uppgår spolvattnets temperatur till högst 60°C skall
spolningen avbrytas om gaskoncentrationen stiger till
50% av LFL.
När spolvätskans temperatur överstiger 60°C skall
spolningen avbrytas om gaskoncentrationen stiger till
35% av LFL.
Avbruten spolning får upptas först när gaskoncentrationen genom fortsatt ventilering sjunkit till 20% av LFL.
3.2.9 Dränering
Tank skall hållas dränerad under spolning. Om vattennivån blir onormalt hög skall spolning avbrytas.

RENGÖRING AV FARTYGSTANK SOM INNEHÅLLIT
BRÄNNBAR VÄTSKA , VARS FLAMPUNKT ÖVERSTIGER 60°C
Rengöring av tank får ske med vatten som ej innehåller
kemikalietillsatser och vars temperatur understiger
flampunkten för den vätska som tank innehållit med
minst 10°C. I andra fall skall försiktighetsåtgärder
enligt 3.1, 3.2 och 3.3 äga tillämpning.

Kemiska tillsatsmedel får användas om spovattnets
temperatur inte överstiger 60°C. Befälhavare måste
härvid förvissa sig om att avlämning av sådant kemikaliebemängt spolvatten kan ske.
3.2.8 Spolning med varmt vatten

2/3

Ej kontrollerad atmosfär

Spolningen skall avbrytas om gaskoncentrationen stiger
till 50% av LFL. Spolningen kan återupptagas när gaskoncentrationen genom fortsatt ventilering sjunkit till
20% av LFL.

Använt tankspolvatten får ej användas på nytt.

G

3.3.1 Maximal tankvolym

3.2.4 Recirkulation

De föreskrifter som meddelats av Sjöfartsverket eller är
internationellt gällande regelverk rörande fartygs byggnad, utrustning och handhavande skall vara uppfyllda.

ANVISNINGAR

Mätning skall under spolning ske med regelbundna
intervaller som vid spolningens början skall vara täta.
Mekanisk ventilation skall ske kontinuerligt.

Vid rengöring, ventilering och avlämnande av spolvätska
skall säker förbindelse mellan säkerhetsvakt och
hamnbefäl vara upprättad och vidmakthållas.

Anm. Ny upplaga av Tanker Safety Guide (Chemicals) benämnd
International Safety Guide for Chemical Tankers and
Terminals beräknas utkomma under början av år 1987.

2.0

Befälhavare skall till hamnen anmäla sin avsikt att
rengöra eller ventilera fartygets tankar minst 6 timmar
innan arbetet får påbörjas.
Tankrengöringen får påbörjas först efter det att checklista (bilaga) ifyllts av befälhavare och godkänts av
hamnbefäl.

Beträffande verksamheten på kemikalietankfartyg har
International Chamber of Shipping utgivit säkerhetsanvisningar i Tanker Safety Guide (Chemicals).

Arbete på fartyg skall utföras med iakttagande i tilllämpliga delar av de båda ovannämnda internationella
anvisningama.

Anmälan

Före spolningen skall tank ventileras tills gaskoncentrationen i atmosfären reducerats till 1O% eller mindre av
den undre flambarhetsgränsen (LFL).

3.3

BILAGA

5.0

SLOPTANK
Användning av slop- eller lasttank för recirkulation eller
uppsamling av spolvatten får endast ske efter tillstånd
av behörigt hamnbefäl.

Anm. Det finns alltid risk för transport till sloptank av gas och
elektrostatiska laddningar genom dränering och
därmed risk för att atmosfären i sloptank blir flambar
och elektrostatiskt uppladdad. Sloptank som ej skyddas
genom inertgas skall därför noggrant ventileras så att
atmosfären hålles underkarburerad, vilket underlättas
genom att högsta möjliga vätskenivå hålles. Kontroll
genom mätning skall ske med täta mellanrum eller
kontinuerligt. Fritt fall av spolvatten är ej tillåtet i slopoch lasttank.det på säker oxygenhalt vara lägre och
måste verifieras i varje särskilt fall.
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CHECKLISTA FÖR SPOLNING AV
FARTYGSTANKAR I GÖTEBORGS HAMN AB:S
ENERGIHAMNAR

ARBETSTILLSTÅND

BILAGA

G

BILAGA

H

FÖR ARBETEN INOM GÖTEBORGS AB ENERGIHAMNAR
Original: Hamnkontoret

3/3

Kopia: Arbetsplatsen

1/2

Nr. ........................................

1 7. ANSÖKAN
Fartygets namn ......................................................................

Hamn ..............................................................................

Kajplats .............................................

Datum då spolning skall utföras ..................................................... Tid då spolning skall utföras, från klockan ....................... till klockan .......................
Denna checklista är ett komplement till Ship/Shore safety Checklist, vilken senare alltid skall ifyllas så snart fartyg kommer till kaj. Spolning av
fartygstank får ej utföras förrän denna checklista ifyllts och Hamnbefäl givit tillstånd till spolningen. Spolningen skall omedelbart avbrytas om
förhållandena ombord eller iland så påfordrar. Spolning får ej återupptas förrän Hamnbefäl givit sitt tillstånd därtill.

A

ALLMÄNT (BESVARAS ALLTID)

A1

Är fartygets befäl ombord införstådda med gällande regler för tankspolning i hamnen?

A2

Har erforderliga kommunikationer upprättats mellan fartyg och kaj och vidmakthålles dessa?

A3

Skall ventilering av fartygets tankar ske?

A4

Har de tankar som ska spolas innehållit vätska med en flampunkt understigande 60°C?

A5

Understiger spolvattnets temperatur flampunkten hos vätskan i de tankar som skall
spolas med mindre än 10°C?

A6

Fungerar spolvattnets temperaturmätningsutrustning oklanderligt?

A7

Har säkerhetsvakt med styrkt behörighetsbevis utsetts för övervakning på däck under
hela spolningens gång?

A8

Skall ilandpumpning av spolvatten ske under spolningens gång?

A9

Då A8 besvarats jakande: Har säkerhetsvakt med styrkt behörighetsbevis utsetts för
övervakning på däck av spolvattnets ilandpumpning?

B

SPOLNING I INERT ATMOSFÄR

B1

Skall spolning ske i inert atmosfär?

B2

Fungerar inertgasanläggning och erforderlig mätningsutrustning oklanderligt?

C

SPOLNING I UNDERKARBURERAD ATMOSFÄR

C1

Skall spolning ske i underkarburerad atmosfär?

C2

Fungerar erforderlig gasmätningsutrustning oklanderligt?

Ja

Nej

£
£
£
£
£
£
£
£
£

£
£
£
£
£
£
£
£
£

Anmärkning

1.

Entreprenör ............................................................................................................................................................................................................................

2.

Arbetsplats .............................................................................................................................................................................................................................

3.

Arbetsbeskrivning .................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

4.

Ansvarig arbetsledare ......................................................................

Telefon ...............................................................................................................

5.

Tillståndshavare ................................................................................

Telefon ...............................................................................................................

6.

Projektledare (vid flera företag eller underentreprenörer) .............................................................................................................................................

7.

Planerad start för arbete 20 ............

.............. ..............

Planerad klart 20 ..............

.............

.............

8. TILLFÄLLIGT HETARBETSTILLSTÅND
Giltighetstid: Från 20 ..............

............... ................

Till 20 ..............

...............

..............

Hetarbetstillståndsnr ..............................

9. ARBETSVILLKOR
Skyddsutrustning/utbildningar
Samtliga har Grönt kort-utbildningen
Flytväst
Hjälm
LEL H2S O2
Skyddsglasögon
Personlig gasvarnare
Filtermask
Ba-set/Friskluftsmask
Övrigt .........................................................

Åtgärder
Gastester
Avspärrning ..................... meter
Elektrisk frånkoppling
Fläns-/Ventilöppning ....................................
Säkerhetsvakt ...................................st/team
Staket ström På/Av
Ledningsvakten informeras vid
inträde i p-stationer och arbete på
Göteborgs Hamn AB:s rörledningar

Riskanalyser
Arbete på hög höjd
Ställningar
Slutet utrymme
Asbest
Svavelväte
Kvävgas
Tunga lyft
Schaktning eller pålning

10. NÄRLIGGANDE DEPÅER/FARTYG

£ £
£ £

Depå ....................................................................................................................................
Depå ....................................................................................................................................

Tillstånd givet av .................................... Tid ......................

Depå ....................................................................................................................................

Tillstånd givet av .................................... Tid ......................

Kontakt skall göras p.g.a.:

D

SPOLNING I EJ KONTROLLERAD ATMOSFÄR

D1

Skall spolning ske i annan än inert eller underkarburerad atmosfär?

D2

Understiger volymen hos de tankar som skall spolas vardera 3000 m och understiger
varje spolmunstyckes kapacitet 17,5 m3/h och understiger den sammanlagda kapaciteten
hos spolmunstyckena i varje sådan tank 110 m3/h?

Allmäninfo

Driftsbegränsning

£ £
£ £

11. SÄKERHETSINFORMATION OCH TILLSTÅNDSGIVNING

£ £

Tillståndsgivning

3

£ £

Grönt kort-kontroll gjord av Göteborgs Hamn AB på
tillståndshavaren via databasen på www.grontkort.nu
Ja
Nej

Fartyget har tillstånd att utföra spolning under förutsättning att
givna anvisningar följes.

Datum ...........................................................................................................

Datum ...........................................................................................................

Fartyg ............................................................................................................

GÖTEBORG HAMN AB

Namnteckning .............................................................................................

Namnteckning .............................................................................................

Frånkoppling av detektorer

Jag är införstådd med ovanstående arbetsvillkor och förbinder mig
härmed genom min underskrift att följa dessa arbetsvillkor.
..........................................................................................................................
Tillståndshavare/arbetsledare

.......................................................................................................................

Göteborg 20 ................

Tillståndsgivare

12. GILTIGHETSTID
Jag har kontrollerat och sanningsenligt besvarat vederbörliga punkter
i denna checklista och tagit del av gällande regler för tankspolning
med vatten i hamnen samt förbinder mig att följa dessa.

Tillstånd givet av .................................... Tid ......................

.................. ..................

Tillståndet gäller fram till kl. 16.00 om inget annat angivits nedan. Vid nödlägesalarm upphör tillståndet omedelbart.
Arbetsplatsen skall då säkras och nytt tillstånd sökas när faran är över.
End. Kallarb.

Datum ...................... kl. ................... Avslutas kl.................... Tillståndsgiv. sign. ................................. Tillståndshavare .................................
Datum ...................... kl. ................... Avslutas kl.................... Tillståndsgiv. sign. ................................. Tillståndshavare .................................
Datum ...................... kl. ................... Avslutas kl.................... Tillståndsgiv. sign. ................................. Tillståndshavare .................................
Datum ...................... kl. ................... Avslutas kl.................... Tillståndsgiv. sign. ................................. Tillståndshavare .................................
Datum ...................... kl. ................... Avslutas kl.................... Tillståndsgiv. sign. ................................. Tillståndshavare .................................

13. AVSLUTAT JOBB
Härmed intygas att arbetet:

Namnförtydligande ....................................................................................
Befattning .....................................................................................................

Fortgår och ersätts av tillståndsnummer .....................................
Är avslutat och allt är återställt

Namnförtydligande ....................................................................................
Befattning .....................................................................................................

Arbetsplatsen är städad

Tillståndshavare/Entreprenör: .........................................................................................................................

20 ..............

.................

..................

Tillståndsgivare:

20 ..............

.................

..................

.........................................................................................................................

För att nå tillståndsgivaren ring 031- 368 75 29 dagtid (07.00 15.30) och 031- 368 75 25 kvällar och helger.
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ANVISNINGAR

TILLFÄLLIGT HETARBETSTILLSTÅND

BILAGA

H

BILAGA

(FÖRETAG INOM GÖTEBORGS ENERGIHAMN)
Denna kopia till: Föreståndare, Entreprenör
Säkerhetssamordnare, Brandskyddsingenjör

2/2

Tillståndsnr: ..............................

I
1/2

1-7. ANSÖKAN
Behöriga att ta ut tillstånd är, person med erforderlig kompetens och Grönt kort utbildning vid Energihamnen
i Göteborgs Hamn. Ansökan skall lämnas till tillståndsgivaren 24 timmar före avsedd start för arbete.

Gäller för tiden fr.o.m. ............................................................................

Vid hetarbeten inom Göteborgs Hamn AB:s samordningsansvarsområden skall alltid arbetstillstånd sökas vid
Göteborgs Hamn AB:s Hamnkontor.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

OBS! Skriftligt arbetstillstånd skall finnas tillgängligt på arbetsstället. Vid fler än 1 entreprenör vid
arbetsstället skall samtliga tillstånd vara anslagna på platsen. När arbetet avslutats för dagen skall
tillståndet lämnas in till Göteborgs Hamn AB:s Hamnkontor.
8. TILLFÄLLIGT HETARBETSTILLSTÅND
Ansökan om tillfälligt hetarbetstillstånd görs hos brandingenjören i Göteborgs Hamn AB:s Energihamn.
9. ARBETSVILLKOR
Tillståndssökande för arbetet fyller vid ansökan i föreslagna arbetsvillkor. Tillståndsgivaren kan föreskriva
ytterligare villkor.
10. NÄRLIGGANDE DEPÅER/FARTYG/UTRUSTNING
I samband med tillståndsgivning anger Göteborgs Hamn AB:s Energihamn vilka depåer som ligger inom 25 m
från arbetsstället som måste informeras, och godkänna hetarbete.
11. SÄKERHETSINFORMATION & TILLSTÅND
För entreprenörer (icke anställd hos Göteborgs Hamn AB) som signerar i denna ruta tillkommer ansvar,
utöver arbetsvillkor, att se till att arbetsmetod och utrustning uppfyller lagar, regler och förordningar.
Den som råder över upprättat arbetsställe ansvarar för att lagar, förordningar, övriga myndighetsvillkor
samt arbetstillståndets givna villkor efterlevs. Observera att samordningsansvarig skall utses då fler än
ett företag utför arbetet inom upprättat arbetsställe enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). I detta fall
skall denne skriva under arbetstillståndet.
12. GILTIGHETSTID
Arbetstillståndet kan förlängas maximalt 5 arbetsperioder. Detta förutsätter att givna villkor gäller även
förlängningstiden. I annat fall måste nytt arbetstillstånd sökas.
13. AVSLUTAT JOBB
I samband med avveckling av arbetsstället meddelas Göteborgs Hamns Energihamn. Samordningsansvaret ligger
kvar på tillståndshavare tills arbetsstället avvecklats av Göteborgs Hamn AB:s hamnkontor.

t.o.m. ...............................................................................................................................

Arbetsplats (+koordinater): ..................................................................................................................................................................................................................

Anläggningens föreståndare för brandfarlig vara: .........................................................................

Telefon: .............................................................................

Arbetet utförs av (namn och företag): ...............................................................................................

Telefon: .............................................................................

Arbetet leds av: .....................................................................................................................................

Telefon: .............................................................................

Arbetstillstånd utkvitteras hos: .........................................................................................................

............................................................................................

Arbetsbeskrivning:

Tillståndsvillkor:

Gnistskydd används

Brunnar täckes

Egen kontinuerlig gasmätning

Arbetsplatsen gasfriförklaras innan arbetet påbörjas

Arbetsplatsen bevakas av ............................. st. säkerhetsvakter

Ej hetarbete vid pumpning/hantering av brandfarligvara klass 1 eller 2a inom .................... meter från ventiler, flänsar el. dyl.
Ej hetarbete vid kaj när fartyg hanterar brandfarligvara klass 1 eller 2a
Närliggande depå informeras innan arbetet påbörjas .................
Vatten från brandpost dras fram till arbetsplatsen

Pulversläckare ........... st. á ............. kg placeras vid arb.platsen

Flamdetektorer stängs av

Ledningsvakt informeras

Tillstånd från fartyg samt kontroll av befintlig/sista last/slop ej brandfarlig vara klass 1 & 2a
................................................................................................................................................................................................................................................
Tillståndet gäller endast i kombination med giltigt arbetstillstånd.
Tillämpliga säkerhetsföreskrifter på blankettens baksida skall följas om ej annat avtalats.
Hamnkontor meddelas dagligen innan hetarbete påbörjats på telefon 031-368 75 23 (dagtid) eller 031-368 75 25 (kvällar och helger).
Vid olycka, larm, utsläpp eller övning skall arbeten omedelbart avbrytas.
Vid arbete efter 16.00 skall hamnkontoret underrättas.
Om förhållanden som tid, plats eller andra väsentliga förutsättningar ändras krävs nytt tillstånd.

DET HÄR SKALL DU GÖRA OM DET HÄNDER EN OLYCKA I ENERGIHAMNEN
Brand

Utsläpp till mark/vatten

1. Tryck på närmaste brandlarmsknapp eller ring ..................... 112

1. Larma Skarviksporten ............................................. 031-368 75 05

2. Larma Skarviksporten ............................................. 031-368 75 05

2. Uppge typ av produkt
Exempel: bensin, diesel, etc

3. Uppge vem som larmar, var/vad som brinner, bekämpa elden
med hjälp av personal och material som finns tillgängligt

3. Uppge exakt plats för utsläppet, kaj, fartyg, depå, etc

4. Se till att brandfordon möts och visas till brandplatsen

Trafikolycka med farligt gods

Personskada

1. Larma alltid på telefonnummer ................................................. 112

1. Larma alltid på telefonnummer ................................................. 112

2. Larma Skarviksporten ............................................. 031-368 75 05

2. Larma Skarviksporten ............................................. 031-368 75 05

3. Uppge exakt plats för olyckan

3. Uppge antal skadade och skadornas art samt exakt adress

4. Ange det farliga godsets klass och UN-nummer
Exempel: 33/1203 (Bensin), 30/1202 (Diesel)

4. Se till att någon alltid är hos den/de skadade
Se till att ambulansen möts och visas till olycksplatsen!

Uppträd alltid efter principen
RÄDDA LARMA SLÄCK

Jag har tagit del av och förstått ovanstående information och villkor för detta tillstånd.

...........................................................................................................
Utförares/arbetsledares underskrift

...............................................................................................................................................
Föreståndare för brandfarlig vara inom aktuellt arbetsområde

...................................................................................................................................................................................
Utfärdares underskrift

Datum: 20 .................................................

Brandingenjör telefon 031-368 75 23 Mail: hetaarbeteneh@portgot.se
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

BILAGA

I
2/2

1.

Föreståndaren för brandfarlig vara är ansvarig för att hetarbetet bedrivs enligt gällande bestämmelser. (Att hantering av brandfarlig
vara sköts enligt för arbetet gällande villkor och restriktioner, att relevanta ändringar i verksamheten kommuniceras till berörda
entreprenörer med mera.)

2.

Tillståndsmottagare (Utförare eller arbetsledare) är ansvarig för att arbetet utförs enligt villkoren i tillståndet inklusive denna baksida.
Det vill säga att rätt utrustning finns på plats, att instruktioner i tillståndet följs.

3.

Ansvarig arbetsledare är ansvarig för att utförarna har rätt kompetens, utbildning och utrustning. Exempelvis att Heta arbeten certifikat
finns i de fall detta är branschpraxis (bland annat värmningsarbeten samt svets, skär och takläggningsarbeten) samt att gasmätning
görs av person med rätt kompetens. Rätt kompetens varierar beroende på det aktuella arbetsstället och arbetet. I tveksamma fall skall
utfärdare och/eller föreståndare delta i bedömningen.

4.

Hetarbete är allt arbete med öppen låga, gnistbildande och värmebildande verktyg som kan ge gnista eller värme som är tillräckliga för att
antända en välkarburerad antändbar gas. Exempel på hetarbeten inom oljehamnen är: värmepistoler, svetsutrustning, kapmaskin, batteridriven
skruvdragare. Elutrustning, som ej är i Ex-klassat utförande, mobiltelefoner, kameror, videoutrustning och mätutrustning som drivs med
batteri. Arbeten med grävmaskin, skylift och liknande. Biltrafik inom exklassade zoner. Ej exklassade pumpar och fläktar. Tryckluftsdriven
utrustning kräver vanligtvis ej något hetarbetstillstånd (förutsatt att det ej finns risk för mekaniska gnistor under själva arbetet).

5.

Innan arbetet påbörjas:

a)

Allt lättantändligt material avlägsnas från arbetsplatsen inom 15 meter. Vid torr väderlek skall marken vattnas.
Oljespill på mark skall saneras.

b)

Markbrunnar tätas inom 15 meter från arbetsplatsen.

c)

Vid inomhusarbete skall brandcellsgränser ses över och vid behov tätas.

d)

Vid arbete med risk för ansamling av brandfarliga gaser skall ventilationen anpassas för att eliminera denna risk.
Observera att explosionsskyddad ventilationsutrustning kan krävas i vissa fall.

6.

Arbetsplatsens släckutrustning skall förvaras lättillgängligt. All personal skall kunna hantera den rätt.

7.

Gasflaskor märks med väl synlig skylt enligt gällande standard. Gassvetsaggregaten skall vara försedda med bakslagskydd,
backventiler, fastplacerad avstängningsnyckel och skyddshandske. Efter utfört arbete och vid arbetsdagens slut placeras
utrustningen på anvisad plats.

8.

Vid arbete där en konstruktion kan leda värme till brännbart material (takläggning, svets på balk i vägg med mera) kontrolleras regelbundet
att det ej pågår begynnande glödbrand eller risk för antändning. Kontroll skall också utföras vid paus / rast eller i samband med avslutat
arbete därefter görs ytterligare kontroller minst en timme efter avslutat arbete.

9.

Vissa områden inom oljehamnsområdet kan vara kontaminerade av tidigare spill. Vid framsipprande läckage i samband med exempelvis
grävning skall arbetet omedelbart avbrytas tills läckaget konstaterats vara ofarligt ur brand- och explosionshänseende.

10. Elledningar och manöveranordningar för svetsaggregat och belysning med mera skall vara hela och väl skyddade från mekanisk åverkan.
Ansluten elutrustning får ej lämnas obevakad på arbetsplatsen. Svetsaggregatens återgångsledning placeras så nära svetsstället som möjligt.
11. Förbud mot ej exskyddade mobiltelefoner råder inom vissa zoner.
12. Generellt rökförbud råder inom Energihamnens område. Rökning är dock tillåten i särskilt anvisade utrymmen.
13. Vid arbeten där gasmätning krävs skall denna dokumenteras skriftligt antingen på denna blankett eller i annan dokumentation.
Dokumentationen skall åtminstone innefatta nedanstående punkter.

Gasmätning:
Datum: ............................... Tid: ........................................ Värde: ........................................ % LEL .................................... Kontrollant: .................................
Datum: ............................... Tid: ........................................ Värde: ........................................ % LEL .................................... Kontrollant: .................................
Brandingenjör telefon 031-368 75 23. Mail: hetaarbeteneh@portgot.se
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SÄKERHETSVAKT JOURNAL
Original: Uppdragsgivare

Kopia 1: Ledningsägare

LEDNINGSVAKT JOURNAL

BILAGA

K

Kopia 2: Säkerhetsvakt

Original: Uppdragsgivare

För ifyllande: Se instruktion driftföreskrifter

BILAGA

L

Kopia: Ledningsägare

För ifyllande: Se instruktion driftföreskrifter

1. SÄKERHETSVAKTER

1. LEDNINGSVAKTER

Säkerhetsvakt namn (textas)

Skifttid: År Datum Klockan

Namnteckning (vid avlösning)

Ledningsvakt namn (textas)

1.

1.

2.

2.

3.

3.

2. FARTYG

Skifttid: År Datum Klockan

Namnteckning (vid avlösning)

2. PUMPNINGSADRESSER

Fartygets namn

Fartyget förtöjt kl:

Produkter

Ledning

Kaj nr

Pumpning från/till

Beräknad avgång

Till fartyg eller depå
Namn

Från fartyg eller depå
Namn

Typ av produkt
och kvantitet

Pumpning
beräknad avslutad

Kaj nr

3. FÖRE PUMPNING
Tillkoppling
Färdig kl:

Inspektion
kajmanifold

Inspektion
slangutrustn.

Inspektion
block ventil

Inspektion drän.
och vent. ventil

Inspektion
brandutrustning

Inspektion
pågående arb på kaj

Kontroll
kommunikation

3. FÖRE PUMPNING
Ledn. kontrollerad
enl. checklista

Handman. vent.
kontrollerade

Fjärrstyrda vent.
kontrollerade

Drän. och vent.
ventiler kontrollerade

Påg. arb. vid ledn.
kontrollerade

Kontr. kommunikation
med depåansvarig

4. PUMPNING
Start klockan

Tider för start och stopp av pumpning
Stopp klockan
Datum

4. PUMPNING

Anledning till stopp

Tider för start och stopp av pumpning
Stopp klockan
Datum

Start klockan

Anledning till stopp

5. KONTROLLER VID PUMPNING
Kontroll av kommunikationer
Datum
Tid
Datum
Tid

Kontroll av vattenområden och VRU
Datum
Tid
Datum
Tid

Datum

Tid

Kontroll manifoldtryck
Tryck
Datum

Tid

Tryck

5. KONTROLLER VID PUMPNING
Datum

Tid

Tryck

Kontroll av ledningstryck
Datum
Tid
Tryck Datum

Tid

Tryck

Kontroll för läckage. Kontroll kommunikation med depåansvarig
Datum
Tid
Datum
Tid
Datum
Tid

6. EFTER AVSLUTAD PUMPNING
Frånkoppling
Färdig kl:

Ventiler stängda,
blindblock dragna

Slangar och lastarmar återställda

Drän. och vent. ventiler
har tät förslutning

Spilltråg tömda,
avlopp återställda

Kaj rengjord

Brandutrustning
återställd

6. EFTER AVSLUTAD PUMPNING
Avslutat pumpning
Datum
Tid

Ledning tömd, sugn. blåsn.
Datum
Tid

Ledning stängd, plomberad
Datum
Tid

Allt återst. som före pumpning
Datum
Tid

7. AVVIKELSER
1. Tid > 2 timmar
yget f
r
3. Vid bensininlastning: Om VRU ej används, ange tid och anledning
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2. Pumphastighet < 500 ton/tim
4. Övrig avvikelse

7. AVVIKELSER
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FÖRESKRIFT BUNKRING
AV KLASS 1-FARTYG

BILAGA

M

Krav för tillstånd att utföra bunkring av fartyg som lastar eller lossar produkt
med låg flampunkt (under 30°C).
Följande regler gäller för fartyg som angör kajer som administraras av Göteborgs Hamnmyndighet.
Med låg flampunkt menas flampunkt under eller lika med 30°C.
Krav på bunkerfartyg
Godkänd enligt IEC 60092-502, av en oberoende inspector med dokumenterad erfarenhet av dylika inspektioner.
Inspektionen skall säkerställa att bunkerfartyget är lämpligt för bunkeroperationer enligt detta dokument.
Operativa krav för bunkring
Ovan stipulerat krav är uppfyllt vid varje tillfälle.
Bekräftelse från hamnens säkerhetssamordnare att bunkring är tillåten.
Bekräftelse från befälhavaren på mottagande fartyg att bunkring är tillåten, att alla förtöjningar är sträckta
och att inga livbåtsövningar eller dylikt pågår.
Bekräftelse att lastoperationen på mottagande fartyg är stoppad vid bunkerfartygets ankomst och avgång.
VRU på mottagande fartyg är ansluten och i drift under lasting.
Gasmätningsutrustning på bunkerfartyget är i drift.
All utrustning som inte är EX-klassad på däck och vid däckshus skall vara innesluten, avstängd eller borttagen.
Radarapparater skall vara avstängda.
Inga mekaniska verktyg som kan orsaka gnistor får användas.
Brandsläckare skall placeras vid manifoldern.
Fartygets rutiner för bunkring vid last med låg flampunkt följs.
Brandskyddsutrustning är i drift.
Förtöj bunkerfartyget stäv mot akter i syfte att undvika området där det är störst risk för brännbar gas
(se skiss nedan) där det passar. Bunkerfartygets däckshus skall inte placeras inom riskzonen som visas nedan.
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