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1. ALLMÄNT  

Driftföreskrifterna för Smålandshamnar AB gäller parallellt med vad som stadgas i 
allmänna författningar, verksamhetens hamnordningar för Smålandshamnar AB, 
Sveriges hamnars terminalbestämmelser 1989 och verksamhetens ledningssystem. 
Samtliga har skyldighet att känna till innehållet även i de delar som inte direkt berör 
dem. Att följa driftföreskrifter för Smålandshamnar AB undantar vidare ingen från 
ansvaret att följa de allmänna hamnföreskrifterna för verksamheten. 

1.1 KONTAKTINFORMATION 

Säkerhetsansvarig 
Claes Molldén 
0491-872 05 
070-638 72 05 
claes.mollden@smalandshamnar.com  
Föreskrifterna kan rekvireras från Smålandshamnar AB:s hemsida, 
www.smalandshamnar.com eller via telefon 0491-872 00. 

1.2 TILLÄMPNING 

Driftföreskrifterna gäller för all verksamhet inom Smålandshamnar AB sträckning för 
hamnområden av kartskiss i bilaga 1. (Oskarshamn) och bilaga 1.1 (Västervik). 

All personal och utomstående besökare som arbetar och vistas inom Oskarshamns 
hamnområde och Västerviks hamnområde, ska informera sig om regelverket och är 
skyldiga att följa föreskrifterna.  

1.3 FASTSTÄLLANDE AV FÖRESKRIFTERNA 

Smålandshamnar AB:s VD fastställer föreskrifterna. Senaste version av dessa 
föreskrifter återfinns i verksamhetsledningssystemet och på 
www.smalandshamnar.com 

1.4 RISKHANTERING 

Råoljor, raffinerade produkter, petroleumgaser och kemiska produkter är vanligtvis 
av brand och hälsofarlig natur. Därför krävs särskild uppmärksamhet för att 
förebygga skada på person, egendom och miljö. 

1.5 SÄKERHET 

Säkerhetsregler, (finns även på Smålandshamnar AB:s hemsida och i broschyr 
”Regler för besökande och entreprenörer”)  

Avisering om besök till Smålandshamnars hamnar ska göras senast 24 timmar före 
ankomst. Anmälan görs till samtliga, se nedan via mejl eller telefon. 

claes.mollden@smalandshamnar.com, 0491-872 05, 070-638 72 05 

mailto:claes.mollden@smalandshamnar.com
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXoJa4v-ncAhXDA5oKHctwAkwQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.smalandshamnar.com%2F&usg=AOvVaw1Qm2T-PeLcrN5PybCsBkq4
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXoJa4v-ncAhXDA5oKHctwAkwQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.smalandshamnar.com%2F&usg=AOvVaw1Qm2T-PeLcrN5PybCsBkq4
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stefan.johansson@smalandshamnar.com, 0491-872 09, 070-638 72 10 
trafik@smalandshamnar.com, 0491-872 10 
Samtliga besökare i hamnen ska ha tagit del av hamnens säkerhetsregler genom 

signering av ”Regler för besökande och entreprenörer”.  

Samtliga besökare ska dessutom bära id-kort /dagskod/regkod utställt av 
Smålandshamnar AB för att beträda hamnområdet, enligt lagen 2004:487 om 
sjöfartsskydd.  

Access till Smålandshamnar AB utfärdas i Hamnens hus eller via skriftlig 
förhandsanmälan, samt uppvisande av legitimation. Besökare ska även bära 
varselväst och hjälm och skyddskor. 

1.6 NÖDLÄGE  

Åtgärder vid tillbud/olycka - personskada 

 Se bilaga 2, ”Checklista vid olycka” 

 Se bilaga 3, ”Telefonlista nödlägen” 

Åtgärder vid tillbud/olycka - yttre miljö 

Den som upptäcker en nödsituation ska tillkalla hjälp och/eller genomföra åtgärder 
som begränsar utsläpp, läckage, brand eller annan skada.  

Vid behov tillkallas extern hjälp se bilaga 3, ”Telefonlista nödlägen”. 

Brand i lokalerna i hamnen:  

 Brandsläckare finns i lokalerna och i personalens utbildning ingår att kunna 
släcka mindre bränder.  

 Räddningstjänsten tillkallas per telefon. 

Påkörning av drivmedelstank eller annat olyckstillbud, t.ex. vid hantering av 
kemisk produkt, farligt avfall eller farligt gods: Se punkt 1, 2 och 3 nedan. 

Läckage av olja eller andra kemiska produkter från fartyg i hamn eller annat 
olyckstillbud på fartyg i hamn: Se punkt 2 och 3 nedan. 

1. Uppkommer läckage på kajen ska åtgärder vidtas för att förhindra att läckaget 
når dagvattenbrunnarna. Dagvattenbrunnar i anslutning till läckaget ska tätas 
med tätningslock. Tätningslock finns i bolagets linkranar i Oskarshamn och i 
Västervik finns de placerade i verkstaden. Oljeabsorberingsmaterial finns 
placerat vid ingången till magasin 6 och magasin 1 i Västervik, 
Gotlandsterminalen, Oljekajen samt verkstaden. Spill ska samlas upp och 
avfallet ska omhändertas som farligt avfall. 

 
2. Vid utsläpp i vatten tillkallas räddningstjänstens inrebefäl per telefon (se 

nödlägesflöde) som fattar beslut om och vidtar eventuella åtgärder. 
Utrustning (länsar) för att begränsa och ta hand om utsläpp i vattnet förvaras i 
Kustbevakningens depå. 
Vid tillbud som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, ska 

mailto:trafik@smalandshamnar.com
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tillsynsmyndigheten omgående underrättas. Därefter ska vidare en skriftlig 
redogörelse över orsaker och vidtagna åtgärder skickas till samma instans. 

3. När räddningstjänsten gjort sin akuta insats med att begränsa och ta upp olja 
eller annan kemisk produkt kan de lägga över ansvaret på hamnbolaget att 
slutföra saneringen av föroreningen. Om så blir fallet tar hamnbolaget extern 
hjälp för saneringen. 

1.7 MILJÖ/AVFALL 

Smålandshamnar AB:s regler för sortering och hantering av avfall ska följas. Endast 
företag godkänd av Smålandshamnar AB och som har tillstånd från vederbörlig 
myndighet får transportera och omhänderta miljöfarligt avfall.  

Material som kan återvinnas ska sorteras i rätt container/behållare för återvinning. 

Kemikalier och farliga ämnen får absolut inte hällas i avlopp eller läggas i 
avfallsbehållare som inte avsedd för detta. Vid miljöstation utanför 
verkstadsbyggnaden finns märkta behållare för kemikalier och farliga ämnen  

Entreprenörer som använder kemikalier/farliga ämnen vid arbete inom Oskarshamns 
hamn ska kontakta trafikavdelningen för godkännande innan arbetet påbörjas. 

Kontaktuppgifter: 

Trafik (07:00-15:30) 0491-872 10, trafik@smalandshamnar.com  

Stefan Johansson 0491-872 09, stefan.johansson@smalandshamnar.com 

Säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga för de kemikalier som används. 

Användaren ska vara väl införstådd i vilka faror som kan uppkomma av det farliga 
ämnet samt vilken skyddsutrustning som behövs. 

Tillbud, olyckor och utsläpp ska omgående rapporteras till kontaktpersoner på 
Smålandshamnar AB enligt ovan. 

1.7.1 Avfall från fartyg (inklusive farligt avfall) 

Beställning av avfallshantering samt sludge sker genom mäklare senast 24 timmar 
före anlöp. Blankett för anmälan om avlämning av avfall från fartyg se bilaga 4, 
svensk version, bilaga 5 engelsk version. 

Containrar och kärl avsedda för sortering av de olika fraktionerna körs ut till fartyget 
enligt beställning. Avfallet ska sorteras i de olika containrarna. 

Fartyget kan erhålla kvitto på lämnat avfall 

Kontaktuppgifter: 

Trafik (07:00-15:30) 0491-872 10, trafik@smalandshamnar.com  

Stefan Johansson 0491-872 09, stefan.johansson@smalandshamnar.com  

Fartyg och Smålandshamnar AB ska i övrigt efterfölja SJÖFS 2001:12 Föreskrift och 
allmänna råd om mottagning av avfall från fartyg.   

mailto:trafik@smalandshamnar.com
file://oskarshamn.se/dfs/Forvaltning/PORT/Idus/VERKSAMHETSSYSTEMET/RUTINER/KAP%204%20PRODUKTFRAMTAGNING/4.9%20AVFALLSHANTERING/Anmälan%20om%20avlämning%20av%20avfall%20från%20fartyg.doc
file://oskarshamn.se/dfs/Forvaltning/PORT/Idus/VERKSAMHETSSYSTEMET/RUTINER/KAP%204%20PRODUKTFRAMTAGNING/4.9%20AVFALLSHANTERING/Anmälan%20om%20avlämning%20av%20avfall%20från%20fartyg_engelsk.doc
mailto:trafik@smalandshamnar.com
https://lagbevakning.askengren.se/getFile?law=6943&primary=true
https://lagbevakning.askengren.se/getFile?law=6943&primary=true
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1.8 ALKOHOL OCH DROGER 

Smålandshamnar AB har tagit fram en alkohol och drogpolicy där bland annat 
målsättningen är en alkohol och drogfri arbetsplats. Personal som vistas där 
hamnarbete pågår får inte vara påverkad av alkohol eller droger.  

1.9 RÖKNING 

Under lastning och lossning får öppen eld eller rökning inte förekomma i lastrum eller 
på däck invid lastlucka eller på operativ kaj. Användning av öppen eld eller rökning 
får inte heller förekomma där anslag om sådant förbud finns uppsatt. 

1.10 REPARATIONER, HETA ARBETEN 

För arbeten med öppen eld, värme, heta ytor, gnistbildande verktyg eller elektrisk 
utrustning som inte är godkänd för att användas där brandfarliga gaser kan uppträda, 
får endast utföras om följande kriterier uppfylls:  

 Att skriftligt tillstånd är utfärdat av säkerhetsansvarig på Smålandshamnar 
AB. 

 Att person som utför arbetet innehar giltigt certifikat för heta arbeten.  

1.11 FORDONSTRAFIK 

 Uppställning och parkering av fordon får endast ske på särskilt anvisade platser. 

 Högsta tillåtna hastighet inom hamnområdet är 30 km/tim, 15 km/tim vid grind C. 

 I övrigt gäller särskilda bestämmelser för trafiken inom enskilt hamnområde samt 
av myndigheter utfärdade allmänna och lokala föreskrifter. 

1.12 DYKNING OCH UNDERVATTENSARBETEN 

Dykning och undervattensarbeten får ske endast efter tillstånd av säkerhetsansvarig 
på Smålandshamnar AB. Blankett för dyktillstånd finns att hämta på 
www.smalandshamnar.com 

1.13 SKADOR INOM HAMNOMRÅDET 

Den som inom hamnområdena eller i tillhörande farleder skadar fartyg, anläggning, 
gods eller någon annan egendom ska omedelbart anmäla detta till 
säkerhetsansvarig på Smålandshamnar AB  

2. FARTYG I OSKARSHAMNS HAMN 

2.1 FARTYGSANMÄLAN 

Om fartyg ska anlöpa hamnskyddsområde eller passera genom hamnen ska 
fartygets befälhavare, redare eller ombud för dessa anmäla detta till 
trafikavdelningen: 

Trafik 0491-872 10, trafik@smalandshamnar.com 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXoJa4v-ncAhXDA5oKHctwAkwQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.smalandshamnar.com%2F&usg=AOvVaw1Qm2T-PeLcrN5PybCsBkq4
mailto:trafik@smalandshamnar.com
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Stefan Johansson 0491- 872 09, stefan.johansson@smalandshamnar.com 

Förhandsanmälan ska göras i god tid, senast 24 timmar innan fartyget beräknas 
ankomma.  

Förhandsanmälan utförs på blankett ”Beställning godshanteringstjänster & 
varuanmälan” som finns att hämta på www.smalandshamnar.com  

Befälhavaren eller dess ombud ska till trafikavdelningen anmäla tid för avgång och 
vid alla förhalningar, senast 3 timmar före fartygets avgång. 

2.2 BESTÄLLNING GODSHANTERING 

 För arbete följande dag kl. 07.00 ska beställning göras senast kl. 13.30 dagen 
före. För övertidsarbete på vardagar senast kl. 13.30.  

 För arbete på lördagar senast kl. 13.30 fredag.  

 För arbete på sön- eller helgdag senast kl. 13.30 två dagar innan.  

 För arbete dag efter helg ska beställning göras senast kl. 13.30 ordinarie 
arbetsdag före.  

Arbete kan beställas att börja kl. 07.00, 09.45, 12.45 vardagar. För arbete på övrig 
tid enligt överenskommelse. OBS! Allt övertidsarbete ska bokas preliminärt före kl. 
11.00 

Beställning utförs på blankett ”Beställning godshanteringstjänster & varuanmälan” 
som finns att hämta på www.smalandshamnar.com 

Kontaktuppgifter: 

Trafik 0491-872 10 (07:00-15:30), trafik@smalandshamnar.com 

Stefan Johansson 0491-872 10, stefan.johansson@smalandshamnar.com   

2.3 TILLTRÄDE TILL FARTYG 

Förutom de personer som enligt myndighetsbestämmande äger tillträde till fartyg 
tillhör det fartygsbefälhavare att avgöra vilka som i övrigt äger tillträde. Dock ska 
personal tillhörande Smålandshamnar AB alltid beredas tillträde i tjänsteärende. 

För ytterligare information se även i avsnitt ”1.5 Säkerhet” i denna föreskrift. 

2.4 LEVERANS AV FARTYGSFÖRRÅD 

Leverans av fartygsförråd ska anmälas 24 timmar före ankomst med upplysningar 
om transportör, chaufför och registreringsnummer på fordonet. 

2.5 INSPEKTION 

Hamn och sjöfartsinspektionen (Kustbevakningen via delegation) äger rätt att 
inspektera fartyg med avseende på föreskrifterna i hamnordningen och 
bestämmelserna i denna driftföreskrift. Befälhavare är skyldig att följa föreskrifterna 
och underlätta genomförandet vid inspektion 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXoJa4v-ncAhXDA5oKHctwAkwQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.smalandshamnar.com%2F&usg=AOvVaw1Qm2T-PeLcrN5PybCsBkq4
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXoJa4v-ncAhXDA5oKHctwAkwQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.smalandshamnar.com%2F&usg=AOvVaw1Qm2T-PeLcrN5PybCsBkq4
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2.6 BOGSERING 

Bogserbåtsassistans ska användas enligt riktlinjer och restriktioner, se 
http://www.sjofartsverket.se/pages/30845/Riktv%c3%a4rden%20Sm%c3%a5landsku
sten.pdf 

2.7 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING m.m. 

 Fartyg får endast läggas, förtöjas eller ankras på plats som anvisats av 
trafikavdelningen. Fartygets befälhavare ska hålla sig underrättad om 
vattendjupet vid anvisad tilläggs-, förtöjnings- eller ankarplats. 

 Uppläggning av fartyg får ske endast efter tillstånd från Hamnmyndigheten. 
Fartygets befälhavare, redare eller ägare ska tillse att fartyget är väl förtöjt och 
står under betryggande tillsyn. 

 Fartyg får inte föras in i hamnområdet om det finns risk för att fartyget på grund 
av sitt skick eller annan orsak kan komma att sjunka, hindra fartygstrafiken 
eller på annat sätt utgöra en fara för ordning och säkerhet inom hamnområdet. 

 Vid förtöjning, ankring och förhalning ska befälhavare se till att andra fartyg och 
kajer, bryggor, kablar, ledningar eller liknande inte skadas samt att 
fartygstrafiken inte onödigtvis hindras eller störs. 

 Inrättande av förtöjningsplatser, utläggning av rörledningar, elkablar eller andra 
ledningar eller kablar, pontoner eller tillfälliga broförbindelser och liknande får 
inte ske utan tillstånd av säkerhetsansvarig. 

 Hamnmyndigheten kan ålägga befälhavaren, redaren eller ägaren att flytta eller 
förhala fartyget eller vidta andra åtgärder, om detta krävs med hänsyn till 
ordningen och säkerheten i hamnen. Åläggandet kan förenas med föreskrifter 
och anvisningar. 

 Befälhavare, redare, ägare eller ombud för någon av dessa ska omedelbart 
anmäla till säkerhetsansvarig om ett fartyg har sjunkit, stött på grund, rammat 
kajanläggning eller liknande eller blivit manöverodugligt. 

 Ägaren eller ombud för ägaren (såsom befälhavare, redare eller ombud för 
dessa) till annat sjunket föremål, gods som fallit i vattnet, olja eller andra 
förorenande ämnen som hamnat i vattnet ska göra anmälan om detta till 
säkerhetsansvarig. Ägaren eller ombudet för ägaren ska vidta omedelbara 
åtgärder för att avlägsna hindret eller föroreningen. 

 Bärgning av fartyg, gods eller annat föremål får inte ske utan tillstånd av 
säkerhetsansvarig. 

 Vid förtöjning i samband med ankomst eller avgång, ankring eller förhalning ska 
åtgärden vidtas med assistans av bogserbåt och trosshalare om det behövs 
av hänsyn till ordningen eller säkerheten inom hamnområdet. 

2.8  LANDGÅNG/FALLREP 

Anordning för tillträde mellan fartyg och kaj ska vara säker och bestå av riktig för 

http://www.sjofartsverket.se/pages/30845/Riktv%c3%a4rden%20Sm%c3%a5landskusten.pdf
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ändamålet konstruerad landgång eller fallrepstrappa. 

Ett säkerhetsnät ska vara riggat och ordentligt säkrat under 
landgången/fallrepstrappan. 

Landgång/fallrepstrappan ska vara ändamålsenligt upplyst under mörker. 

2.9 BRANDSKYDD 

Fartygs brandskyddsutrustning ska vara i fullgott skick. För fartyg som för farligt gods 
ska brandskyddsutrustningen vara klar för att omedelbart tas i bruk. Besättningen 
ska vara utbildad i och väl förtrogen med dess handhavande. 

2.10 ÅTGÄRDER I HÄNDELSE AV BRAND 

Vid brand iland, ombord på fartyg eller på fartyg i närheten ska följande åtgärder 
vidtas 

 Larmsignal med fartygets siren avges 

 Brandbekämpningsberedskap intas 

 Räddningstjänst och säkerhetsansvarig larmas se avsnitt ”1.6 Nödläge” ovan  

 Åtgärder för att bekämpa branden vidtas 

 All lasthantering stoppas samt fartygets eventuella förhalning förbereds 

2.11 RÖKUTVECKLING OCH RUNDKÖRNING 

Fartyg ska tillse att rökutveckling från huvudmaskiner, hjälpmaskiner, pannor och 
eventuell annan utrustning minimeras. Om onormalt kraftig rökutveckling observeras 
ska åtgärder omedelbart vidtas.  

Huvudmaskiner ska endast användas under den tid som krävs för 
fartygsmanövrerande. 

Rundkörning av propeller vid kaj får endast ske efter tillstånd från säkerhetsansvarig. 

2.12 FÖRFLYTTNING FÖR EGEN MASKIN 

Fartyg som lastar eller lossar farligt gods ska ständigt vara klart att med kort varsel 
förflyttas för egen maskin. 

2.13 REPARATIONER 

Utvändiga reparations- och underhållsarbeten av kommersiella fartyg, förtöjda vid kaj 
får inte påbörjas utan säkerhetsansvarigs tillstånd. Rundkörning av propeller vid kaj 
får endast ske efter tillstånd från säkerhetsansvarig. Undantagna är dock nödvändiga 
inre mindre reparationer, 

a) endast icke gnistbildande handverktyg får användas  

b) fartyget ska med kort varsel kunna förflyttas för egen maskin. 
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2.14 KOMBINATIONSFARTYG 

Utöver vad Sjöfartsverket och annan myndighet föreskriver kan Smålandshamnar AB 
meddela särskilda säkerhetsbestämmelser gällande varje enskilt anlöp. 

3. GODSHANTERING 

3.1 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS 

Gods, fordon eller annat material ska hanteras, läggas eller ställas upp på plats som 
anvisats av trafikavdelningen och på sådant sätt att hamnplaner, byggnader, 
gatubeläggningar, spår, kranar eller annat inte skadas eller brandgator blockeras 
eller så att fara för person inte uppkommer. 

3.2 SÄKERHETSÅTGÄRDER VID LASTNING OCH LOSSNING AV 
FARTYG 

Följande säkerhetsregler vid lastning och lossning gäller i hamnen. Reglerna 
baseras på föreskrifter utgivna av Arbetsmiljölagen, Fartygssäkerhetslagen samt 
ILOs "Safety and health in dock work". 

 Ett säkerhetsnät ska finnas under landförbindelsen. Nätet ska vara fastsatt 
så det förhindrar fall mellan fartyg och kaj.  

 Däcket ska hållas rent och halkfritt. 

 Luckor och skärstockar ska placeras och medge tillräcklig plats för luckbas. 

 Förteckningen över farligt gods (enligt IMDG-code) och var detta gods är 
stuvat, ska överlämnas till ansvarig arbetsledning. 

 Arbetsplattform för luckbas, ska ha skyddsräcke. 

 Vid sektionslastning eller sektionslossning ska det finnas säkerhetsnät, som 
hindrar att människor eller last störtar ner. 

 På Ro/ro-fartyg ska avkörnings- och nedstörtningsskydd finnas vid 
hissöppningar. Personbefordran är tillåten endast om det klart framgår av 
hisscertifikatet. 

 Vid körning med förbränningsmotor i fartyget ska avgaserna evakueras 
effektivt. 

 Säkra tillträdelseleder ska finnas, väl belysta under mörker. 

 Besättningsmän och stuveriarbetare ska inte arbeta samtidigt i lastrum. 

 Under arbete bör endast besättningsmän som deltar i 
lastnings/lossningsarbetet vistas inom området för lasthantering. 

 Personalen ska ha reflekterande klädsel och personlig skyddsutrustning. 

 Patentlucka ska i öppet läge vara säkrad med mekanisk spärranordning. 
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Ansvarig för samordningen av arbetsmiljön under Er vistelse i hamnen är: 
Säkerhetsansvarig 
Claes Molldén 
Telefon: 0491-872 05 
Mobil: 070-638 72 05 
claes.mollden@smalandshamnar.com  

3.3 FARLIGT GODS 

Farligt gods får införas till Oskarshamns hamnområde först efter förhandsanmälan.  

Transport/hantering av farligt gods, ska endast utföras av personal med 
dokumenterad utbildning för farligt gods (sjö, järnväg och väg).  

Befälen och chaufförer etc ansvarar för att lämpliga brandskyddsåtgärder vidtas vid 
transport, hantering och förvaring av det farliga godset. 

3.4 FÖRVARING AV FARLIGT GODS 

 När det föreskrivs eller erfordras ska farligt gods bevakas. 

 Farligt gods ska hållas separerade enligt separationstabell. 

Smålandshamnar AB har rätt att avvisa speciellt farliga godsslag eller stora 
kvantiteter gods om säkerheten i Oskarshamns hamn allvarligt skulle äventyras 
genom dess transport, hantering eller förvaring. 

Smålandshamnar AB har rätt att vidta lämpliga och skäliga åtgärder för att undanröja 
risker som det farliga godset kan medföra. Varuägaren eller dennes ombud kan 
komma att debiteras kostnaderna härför. 

Fartyg som lastar, lossar eller har explosiva varor, brandfarliga gaser eller vätskor, 
syreavgivande ämnen eller organiska peroxider ombord i sådana mängder att risk för 
skador på person eller anläggning utanför fartyget föreligger vid olyckshändelse ska 
ständig vara klart att med kort varsel kunna förflyttas för egen maskin. Undantag kan 
om särskilda skäl föreligger, medgivas av Smålandshamnar AB. 

3.5 NÖDÅTGÄRDER 

Berörd hamnpersonal och befäl ombord ska inom sina respektive ansvarsområden 
tillse att information om vilka åtgärder som ska vidtas vid olyckor eller incidenter med 
farlig gods omedelbart finns tillgängliga.  

3.6 VAKTHÅLLNING  

Befälhavaren på fartyg som lastar, lossar eller för farligt gods ombord ska försäkra 
sig om att bemanningen alltid är tillräcklig för tryggad vakthållning och för att 
fartygets utrustning ska kunna skötas i ett nödläge. 

Om det finns behov av vakthållning med brandpersonal, ska genom rederiets 
(mäklarens) försorg beställning ske senast dagen före hos ackrediterat vaktbolag.      

På fartyg som lastar, lossar eller för farligt gods ombord ska, om Smålandshamnar 
så kräver, genom befälets försorg finnas särskild vaktman, som antingen tillhör 

mailto:claes.mollden@smalandshamnar.com
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besättningen och har erforderlig kompetens.  

Vaktman på fartyg som lastar, lossar eller för farligt gods ombord ska 

a) Vara väl förtrogen med farorna som det farliga godset medför 

b) Inom kompetensområde övervaka att säkerhetsbestämmelserna efterlevs samt 
vara uppmärksam på verksamhet i fartygets närhet som kan äventyra säkerheten 
samt  

c) Vid fara alarmera och/eller vidta övriga lämpliga åtgärder enligt ”1.6 Nödläge” 
ovan, allt efter farans art. 

3.7 HANTERING AV FARLIGT GODS  

Hantering av farligt gods ska ske under uppsikt av person som är väl förtrogen med 
aktuella risker och vilka skyddsåtgärder som kan behöva vidtas. 

Uppkommen skada på farligt gods eller tillbud ska omedelbart anmälas till 
Smålandshamnar AB. 

Berörd hamnpersonal och befälhavare ombord ska tillse att den utrustning som 
används vid hantering av farligt gods är ändamålsenlig och endast nyttjas av utbildad 
och kompetent personal.  

Berörda arbetstagare ska innan hantering informeras om det farliga godsets 
egenskaper och om aktuella skyddsåtgärder.  

Gods, järnvägsvagnar, fordon och material ska ställas upp så att fri passage för 
utryckningsfordon erhålls dels fram till fartyget vid aktuella lastluckor och 
landgången. 

Smålandshamnar AB kan föreskriva vilken mängd farligt gods som samtidigt får 
uppställas inom Oskarshamns och Västerviks hamnområde med hänsyn till 
mängden farligt gods i förhållande till transportklassen, 
brandbekämpningsmöjligheter och andra förebyggande säkerhetsåtgärder. 

Farligt gods ska vid lastning och lossning, omflyttning på fartyget (flänsning), 
kajläggning och transport vara stuvade och säkrade samt hanteras så att de ej kan 
falla av, välta, förskjuta sig eller utsättas för stötar eller andra påkänningar som kan 
skada innehållet eller förpackningen. 

Vid lastning och lossning får framkomligheten på transportväg för farligt gods, iland 
och ombord inte hindras av annan verksamhet eller genom belamring. 

Område där farligt gods hanteras ska hållas städat och fritt från material. 

Arbete på plats där spill hamnat ska genast avbrytas och får inte återupptas förrän 
spillet avlägsnats. Får endast avlägsnas om det kan göras helt utan risk för berörda 
arbetstagare och sedan anvisning av sakkunnig inhämtats. 

Gods i trasiga förpackningar ska ställas åt sidan och upplysning ska inhämtas från 
sakkunnig om förfaringssätt. 

Farligt gods ska under hantering hållas avskilt från annat farligt gods eller annat gods 
enligt föreskrifter och myndighetskrav. 
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Det är befälhavarens ansvar att sätta upp anslag angående det farliga godset vid 
landgång och ombord på fartyget. 

Berörd hamnpersonal och befälhavare ombord ansvarar för att farligt gods inte 
transporteras eller hanteras vid väderlek som allvarligt kan öka riskerna. 

Vid lastning och lossning samt vid hantering av farligt gods ska god kommunikation 
upprätthållas av befäl och berörd hamnpersonal. 

Berörd hamnpersonal och befälhavare ska tillse att de områden där farligt gods 
transporteras och hanteras är tillräckligt upplysta. 

4. BUNKRING 

4.1 DEFINITIONER 

Mottagande fartyg - Fartyg vilket genom ledning från land eller från annat fartyg 
eller fordon mottar bunker. 

Bunkringsbåt - Fartyg som till mottagande fartyg lämnar bunker. 

Bunkringsfordon - Tankbil eller annat fordon som till mottagande fartyg lämnar 
bunker. 

4.2 ANMÄLAN 

Anmälan av bunkring ska göras till trafikavdelningen 

Anmälan ska innehålla uppgifter om  

 Det mottagande fartygets namn 

 Bunkringsbåtens namn 

 Tid och plats för bunkringen 

 Kvantiteten som ska bunkras 

4.3 ANSVARSFÖRDELNING 

Ansvarig för bunkring på mottagande fartyg och befälhavare på bunkringsbåt eller 
förare av bunkringsfordon är skyldiga att inom respektive verksamhetsområde vidta 
alla nödvändiga säkerhetsåtgärder till förhindrande av att bunkerolja kommer lös på 
vattnet eller på land. 

4.4 INNAN BUNKRING PÅBÖRJAS 

 Samtliga spygatt på mottagande fartyg och på bunkerbåten ska tätas. 

 Tankarnas avluftningar (svanhalsar) ska förses med lämpliga överfyllnadsskydd. 

 Befälhavaren på bunkringsbåt eller förare av bunkringsfordon ska underrättas om 
dels det högsta pumptrycket varmed bunkern kan mottas och dels den kvantitet 
som ska fyllas i varje tank. 

 Slang från bunkringsbåt eller bunkringsfordon ska på ett säkert sätt kopplas till 
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anslutningen ombord samt riggas på ett sådant sätt att den ej kan skadas av 
fartygets rörelser 

 Endast godkänd slang som provats under den senaste 12-månadersperioden får 
användas. 

 Kontroll ska göras av att samtliga ventiler som är i bruk. Att ventilerna är ställda 
så att fyllning sker till rätt tank. 

 Säker kommunikation ska upprättas mellan mottagande fartyg och bunkringsbåt 
eller bunkringsfordon förslagsvis med hjälp av radiokommunikation. 
Kommunikationen ska vidmakthållas intill dess bunkring avslutats och 
bunkringsslang (bunkringsarm) losskopplats. 

4.5 UNDER PÅGÅENDE BUNKRING 

 Slanganslutningar ska kontinuerligt kontrolleras avseende läckage 

 Under hela bunkringsoperationen ska ansvarig från mottagande fartyg finnas 
närvarande. Ansvarig ska befinna sig på plats så att vederbörande kan 
omedelbart beordra pumpningens avbrytande i händelse av överfyllning eller 
annat som påkallar detta. 

 Oljenivån i tankarna ska passas noga. Särskild försiktighet ska iakttas vid 
”toppning”. 

4.6 EFTER AVSLUTAD PUMPNING 

 Bunkringsbåtens eller bunkringsfordonets slang ska lösgöras på sådant sätt att 
olja inte spills. Slang ska förses med blindfläns före återföring till bunkringsbåt 
respektive ilandföring till bunkringsfordon. 

4.7 ÅTGÄRDER I HÄNDELSE AV SPILL 

För den händelse oljeutsläpp inträffar ska följande åtgärder omedelbart vidtas  

 Pumpning avbryts 

 Ventiler ska omedelbart stängas på bunkringsbåt eller bunkringsfordon samt på 
mottagande fartyg 

 Larma Räddningstjänsten och säkerhetsansvarig se bilaga 4 och 5, ”Telefonlista 
nödlägen”  

 Följa punkterna i avsnitt ”1.6 Nödläge” i denna föreskrift  

4.8 Bunkring av LNG 

Se separata ”LNG-driftföreskrifter” på www.smalandshamnar.com  

http://www.smalandshamnar.com/
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5. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR 
SMÅLANDSHAMNARS OLJEHAMNAR 

Alla som arbetar och vistas inom oljehamnarna är skyldiga att känna till och följa de 
bestämmelser som gäller för oljehamnen 

5.1 KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER 

      Inga i dagsläget 

5.2 FORDONSTRAFIK 

Motorfordon får inte framföras eller parkeras inom EX klassat område. Depåchef 
eller anläggningsföreståndare är ansvarig för efterlevnaden inom respektive depå 
eller anläggning. 

5.3 FAST SLANGKRAN VID OLJEHAMNEN 

För att få köra slangkran i Oskarshamns oljehamn ska kranföraren ha en 
genomgång och ett skriftligt körtillstånd från säkerhetsansvarig.  

Skriftligt körtillstånd utfärdas av säkerhetsansvarig i Smålandshamnar AB. 

5.4 HETA ARBETEN OCH ANVÄNDNING AV GNISTBILDANDE 
VERKTYG 

För arbeten med öppen eld, värme, heta ytor, gnistbildande verktyg eller elektrisk 
utrustning som inte är godkänd för att användas där brandfarliga gaser kan uppträda, 
får endast utföras endast om följande kriterier uppfylls:  

 Att säkerhetsavståndet från det heta arbetet till rörledning är minst:  

- 25 meter vid lossning/lastning av Klass 1 produkter  

- 15 meter vid lossning/lastning av Klass 2 produkter  

- 10 meter vid lossning/lastning av Klass 3 och övriga produkter  

 Att person som utför arbetet innehar giltigt certifikat för heta arbeten.  

 Att skriftligt tillstånd är utfärdat från Smålandshamnar AB 

Sådant arbetstillstånd får endast utfärdas för en begränsad tid och ska bland annat 
innehålla krav på omedelbart tillgänglig brandsläckningsutrustning samt vakthållning 
mot brand. 

5.5 MOBILTELEFONER OCH 
RADIOKOMMUNIKATIONSAPPARATER  

Ska vara gnistfria, avstörda och explosionssäkrade för att få användas. 
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5.6 SPILL OCH LÄCKAGE AV OLJA ELLER KEMIKALIE 

 På plats där spill och läckage kan förekomma och där permanent anordning för 
uppsamling av olje- eller kemikaliespill inte finns ska absorbenter finnas 
tillgängligt och spillkärl användas. 

 Ej anslutna manifolderventiler, lastslangar eller dylikt ska vara blindflänsande. 
Förutom blindlock ska packning och fullt antal, väl dragna bultar användas. 

 Ventil, tappkran eller liknande anordning för provtagning, vattendragning eller 
dylikt ska vara blindflänsad. 

6. FARTYG I OLJEHAMN 

6.1 UTVENTILERING AV GASER 

 Insugning respektive utblåsning av luft från fartygs lasttankar får inom 
hamnområdena endast ske via fartygets ordinarie tankventilationssystem. 

 Då fartyg är anslutet till gasåterföringssystem till land ska 
tankventilationssystemet vara anpassat. 

 Om insugning respektive utblåsning av luft måste ske via tanklucka ska tillstånd 
därtill först ha inhämtats från Smålandshamnar AB. Tankluckan ska vara försedd 
med godkänt, fast monterat explosionsskydd. 

6.2 GNISTSLÄCKARE 

 Fartyg och övriga flytetyg som anlöper Oskarshamns och Västerviks oljehamnar 
ska vara försedda med effektiv gnistsläckare på skorsten och avgasrör. 

 Om gnistbildning från fartygs skorsten eller avgasrör observeras, ska åtgärder 
omedelbart vidtas för att stoppa denna gnistbildning även om el under ångpanna 
måste släckas eller maskin stoppas 

6.3 FÖRTÖJNING 

 Vid förtöjning av fartyg i oljehamn får endast tågvirke eller wire med stropp av 
tågvirke användas, såvida inte kajpollarna är försedda med 
snabbutlösningskrokar 

 Förtöjning får endast ske till för ändamålet avsedd utrustning. 

6.4 AVFENDRING 

Till förekommande av gnistbildning på grund av elektriska potentialskillnader ska 
fartyg i oljehamn hållas väl avfendrat gentemot kaj eller annan konstruktion som står 
i elektrisk kontakt med kaj eller gentemot annat fartyg. Särskild uppmärksamhet ska 
beaktas för fartyg vid bunkring och läktring långsides med varandra. Risk finns att 
fartygen kan komma i kontakt i samband med krängning.  
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6.5 BESÄTTNING 

Då produkthantering, bunkring, ballastning, ballast- och sludgeavlämning samt andra 
operationer som kan medföra risker pågår, ska alltid finnas tillräckligt stor besättning 
under ledning av ansvarigt befäl ombord för att kunna hantera en eventuell 
nödsituation. 

6.6 VAKTHÅLLNING 

 En svensk- eller engelsktalande besättningsmedlem ska alltid finnas på däck 
utrustad med godkänd radiokommunikationsapparat som är inställd på den kanal 
som lossningsledaren föreskriver. Vid händelser som kan medföra fara ombord 
och i fartygets närhet ska vakt omedelbart rapportera till säkerhetsansvarig vid 
Smålandshamnar AB. 

6.7 RÖKNING 

 Rökning är förbjuden på fartygs öppna däck, bryggor eller liknande oavsett vilken 
lastfartyget för. 

 För att förebygga att rökning sker på otillåtna platser bör befälhavare anvisa 
lämpligt utrymme. Utrymmen ska inte vara direkt tillgänglig från lastdäck. Dörrar 
och ventiler ska hållas stängda till utrymmen där rökning är tillåten 

 Anslag om rökförbud ska finnas väl synliga ombord. 

6.8 REPARATIONER 

Utvändiga reparations- och underhållsarbeten av kommersiella fartyg, förtöjda vid kaj 
får inte påbörjas utan säkerhetsansvarigs tillstånd.  

Undantagna är dock nödvändiga inre mindre reparationer, 

a) endast icke gnistbildande handverktyg får användas,  

b) fartyget ska med kort varsel kunna förflyttas för egen maskin. 

6.9 BÄRBAR ELEKTRISK UTRUSTNING 

All bärbar elektrisk utrustning ska vara ATEX och EX-klassad. 

6.10 ANVÄNDNING AV FARTYGSRADIO OCH RADAR 

 Där brandfarliga eller explosiva gaser kan förekomma får fartygs 
huvudradioanläggning inte användas till annat än mottagning. Sändarantennen 
ska vara frånkopplad 

 Fartygs radaranläggning får inte användas.  

6.11 PROVIANTERING 

Proviantering samt lastning/lossning av förnödenheter och annan utrustning ska 
föranmälas till säkerhetsansvarig (ISPS). 
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6.12 TANKRENGÖRING 

 Tillstånd för tankrengöring ska sökas hos Smålandshamnar AB minst 24 timmar 
innan tankrengöringen avses äga rum. 

 Tankspolning med vatten ska utföras i enlighet rekommendationer utfärdade av 
ISGOTT se bilaga 6 

6.13 FARTYG LÅNGSIDES ANNAT FARTYG 

Fartyg får inte läggas långsides ett annat fartyg som; 

 Lastar eller lossar produkt vars flampunkt understiger 60 0C eller som under 
föregående resa i någon tank fört sådan produkt utan medgivande från 
Smålandshamnar AB. 

 Som utför rengöring av tankar vilka innehållit produkt vars flampunkt understiger 
60 0C utan medgivande från Smålandshamnar AB. 

6.14 SÄKERHETSANORDNINGAR I LAND 

Befälhavare och övrig berörd personal på fartyg ska underrätta sig om de 
säkerhetsanordningar som finns iland och i tillämpliga fall, deras handhavande. 
Sålunda ska kännedom inhämtas om bland annat 

a) Placering av brandsläckningsredskap 

b) Placering av telefoner och brandskåp genom vilka räddningstjänsten kan 
alarmeras 

c) I förekommande fall placering av nödstopp till pumpar. 

6.15 BRANDSKYDD 

Fartygs brandskyddsutrustning ska vara i fullgott skick. För fartyg som för farligt gods 
ska brandskyddsutrustningen vara klar för att omedelbart tas i bruk. Besättningen 
ska vara utbildad i och väl förtrogen med dess handhavande. 

6.16 ÅTGÄRDER VID HÄNDELSE AV BRAND  

Vid brand iland, ombord på fartyg eller på fartyg i närheten ska följande åtgärder 
vidtas 

 Larmsignal med fartygets siren avges 

 Brandbekämpningsberedskap intas 

 Räddningstjänst och säkerhetsansvarig larmas se avsnitt ”1.6 Nödläge” ovan  

 Åtgärder för att bekämpa branden vidtas 

- Alla produktventiler ska stängas. 

- Alla tank- och pejlluckor ska vara stängda. 

- Losskoppling av lastslangar/-armar förbereds. 
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 All lasthantering stoppas samt fartygets eventuella förhalning förbereds 

6.17 ÅTGÄRDER I HÄNDELSE AV PRODUKTUTSLÄPP 

Vid händelse som orsakar större produktutsläpp ska följande åtgärder omedelbart 
vidtas: 

 Eventuell pågående pumpning avbryts 

 Ventiler ombord och i land stängs 

 Om brandfarlig gas, brandfarlig vätska eller vara som avger farliga ångor läcker 
ut, ska med fartygets siren (motsvarande) ges larmsignal. Fartyg i närheten ska 
då avbryta lossning eller lastning samt vidta erforderliga säkerhetsåtgärder 

 Räddningstjänst och säkerhetsansvarig larmas se ”Telefonlista Nödlägen” (finns 
uppsatt i vaktkuren samt i driftföreskrifterna, www.smalandshamnar.com)  

6.18 INFORMATION ANGÅENDE ÅTGÄRDER I HÄNDELSE AV 
BRAND ELLER PRODUKTUTSLÄPP 

Vid fartygs ankomst till Oskarshamns eller Västerviks hamn ska aktuell hamnordning 
samt driftföreskrifter tillgodogöras av befälhavare.  

Åtgärder vid tillbud/olycka - yttre miljö 

Den som upptäcker en nödsituation ska tillkalla hjälp och/eller genomföra åtgärder 
som begränsar utsläpp, läckage, brand eller annan skada.  

Vid behov tillkallas extern hjälp se bilagor 2, 4 och 5, ”Nödlägesflöde”, ”Telefonlista 
nödlägen”. 

Påkörning av drivmedelstank eller annat olyckstillbud, t.ex. vid hantering av 
kemisk produkt, farligt avfall eller farligt gods: Se punkt 1, 2 och 3 nedan. 

Läckage av olja eller andra kemiska produkter från fartyg i hamn eller annat 
olyckstillbud på fartyg i hamn: Se punkt 2 och 3 nedan. 

Oskarshamn: 

1. Uppkommer läckage på kajen ska åtgärder vidtas för att förhindra att läckaget 
når dagvattenbrunnarna. Dagvattenbrunnar i anslutning till läckaget ska tätas 
med tätningslock. Tätningslock finns i bolagets linkranar i Oskarshamn och i 
magasin 6. I Västervik finns de i verkstaden samt i magasin 1.  

2. Oljeabsorberingsmaterial finns placerat vid ingången till magasin 6, 
Gotlandsterminalen, oljekajen samt verkstaden. Spill ska samlas upp och 
avfallet ska omhändertas som farligt avfall. 

3. Vid utsläpp i vatten tillkallas räddningstjänsten per telefon som fattar beslut om 
och vidtar eventuella åtgärder. 
Utrustning (länsar) för att begränsa och ta hand om utsläpp i vattnet förvaras i 
Kustbevakningens depå 

http://www.smalandshamnar.com/
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Västervik: 

1. Uppkommer läckage på kajen ska åtgärder vidtas för att förhindra att läckaget 
når dagvattenbrunnarna. Dagvattenbrunnar i anslutning till läckaget ska tätas 
med tätningslock i verkstaden. 

2. Oljeabsorberingsmaterial finns i vaktkuren. Spill ska samlas upp och avfallet ska 
omhändertas som farligt avfall. 

3. Vid utsläpp i vatten tillkallas räddningstjänsten per telefon som fattar beslut om 
och vidtar eventuella åtgärder. Utrustning (länsar) för att begränsa och ta hand 
om utsläpp i vattnet förvaras i containern vid rampen, kaj nr. 4. 

 

 

7. LOSSNING OCH LASTNING AV OLJOR, GASER 
OCH KEMIKALIER I BULK  

Lastning och lossning av tankfartyg ska utföras enligt rekommendationer 
utfärdade av ISGOTT se bilaga 6 samt för oljehamnen gällande regler. 

8. BALLASTNING AV OLJE-, GAS- OCH 
KEMIKALIETANKFARTYG 

8.1 ANSVARSFÖRDELNING 

Fartygets befälhavare är ansvarig för ballastoperationen. 

Ballastoperationen ska övervakas av därtill utsett fartygsbefäl. 

8.2 ÅTGÄRDER VID BALLASTNING 

Ska utföras enligt rekommendationer utfärdade av ISGOTT se bilaga 6 samt för ol-

jehamnen gällande regler. 

Vid ballastning ska i tillämpliga delar vidtas samma åtgärder som vid lastning såsom 

igensättning av spygatt, kontroll av ventiler, övervakning av tankfyllning, övervakning 

av fartygssidor och omgivande vattenområde avseende löskommen produkt samt 

avbrytande av ballastningen i händelse av häftigt åskväder. 

Vid ballastning av ej gasfria takar ska synnerlig försiktighet iakttas med hänsyn till 

utströmmande brandfarlig gas. 

8.3 ÅTGÄRDER VID LOSSNING AV BALLASTVATTEN 

Ska utföras enligt rekommendationer utfärdade av ISGOTT se bilaga 6 samt för 
oljehamnen gällande regler. 

Oljeförorenat ballastvatten ska omhändertas av den som lastar ut oljeprodukt 
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Vid lossning av ballastvatten gäller samma föreskrifter som för annan lossning vid 
olje-, gas- eller kemikaliekaj. 

Endast rent ballastvatten vilket har förts i separata ballasttankar som inte har 
förbindelse med lasttank, eller som passerat separator med sådan effekt att det 
utsläppta vattnets oljeinnehåll inte överstiger 15 ppm. 

Någon utspädning av vattnet får inte ske för att erhålla 15 ppm eller lägre oljehalt. 



           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAMNORDNING 
 
 

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter 
för hamnen i Oskarshamn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-12  
Gäller fr.o.m. 2009-03-01 
 



Oskarshamns kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 
 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 § 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. 
ordningslagen.  
 
Denna hamnordning innehåller de ytterligare bestämmelser om ordning och säkerhet i 
Oskarshamns hamn som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i hamnen. 
 
För den del av hamnområdet som är offentlig plats gäller även kommunens allmänna lokala 
ordningsföreskrifter. 
 
Hamnordningen gäller i vatten och på land inom det hamnområde som har markerats på den 
till hamnordningen bifogade kartan. Hamnområdet förvaltas av Oskarshamns Hamn AB.   
 
2 § 
Med hamnmyndigheten i denna hamnordning avses verkställande direktören för Oskarshamns 
Hamn AB. 
 
3 § 
När hamnmyndigheten ger tillstånd enligt denna hamnordning får myndigheten förena 
tillståndet med villkor. 
 
4 § 
Med fartyg förstås i denna hamnordning varje föremål som används för transport på vatten 
eller varje annat föremål, som kan förflyttas på eller i vatten. 
 
Med fritidsfartyg avses skepp och båtar, som inte används i nyttotrafik eller annan 
kommersiell verksamhet. 
 
Trafikbestämmelser 
 
5 § 
Fartyg ska föras så att fara eller hinder inte uppkommer för annan fartygstrafik och så att 
andra fartyg, anläggningar eller personer inte skadas. Fartygets befälhavare ska iaktta särskild 
försiktighet vid passage av plats där det pågår arbete i eller intill vattnet. 
 
6 § 
Pråmar, flottar, timmersläp och dylikt, som inte är försedda med styranordning och inte 
är bemannade, får inte utan hamnmyndighetens särskilda tillstånd framföras inom hamn-
området sammanlänkade till större längd än 100 meter eller större bredd än 20 meter. 
 
 
 
 



7 § 
Luftfarkost får inte landa inom hamnområdet utan tillstånd av hamnmyndigheten och annan 
berörd myndighet. 
 
8 § 
Ej anmälda fartyg och fritidsfartyg får inte framföras närmare hamnanläggning eller fartyg, 
förtöjda vid hamnanläggning inom hamnområdet, än 25 meter. 
 
Förtöjning, förhalning, förflyttning m.m. 
 
9 § 
Fartyg får endast läggas, förtöjas eller ankras på plats som anvisats av hamnmyndigheten. 
Fartygets befälhavare ska hålla sig underrättad om vattendjupet vid anvisad tilläggs-, 
förtöjnings- eller ankarplats. 
 
10 § 
Fritidsfartyg får endast läggas eller förtöjas vid sådan plats som är särskilt upplåten för 
detta ändamål. Fritidsfartyg får läggas eller förtöjas vid annan plats endast med 
hamnmyndighetens medgivande. 
 
11 § 
Uppläggning av fartyg får ske endast efter tillstånd från hamnmyndigheten. Fartygets 
befälhavare, redare eller ägare ska tillse att fartyget är väl förtöjt och står under betryggande 
tillsyn.  
 
12 § 
Fartyg får inte föras in i hamnområdet om det finns risk för att fartyget på grund av sitt skick 
eller annan orsak kan komma att sjunka, hindra fartygstrafiken eller på annat sätt utgöra en 
fara för ordning och säkerhet inom hamnområdet. 
 
13 § 
Vid förtöjning, ankring och förhalning ska befälhavare se till att andra fartyg och kajer, 
bryggor, kablar, ledningar eller liknande inte skadas samt att fartygstrafiken inte 
onödigtvis hindras eller störs. 
 
14 § 
Inrättande av förtöjningsplatser, utläggning av rörledningar, elkablar eller andra 
ledningar eller kablar, pontoner eller tillfälliga broförbindelser och liknande får inte ske 
utan tillstånd av hamnmyndigheten. 
 
15 § 
Hamnmyndigheten kan ålägga befälhavaren, redaren eller ägaren att flytta eller förhala 
fartyget eller vidta andra åtgärder, om detta krävs med hänsyn till ordningen och 
säkerheten i hamnen. Åläggandet kan förenas med föreskrifter och anvisningar. 
 
 
 
 
 
 



16 § 
Befälhavare, redare, ägare eller ombud för någon av dessa ska omedelbart anmäla till 
hamnmyndigheten om ett fartyg har sjunkit, stött på grund, rammat kajanläggning eller 
liknande eller blivit manöverodugligt. 
 
Ägaren eller ombud för ägaren (såsom befälhavare, redare eller ombud för dessa) till 
annat sjunket föremål, gods som fallit i vattnet, olja eller andra förorenande ämnen som 
hamnat i vattnet ska göra anmälan om detta till hamnmyndigheten. Ägaren eller ombudet 
för ägaren ska vidta omedelbara åtgärder för att avlägsna hindret eller föroreningen. 
 
Bärgning av fartyg, gods eller annat föremål får inte ske utan tillstånd av hamnmyndigheten. 
 
17 § 
Vid förtöjning i samband med ankomst eller avgång, ankring eller förhalning ska åtgärden 
vidtas med assistans av bogserbåt och trosshalare om det behövs av hänsyn till ordningen 
eller säkerheten inom hamnområdet. 
 
Anmälningsskyldighet m.m. 
 
18 § 
Om fartyget ska anlöpa hamnskyddsområde eller passera genom hamnen ska fartygets 
befälhavare, redare eller ombud för dessa anmäla detta till hamnmyndigheten. 
 
Fartygsanmälan ska ske i så god tid som möjligt, dock inte senare än 24 timmar före 
fartygets beräknade ankomst. Hamnmyndigheten kan, med hänsyn till tidsåtgången för 
fartygets resa eller annan omständighet, medge kortare anmälningstid eller befrielse 
från anmälningsskyldigheten. 
 

Befälhavaren ska till hamnmyndigheten anmäla tid för avgång och vid alla förhalningar, 
senast 3 timmar före fartygets avgång. 
 
Anmärkning: Denna paragraf gäller ej fritidsfartyg. 
 
Lastning, lossning, uppläggning av gods m.m. 
 
19 § 
Gods, fordon eller annat materiel ska hanteras, läggas eller ställas upp på plats som 
anvisats av hamnmyndigheten och på sådant sätt att hamnplaner, byggnader, gatubelägg-
ningar, spår, kranar eller annat inte skadas eller brandgator blockeras eller så att fara för 
person inte uppkommer. 
 
För anmälan om och hantering av farligt gods finns särskilda anvisningar. 
 
Särskilda ordningsföreskrifter 
 
20 § 
Utvändiga reparations- och underhållsarbeten av kommersiella fartyg, förtöjda vid kaj 
får inte påbörjas utan hamnmyndighetens tillstånd. Sådana arbeten får inte innebära risk 
för annat fartyg eller hamnanläggningen. 
 



21 § 
Fartygets befälhavare ska se till att det från fartyget inte kommer ut förorenande ämnen 
eller avfall i omgivningen. Befälhavaren ska också se till att fartygets verksamhet inte 
förorsakar oskälig olägenhet för andra hamnanvändare. 
 
22 § 
Fartygets befälhavare ska se till att Oskarshamns Hamns Avfallsplan följs vid avfalls-
hantering och -sortering. 
 
23 § 
Dykning och undervattensarbeten får ske endast efter tillstånd av hamnmyndigheten. 
Alla dykarbeten ska märkas ut med dykflagg. 
 
24 § 
Rundkörning av propeller vid kaj får endast ske efter tillstånd från hamnmyndigheten. 
 
25 § 
Det är förbjudet att fiska inom hamnskyddsområdet.  
 
26 § 
Det är förbjudet att bada inom hamnskyddsområdet.  
 
27 § 
Den som inom hamnområdet eller i tillhörande farleder skadar fartyg, anläggning, gods 
eller någon annan egendom ska omedelbart anmäla detta till hamnmyndigheten. 
 
28 § 
Under lastning och lossning får öppen eld eller rökning inte förekomma i lastrum eller 
på däck invid lastlucka eller på operativ kaj. Användning av öppen eld eller rökning får inte 
heller förekomma där anslag om sådant förbud finns uppsatt. 
 
Tillträde till hamnanläggningen (passagekontroll) 
 
29 § 
Utan tillstånd från hamnmyndigheten får inte någon beträda sådan del av hamnen för vilken 
det genom stängsel, skyltar eller på annat sätt framgår att allmänheten inte har tillträde. 
Den som önskar tillträda ett sådant område ska ansöka om tillstånd av hamnmyndigheten. 
 
Ges tillstånd för tillträde, utfärdar hamnmyndigheten en besöksbricka till varje person, 
vilket utgör ett bevis på tillstånd att tillträda området. 
 
Passagekontrollen kan medföra identitetskontroll, genomsökning av fordon, väskor, 
bagage eller gods. 
 
Alla är skyldiga att meddela hamnmyndigheten sådana uppgifter som kan inverka på 
hamnsäkerheten och på den hamn- och sjöfartssäkerhet som avses i ISPS-koden*. 
 
 
*ISPS= International Ship and Port Security Code utfärdad av International Maritime Organisation 2004.  
ISPS är internationell tillämpningsföreskrift för sjöfartsskydd. 



Den som vägrar att låta sin egendom undersökas eller vars identitet inte kan kontrolleras, 
får avvisas eller avlägsnas från hamnen. 
 

30 § 
Besökare och reparatörer m. fl. till fartygen, ska anmälas av fartygets befälhavare 24 timmar 
innan ankomsten. Hamnmyndigheten ska ha tillgång till dessa dokument dygnet runt. 
Anmälningsskyldigheten omfattar även fartygets besättnings- och passagerarlistor. 
 
31 § 
När passagekontroll passerats är alla som vistas inom området underställda de regler 
som framgår av ISPS-koden, Lag om Sjöfartsskydd och Lag om Hamnskydd. Detta gäller 
även personer knutna till företag som inte är involverade i fartygsverksamhet. 
 

32 § 
Vid säkerhetstillbud som leder till höjd beredskap kan hela hamnområdet komma att spärras 
av för allmänheten. 
 
Lasthantering 
 
33 § 
Leverans av fartygsförråd ska anmälas 24 timmar före ankomst med upplysningar om 
transportör, chaufför och registreringsnummer på fordonet. 
 
Undersökning och kontroll 
 
34 § 
Delar av hamnskyddsområdet är elektroniskt övervakat. Påträffas någon inom dessa områden 
görs identitetskontroll, och kontroll av anledning till besöket. Personer som inte har anknyt-
ning till sjöfart eller hamnverksamhet kommer att avvisas. 
 
Ansvarsbestämmelser 
 
35 § 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot denna hamnordning kan dömas till 
påföljd enligt Ordningslagen, Lag om Sjöfartsskydd, Lag om Hamnskydd och övriga 
tillämpliga lagar. 
 
Ikraftträdande 
 
Denna hamnordning träder i kraft 2009-03-01. 
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Utgåva nr: Ändring: 

2 Namnändring huvudskyddsombud 

3         2016-01-08 

4         2018-11-07 

Anmälan till Arbetsmiljöverket 

Namnbyte/tillägg  

   

DAG 1 

CHECKLISTA VID OLYCKA 

LARMA AMBULANS – BRANDKÅR – POLIS 112  Trafik/förman 

SÄKRA OLYCKSPLATSEN    HV Skyddsombudet 

KONTAKTA ARBETSMILJÖVERKET   Claes Molldén/Säkerhetsansvarig 

GE NÖDVÄNDIG MEDICINSK FÖRSTA HJÄLP  Akutgruppen 

SE TILL ATT NÅGON FÖLJER MED SKADADE TILL SJUKHUS Närmaste arbetskamrat 

KONTAKTA ANHÖRIGA TILL SKADADE – DÖDA  VD Anders Jonsson 

SAMLA ALLA PÅ EN TRYGG OCH AVSKÄRMAD PLATS. C Molldén 
LÅT INGEN GÅ HEM DIREKT 

LÅT ALLA FÅ MÖJLIGHET ATT KONTAKTA ANHÖRIGA  Trafikavdelningen 

ERBJUD NÖDVÄNDIG EMOTIONELL FÖRSTA HJÄLP  C Molldén (Previa) 

ORDNA SOCIALT KONTAKTNÄT FÖR KVÄLLEN – NATTEN S Johansson/S Andersson 

INFORMERA OM STRESSREAKTIONER   Previa/ C Molldén 

BESTÄM NÄR GRUPPEN SKA TRÄFFAS NÄSTA DAG  C Molldén 

ALL EXTERN INFORMATION (MEDIA MYNDIGHETER M.M.) VD Anders Jonsson 

INFORMERA ALLA ANSTÄLLDA OM HÄNDELSEN OCH  VD Anders Jonsson 
EVENTUELLA STRESSREAKTIONER 

KONTAKTA FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN   Trafikavdelningen/Skyddet 

SE TILL ATT ANHÖRIGA TILL SKADADE – DÖDA FÅR   S Johansson/Trafikavdelningen 
KONTAKT/BESÖK FRÅN ARBETSLEDNINGEN (TVÅ PERSONER) 
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1 Claes styrt dokument samt uppdaterat 
kontaktuppgifter  

  

 

 
Telefonlista nödläge Oskarshamn 

 

VID AKUT NÖDLÄGE RING - SOS 112 

Kontakt Telefonnummer E-post 

Räddningstjänsten, inre befäl 070-6828310  

Anders Jonsson (VD) 0491-87204, 
070-6387204 

anders.jonsson@smalandshamnar.com 

Claes Molldén 
(Säkerhetschef) 

0491-87205, 
070-6387205 

claes.mollden@smalandshamnar.com 

Huvudskyddsombud 
(vakant) 

 
 

Stefan Johansson 
(assisterande PFSO) 
Trafikavdelning 

0491-87209, 
070-6387210 

stefan.johansson@smalandshamnar.com 

Stefan Andersson 
Trafikavdelning 

0491-87210 
070-3643551 

stefan.andersson@smalandshamnar.com 

Arbetsmiljöverket 010-7309000  

Kustbevakningen 
Journummer: 

0491-376700  

MSI 0771-630685  

Polisen 114 14  

Jourtelefon 
Transportstyrelsen 

0771-520052  

Transportstyrelsen 
sjöfartsavdelningen 

0771-503503  

Järnvägens 
telefonberedskap jourtelefon 
(Transportstyrelsen) 

0771-510920  

Samhällsbyggnadskontoret 
Miljö och hälsoskydd 
(Tillsynsmyndighet) 

0491-88000 sbk@oskarshamn.se 
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Telefonlista nödläge Västervik 

 

VID AKUT NÖDLÄGE RING - SOS 112 

Kontakt Telefonnummer E-post 

Räddningstjänsten Västervik 0490-25 57 77 0490-255780 Peter Helge 

Anders Jonsson (VD) 0491-87204, 
070-6387204 

anders.jonsson@smalandshamnar.com 

Claes Molldén 
(Säkerhetschef) 

0491-87205, 
070-6387205 

claes.mollden@smalandshamnar.com 

Huvudskyddsombud 
(vakant) 

 
 

Stefan Johansson 
(assisterande PFSO) 
Trafikavdelning 

0491-87210, 
070-6387210 

stefan.johansson@smalandshamnar.com  

Stefan Andersson 
Trafikavdelning 

0491-87210 
070-3643551 

stefan.andersson@smalandshamnar.com 

Arbetsmiljöverket 010-7309000  

Kustbevakningen 
journummer 

0776-70 70 00 
08-578 976 00 

 

MSI 0771-630685  

Polisen 114 14  

Jourtelefon 
Transportstyrelsen 

0771-520052  

Transportstyrelsen 
sjöfartsavdelningen 

0771-503503  

Järnvägens 
telefonberedskap jourtelefon 
(Transportstyrelsen) 

0771-510920  

Miljö och Byggnadskontoret 
(Tillsynsmyndighet) 

0490-25 48 25 Lars Holgersson 
Lars.holgersson@vastervik.se 

 

anders.jonsson@smalandshamnar.com
claes.mollden@smalandshamnar.com
mailto:stefan.johansson@smalandshamnar.com
mailto:stefan.andersson@smalandshamnar.com
Lars.holgersson@vastervik.se


         

Dokument1 

Anmälan om avlämning av avfall från fartyg 
Observera att i Sverige gäller obligatorisk avlämning till mottagningsanläggning iland av all sludge och oljehaltigt länsvatten om därför avsedda tankar 

är fyllda mer än 25% samt av allt fast avfall. 

 

 

Fartygets namn: Hemort: Signal: 

Bruttoreg.ton: Hamn där avfall lämnats 

senast: 

Datum för detta: 

Anlänt den: Från:  

Avgått den: Till:  

 

 

Specifikation av avfall 
 

Typ av avfall Mängd avfall som 

skall lämnas (m3) 

Beställt        Utfall 

Max lagringskap 

ombord för avfall 

(m3) 

Mängd avfall som 

behålls ombord (m3) 

Hamn där återstående 

avfall skall avlämnas 

Uppskattad mängd 

avfall som genereras 

till nästa hamn (m3) 

 

Sludge 

      

 

Länsvatten 

      

 

Andra spilloljor 

      

 
Toalettavfall 

      

 

Fast farligt avfall 

      

Brännbart 
(Icke farligt.avfall) 

      

Icke brännbart 

(icke farligt avfall 

      

 
Trä 

      

 

Wellpapp 

      

 
Glas färgat/ofärgat 

      

 

 

      

 
Lastrelaterat avfall 

      

 

Lastrester 

      

 
Övrigt avfall 

      

 

 

Brister på mottagningsanordningarna i hamnen : 
(Fylls i av fartygsbefäl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag försäkrar att ovanstående uppgifter är korrekta. 

(Fylls i av fartygsbefäl) 

 

Datum:_____________________ Tidpunkt:_______________________    Underskrift:____________________________________ 
 

 

Avfall i gråfärgad kolumn (nr 2) mottaget: 

  
Datum:                                                     Underskrift Oskarshamns Hamn AB: 
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Request of wastehandling for vessels arriving in Oskarshamn & Västervik 
 

 

Name of the vessel: Port of registery: Call: 

GT: Port where waste was taken 

care last time: 

Date: 

Arrived: From port:  

Departured: To port:  

 

 

Specification of waste 
 

Type of waste Quantity of waste to 

be handled(m3) 

Ordered      Received 

Max capacity for 

storing waste 

onboard (m3) 

Quantity of waste left 

onboard (m3) 

Port where stored 

waste will be handled 

Estimated quantity 

waste generated to 

next port (m3) 

 

Sludge 

      

 

Slops 

      

 

Other spill oil 

      

 

Greywater 

      

 

Hazardous waste 

(solid) 

      

Combustible waste 
(not hazardous 

waste) 

      

Not combustible 
waste (not hazardous 

waste) 

 

      

 

Wood 

      

 

Corrugated board 

      

 

Glass couloured/clear 

      

 

 

      

 

Cargorelated waste 

      

 

Rests from cargo 

      

 

Other kind of waste 

      

 

Comments about facilities of reception : 
(Captain of vessel)) 

 

 

 
 

 

 

 
 

I asure that the above information is correct. 
(Captain of vessel) 

 

Date:_____________________ Time:_______________________    Signature:____________________________________ 
 

Waste in greycoloured coumn (no 2) received: 

  

Date:                                                     Signature Oskarshamns Hamn AB: 
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LOSSNING/LASTNING – TANKFARTYG
Utgåva 2

SvenSka Petroleum InStItutetS och SvenSkt 
oljehamnSforumS rekommendatIoner tIll 
medlemSföretagen angående rutIner vId 
loSSnIng och laStnIng av tankfartyg faSt-
Ställda av SPIS och SohfS StyrelSe höSten 2008

 

rekommendationerna är indelade i följande kapitel:

a. Syftet med instruktionerna

B. lagenliga krav

c. SPIs och Sohfs rekommendationer

Sohf
Svenskt Oljehamnsforum
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Förord

Denna rekommendation har utarbetats av en gemensam arbetsgrupp med representanter från SPI 
och SOHF.

Rekommendationen baseras på senaste utgåvan av det internationella regelverket ISGOTT, gäl-
lande svenska regler och branschgemensamma praxis för att skapa förutsättningar för säker 
lastning och lossning av tankfartyg. Rekommendationen är godkänd av SPI:s driftkommitté och 
fastslagen av SPI:s och SOHF:s styrelse.

Utgåva 2 ersätter den tidigare branschrekommendationen om lastning och lossning av tankfartyg 
som inte längre är giltig.

Stockholm
December 2008

SPI och SOHF har lagt ned mycket arbete på att informationen i denna publikation ska vara korrekt.
SPI och/eller SOHF kan dock ej hållas ansvariga om nyttjandet av informationen lett till skada av vad slag den vara må.
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A Syftet med instruktionerna
 Syftet med detta regelverk är att skapa förutsättningar för en säker lossning och last-

ning av tankfartyg som levererar petroleumprodukter till medlemsföretagens depåan-
läggningar. Motsvarande rutiner gäller även vid pumpning mellan cisterner på olika 
depåer.

	 Dessa	rekommendationer	avser	att	specificera	vad	som	är	lämpliga	instruktioner	i	sam-
band med lossning och lastning av fartyg och överpumpning mellan depåer. Avsikten 
är att de ska användas som en mall för att utforma en verksamhetsanpassad detaljerad 
instruktion för varje anläggning. Dessutom har varje hamn och depå detaljerade lokala 
instruktioner som gäller för respektive anläggning.

 Detta regelverk utgör SPIs och SOHFs rekommenderade minimikrav. Institutet och 
Forumet	är	medvetna	om	att	medlemsföretagen	därutöver	kan	ha	företagsspecifika	
krav som är mer detaljerade

B Lagenliga krav
 Enligt MSB’s (f.d. Räddningsverkets) föreskrift SÄIFS 1997:9 om öppna cisterner och 

rörledningar	m	m	för	brandfarliga	vätskor	skall	erforderliga	instruktioner	finnas	på	
användningsstället för drift, fortlöpande tillsyn och underhåll av anordningarna.

 I SÄIFS 1990:2 med ändring i SÄIFS 1995:4 om hantering av brandfarliga gaser och 
vätskor	i	anslutning	till	vissa	transportmedel	finns	regler	om	hantering	i	anslutning	till	
fartyg. Bl a föreskrivs att ett isolerstycke som förhindrar vagabonderande strömmar i 
den	använda	ledningen	ska	finnas	inom	sådant	område	som	klassas	som	riskområde.	
Dessutom föreskrivs att en säkerhetsvakt som ska övervaka lastning och lossning ska 
utses av den som ansvarar för hanteringen.

 Sjöfartsverkets kungörelse SJÖFS 1991:8 med ändring enligt SJÖFS 2005:21 innehål-
ler ett antal regler som berör såväl hamnen som fartyget avseende såväl rutiner som 
utrustning	för	lastning	och	lossning	av	tankfartyg.	Bland	annat	finns	där	regler	om	
lasthantering samt krav på upprättande av en ship/shore safety checklist enligt ISGOTT 
senaste utgåva.

	 Ett	exempel	på	en	sådan	checklista	upprättad	enligt	ISGOTT	finns	i	bilaga	1.

 ISPS – International Ship Port Security och lag om Sjöfartsskydd. Sedan den 1 juli 
2004 gäller det internationella regelverket om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i 
hamnanläggningar	för	alla	fartyg	av	viss	storlek	i	internationell	trafik.	Den	1	januari	
2007 trädde lagen om Sjöfartsskydd, SFS 2006:1209 i kraft. Regelverken syftar till att 
skydda sjöfartssektorn mot grova våldsbrott, bland annat terrorism. Varje hamn har 
lokala instruktioner om hur ISPS-reglerna och lagen om Sjöfartsskydd tillämpas.
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C SPIs och SOHFs rekommendationer

 SPI och Sohf rekommenderar att medlemsföretagen följer följande rutiner.

•	 Mellan	hamnen	och	respektive	depåoperatör	bör	finnas	ett	avtal	upprättat	”Rörled-
ningsavtal”	som	bland	annat	reglerar	en	beskrivning	av	anläggningen,	hamnens	
åligganden och ansvar samt nyttjarens användande och ansvar för anläggningen 
och samordningsansvaret vid nyttjande av anläggningen. En grund för avtalet är 
överenskommet mellan SPI och SOHF (bilaga 2)

•	 Utrustning	och	rutiner	beskrivna	i	SPIs	och	SOHFs	Miljöpraxis	bör	tillämpas.

•	 Lokala	hamn-	och	depåinstruktioner	ska	följas.

•	 Vid	 lossning	av	 fartyg	eller	överpumpning	mellan	depåer	 ska	den	mottagande	
depån utse en ansvarig för operationen (loadingmaster).

•	 Vid	lastning	av	fartyg	ska	den	överlämnande	depån	utse	en	ansvarig	för	opera-
tionen (loading- master). Det mottagande fartyget är dock självt ansvarigt för att 
ge tillstånd till pumpstart, samt för att ge besked om begränsningar eller stopp för 
pumpningen med hänsyn till tillgängligt lastutrymme ombord eller andra förhål-
landen av betydelse för lastningsoperationen.

•	 Den	som	utses	till	loadingmaster	ska	ha	lämplig	kompetens	för	uppgiften	genom	
intern och extern utbildning. 

•	 Ledningssystem	och	ventiler	i	hamnar	och	på	depåer	ska	vara	märkta.

•	 En	situationsplan	över	anläggningen	upprättas	där	pumpvägar	till	respektive	cistern	
redovisas. 

•	 Det	internationella	regelverket	ISGOTT,	senaste	utgåva,	ska	tillämpas.

•	 Före	lossning	kontrolleras	att	den	kvantitet	som	ska	lossas	ryms	i	mottagande	cis-
tern/cisterner.

•	 En	 ship/shore	 safety	 checklist	 ska	upprättas	 innan	 lossningen	eller	 lastningen	
påbörjas (se bilaga 1).

•	 En	 lasthanteringsplan	upprättas	 innan	 lossningen	 eller	 lastningen	 startar.	Om	
fartyget	ska	lossa	flera	produkter	startas	arbetet	med	den	första	produkten	enligt	
lasthanteringsplanen och den följs fram till cisternen innan nästa produkt startas. 
Detta görs för att säkerställa att rätt produkt går till rätt cistern. 

•	 En	av	hamnen	och	oljebolagen	godkänd	säkerhetsvakt	och	en	ledningsvakt	ska	fin-
nas på plats. För att bli godkänd ska säkerhetsvakten ha genomgått grundutbildning 
och därefter repetitionsutbildning vart tredje år. Under lossningen eller lastningen 
förs journaler över arbetet.

•	 Personal	 som	arbetar	 inom	anläggningen	 ska	använda	 förekrivna	 skydds-	och		
varselkläder.

•	 Personal	som	arbetar	på	kajerna	ska	bära	flytväst.

•	 Dokumenterade	rutiner	för	åtgärder	vid	skiftbyten	ska	finnas.

•	 Kontroller	görs	av	hamnens	och	depåns	ledningssystem.

•	 Aktuell	larmlista	överlämnas	till	ansvarigt	befäl	på	fartyget.

•	 För	varje	lossning	eller	lastning	av	en	produkt	upprättas	en	checklista	principiellt	
i enlighet med bilaga 3.

•	 Alla	som	arbetar	med	lossningen/lastningen	har	rätt	och	är	skyldiga	att	stoppa	
pågående pumpning om han/hon misstänker att något fel föreligger. 
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26.3

Checklista för säkerhet ombord och på land
direktöversättning av the Ship/Shore Safety checklist i ISgott utgåva 5

Genom användning av checklistor skapas också en dokumentation över genom förda  
kontroller.

Dessutom	bör	det	finnas	ett	system	för	avvikelserapportering	och	åtgärdande	av	fel-
aktigheter.

26.3.1 Allmänt
 Ansvaret för att hantering av last och andra aktiviteter sker på ett säkert sätt när ett 

fartyg ligger i hamn delas av fartygets befälhavare och ansvarig hamn/terminal chef. 
Innan lastning eller lossning av gods eller hantering av ballast påbörjas, bör befälha-
varen eller hans representant och hamn/terminal chefen kontrollera följande punkter:

	 •	 Godkänna	lastnings/lossnings	planen	skriftligen,	den	skall	ange	maximala	mängder	
gods för lastning eller lossning.

	 •	 Godkänna	en	handlingsplan	för	en	eventuell	nödsituation	under	lastning/lossning	
skriftligen.

	 •	 Fylla	i	och	skriva	under	”Checklista	för	säkerhet	ombord	och	på	land”.

 Hamn/ terminal kan överlämna en säkerhetsskrivelse till befälhavaren på inkommande 
fartyg som informerar om hamnens/terminalens förväntningar på att man respekterar 
det delade ansvaret för att alla aktiviteter i hamn sker på ett säkert sätt och i samarbete 
med landpersonal och besättningen på fartyget. Ett exempel på en sådan skrivelse ges 
i kapitel 26.3.4.

	 Även	om	”Checklista	för	säkerhet	ombord	och	på	land”	främst	riktar	sig	till	aktivi-
teterna på ett tankfartyg i operativ drift, är det brukligt att samma handlingsschema 
används när tankfartyg ligger vid kaj för att utföra tankrengöring.

26.3.2 Användaranvisning
 Anvisningar för att fylla i checklistan och hjälp med ifyllning vid speciella tillfällen 

står med i kapitel 26.4. De har ställts upp för att hjälpa hamn/terminal chefen och 
befälhavaren	när	de	skall	använda	sig	av	den	allmängiltiga	”Checklistan	ombord	och	
på	land”.

 Befälhavaren och hans besättning skall följa dessa regler till fullo under hela fartygets 
vistelse i hamn. Hamn/terminal chefen och honom underställd personal skall göra 
detsamma. Båda parter åläggs att samarbeta fullt ut för att uppnå det ömsesidiga målet, 
säkra och effektiva operationer.

 Ansvaret för utlåtanden i checklistan har rättslig kraft när den är påskriven. Parterna 
godkänner sitt ansvar i och med att man kryssar eller skriver sina initialer i rätt rutor 
och slutligen skriver under sist i checklistan. När checklistan är underskriven preciserar 
checklistan den lägsta godtagbara insatsnivån från båda parter för att garantera säkra 
lastoperationer och aktiviteter och fungerar som en överenskommelse på alla berörda 
punkter.
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  Några av checklistans punkter gäller enbart fartygens skyldigheter och ansvar, an-
dra gäller enbart hamn/terminal skyldigheter och ansvar andra statuerar parternas 
delade gemensamma skyldigheter och ansvar. Skuggade fält används när det är den 
ena parten som avses, men fartyget eller terminalen får fylla i sådana fält också om så 
anses lämpligt.

 Ifall en av parterna har fyllt i och skrivit på sina skyldigheter och ansvar så betyder 
inte det att den andra parten inte behöver precisera sig. Det förväntas klargöra var och 
ens ståndpunkter hos de ansvariga för båda parter från början och under hela tiden 
som fartyget ligger i hamn.

 Ansvarigt befäl ombord bör själv ta upp alla tänkbara ansvarsdetaljer på fartyget i 
fråga och fylla i de motsvarande fälten i checklistan. På samma sätt bör ansvarig på 
hamn/terminal gå igenom hamnens/terminalens förutsättningar och kryssa i de fält 
som berörs. Medan de ansvariga på båda sidor fullföljer detta så övertygar de sig om 
att deras och motpartens säkerhetsstandard är acceptabel. Det kan kräva följande 
åtgärder:

	 •	 Bekräfta	att	en	tillförlitlig	kompetent	person	har	fyllt	i	checklistan	helt	och	korrekt.

	 •	 Gå	igenom	varandras	handlingar	såsom,	certifikat	besiktningsdokument,	loggböcker	
underhållsjournaler och andra handlingar som kan vara relevanta i sammanhanget.

	 •	 Gemensam	inspektion/kontroll	kan	utföras	när	det	bedöms	erforderligt.

 För den gemensamma säkerheten skall en terminal/ hamn ansvarig och en ombord-
ansvarig, innan lasthantering i hamn påbörjas och under lastningen/lossningen fort-
löpande göra kontroller av fartyget för att försäkra sig om att fartyget på ett effektivt 
sätt fullgör sina åtaganden, på ett sådant sätt som överenskommits i checklistan för 
säkerhet ombord och på land. Ett liknande kontrollförfarande skall tillämpas iland.

 För den händelse det uppdagas att de lägst ställda säkerhetskraven (minimikraven) 
inte uppfylles, kan endera parten begära att lasthantering, ballasthantering eller annan 
aktivitet stoppas tills tillfredsställande korrigerande åtgärder vidtagits.

26.3.2.1 Checklistans sammansättning
Checklistan	för	säkerhet	ombord	och	på	land	består	av	fyra	delar,	de	två	första	(A	och	
B)	avser	hantering	av	bulklaster	i	flytande	form.	Dessa	delar	(A	och	B)	är	tillämpliga	
på all hantering. Del A hänvisar till de delar som kräver inspektion (kontroll) och del 
B till de delar som kan överenskommas muntligt mellan parterna.

Del	C	avser	de	tillägg	som	behöver	beaktas	vid	hantering	av	bulklaster	bestående	av	
kemikalier	och	del	D	de	tillägg	som	behöver	beaktas	vid	hantering	av	flytande	gaser	
i	bulkform	(LPG	och	LNG).

Säker hantering kräver att alla relevanta åtaganden övervägs och att det gemensamma 
ansvaret för pålitligheten i överenskommelsen är accepterad, antingen gemensamt 
eller enskilt av parterna. 

Ifall en av parterna inte är beredd att acceptera ett tilldelat ansvar, måste en notering 
göras i anmärkningskolumnen och ett övervägande måste göras, huruvida lasthante-
ringen kan påbörjas eller fortgå.

Ifall en speciell fråga i checklistan, efter övervägande kan betraktas som ej tillämplig 
för fartyget eller för hamnen/terminalen eller för den planerade lasthanteringen, måste 
en notering om detta göras i anmärkningskolumnen. 
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26.3.2.2  Register över kolumnen för koder
 Bokstäverna a, P eller r i kolumnen för koder anger följande: 

 a/    (överenskommelse). Detta anger en överenskommelse eller ett förfarande 
som skall noteras i checklistans kolumn för anmärkningar, eller skall en ömse-
sidig, för båda parterna acceptabel annan överenskommelse träffas.

 P/     (tillstånd). För den händelse att ett nekande svar angivits till påstående 
under kod P, skall lasthantering eller annan aktivitet ej påbörjas, förrän skriftligt 
tillstånd erhållits från lämplig myndighet. 

 r/     (fortlöpande kontroll). Detta anger punkter i checklistan som fortlöpande 
skall kontrolleras i lämpliga intervaller. Intervallerna kan överenskommas mel-
lan parterna och skall vara angivna i överenskommelsen (deklarationen).

 Den ömsesidiga överenskommelsen (deklarationen) skall inte påtecknas förrän 
båda parter har inspekterat, kontrollerat och godkänt sina respektive åtaganden 
och ansvarighets deklarationer.
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26.3.3   Checklista för säkerhet ombord och på land
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26.3.3  Checklista för säkerhet ombord och på land 

 
Fartygets namn_________ 
Kajplats_______________  Hamn_________________ 
Ankomstdatum_________  Ankomsttid____________ 

 
 
Del ”A”- Flytande bulk Allmänt – Besiktning av utrustning 

Cisterner flytande bulk- Allmänt Fartyg Terminal Kod Kommentarer 
1. Passage mellan fartyget och 

land sker på ett säkert sätt. 
Säkert tillträde finns mellan 
fartyg och kaj. 

  R  

2. Fartyget är säkert förtöjt.   R  
3. Det överenskomna 

kommunikationssystemet 
mellan hamn och fartyg 
fungerar som det ska. 

  A      R System: 
 
Backup-system: 

4. Nödbogseringswirar är rätt 
riggade och i rätt läge. 

  R  

5. Fartygets brandslangar och 
brandsläckningsutrustning är 
utplacerade och klara för 
användning. 

  R  

6. Hamnterminalens brandslangar 
och brandsläckningsutrustning 
är utplacerade och klara för 
användning. 

  R  

7. Fartygets egna last- och 
bunkerslangar, rörledningar och 
manifoldrar är i gott skick och 
lämpliga för avsett bruk. 

    

8. Hamnterminalens last- och 
bunkerslangar eller lastarmar är 
i gott skick, korrekt monterade 
och lämpliga för avsett bruk. 

    

9. Rörsystemet för överföring av 
lasten är tillräckligt tätt och tömt 
för att blindflänsar säkert skall 
kunna öppnas innan 
lastarmar/slangar kopplas. 

    

10. Öppningar(spygatt) i relingen är 
ordentligt tätade och spillkärl 
står på plats och är tomma. 

  R  

11. Tillfälligt borttagna tätningar i 
öppningar 
(spygatt) i relingen övervakas 
kontinuerligt. 

  R  

12. Spill på kajer och i 
uppsamlingsanordningar på land 
hanteras korrekt. 

  R  

13. Fartygets oanvända last- och 
bunkeranslutningar är 
blindflänsade och fullbultade.  

    

14. Hamnterminalens oanvända 
lastledningar och 
bunkeranslutningar är ordentligt 
blindflänsade och fullbultade. 
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 Fartyg Terminal Kod Kommentarer 
15. Alla last-, ballast- och 

bunkertankluckor är stängda. 
    

16. Sjöventiler och 
överbordventiler, är när de ej 
används, stängda och synbart 
säkrade. 

    

17. Alla ytterdörrar, portar och 
ventiler i hytter, förråd och 
maskinutrymmen är stängda. 
Maskinrummets utsläpps-
ventilation får stå öppen. 

  R  

18. Fartygets 
brandbekämpningsplan finns 
tillgänglig. 

    

 

 

 

Ifall fartyget är utrustat med ett inertgassystem (IGS), eller om ett sådant krävs, bör följande
 utrustning besiktigas:

  

 

Inert gassystem Fartyg Terminal Kod Kommentarer 
19. Fast monterad tryck- och 

syremätningsutrustning med 
registrering fungerar utan 
anmärkning. 

  R  

20. Alla lasttankar har positivt tryck 
(övertryck) och en syrehalt på 
högst  8% (vol.). 

  P         R
 

 

 
 
 
Del ”B”- Flytande bulk Allmänt – Muntlig verifiering 
 

Cisterner flytande bulk- Allmänt Fartyg Terminal Kod Kommentarer 
21. Fartyget är klart att manövreras 

för egen maskin. 
 

    

22. Det finns alltid en kvalificerad 
person på däck som kan 
överblicka alla aktiviteterna 
ombord och på kajen. 

    

23. Det finns tillräckligt med 
personal ombord och på land för 
att agera i nödsituation. 

    

24. Rutiner har överenskommits om 
hanteringen av last, ballast och 
bunkertankar. 

    

25. Nödsignal och rutiner för hur 
nödstoppsproceduren skall 
tillämpas av fartyget och 
hamn/terminal har 
överenskommits och förståtts. 
 

    

26. Produktsäkerhetsdatablad 
(MSDS) för hantering av last 
har utväxlats, om efterfrågat.  

    

27. Farorna med den hanterade 
lastens giftiga ämnen har 
identifierats och uppfattats och 
förståtts. 

   Innehåll av H2S: 
 
Innehåll av bensen: 
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Cisterner flytande bulk- Allmänt Fartyg Terminal Kod Kommentarer 
28. Ett uttag på land för 

brandsläckning med standard 
koppling (Internationell 
standard) finns tillgängligt. 

    

29. Det överenskomna  
tankventilationssystemet 
kommer att användas. 

  A     R Metod: 

30. Kraven för sluten hantering 
(closed operation) har 
överenskommits. 

  R  

31. P/V-systemet har kontrollerats.     
32. När gasåterföringsledning är 

ansluten har driftsparametrarna 
klargjorts och överenskommits. 

  A     R  

33. Oberoende högnivå larm har 
testats och fungerar, om sådant 
finnes 

  A     R  

34. Lämplig isolerutrustning 
(isolerfläns) är monterad mellan 
fartyget och 
landinstallationerna. 

  A     R  

35. Ledningar på land är utrustade 
med backventiler, eller så har 
tillvägagångssätt för att undvika 
återfyllning diskuterats. 

  P     R  

36. Rökrum har bestämts och 
restriktioner mot rökning 
respekteras. 

  A     R Utvalda rökrum: 

37. Regler för oskyddade lampor 
respekteras. 

  A     R  

38. Krav på explosionssäkra 
mobiltelefoner, telefoner och 
personsökare ombord och på 
land respekteras. 

  A     R  

39. Ficklampor är av godkänd typ.     
40. Fasta VHF/UHF-sändare/ 

mottagare och AIS-utrustning 
står i rätt driftläge eller är 
avstängda. 

    

41. Bärbara VHF/UHF-sändare/ 
mottagare är av en godkänd typ. 

    

42. Fartygets radiosändarantenner är 
jordade och 
radaranläggningarna är 
avstängda. 

    

43. Förlängningssladdar till portabel 
elektrisk utrustning inom 
riskområdet är bortkopplade 
från elnätet. 

    

44. Luftkonditioneringsenheter av 
fönstertyp är frånkopplade. 

    

 
Cisterner flytande bulk- Allmänt Fartyg Terminal Kod Kommentarer 

45. Övertryck bibehålls i 
personalutrymmen ombord, och 
ventilationsöppningar som kan 
släppa in ångor från lasten hålls 
stängda. 

    

46. Åtgärder har vidtagits för att 
säkra tillräcklig mekanisk 
ventilering av pumprummet. 

  R  

47. Eventuell nödutrymning är 
förberedd. 

    

48. Kriterier för maximal sjögång 
och vindstyrka har bestämts. 

  A Stoppa lastning/lossning 
vid: 
Koppla ifrån vid: 
Lägg ut från kajen vid: 

49. Säkerhetsprotokoll har 
etablerats mellan fartygets SSO 
och Hamnens PFSO  ifall det 
anses nödvändigt. 

  A  

50. Vid behov har tillvägagångssätt 
fastställts för hur kvävgas skall 
levereras från land, antingen för 
att rensa eller inerta fartygets 
tankar eller för att tömma 
ledningarna till fartyget. 

  A     P  
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Cisterner flytande bulk- Allmänt Fartyg Terminal Kod Kommentarer 
28. Ett uttag på land för 

brandsläckning med standard 
koppling (Internationell 
standard) finns tillgängligt. 

    

29. Det överenskomna  
tankventilationssystemet 
kommer att användas. 

  A     R Metod: 

30. Kraven för sluten hantering 
(closed operation) har 
överenskommits. 

  R  

31. P/V-systemet har kontrollerats.     
32. När gasåterföringsledning är 

ansluten har driftsparametrarna 
klargjorts och överenskommits. 

  A     R  

33. Oberoende högnivå larm har 
testats och fungerar, om sådant 
finnes 

  A     R  

34. Lämplig isolerutrustning 
(isolerfläns) är monterad mellan 
fartyget och 
landinstallationerna. 

  A     R  

35. Ledningar på land är utrustade 
med backventiler, eller så har 
tillvägagångssätt för att undvika 
återfyllning diskuterats. 

  P     R  

36. Rökrum har bestämts och 
restriktioner mot rökning 
respekteras. 

  A     R Utvalda rökrum: 

37. Regler för oskyddade lampor 
respekteras. 

  A     R  

38. Krav på explosionssäkra 
mobiltelefoner, telefoner och 
personsökare ombord och på 
land respekteras. 

  A     R  

39. Ficklampor är av godkänd typ.     
40. Fasta VHF/UHF-sändare/ 

mottagare och AIS-utrustning 
står i rätt driftläge eller är 
avstängda. 

    

41. Bärbara VHF/UHF-sändare/ 
mottagare är av en godkänd typ. 

    

42. Fartygets radiosändarantenner är 
jordade och 
radaranläggningarna är 
avstängda. 

    

43. Förlängningssladdar till portabel 
elektrisk utrustning inom 
riskområdet är bortkopplade 
från elnätet. 

    

44. Luftkonditioneringsenheter av 
fönstertyp är frånkopplade. 

    

 
Cisterner flytande bulk- Allmänt Fartyg Terminal Kod Kommentarer 

45. Övertryck bibehålls i 
personalutrymmen ombord, och 
ventilationsöppningar som kan 
släppa in ångor från lasten hålls 
stängda. 

    

46. Åtgärder har vidtagits för att 
säkra tillräcklig mekanisk 
ventilering av pumprummet. 

  R  

47. Eventuell nödutrymning är 
förberedd. 

    

48. Kriterier för maximal sjögång 
och vindstyrka har bestämts. 

  A Stoppa lastning/lossning 
vid: 
Koppla ifrån vid: 
Lägg ut från kajen vid: 

49. Säkerhetsprotokoll har 
etablerats mellan fartygets SSO 
och Hamnens PFSO  ifall det 
anses nödvändigt. 

  A  

50. Vid behov har tillvägagångssätt 
fastställts för hur kvävgas skall 
levereras från land, antingen för 
att rensa eller inerta fartygets 
tankar eller för att tömma 
ledningarna till fartyget. 

  A     P  
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Ifall fartyget är utrustat med ett inert gassystem, (IGS), besvaras följande frågor muntligen: 

 

Inert gassystem Fartyg Terminal Kod Kommentarer 
51. IGS-systemet fungerar och kan 

användas utan anmärkning. 
  P  

52. Däcktätningar eller motsvarande 
fungerar utan anmärkning. 

  R  

53. Vätskenivåerna i tryck- och 
vakuumventilerna är de rätta. 

  R  

54. Fasta och bärbara syremätare är 
kalibrerade och fungerar utan 
anmärkning. 

  R  

55. IG-ventilen på varje tank, om 
sådan finnes, är rätt inställd och 
låst. 

  R  

56. Ansvarig personal för 
lastnings/lossnings arbete har 
kännedom om att hanteringen 
skall avbrytas och att 
hamnen/terminalen skall 
informeras om fel uppstår på 
inert gasanläggningen. 

    

 

Om fartyget är utrustat med system för tankrengöring(spolning) med råolja, (COW) som avses användas,

 bör följande

 
frågor besvaras muntligen: 

 

Inert gassystem Fartyg Terminal Kod Kommentarer 
57. Förhandschecklistan för COW-

utrustningen som bifogas i 
COW-manualen har fyllts i 
korrekt. 

    

58. COW-checklistorna före, under 
och efter användning återfinns 
också i manualen och de 
används. 

  R  

 
Om fartyget avser att rengöra lasttankar vid kaj, besvaras följande frågor: 

 

Inert gassystem Fartyg Terminal Kod Kommentarer 
59. Rengöring av lasttankar har 

planerats ske under den tid som 
fartyget ligger i hamn. 

Ja/Nej* Ja/Nej*   

60. Om ”Ja”; tillvägagångssätt och 
godkännande för rengöring av 
lasttankar är klart och 
överenskommet. 

    

61. Tillstånd har beviljats för 
aktiviteter som medför utsläpp 
av petroleumgaser. 

Ja/Nej* Ja/Nej*   

 *
Stryk Ja eller Nej för att välja

 
Del ”C”- Flytande kemikalier i bulk – Muntlig kontroll  
 

Cisterner flytande kemikalier Fartyg Terminal Kod Kommentarer 
1. Produktsäkerhetsdatablad 

(MSDS) finns tillgängliga med 
nödvändiga uppgifter för säker 
hantering av lasten. 

    

2. Tillverkarens inhibitorcertifikat har  
tillhandahållits, när detta är 
tillämpligt. 

  P  

3. Tillräcklig skyddsutrustning och 
skyddskläder (inklusive bärbar 
andningsapparat) finns till 
omedelbart förfogande och är 
lämplig för den produkt som 
hanteras. 

    

4. Åtgärder vid oförutsedd direkt 
person- kontakt med lasten har 
överenskommits. 

    

5. Pumphastigheten är anpassad till 
det automatiska 
avstängningssystemet om sådant 
används. 

  A  

6. Tankpejlingssystem och larm är 
korrekt inställda och i gott 
skick. 
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Ifall fartyget är utrustat med ett inert gassystem, (IGS), besvaras följande frågor muntligen: 

 

Inert gassystem Fartyg Terminal Kod Kommentarer 
51. IGS-systemet fungerar och kan 

användas utan anmärkning. 
  P  

52. Däcktätningar eller motsvarande 
fungerar utan anmärkning. 

  R  

53. Vätskenivåerna i tryck- och 
vakuumventilerna är de rätta. 

  R  

54. Fasta och bärbara syremätare är 
kalibrerade och fungerar utan 
anmärkning. 

  R  

55. IG-ventilen på varje tank, om 
sådan finnes, är rätt inställd och 
låst. 

  R  

56. Ansvarig personal för 
lastnings/lossnings arbete har 
kännedom om att hanteringen 
skall avbrytas och att 
hamnen/terminalen skall 
informeras om fel uppstår på 
inert gasanläggningen. 

    

 

Om fartyget är utrustat med system för tankrengöring(spolning) med råolja, (COW) som avses användas,

 bör följande

 
frågor besvaras muntligen: 

 

Inert gassystem Fartyg Terminal Kod Kommentarer 
57. Förhandschecklistan för COW-

utrustningen som bifogas i 
COW-manualen har fyllts i 
korrekt. 

    

58. COW-checklistorna före, under 
och efter användning återfinns 
också i manualen och de 
används. 

  R  

 
Om fartyget avser att rengöra lasttankar vid kaj, besvaras följande frågor: 

 

Inert gassystem Fartyg Terminal Kod Kommentarer 
59. Rengöring av lasttankar har 

planerats ske under den tid som 
fartyget ligger i hamn. 

Ja/Nej* Ja/Nej*   

60. Om ”Ja”; tillvägagångssätt och 
godkännande för rengöring av 
lasttankar är klart och 
överenskommet. 

    

61. Tillstånd har beviljats för 
aktiviteter som medför utsläpp 
av petroleumgaser. 

Ja/Nej* Ja/Nej*   

 *
Stryk Ja eller Nej för att välja

 
Del ”C”- Flytande kemikalier i bulk – Muntlig kontroll  
 

Cisterner flytande kemikalier Fartyg Terminal Kod Kommentarer 
1. Produktsäkerhetsdatablad 

(MSDS) finns tillgängliga med 
nödvändiga uppgifter för säker 
hantering av lasten. 

    

2. Tillverkarens inhibitorcertifikat har  
tillhandahållits, när detta är 
tillämpligt. 

  P  

3. Tillräcklig skyddsutrustning och 
skyddskläder (inklusive bärbar 
andningsapparat) finns till 
omedelbart förfogande och är 
lämplig för den produkt som 
hanteras. 

    

4. Åtgärder vid oförutsedd direkt 
person- kontakt med lasten har 
överenskommits. 

    

5. Pumphastigheten är anpassad till 
det automatiska 
avstängningssystemet om sådant 
används. 

  A  

6. Tankpejlingssystem och larm är 
korrekt inställda och i gott 
skick. 
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Cisterner flytande kemikalier Fartyg Terminal Kod Kommentarer 
7. Bärbara gasdetektorer för de 

hanterade produkterna är lätt 
tillgängliga. 

    

8. Information om 
brandsläckningsutrustning och 
tillvägagångssätt vid brand har 
utväxlats. 

    

9. Lastslangar är av lämpligt 
material och resistent mot 
exponering av produkten i fråga. 

    

10. Hantering av lasten utförs via 
det fast installerade rörsystem. 

    

11. Om så krävs så finns det en plan 
för överföring av kvävgas från 
land, antingen för att rensa 
tankar, eller för att rensa 
rörledningar ombord. 

    

 
Del ”D”- Flytande gas i bulk – Muntlig kontroll 
 

Cisterner komprimerade kemikalier Fartyg Terminal Kod Kommentarer 
1. Produktsäkerhetsdatablad 

(MSDS) finns tillgängliga med 
nödvändiga uppgifter för säker 
hantering av lasten. 

    

2. Där det befinns lämpligt 
tillhandahålls ett intyg från en 
tillverkare av inhibator som 
hämmar kemikalien i fråga vid 
nödfall. 

  P  

3. Sprinklersystemen är klara för 
omedelbar användning. 

    

4. Tillräcklig skyddsutrustning och 
skyddskläder (inklusive bärbar 
syrgas) finns till omedelbart 
förfogande och är lämpliga för 
den produkt som hanteras. 

    

5. Tomutrymmen är erforderligt 
inertade eller där så krävs fyllda 
med torr luft. 

    

6. Alla fjärrstyrda ventiler 
fungerar. 
 

    

7. Erforderliga lastpumpar och 
kompressorer till är i gott skick, 
och rekommenderade maximala 
arbetstrycken har gemensamt 
överenskommits mellan fartyg 
och terminal. 

  A  

8. Styrutrustning för kondensering 
eller avkokning är i gott skick. 
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 13 (33)   
   

 Cisterner komprimerade kemikalier Fartyg Terminal Kod Kommentarer 
9. Gasdetektorerna har ställts in 

efter inspektion av lastens 
egenskaper, kalibrerats och 
testats och befinns vara i gott 
skick. 

    

10. Tankmätningssystem och larm 
är korrekt inställda och i gott 
skick. 

    

11. Nödstoppssystemet har testats 
och fungerar som det ska. 

    

12. Ansvarig ombord och på 
hamn/terminal har informerat 
varandra om hur snabbt ESD-
ventiler, automatiska ventiler 
eller liknande utrustning ska 
stängas. 

    

13. Anvisningar har utväxlats 
mellan ansvarig ombord och på 
hamn/terminal om vilka 
maximala/minimala 
temperaturer och tryck som den 
hanterade lasten får hålla. 

    

14. Lasttankarna skyddas från 
oavsiktligt överfyllning under 
hela tiden som lasthantering 
pågår. 

    

15. Kompressorrummet är 
ordentligt ventilerat, 
elmotorrummet är ordentligt 
tryckreglerat och alarmsystemet 
fungerar korrekt. 

    

16. Lasttankarnas säkerhetsventiler 
är korrekt inställda och de 
faktiska inställningarna är klart 
och tydligt angivna. (Skriv in 

dem nedan.) 

    

 
Behållare nr. 1 Behållare nr. 5 Behållare nr. 8

Behållare nr. 2 Behållare nr. 6 Behållare nr. 9

Behållare nr. 3 Behållare nr. 7 Behållare nr. 10

Behållare nr. 4  
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Bekräftelse på överenskommelse.

Undertecknade	har	gått	igenom	alla	punkter	i	del	A	och	B,	och	när	så	krävts	även	del	C	eller	D	
enligt instruktionerna, och vi har försäkrat oss om att våra påståenden är korrekta efter att ha tagit 
reda på all ingående information.

Vi har även överenskommit om hur de upprepade kontroller skall gå till, som är erforderliga och 
vidare överenskommet att de element i (punkter / avsnitt) checklistan som är markerade med ett 
”R”	bör	åter	kontrolleras	inom	ett	tidsintervall	som	inte	får	överstiga	____	timmar.

Om vi får kännedom om att någon av punkterna skulle ändras från nuvarande tillstånd, så kom-
mer vi att omedelbart meddela den andra parten.

                                                                                     
  
 
 

 14 (33)   
   

 

Bekräftelse på överenskommelse. 
 
Undertecknade har gått igenom alla punkter i del A och B, och när så krävts även del C eller D enligt instruktionerna, och 
vi har försäkrat oss om att våra påståenden är korrekta efter att ha tagit reda på all ingående information. 
Vi har även överenskommit om hur de upprepade kontroller skall gå till, som är erforderliga och vidare överenskommet 
att de element i (punkter / avsnitt) checklistan som är markerade med ett ”R” bör åter kontrolleras inom ett tidsintervall 
som inte får överstiga ____ timmar. 
Om vi får kännedom om att någon av punkterna skulle ändras från nuvarande tillstånd, så kommer vi att omedelbart 
meddela den andra parten. 

 
För fartyget 

 
För Hamnen/Terminalen 

 
Namn    ___________________________ 

Titel      ____________________________ 

Signatur_________________________ 

Datum   __________________________ 

Tidpunkt_________________________ 

 

 
Namn     ___________________________ 

Titel       ___________________________ 

Signatur  ___________________________ 

Datum     ___________________________ 

Tidpunkt  ___________________________ 

 
 
 
Lista över utförda upprepade kontroller:  
 
 
 
Datum: 

   

Tidpunkt: 
 
 

   

Fartygsansva
rigs signatur: 

   

Terminalans
varigs 
signatur: 
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26.3.4  Exempel på Säkerhetsbrev

 Företag: ………………………………………………………

 Terminal: ……………………………………………………....

 Datum: ………………………………………………………...

 Befälhavaren SS/MV:…………………………………………

 Hamn: ………………………………………………………… 

 Ansvaret för att lasthantering och andra aktiviteter skall ske på säkraste sätt under Ert 
fartygs anlöp åvilar Er, i egenskap av fartygets befälhavare och den ansvarige repre-
sentanten för hamnen/terminalen. Vi önskar därför att innan aktiviteterna påbörjas, 
be om Er fulla medverkan och förståelse för innehållet i de säkerhetsföreskrifter som 
behandlas	i	”Checklista	ombord	och	på	land”.	Listan	baserar	sig	på	säkra	metoder	och	
rutiner som antagits inom olje- och tankfartygbranscherna.

 Vi förväntar oss att Ni, och Er besättning, noga följer dessa regler under hela Ert fartygs 
vistelse i hamnen. För vår del, försäkrar vi att vår personal kommer att göra detsamma, 
och samarbeta fullt ut med Er med det gemensamma målet, säkra och effektiva akti-
viteter.

 Innan aktiviteter påbörjas och fortlöpande under hela Ert fartygs anlöp i hamnen, 
kommer någon ur hamnpersonalen att tillsammans med ombordansvarig, om så anses 
nödvändigt att utföra rutinkontroller av Ert fartyg. Detta för vår ömsesidiga säkerhet. 
Avsikten med dessa kontroller, är att vi vill försäkra oss om att överenskommelsen 
som	avses	i	”Checklista	ombord	och	på	land”	åtföljs	och	hanteras	på	ett	godtagbart	
vis.	Om	det	bedöms	att	korrigerande	åtgärder	befinns	nödvändiga,	kan	vi	inte	tillåta	
att lossningen/lastningen startar. I det fall de redan har startats, måste de snarast av-
brytas.

 På samma sätt är Ni uppmanad att avbryta pågående lossning/lastning ifall Ni anser 
att säkerheten är hotad med anledning av någon handling av vår personal eller någon 
av vår utrustning.

 Säkerhetsföreskrifterna måste följas och är inte förhandlingsbara

 Vi ber Er vänligen att bekräfta emottagande av denna skrivelse genom att påteckna 
och returnera den bilagda kopian.

 Med vänliga hälsningar
  
 Namnteckning: ………………………………………………………....

 Terminalansvarig:……………………………………………………… 
 
 Vakthavande loadingmaster:………………………………………….   

	 Kontaktvägar:	…………………………………………………………...

 Namnteckning: ………………………………………………………....
 Befälhavare
 
 Fartyg: ……………………………………………………………………    
   

 Datum/klockslag: ………………………………………………………
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26.4    

Vägledning för att fylla i Checklista för säkerhet ombord och på land
Del ”A”- Cisterner flytande bulk Allmänt – Besiktning av utrustning

1. Passage mellan fartyg och land sker på ett säkert sätt.
 Landgång	eller	motsvarande	bör	vara	placerad	så	långt	ifrån	fartygets	manifold	som	

är möjligt.

 Tillträde till fartyget bör ske på ett säkert sätt och kan förslagsvis bestå i en lämplig 
landgång eller fallrepstrappa med ett ordentligt fastsatt säkerhetsnät i anslutning till 
den.

 Särskild uppmärksamhet säkert tillträde till fartyget skall iakttas när höjdskillnaden 
mellan fartygets relingsport och kajen eller motsvarande är stor eller kan förmodas bli 
stor efter hand.

 Ifall hamnens/terminalens landgång inte kan användas utan fartygets egen landgång 
tas i bruk, bör tillräckligt stort utrymme ges för landgången att löpa in på kajen så 
att den även får stort fritt utrymme att röra sig på. På så vis kan man erhålla en säker 
passage mellan fartyg och land oavsett tidvattenhöjningar/-sänkningar och andra 
förändringar i fartygets fribord, alltså avstånd mellan vatten och däck.

	 Intill	 landgången	på	 land	skall	ordentlig	 livräddningsutrustning	finnas	 tillgänglig,	
installerad	av	hamnen/terminalen.	En	 livboj	 skall	finnas	 tillgänglig	ombord	 intill	
landgång eller fallrepstrappa.

 Vägen ombord bör vara ordentligt upplyst vid mörker.

 Personer som inte har något giltigt ärende ombord, eller som inte har kaptenens till-
låtelse, ska inte få tillträde till fartyget.

 Hamnen/terminalen bör kontrollera tillträde till kajen enligt i överensstämmelse med 
fartygets önskan.

2. Fartyget är säkert förtöjt.
 Under den här punkten skall man speciellt lägga vikt vid behovet av fendrar och hur 

dessa fungerar.

	 Fartyget	bör	alltjämt	vara	ordentligt	förtöjt	under	hela	lossningen/lastningen.	Längs	
med kajer och pirar skall rörelse av fartyg undvikas genom att alltid ha förtöjnings-
linorna sträckta. Vaksamhet krävs på fartygets rörelser till följd av vind, strömmar, 
tidvatten eller passerande fartyg liksom aktiviteterna i hamn, lastning/lossning.

	 Vajrar	och	fibertrossar	bör	inte	användas	tillsammans	åt	samma	håll	(som	t.ex.	i	samma	
akterförtöjning, sidförtöjning, förförtöjning och förtöjning som hindrar rörelser för- el-
ler akterut) på grund av deras olika elasticitet.

 När fartyget väl har lagt an sina förtöjningar, så bör det inte använda sina automatiska 
winch-sträckare i det automatiska drivläget.

	 Det	bör	finnas	möjlighet	att	kunna	lägga	ut	från	kajen	snabbt	och	säkert	i	en	nödsitua-
tion. I hamnar där användning av ankare krävs så skall särskild hänsyn tas till denna 
fråga. Oberoende av förtöjningsteknik så skall parterna vara överens om manövern att 
lägga ut från kajen snabbt och säkert i en nödsituation, med tänkbara risker i åtanke.

 Ankare som inte används bör vara ordentligt säkrade.
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3. Det överenskomna kommunikationssystemet mellan hamn och fartyg 
fungerar som det ska.

	 Kommunikationen	mellan	ansvarig	ombord	i	land	bör	hållas	optimal.

 När telefoner används så bör de vara ständigt bemannade både ombord och i land av 
någon som står i kontakt med eller enkelt kan kontakta sin respektive överordnade 
omedelbart. Dessutom ska ansvarig ha möjlighet att bryta pågående samtal vid behov. 
Då radiokommunikationssystem används bör de helst vara bärbara och användas av 
ansvariga ombord och iland eller av andra personer som snabbt kan kontakta dessa. 
I de fall fasta system används, så bör instruktionerna för telefoner följas.

 De valda förstahands- och backup kommunikationssystemen bör skrivas in i check-
listan, och nödvändig information om telefonnummer och telefonlinjer/kommunika-
tionskanaler bör utväxlas och skrivas in.

 Telefoner och bärbara kommunikationsradioapparater bör uppfylla gällande säker-
hetskrav.

4. Nödbogseringswirar är rätt riggade och i rätt läge.
 Så länge inte hamn/terminal speciellt anvisar något annat, så skall nödbogseringswirar 

(emergency	towing-off	pennant,	fire	wires)	utplaceras	både	på	bogen	ut	från	land	och	
på	låringen	på	fartyget.	På	fartyg	förtöjda	i	boj,	skall	nödbogseringsflaggwirar	placeras	
på motsatta sidan av slangkopplingen. 

	 Det	finns	olika	sätt	att	montera	nödbogseringswirar.	Vissa	hamnar/terminaler	kan	
kräva att man monterar dem på ett speciellt sätt, i så fall bör man informera ansvarig 
person på fartyget om det.

5. Fartygets brandslangar och brandsläckningsutrustning är tillgängliga och 
klara för användning.

 Se punkt 6 nedan.

6. Hamnens/terminalens brandslangar och brandsläckningsutrustning är 
tillgängliga och klara för användning.

 Brandsläckningsutrustning och tillhörande utrustning ombord och på kajen bör vara 
korrekt utplacerade och klara att omedelbart användas.

	 Lämpliga	enheter	av	fast	eller	bärbar	utrustning	bör	finnas	utplacerade	så	att	de	täcker	
fartygets lastdäck och kajen avseende både på fartygets och närliggande cisterner i 
land. Fartygets huvudsystem för brandsläckning, liksom det i land bör vara trycksatt 
eller ha möjlighet till att sättas under tryck med kort varsel.

 Fartygets huvudsystem för brandsläckning, liksom det på land, bör kunna anslutas till 
det uttag på land för brandsläckning med internationell standardkoppling (se punkt 
28).

7. Fartygets egna last- och bunkerslangar, rörledningar och manifoldrar är i 
gott skick, och lämplig för avsett bruk.

 Se punkt 8 nedan.
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8. Hamnterminalens last- och bunkerslangar och lastarmar är i gott skick, 
korrekt monterade och lämpliga för avsett bruk.

 Slangar bör vara i gott skick, ordentligt fastsatta och monterade på så vis att de und-
viker sträckning och töjning utöver anvisade rekommendationer.

	 Alla	flänskopplingar	bör	vara	helt	blindade	och	fullbultade	och	alla	andra	typer	av	
kopplingar bör vara ordentligt säkrade.

 Slangar, rör och lastarmar bör vara tillverkade i ett material som stämmer överens 
med den last som hanteras, inklusive hänsyn till maximala/minimala temperaturer 
och drifttryck.

	 Lastslangar	bör	vara	varaktigt	märkta	så	att	man	kan	känna	igen	vilka	produkter	de	
är avsedda för. Maximala arbetstryck, testtryck och senaste datum för ett test med ett 
sådant tryck skall anges. Om den skall användas under andra temperaturer än om-
givningens så skall max. och min. arbetstemperatur också stå angivet.

9. Rörsystemet för överföring av lasten är tillräckligt tätt och tömt för att 
blindflänsar säkert ska kunna öppnas innan lastarmarna/slangar kopplas.

 Ett enkelt sätt för att kunna avgöra huruvida såväl fartygets lastningssystem som 
lastningssystemet på land är isolerat och tomt bör vara på plats och i bruk för att 
försäkra	om	att	det	är	säkert	att	lossa	blindflänsar	före	inkoppling.	Mekanismen	bör	
även borga för skydd mot förorening på grund av oväntat och okontrollerat utsläpp 
av den hanterade produkten från lastningssystemet, liksom skydd mot personskador 
till följd av att tryck släpps på systemet på ett okontrollerat vis.

 

10.  Öppningar(spygatt) i relingen är ordentligt tätade och spillkärl står på plats 
och är tomma.

 Om det är möjligt så skall alla öppningar (spygatt) på fartyget vara tätade under på-
gående lastning/lossning. Vatten som ansamlas bör dräneras kontinuerligt.

	 Fartygets	manifolder	bör	helst	förses	med	spillkärl	 i	enlighet	med	OCIMFs	rekom-
mendationer	för	att	förhindra	spill.	Om	inte	fasta	spillkärl	finns	installerade	så	bör	
bärbara kärl användas.

 Alla spillkärl bör tömmas så ofta som det är nödvändigt, och alltid efter slutförd last-
ning eller lossning.

 När det är enbart frätande vätskor eller nedkylda gaser som hanteras så kan man låta 
öppningarna ombord vara öppna under förutsättning att en stor mängd vatten ständigt 
finns	tillgänglig	i	direkt	anslutning	till	manifoldrarna.

11.  Tillfälligtvis borttagna tätningar ur öppningar (spygatt) i relingen övervakas 
kontinuerligt.

 Tätningar som tillfälligtvis lossas för att exempelvis tömma däck på regnvatten, måste 
övervakas kontinuerligt på plats. Tätningen måste omedelbart återställas så fort det 
sker något oljespill eller någon annan incident som kan orsaka en förorening.

12.  Spill på tätningen kajer och i uppsamlingsanordningar på land hanteras 
korrekt.

 Behållare och liknande uppsamlingsinstallationer för spill som spillkärl, tankar, rännor, 
invallningar m.m. bör vara ordentligt underhållna och vara korrekt dimensionerade 
för att kunna ta emot den volym som kan komma att komma ut, enligt en korrekt 
riskutvärdering.
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 Manifoldrar på kajen skall helst vara försedda med fasta spillkärl. Ifall detta saknas 
så skall bärbara spillkärl användas.

 Utrustning för omhändertagande av spill eller lastrester bör vara väl underhållen och, 
om	det	inte	är	ett	automatiskt	system,	finnas	lätt	tillgänglig	för	att	kunna	ta	hand	om	
utspilld produkt eller regnvatten.

13.  Fartygets oanvända last- och bunkeranslutningar är ordentligt blindflänsade 
och fullbultade.

 Se punkt 14 nedan

 

14. Hamnterminalens oanvända last- och bunkeranslutningar är ordentligt 
blindflänsade och fullbultade.

	 Ej	använda	last	eller	bunkeranslutningar	ska	vara	stängda	och	blindflänsade.	Blind-
flänsar	ska	vara	fullbultade	och	eventuella	andra	slangkopplingar	helt	säkrade.

 

15. Alla last-, ballast- och bunkerluckor är stängda.
 Förutom de öppningar som tjänar till att ventilera lasttankar (se punkt 29), så skall alla 

öppningar till last-, ballast och bunkertankar vara stängda och gastäta.

 Förutom på gasfartyg, så är det tillåtet att öppna för mätning och provtagning av pro-
dukten under så kort tid som möjligt. Åtgärder ska vidtagas för att undvika bildandet 
av statisk elektricitet. 

 Slutna system för mätning och provtagning av produkten bör användas när så krävs 
enligt internationella, nationella eller lokala regler och överenskommelser.

 

16.  Sjö- och överbordutsläppsventiler är, när de inte används, stängda och 
synbart säkrade.

 Erfarenheten visar hur viktigt detta är för att undvika förorening, på fartyg som har 
förbindelse mellan produktledningar och ballastsystemet. Fjärrstyrning av sådana 
ventiler	bör	identifieras	för	att	undvika	ouppsåtligt	öppnande.

 Om så behövs, så kan dessa ventiler kontrolleras visuellt.

 

17. Alla ytterdörrar, portar och ventiler i hytter, förråd och maskinutrymmen är 
stängda. Maskinrummets utsläppsventilation får stå öppna.

 Ytterdörrar, fönster och ventiler i hytterna bör hållas stängda under pågående lastning 
och lossning. Dessa dörrar bör vara tydligt markerade med anvisning om att de skall 
hållas stängda under sådan hantering, men de skall aldrig vara låsta.

 Detta krav hindrar inte att man kan ha befogat tillträde till dessa utrymmen i samband 
med lastning och lossning, men alla dörrar bör hållas stängda när de inte är under 
uppsyn.

 Maskinrummets ventilationssystem kan stå öppna. Emellertid så skall man överväga 
att stänga det ifall det inte skulle medföra att arbetet blev mindre säkert och effektivt 
i maskinrummets utrymmen .
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18. Fartygets brandbekämpningsplan finns tillgänglig utifrån.
 En uppsättning av brandbekämpningsinstruktioner bör förvaras permanent i en märkt 

vattentät förvaringsbox på däck på utsidan av hytterna till hjälp för landbaserad rädd-
ningspersonal.	En	besättningslista	bör	också	finnas	med	i	denna	box.

Ifall fartyget är utrustat med ett inertgassystem eller om sådant krävs (IGS), bör 
följande utrustning besiktigas: 

19. Fast monterad tryck- och syremätningsutrustning med registrering fungerar 
utan anmärkning

 All utrustning som skriver mätvärden bör vara påslagen, testad enligt tillverkarens 
instruktioner och fungera som den ska.

20.  Alla lasttankar har positivt tryck (övertryck) och en syrehalt på högst 8 % 
(vol.).

 Före lastning eller lossning påbörjas så skall syrehalten i varje lasttank kontrolleras så 
att den är högst 8 volym%. Inertade tankar ska alltid ha ett övertryck.

Del ”B”- Cisterner flytande bulk Allmänt – Muntlig verifiering
 

21. Fartyget kan manövrera för egen maskin.
 Fartyget bör vara i stånd att manövrera för egen maskin med kort varsel, om inte 

hamnmyndigheten givit tillåtelse till annat.

 I vissa fall kan ett sådant tillstånd kräva att vissa kriterier uppfylls.

22. Det finns alltid en person på däck som kan överblicka alla aktiviteter 
ombord och på kajen.

	 Lastning	och	lossning	bör	ske	under	ständig	tillsyn	både	på	fartyget	och	i	hamn.

 Övervakningen bör sörja för att säkerheten bibehålls och förhindra att farliga situa-
tioner uppstår. Om emellertid en sådan situation skulle uppstå så skall personalen ha 
tillräckliga kunskaper för att kunna hantera situationen och veta vad som skall göras 
för att vidta korrigerande åtgärder.

 Övervakningspersonalen bör ha god kontakt med sina respektive överordnade.

 All personal som har att göra med lastningen/lossningen bör känna till farorna med 
hantering av produkterna och använda lämpliga skyddskläder och skyddsutrustning.

23. Det finns tillräckligt med personal ombord och på land för att agera vid en 
nödsituation.

 Under hela tiden som fartyget uppehåller sig i hamn så bör ett tillräckligt antal personer 
vara närvarande ombord och på land för att kunna ingripa vid en nödsituation.

24. Rutiner har överenskommits om hantering av last, ballast och bunkertankar.
 Tillvägagångssätt för den tänkta lasthanteringen och andra aktiviteter bör ha planerats 

i förväg. De skall ha diskuterats och bestämts av de ansvariga ombord och i hamnen/
terminalen. Dessa planer skall tecknas ned och signeras av parterna innan aktiviteterna 
sätter	igång.	Vilken	förändring	som	helst	som	skulle	kunna	ha	inflytande	på	operatio-
nerna skall diskuteras mellan parterna och tas beslut om. När båda parter så har träf-
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fat avtal, så skall betydande förändringar skrivas ned och meddelas så långt i förväg 
som möjligt och tillräckligt långt innan förändringen i fråga genomförs. Oavsett vad 
så skall det avläggas rapport på förändringen inom tidsramen som de tillsynsmännen 
på platsen arbetar ombord och på land respektive, och som enligt sina arbetsavtal var 
i tjänst under det att förändringen genomfördes.

	 Lossning	eller	 lastning	skall	avbrytas	eller	skjutas	upp	och	alla	öppningar	på	däck	
samt ventiler bör stängas vid annalkande åskväder.

	 Innan	man	tar	på	sig	uppgiften	att	hantera	flera	olika	lastkvaliteter	på	samma	gång	
så måste en rad faktorer bedömas i förväg innan man kan utge sig för att klara av att 
utföra lossning och lastning och samtidigt ha en tillräcklig kontroll över dessa aktivi-
teter. Däribland kan nämnas egenskaperna hos de produkter som hanteras, fartygets 
utrustning, hamnens/terminalens installationer, besättningens och personalen på lands 
förmåga att utföra de handlingar som krävs.

 Manifoldrarna och den direkta omgivning, både ombord och på land, bör vara fullt 
upplysta under dygnets mörka timmar.

	 Flödeshastigheter	vid	pumpstart,	maximalt	flöde	och	nedkörning	av	toppade	fartygs-
tankar samt normala stopptider ska vara bestämda med hänsyn till:

	 •	 Lastens	egenskaper.

	 •	 Hur	fartygets	rör	och	gasventiler	är	monterade	och	deras	kapacitet.

	 •	 Högsta	tillåtna	tryck	och	flödeshastighet	i	slangar	och	lastarmar.

	 •	 Förebyggande	åtgärder	för	att	förhindra	ackumulering	av	statisk	elektricitet.

	 •	 Övriga	begränsningar	för	flödeskontrollen.

 En lista enligt ovan bör iordningställas.

25. Nödsignal och rutiner för hur nödstoppsproceduren ska tillämpas av 
fartyget och hamnterminal har överenskommits.

 1. Den överenskomna signal som skall användas i en nödsituation som uppstår om-
bord eller på land skall personalen ombord och på land känna till och förstå.

 2. En nödavstängning av pågående aktiviteter skall tas beslut om av de ansvariga 
ombord och på land, formellt avlagt rapport om och signeras av både högste an-
svarig ombord och hamnterminalchefens representant.

 3. I avtalet skall det framgå varför aktiviteterna måste avbrytas omedelbart med en 
beskrivning av situationen när beslutet tas.

 4. Skärpt vaksamhet skall iakttas på de faror som kan uppstå i samband med en akut 
nödavstängning av pågående lastning eller lossning.

26. Säkerhetsdatablad (MSDS) om produktens/lastens egenskaper har 
utväxlats ifall den har efterfrågats.

 Säkerhetsdatabladet (MSDS), skall kunna överräckas ifall mottagaren, om det så är 
fartyget som skall lastas eller hamnterminalen som skall ta emot lossad last, ber om 
det. Det skall medfölja lasten.

	 Minsta	godtagbara	information	på	ett	sådant	formulär	kan	sammanfattas	i:	Komponen-
ter som produkten består av med kemiska beteckningar, vanligt kommersiellt namn, 
UN-nummer och angivet den maximala koncentrationen av giftiga komponenter i 
volymprocent eller ppm.
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27. Farorna med den hanterade lastens giftiga ämnen har uppmärksammats 
och uppfattats.

 Ofta innehåller lasten komponenter som är farliga för människors hälsa. Föra att minska 
risken för att människor utsätts för fara så skall information om de ämnen som ingår 
i	 lasten	finnas	tillgänglig	under	hantering	av	lasten	för	att	man	ska	kunna	anpassa	
sig efter farorna genom att vidtaga nödvändiga säkerhetsåtgärder. Dessutom ställer 
vissa hamnar kravet att sådan information måste vara lätt tillgänglig under lastning 
eller lossning och vid en eventuell spillolycka. Detta är speciellt relevant för last som 
innehåller H2S, bensen eller tillsatt bly.

28. Ett uttag på land för brandsläckning med (internationell) standard koppling 
finns tillgängligt.

 Uttaget måste uppfylla standardkraven och om den inte redan är inkopplad innan 
aktiviteterna startar så skall den vara lätt tillgänglig vid en nödsituation och snabbt 
kunna bli inkopplad.

29. Det valda lasttankventileringssystemet kommer att användas.
 Avtal bör träffas och rapport avläggas angående det ventilationssystemet som skall 

användas under hanteringen, med hänsyn till lastens egenskaper, internationella, 
nationella och lokala bestämmelser och avtal.

	 Det	finns	i	princip	tre	system	för	cisternventilering:

	 1.	 Kontakt	med	atmosfären	med	hjälp	av	öppna	toppfyllningsluckor,	skydd	med	pas-
sande skyddsnät.

 2. Fasta ventilationssystem som inkluderar inert gassystem.

 3. Till land genom ett gasåterföringssystem (se punkt 32 nedan).

30. Kraven för sluten hantering (closed operation) skall gälla.
 Många hamnar kräver att när ett fartyg ballastar, lastar eller lossar, skall det göras 

utan öppna toppfyllningsluckor eller inspektionshål. I dessa fall krävs att fartygen har 
tillgång till utrustning som tillåter att man kan följa vad som händer i lasttankarna 
antingen med en fast mätare eller någon bärbar mätare som kan föras in genom ett 
ånglås, och helst backas upp av ett överfyllningsalarm.

31. P/V-systemet har kontrollerats (tryck- och vakuumventilerna)
 Styrningen av P/V-ventilerna och/eller höghastighetsventiler (High-Jet) skall kon-

trolleras med provutrustningen enligt tillverkarens anvisningar. Dessutom är det 
nödvändigt att en ordentlig kontroll görs, visuellt eller på annat vis, för att försäkra 
sig om att det verkligen är stiftet som styr ventilen. Det har hänt tidigare att en klämd 
eller trög ventillucka har fått styrliftens sprint att klippas av och fått personalen att tro 
att ventilen fungerar korrekt, med katastrofala följder.

32. När gasåterföringsledningen är ansluten har driftsparametrarna klargjorts 
och överenskommits.

 När så erfordras ska en gasåterföringsledning anslutas för att återföra brandfarliga 
gaser från fartyget till terminaltankarna.

 De maximala och minimala arbetstrycken och vilka andra begränsningar som helst 
rörande styrningen av retursystemet (VRU) för gaser skall tas upp till diskussion och 
förstås av personalen ombord och på land.
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33. Om högnivå larm finns monterade, skall dessa fungera samt ha blivit 
testade.

 Till följd av det ökande beroendet av mätsystem för sluten hantering, så är det viktigt 
att	sådana	system	fungerar	fullt	ut	och	att	reservsystem	finns	tillgänglig	i	form	av	ett	
oberoende	överfyllningsalarm.	Larmet	bör	ha	ljud-	och	ljus	återgivning	och	bör	ställas	
på en nivå som låter personalen hinna stoppa hanteringen innan tanken blir överfylld. 
I normala fall bör inte nivån i tanken gå upp till den nivå överfyllningslarmet är inställt 
på.

 Oberoende överfyllningslarm skall testas för att konstatera att de fungerar innan last-
ning påbörjas om inte systemet är försett med ett elektroniskt självtestningssystem 
som	återger	larmets	status	och	verifierar	instrumentets	inställning.

34. Lämplig isolerutrustning är monterad mellan fartyget och land 
installationerna.

 Om inga åtgärder vidtagits för att undvika elektrisk kontakt mellan fartygets rörled-
ningar och installation på land så kan vagabonderande strömmar i huvudsak från 
rostskyddssystemen	orsaka	gnistor	mellan	flänsarna	när	slangar	kopplas	till	eller	från.

	 Dessa	strömmar	bryts	av	med	en	isolerande	fläns	monterad	på	varje	rörförgrening	på	
kajen eller så använder man metallarmar med inbyggd elektrisk isolering. Alternativt 
kan man använda en icke ledande slang.

 Det skall försäkras att inte elektrisk kontakt kan ha uppstått genom någon alternativ 
ledningsväg.

35. Ledningar på land är utrustade med backventiler, eller så har 
tillvägagångssätt för att undvika återfyllning diskuterats.

 För att undvika att produkt rinner baklänges när lossning från ett fartyg avbryts, 
antingen på grund av driftskäl eller på grund av för högt mottryck, så bör hamnen/
terminalen	verifiera	att	de	förfogar	över	ett	system	som	hindrar	oönskat	flöde	från	
land tillbaka till på fartyget. Alternativt skall rutiner överenskommas för att skydda 
fartyget.

36. Rökrum har bestämts och restriktioner mot rökning respekteras.
 Rökning ombord får bara ske på platser som kaptenen bestämmer i samråd med re-

presentant från hamnen/terminalen.

 Rökning är inte tillåten på kajen eller intilliggande område utom i byggnader och platser 
som hänvisas av representant från hamnen/terminalen i samråd med kaptenen.

 Platser som inte är slutna bör inte anvisas som lämpliga för rökning. Byggnader, platser 
och rum som utses till platser för rökning skall förses med tydliga skyltar.

37. Regler för oskyddade lampor respekteras.
	 Oskyddat	 ljus	eller	öppen	eld	omfattar	 följande:	flammor,	gnistor,	enkel	oskyddad	

glödlampa eller någon annan yta som har en högre temperatur än den som krävs för 
att någon av produkterna som hanteras skall självantända.

 Användning av oskyddat ljus på fartyget och på ett avstånd av 25 meter från detta är 
förbjudet, såvida inte alla applicerbara regler följs och tillåtelse har givits av hamn-
myndigheten, hamn/terminalchefen och kaptenen. Avståndet kan behöva ökas för 
fartyg med speciellt farlig last, som t.ex. gasfartyg.
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38. Krav på explosionssäkra mobiltelefoner, personsökare och telefoner 
ombord och på land respekteras.

 Fartygs- och hamntelefoner bör vara explosionssäkra, utom när de är installerade och 
används på ett säkert ställe i hytterna eller byggnader iland.

 Mobiltelefoner och personsökare får inte användas inom riskområdet om man inte har 
fått speciell dispens från berörd myndighet.

39. Ficklampor är av godkänd typ.
	 Ficklampor	bör	vara	explosionssäkra.	Skadade	ficklampor	får	inte	användas	även	om	

de fungerar så tillvida att de fortfarande lyser.

40. Fasta VHF/UHF-sändare/mottagare och AIS-utrustning står i rätt driftläge 
eller är avstängda.

 Fasta VHF/UHF-sändare/mottagare och AIS-utrustning skall vara avstängda eller i 
viloläge, högst 1 watt, om inte kaptenen i samråd med terminalchefen har upprättat 
de regler som skall gälla för att sådana apparater skall kunna användas på ett säkert 
sätt.

41. Bärbara VHF/UHF-sändare/mottagare är av en godkänd typ.
 Bärbara VHF/UHF-sändare/mottagare skall vara av en säker modell, godkänd av 

myndighet.

 VHF telefonradioapparater får bara användas på de internationellt godkända frek-
vensbanden.

 Utrustningen bör underhållas väl. Skadade enheter får inte användas även om de 
fortfarande fungerar.

42. Fartygets radiostations sändarantenner är jordade och radaranläggningarna 
är avstängda.

 Fartygets radiostation skall inte användas under fartygets vistelse i hamn, utom för att 
ta emot meddelanden. Huvudsändarantennerna skall vara frånkopplade och jordade.

 Satellitkommunikationsmedel får användas som vanligt, såvida det inte förbjuds.

 Fartygets radaranläggningar ska inte användas såvida inte kapten i samråd med ter-
minalchefen bestämt vilka regler som ska gälla för säker användning. 

43. Kontakter till bärbar elektrisk utrustning inom riskområdet är inte 
inkopplade.

 Användning av bärbar elektrisk utrustning skall vara förbjuden inom riskområdet 
under hantering, och utrustningen helst avlägsnas från riskområdet.

 Telefonkablar till telefoner ombord och på land bör vara dragna utanför riskområdet. 
När detta inte är möjligt så skall kabeln vara monterad eller skyddad så att den inte 
kan utgöra någon fara vid användning.

44. Luftkonditioneringsenheter av fönstertyp är frånkopplade.
	 Luftkonditioneringsenheter	av	fönstertyp	skall	vara	urkopplade	från	elnätet.
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45. Övertryck bibehålls i personal utrymmen ombord, och 
ventilationsöppningar som kan släppa in ångor från lasten hålls stängda.
Ett övertryck skall i möjligaste mån bibehållas i hytterna, och åtgärder skall 
vara på plats för att förhindra antändliga eller giftiga gaser från att tränga in i 
personalutrymmen. Detta kan uppnås med luftkonditionering eller liknande som 
tar	in	luft	från	ofarliga	områden.	Luftkonditioneringssystem	ska	inte	användas	med	
100% recirkulation

46. Åtgärder har vidtagits för att säkra tillräcklig mekanisk ventilering av 
pumprummet.

 Pumprummen bör ventileras mekaniskt så att en säker atmosfär erhålles i alla 
pumprummets utrymmen. Ventilationssystemet skall vara igång under hantering. Om 
gasvarnare är installerade skall dess fungera korrekt. 

47. Eventuell nödutrustning är förberedd. 
	 Förutom	de	möjligheter	för	förflyttning	mellan	fartyget	och	kajen	som	ges	i	punkt	1	så	

skall	en	säker	och	snabb	nödväg	finnas	både	ombord	och	på	land.	På	fartyget	så	kan	
den utgöras av en livbåt i aktern som inte hindras av förtöjningslinor.

48. Kriterier för maximal sjögång och vindstyrka vid hantering har bestämts.
	 Det	finns	många	faktorer	som	spelar	in	när	man	skall	avgöra	ifall	hanteringen	skall	

avbrytas. En dialog mellan fartyget och hamnen/terminalen bör fastställa de begrän-
sande faktorerna som kan utgöras av:

	 •	 Vindhastighet	och	riktning	och	dess	påverkan	på	lastarmar.

	 •	 Vindhastighet	och	riktning	och	dess	påverkan	på	förtöjningar.

	 •	 Vindhastighet	och	riktning	och	dess	påverkan	på	landgångar.

	 •	 På	utsatta	kajer,	vågors	påverkan	på	förtöjningar	och	landgångars	säkerhet.

	 Båda	parter	ska	vara	helt	 införstådda	med	angivna	begränsningar.	Kriteriet	 för	att	
avbryta lastning eller lossning, att koppla ifrån slangar och lastarmar, eller att lägga 
ut	från	kajen	skall	framgå	i	kolumnen	”kommentarer”	i	checklistan.

49. Säkerhetsprotokoll har etablerats mellan fartygets säkerhetsansvarig och 
hamnens säkerhetsansvarig ifall det anses nödvändigt.

	 I	länder	som	har	skrivit	under	SOLAS	så	kräver	ISPSs	föreskrifter	att	fartygets	säkerhets-
ansvarig och hamnens säkerhetsansvarig koordinerar sina respektive säkerhetsplaner 
med varandra.

50. Vid behov har tillvägagångssätt fastställts för hur kvävgas skall levereras 
från land, antingen för att rensa eller inerta fartygets lasttankar eller för att 
tömma ledningarna till fartyget.

 Fartyget och hamnen/terminalen bör skriftligen komma överens om hur mycket inert 
gas	som	kommer	att	behövas,	den	totala	volymen	och	flödeshastigheten	i	m3	per	minut.	
Ordningsföljden för att öppna ventiler före och efter skall bestämmas så att fartyget 
behåller	kontrollen	över	flödet.	Man	skall	tänka	på	att	ha	ventiler	öppna	på	lasttankar	
ifall det annars kan leda till övertryck.
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 Trycket i tanken skall avläsas och registreras med en skrivare under hela operationen.

	 Om	terminalen	önskar	använda	komprimerad	kvävgas	eller	luft	för	”pigging”	eller	
för att tömma ledningen ska detta godkännas av fartyget. Fartyget ska informeras 
om vilket tryck som kommer att användas och möjligheten att ta emot gas i fartygets 
tankar. 

Ifall fartyget är utrustat med ett inertgassystem (IGS), besvaras följande frågor 
muntligen:

51. IGS-systemet fungerar och kan användas utan anmärkning.
 Inert gassystem skall kunna arbeta säkert med särskild uppmärksamhet på säkerhets- 

och larmfunktioner, alla däcktätning, backventiler, tryckregleringssystem, tryckmätare 
på	huvuddäck,	IG-ventiler	på	lasttankar	om	de	finns	monterade	och	P/V-ventiler.

	 IG-ventiler	på	lasttankar,	om	de	finns	monterade,	skall	vara	lätta	att	identifiera	och	ha	
tydligt markerade inställningar för öppen/stängt.

52. Däcktätningar eller motsvarande fungerar utan anmärkning.
 Det är viktigt att däcktätningar är i gott skick och fungerar säkert. Särskilt noga är det 

att vattentillförseln och larmfunktioner blir kontrollerade.

53. Vätskenivåerna i tryck- och vakuum ventilerna, är de rätta.
	 Kontroller	skall	utföras	för	att	försäkra	sig	om	att	vätskenivåerna	i	P/V-ventilerna	är	

de föreskrivna enligt tillverkarens rekommendationer.

54. Fasta och bärbara syremätare har kalibrerats och fungerar utan 
anmärkning.

 Alla fasta och bärbara syremätare skall testas och kontrolleras enligt rederiets krav 
eller tillverkarens instruktioner, och skall fungera korrekt.

55. IG-ventilen på varje tank är rättinställd och låst.
 Inför både lastning och lossning så är det normalt att låta alla individuella tankars 

IG-ventiler	(om	de	finns	monterade)	stå	öppna	för	att	undvika	oönskat	över-	eller	un-
dertryck. I detta arbetsläge så är alla tankars tryck detsamma som huvud IG-trycket 
på däck och då kommer P/V-brytare att agera säkerhetsventil vid oönskat över- eller 
undertryck. Om de individuella tankars IG-ventiler är stängda med hänsyn till even-
tuell kontaminering eller för att sänka trycket inför mätning etc., så skall detta tydligt 
meddelas alla som är inblandade i hanteringen. Varje individuell IG-ventil skall förses 
med ett låssystem under tillsyn av den högsta ansvarige ombord.

56. All personal som är inblandad i lastning/lossning vet om att hanteringen 
skall avbrytas och att hamnen/terminalen skall informeras om fel uppstår 
på gasanläggningen.

 Ifall IG-installationen inte fungerar så skall lossning, ballasthantering och tankrengö-
ring avbrytas och hamnen/terminalen informeras.

 Ansvarig ombord får inte under några omständigheter låta trycket i lasttankarna falla 
under atmosfärtrycket.
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Om fartyget är utrustat med ett tankrengöringssystem för spolning med råolja (COW) 
som avses användas bör följande frågor besvaras muntligen:

57. Förhandschecklistan för COW-utrustningen, som bifogas i manualen, har 
fyllts i korrekt.

	 Den	godkända	manualen	för	COW	innehåller	en	checklista	som	ska	fyllas	i	innan	an-
komst	till	en	hamn	där	COW	kommer	att	användas.	Checklistan	är	specifik	för	varje	
fartyg.	Checklistan	ska	fyllas	i	av	ansvarigt	befäl	ombord.	

58. COW-checklistorna före, under och efter användning återfinns också i 
manualen och fylls i.

	 Den	godkända	Crude	Oil	Washing	–	manualen	vid	de	rätta	tidpunkterna	innehåller	
en checklista som preciserar användningen före, under och efter tvättning. Denna 
checklista skall fyllas i, och ansvarig för terminalen skall inbjudas att delta i arbetet.

Om fartyget avser att rengöra lasttankar längs med kajen, bör följande frågor 
besvaras muntligen:

59. Rengöring av lasttankar har planerats under den tid som fartyget ligger i 
hamn.

 Under det inledande mötet mellan kaptenen och hamnterminalchefen eller deras re-
presentanter så skall det klargöras ifall någon tankrengöring planeras medan fartyget 
ligger vid kajen. Detta skall i så fall föras in i checklistan.

60. Om ”Ja”, tillvägagångssätt och godkännande av tankrengöring är 
överenskommet.

 Det skall styrkas att alla nödvändiga godkännanden från behöriga myndigheter som 
behövs för att möjliggöra en tankrengöring medan fartyget ligger i hamn har mottagits. 
Rengöringsmetod skall bestämmas liksom ett upplägg för hur det skall gå till.

61. Tillstånd har beviljats för aktiviteter som medför utsläpp av petroleumgaser.
 Det skall styrkas att alla nödvändiga godkännanden från behöriga myndigheter som 

behövs för att få släppa ut petroleumångor medan fartyget ligger i hamn har mottagits.

Del ”C” – Flytande kemikalier i bulk – Muntlig kontroll

 1. Säkerhetsdatablad	(MSDS)	finns	tillgängliga	med	nödvändiga	uppgifter	för	säker	
hantering av lasten.

	 Information	rörande	produkten	som	kommer	att	hanteras	skall	finnas	tillgänglig	både	
ombord och på land och skall innehålla:

	 •	 En	komplett	beskrivning	av	de	fysikaliska	och	kemiska	egenskaperna,	inklusive	
reaktivitet, som behövs kännas till för en säker hantering av produkten.

	 •	 Åtgärder	att	vidtagas	vid	eventuellt	spill	eller	läckage.

	 •	 Åtgärder	vid	oförutsedd	direkt	personkontakt.

	 •	 Brandsläckningsförfarande	och	brandsläckningsutrustning

Bilaga 1
sid 24 (av 29)



29

 2.	Tillverkarens	inhibitor	certifikat	har	tillhandahållits	när	detta	är	tillämpligt.

 Då produkter måste stabiliseras eller hämmas för att kunna hanteras bör fartyget ut-
rustas med ett intyg från tillverkaren som anger:

	 •	 Namn	på	och	mängd	tillsatt	inhibitor

	 •	 Datum	då	inhibitorn	tillsattes	samt	dess	normala	verkningstid.

	 •	 Eventuella	temperaturbegränsningar	som	påverkar	inhibitorn.

	 •	 Åtgärder	som	skall	vidtagas	om	resans	längd	överstiger	inhibitorns	verkningstid.

 3. Tillräcklig	skyddsutrustning	och	kläder	(inklusive	bärbar	syrgas)	finns	till	omedelbart	
förfogande och är anpassad efter produkten som hanteras.

 Anpassad skyddsutrustning, inklusive bärbar syrgas och skyddskläder anpassade till 
de	specifika	riskerna	förknippade	med	den	hanterade	produkten	skall	finnas	tillgäng-
liga i tillräcklig mängd för hanteringspersonalen, både ombord och på land.

 4. Åtgärder vid oförutsedd direkt personalkontakt med produkter har överenskom-
mits.

 För att kunna neutralisera och avlägsna små mängder utspillda produkter skall lämpliga 
medel	finnas	tillgängliga	i	tillräcklig	mängd.	Om	oförutsedd	personkontakt	skulle	ske	
är det viktigt att vidta rätta och tillräckliga åtgärder för att begränsa konsekvenserna.

 Formulär för materiell säkerhet, produktsäkerhetsblad (MSDS) skall innehålla informa-
tion om förfarandet vid sådan kontakt med avseende på godsets speciella egenskaper. 
Personalen skall vara medveten om tillvägagångssättet.

 En adekvat säkerhetsdusch samt ögonskölj skall installeras och vara redo för omedelbar 
användning i de områden där hanteringen normalt sker, ombord och på land.

 5. Pumphastigheten är anpassad till det automatiska avstängningssystemet om sådant 
används.

 Automatiska avstängningsventiler kan vara installerade ombord och/eller på land. 

 Dessa ventiler kan till exempel aktiveras automatiskt genom att en viss nivå nås i en 
cistern som fylls, antingen ombord eller på land.

 På de ställen där automatiska ventiler är installerade och används skall pumphas-
tigheten vara anpassad så, att det ökade trycket från en dylik ventil som stängs inte 
överstiger arbetstrycket på vare sig fartygets eller hamnens rörledningssystem. Alter-
nativt kan tryckavlastningssystem anbringas för att minska på det ökade trycket, till 
exempel recirkulationssystem och bufferttankar. 

 Mellan ansvarig ombord och representant för hamnterminalen bör en skriftlig överens-
kommelse göras där det står om pumphastigheten skall justeras eller om alternativa 
system skall användas. 

 6. Tankpejlingssystem och larm är korrekt inställda och i gott skick.

 Nivåmätningssystem både ombord och på land skall kontrolleras regelbundet för att 
säkerställa att de är i funktionsdugligt skick.

 I de fall där det är möjligt att ställa in larmet på olika nivåer skall larmet ställas till 
erforderlig nivå.

 7. Bärbara gasdetektorer för de hanterade produkterna är lätt tillgängliga.

 Då det är tillämpligt ska man med hjälp av tillhandahållen utrustning kunna mäta 
lättantändliga och/eller giftiga nivåer av gaser.

	 Ändamålsenlig	utrustning	skall	finnas	tillgänglig	för	att	funktionstesta	de	instrument	
med vilka man mäter antändlighet. Funktionstestet skall genomföras innan utrust-
ningen	börjar	användas.	Kalibrering	sker	i	enlighet	med	gällande	skyddsföreskrifter.
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 8. Information om brandsläckningsutrustning och tillvägagångssätt vid brand har 
utväxlats.

 Information gällande tillgänglighet och placering av brandsläckningsutrustning och 
de föreskrifter som skall följas vid brand ombord eller på land skall utväxlas.

 Särskild vikt skall läggas vid hantering av produkter som kan reagera med vatten eller 
som kräver speciella tillvägagångssätt för brandsläckning.

 9.	Last	är	av	lämpligt	material	och	resistent	mot	exponering	av	produkten	ifråga.

	 Varje	last	skall	vara	beständigt	märkt	för	att	möjliggöra	identifiering	av	de	produkter	
för	vilka	den	är	anpassad,	dess	specificerade	arbetstryck,	testtrycket	och	senaste	datum	
den testades samt, vid användning under annan temperatur än den omgivande, dess 
maximala och minimala arbetstemperatur.

 10. Hantering av lasten utförs via det fast installerade rörledningssystemet.

 All lasthantering skall ske genom det fast installerade rörsystemet ombord och på land.

	 Om	det	av	speciella	driftsanledningar	skulle	vara	nödvändigt	att	använda	flyttbara	
rörsystem för lastning måste man vara noga med att rörsystemen är korrekt placerade 
och sammansatta för att minimera eventuella extra risker förknippade med användan-
det	av	desamma.	Där	så	behövs	skall	rörsystemen	kontrolleras	så	att	inte	flödet	brutits	
och dess längd skall hållas så kort som möjlig. 

	 Användandet	 av	 icke-fasta	 rörsystem	är	generellt	 inte	 tillåtet	 såvida	 inte	 specifikt	
tillstånd givits.

 Närhelst lastningsslangarna ansluts till det fasta rörsystemet ombord eller på land 
skall dessa anslutningar säkras korrekt, hållas så korta som möjligt samt vara elektriskt 
ledande till land respektive fartyg. De slangar som används måste vara anpassade för 
ändamålet	samt	ha	godkänts	i	test,	samt	vara	märkta	och	certifierade.

 11. Vid behov har tillvägagångssätt fastställts för hur kvävgas skall levereras från land, 
antingen för att rensa eller inerta fartygets lasttankar eller för att tömma ledningarna 
till fartyget.

 Fartyget och hamnen/terminalen bör skriftligen komma överens om hur mycket inert 
gas	som	kommer	att	behövas,	den	totala	volymen	och	flödeshastigheten	i	m3	per	minut.	
Ordningsföljden för att öppna ventiler före och efter skall bestämmas så att fartyget 
behåller	kontrollen	över	flödet.	Man	skall	tänka	på	att	ha	ventiler	öppna	på	lasttankar	
ifall det annars kan leda till övertryck.

 Trycket i tanken skall avläsas och registreras med en skrivare under hela operationen.

	 Om	terminalen	önskar	använda	komprimerad	kvävgas	eller	luft	för	”pigging”	eller	
för att tömma ledningen ska detta godkännas av fartyget. Fartyget ska informeras 
om vilket tryck som kommer att användas och möjligheten att ta emot gas i fartygets 
tankar. 

Del ”D”- Flytande gas i bulk  – Muntlig kontroll
 

 1.	Produktsäkerhetsdatablad	(MSDS)	finns	tillgängliga	med	nödvändiga	uppgifter	för	
att hantera lasten.

	 Information	för	varje	hanterad	produkt	bör	finnas	tillgänglig	ombord	och	på	land	före	
och under hanteringen.

 Skriftlig produktinformation bör innehålla:

	 •	 En	komplett	beskrivning	av	de	 fysikaliska	och	kemiska	egenskaperna	 för	säker	
förvaring av lasten.
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	 •	 Vilka	åtgärder	som	skall	vidtagas	vid	eventuellt	spill	eller	läckage.

	 •	 Åtgärder	vid	oavsiktlig	personlig	kontakt.

	 •	 Brandsläckningsmetod	och	brandsläckningsmaterial

	 •	 Specialutrustning	som	krävs	för	säker	hantering	av	varje	särskilt	produkt.

	 •	 Minsta	tillåtna	temperatur	för	innerskrovets	stål.

	 •	 Nödfallsåtgärder.

 2. Där	det	befinns	lämpligt	tillhandahålls	ett	producentintyg	från	tillverkaren	av	inhi-
bitor som hämmar kemikalien i fråga vid nödfall.

 Då godset måste stabiliseras eller hämmas för att kunna hanteras bör fartyget förses 
med ett intyg från tillverkaren som anger:

	 •	 Namn	på	och	mängd	tillsatt	inhibitor

	 •	 Datum	då	inhibitorn	tillsattes	samt	dess	normala	verkningstid.

	 •	 Eventuella	temperaturbegränsningar	som	påverkar	inhibitorn.

	 •	 Åtgärder	som	skall	vidtagas	om	resans	längd	överstiger	inhibitorns	verkningstid.

 3. Sprinklersystemen är klara för omedelbar användning.

 I de fall som brandfarliga eller giftiga produkter hanteras skall sprinklersystemen testas 
regelbundet. De senaste testresultaten skall meddelas.

 Under hantering skall sprinklersystemen vara redo för omedelbar användning.

 4.  Tillräcklig	skyddsutrustning	och	kläder	(inklusive	bärbar	syrgas)	finns	till	omedel-
bart förfogande och är anpassad efter produkten som hanteras.

 Anpassad skyddsutrustning, inklusive bärbar syrgas, ögonskydd och skyddskläder 
anpassade	till	de	specifika	riskerna	förknippade	med	den	hanterade	produkten	skall	
finnas	tillgängliga	i	tillräcklig	mängd	för	hanteringspersonalen,	både	ombord	och	på	
land.

 Utrymmena där denna utrustning förvaras skall vara skyddade från väder och vind 
samt tydligt markerade.

 All personal som är direkt inblandade i hanteringen skall använda denna utrustning 
och klädsel närhelst situationen kräver det.

 Personal som behöver använda andningsutrustning skall ha utbildats i säker använd-
ning av sådan.  Outbildad personal samt personal med ansiktsbehåring skall inte väljas 
ut till uppdrag som kräver användande av andningsutrustning.

 5.  Tomutrymmen är erforderligt inertade eller fyllda med torr luft.

 De utrymmen som erfordrar fyllning enligt IMOs föreskrifter för gasfartyg skall kon-
trolleras av fartygspersonalen innan ankomsten.

 6.  Alla fjärrstyrda ventiler fungerar.

 Alla fjärrstyrda ventiler i lastsystemen ombord och på land samt dess lägesindike-
ringssystem skall testas med jämna mellanrum. Informationsutbyte kring de senaste 
resultaten skall ske. 

 7. Erforderliga pumpar och kompressorer för hantering av lasten är i gott skick och  
rekommenderade maximala arbetstrycken har gemensamt överenskommits mellan 
fartyg och terminal.

	 Det	bör	finnas	en	skriftlig	överenskommelse	rörande	det	maximala	arbetstrycket	under	
hanteringen i rörsystemet för lastning och lossning.
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 8. Styrutrustning för kondensering eller avkokning är i gott skick.

 Funktionen av styrutrustningen för kondensering och förångning skall säkerställas 
innan hanteringen påbörjas. 

 9. Gasdetektorerna har ställts in efter lastens egenskaper, kalibrerats, blivit testade och 
befinns	vara	i	gott	skick.

	 Ändamålsenlig	gas	skall	finnas	tillgänglig	för	att	testa	gasdetekteringsutrustningen.	
Fast gasdetekteringsutrustning skall i förväg testas för just den produkt som kommer 
att	hanteras.	Larmfunktionen	skall	ha	testats	och	testresultaten	meddelats.

 Bärbara instrument för gasdetektering, särskilt anpassade för den hanterade produkten 
ifråga	samt	med	kapacitet	att	mäta	lättantändliga	och/eller	giftiga	nivåer,	ska	finnas	
tillgängliga.

 De bärbara instrument som kan mäta i det lättantändliga området skall i förväg funk-
tionstestas för just den produkt som kommer att hanteras.

	 Kalibreringen	av	instrumenten	skall	ske	i	enlighet	med	systemet	för	säkerhetshantering.

 10. Tankmätningssystem och larm är korrekt inställda och i gott skick.

 Både ombord och på land skall tankmätningssystem (ullagemätare) för lastning och 
lossning kontrolleras regelbundet för att säkerställa att de är i funktionsdugligt skick.

 I de fall där det är möjligt att ställa in larmet på olika nivåer skall larmet ställas till 
erforderlig nivå.

 11. Nödstoppssystemen har testats och fungerar som de skall.

 Där så är möjligt skall nödavstängningssystem ombord och på land testas före påbörjad 
lastning eller lossning.

 12. Ansvarig ombord och på hamnen/terminalen har informerat varandra om hur 
snabbt ESD-ventiler, automatiska ventiler eller liknande skall stängas.

 Automatiska avstängningsventiler kan vara installerade i systemen ombord och på 
land.  Dessa ventiler kan, bland andra parametrar, aktiveras automatiskt genom att 
en viss nivå nås i en cistern som lastas, antingen ombord eller på land.

 Stängningshastigheten på alla automatiska ventiler skall vara känd och information 
kring detta skall utväxlas.

 På de ställen där automatiska ventiler är monterade och används skall produktens 
flödeshastighet	vara	anpassad	så,	att	det	ökade	trycket	från	en	dylik	ventil	som	stängs	
inte överstiger arbetstrycket på vare sig fartygets eller hamnens rörledningssystem.

 Alternativt kan tryckreducerande system installeras, till exempel recirkuleringssystem 
och bufferttankar. 

 Mellan ansvarig ombord och representant för hamnen/terminalen bör en skriftlig 
överenskommelse	upprättas	där	det	står	om	flödeshastigheten	(lasthastigheten)	skall	
justeras	eller	om	alternativa	system	skall	användas.	Säker	flödeshastighet	skall	anges	
i överenskommelsen.

 13. Anvisningar har utväxlats mellan ansvarig ombord och på hamn/terminal om vilka 
maximala/minimala temperaturer och tryck som den hanterade lasten får hålla.

 Innan hanteringen påbörjas skall information utbytas mellan ansvarig ombord och 
representant för hamn/terminal angående kraven på godsets temperatur och tryck.

 Denna information bör vara skriftlig.
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 14. Tankar är skyddade mot oavsiktlig överfyllning under hela tiden som någon han-
tering med lasten pågår.

 Automatiska avstängningssystem är normalt utformade så att vätskeventilerna stängs 
och vid lossning, att lastpumparna stängs, om vätskenivån i någon tank stiger över 
tillåten nivå. Denna nivå måste vara exakt inställd och utrustningens funktion skall 
testas med jämna mellanrum.

 Om avstängningssystemen ombord och på land skall vara förenade med varandra 
måste deras funktion kontrolleras innan lastning eller lossning av varan påbörjas.

 15. Kompressorrummet	är	ordentligt	ventilerat,	elmotorrummet	är	ordentligt	tryck-
reglerat och larmsystemet fungerar korrekt.

 Fläktarna skall köras minst 10 minuter innan lastning eller lossning påbörjas och där-
efter kontinuerligt under arbetets gång.

	 Larmen	(ljud	och	ljus)	vid	luftslussarna	i	anslutning	till	kompressor/motorrummen	
skall testas regelbundet.

 16. Tankarnas utsläppsventiler är riktigt inställda och aktuella utsläppsventilinställ-
ningar klart och tydligt angivna.

 I de fall då lastbehållarna tillåts ha mer än en inställning för utsläppsventiler skall 
intygas	att	utsläppsventilen	är	inställd	specifikt	för	den	vara	som	ska	hanteras	samt	
att den aktuella inställningen på utsläppsventilen syns klart och tydligt ombord på 
fartyget. Inställningarna för utsläppsventilerna skall antecknas i checklistan.
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RÖRLEDNINGSAVTAL

 Nedan angivna hamn har samarbete med företag som inom, eller i anslutning till, 
hamnområ¬det	driver	depåverksamheter	för	petroleumprodukter	och	andra	flytande	
produkter. 

	 Mellan	kajer	och	depåer	finns	rörledningssystem	för	produkter	som	lossas	från	fartyg,	
lastas ut till fartyg eller pumpas mellan cisterner inom hamnområdet. Som del i hamn-
verksamheten äger, tillhandahåller och underhåller Hamnen rörledningssystemet som 
nyttjas av depåinne¬havaren.

 Syftet med detta avtal är att samordna och reglera förhållandet mellan parterna vid 
nyttjandet av rörledningssystemet med tillhörande hjälpsystem, nedan kallat Anlägg-
ningen, (se vidare klausul 3 och bilaga 1).

 De föreskrifter som nämns i klausul 4.4 och 5.7 ingår som bilaga 2 och bilaga 3.

 Avgifter för nyttjande av Anläggningen regleras separat i enlighet med bilaga 4.

1.   Parter
 Parterna i detta avtal är:

 Ex Klimpfjälls hamn

 Org.nr.  55xxxx-xxxx

 nedan kallad Hamnen och

 Ex. Surprise Oil

 Org. nr. 55yyyy-yyyy

 nedan kallad Nyttjaren.

 Hamnen och Nyttjaren benämns även var för sig Part och gemensamt Parterna.

 De delar av Anläggningen som utnyttjas för hantering av Nyttjarens, eller av Nyttjarens 
kunders, produkter benämns Arbetsstället.

2.   Avtalsperiod
 2.1 Detta avtal gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på 12 månader. 

Uppsägning skall göras skriftligen.

 2.2 Part äger rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal om motparten vä-
sentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet.

 2.3  Villkoren i detta avtal skall justeras om detta nödvändiggörs genom ändrad lag-
stiftning. 

  Parterna skall snarast informera varandra när de får kännedom om ny lagstift-
ning som kan påverka dessa villkor och samråda angående villkorsjustering. När 
det	finns	fler	än	en	Nyttjare	till	Anläggningen	skall	frågor	om	villkorsjustering	
behandlas i en samarbetskommitté i vilken företrädare för envar Nyttjare och 
Hamnen skall vara representerad.

3.   Anläggningen
	 3.1	 Anläggningen	innefattar	rörsystem,	ventiler	inklusive	anslutnings-ventiler/avfläns-

ningsventiler till Nyttjarens rör¬system, dräneringsledningar, lossningsutrustning, 
följeledningar för uppvärmning och tömningsutrustning för rörsystemet.

	 	 	Anläggningens	omfattning	och	gränssnitt	specificeras	i	bilaga	1.
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4.   Hamnens åliggande
 4.1 Hamnen tillhandahåller mot avgift (se bilaga 4) de delar av Anläggningen (Ar-

betsstället), som behövs för hantering av Nyttjarens och/eller Nyttjarens kunders 
produkter.

	 4.2	 Hamnen	ska	tillse	att	erforderliga	tillstånd	för	verksamheten	finns,	att	Anlägg-
ningen uppfyller gällande lagar och föreskrifter och att Anläggningen är godkänd 
för sitt ändamål.

	 4.3			 Kontroller,	 tillsyn	och	underhåll	av	Anläggningen	skall	av	Hamnen	bekostas	
och utföras enligt gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt enligt för 
branschen vedertagna normer och praxis. Hamnens föreskrifter skall vara anpas-
sade därefter.

 4.4   Hamnen utfärdar och gör tillgängligt för Nyttjaren lokala föreskrifter och an-
visningar för nyttjandet av Anläggningen innefattande föreskrifter angående 
lossning/lastning av tankfartyg och därmed sammanhängande hanteringar 
(bilaga 2.)

 4.5   Hamnen skall i övrigt vidta alla skäliga åtgärder för att förebygga och begränsa 
skada på person, egendom och miljö.

5.   Nyttjarens användande av Anläggningen
 5.1.1 Nyttjaren äger rätt att använda de delar av Anläggningen (Arbetsstället) som 

behövs för hantering av sina  egna och sina kunders produkter.  

 5.2 Nyttjarens anslutningar till Anläggningen skall vara utförda på av Hamnen och 
myndigheterna godkänt sätt.

 5.3  Det åligger Nyttjaren att tillse att Anläggningen är driftklar före nyttjandet och att 
följa de föreskrifter och anvisningar som Hamnen lämnar till Nyttjaren (bilaga 2).

 5.4  Nyttjaren råder över Arbetsstället från och med manövrering av första ventil i 
eller till . Anläggningen. Arbetsstället är avvecklat då samtliga ventiler är åter-
ställda och ledningar är tömda om ej annat överenskommits (bilaga 2).

 5.5  Vid pumpning mellan depåer räknas mottagande depå som Nyttjare.

 5.6 Vid pumpning mellan depå och fartyg räknas depå som Nyttjare.

 5.7 Det åligger Nyttjarens föreståndare att utse lossnings-/lastningsledare som är 
ansvarig vid nyttjandet av Anläggningen.

	 	 Lossnings-/lastningsledaren	skall	tillse	att	Anläggningen	nyttjas	på	ett	korrekt	
sätt	med	 iakttagande	av	gällande	 lag	och	 föreskriften	”Lossning/Lastning	–	
Tankfartyg”	 (bilaga	3)	 samt	Hamnens	 lokala	 föreskrifter	och	anvisningar	 för	
nyttjandet av Anläggningen innefattande föreskrifter angående lossning/last-
ning av tankfartyg och därmed sammanhängande hanteringar (bilaga 2).

  Nyttjaren skall tillse att den som utses till lossnings-/lastningsledare och övrig 
berörd personal har tillräcklig utbildning och erfarenhet. Reglerna i Arbetsmil-
jölagen skall därvid också beaktas.

 5.8   Nyttjaren skall i övrigt vidta alla erforderliga åtgärder för att förebygga och 
begränsa skada på person, egendom och miljö.
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6.   Tillgång till Anläggningen

 6.1 Nyttjaren begär av Hamnen nyttjanderätt för Anläggningen vid varje enskilt 
tillfälle då pumpning ska ske.

 6.2 Tillgång till Anläggningen sker i turordning om inget annat överenskommes mel-
lan parterna. Fartyg har företräde före pumpning mellan depåer.

 6.3 Nyttjaren är skyldig att utan ersättning acceptera sådana begränsningar av 
användandet av Anläggningen som föranleds av kontrollinsatser, reparationer, 
underhåll, ny- och ombyggnad samt omständigheter utanför Hamnens kontroll.

  Hamnen skall, om så är möjligt, i god tid meddela och samråda med de nyttjare 
som finns inom hamnområdet med inriktning att finna en arbetslösning som 
innebär minsta möjliga störning.

7.   Hamnens ansvar
 7.1 För skada på eller förlust av egendom, eller skada på pumpad produkt som 

uppkommit vid nyttjande av Anläggningen, svarar Hamnen endast i sådana fall 
där skadan/ förlusten är orsakad genom fel eller försummelse av Hamnen eller 
av någon som Hamnen svarar för. Hamnen svarar inte för skada som Nyttjare 
orsakar annan Nyttjare.

 7.2 Hamnens ansvar under avtalen med Nyttjare som har avtal med Hamnen är 
begränsat till direkta skador och till ett belopp av totalt SEK 50 miljoner per ska-
detillfälle och sammanlagt för samtliga Nyttjare inklusive Nyttjares kunder.

8.   Nyttjarens ansvar
 8.1 Nyttjaren ansvarar för skada som genom Nyttjarens felaktiga eller försumliga 

nyttjande av Anläggningen orsakas Hamnen.

 8.2 Nyttjaren ansvarar för anställds eller anlitad uppdragstagares fel eller försum-
melse liksom även för skada som Nyttjarens kund orsakar Hamnen.

9.   Reklamation
 Nyttjaren får inte åberopa skada eller förlust, om Nyttjaren inte lämnar Hamnen med-

delande om skadan/förlusten inom skälig tid efter det han märkt eller borde ha märkt 
skadan/förlusten.

 Reklamerar inte Nyttjaren skadan/förlusten skriftligen inom 6 månader från det att 
produkten hanterades i Anläggningen, förlorar Nyttjaren rätten att åberopa skadan/
förlusten.

10.   Försäkringar
 Såväl Hamnen som Nyttjaren förbinder sig att under hela avtalsperioden inneha för-

säkringar som täcker respektive parts ansvar gentemot sin motpart under detta avtal 
samt ansvar gentemot tredje man.

 Part ska på anmodan av andra parten styrka att sådan försäkring finns.

11.   Information
 Hamnen och Nyttjaren förbinder sig att hålla varandra informerade om alla opera-

tionella och säkerhetsmässiga omständigheter som är av betydelse för andra partens 
fullgörande av detta avtal.
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12.  Revision
 Parterna äger rätt att genomföra s.k. andrapartsrevision och därvid ta del av relevant 

information i syfte att tillse att detta avtal efterleves.

13.   Överlåtelse av avtal
 Avtalet får överlåtas endast efter parternas skriftliga godkännande.

14.   Tillämplig lag och hantering av tvister
 Svensk lag är tillämplig på detta avtal. Eventuella tvister under detta avtal, som inte 

löses parterna emellan, skall avgöras av skiljenämnd enligt gällande svensk lag om 
skiljeförfarande.

Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

(Ort och datum för underskrift)

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

För Hamnen                                                              För Nyttjaren
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ID 

Ö S Signatur Armatur 

ID 

Ö S Signatur 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Kompletterande dokument                                 JA    NEJ 
 
Ship/shore checklista upprättad     

Lasthanteringsplan upprättad    

Godkänd säkerhetsvakt/ledningsvakt    

Journaler föres säkerhetsvakt/ledningsvakt    

Ryms volym i mottagande cistern/cisterner    

Ledningskontroll enligt nedan underskriven    

Räddningstjänst informerad (tillämpligt på vissa orter)    

Överfyllnadslarm testat enligt driftsinstruktion    

 

Allmänna uppgifter 
 
Datum:________________________________ Klockan:___________________________ 

Depå:____________________________ Fartyg:____________________________ 

Ort:______________ Kajnr:_________ Produkt:___________________________ 
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 32 (33)   
   

 
Depåns ledningsnät 
 
Ledning ID    Cistern nr (Bergrum)  

Kontroll före hantering Kontroll vid länsning Kontroll efter avslutad hantering 
Armatur 

ID 

Ö S Signatur Armatur 

ID 

Ö S Signatur Armatur 

ID 

Ö S Signatur 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
      

         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Underskrift av loadingmaster 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Namn i klartext 

Efter utförd kontroll av ledningsnätet från fartyget, förtöjt vid angiven kajplats till angiven cistern, förklarar jag ledningen klar att 
användas för inpumpning/utlastning av angiven produkt. Nyttjat ledningsnät skall därefter, och under hela den pågående 
hanteringen, kontrolleras 
Regelbundet minst____ ggr/h. 
Det angivna tidsintervallet skall noteras i journal för ledningsvakt samt skall kontrollen anges med tidpunkt i avsedd journal. 
Denna ledningskontroll skall vara ett underlag för ledningsvakten vid dennes regelbundna kontroll av hela det utnyttjade 
ledningsnätet med där ingående ventilarmaturer.  
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Svenska Petroleum 
Institutet (SPI) är en 
branschorganisation för 
oljebolagen i Sverige 
och har som ändamål 
att tillvarata och 
befrämja oljebranschens
intressen. SPI arbetar inte
med frågor som rör 
priser eller konkur-
rensen mellan medlems-
företagen.
SPI bildades 1951.

Svenskt Oljehamnsforum, 
SOHF, grundades 1994. 
Syftet är att fungera som ett 
samarbetsorgan för samtliga 
svenska oljehamnar inklusive 
industriägda hamnar. 
Utbytet medlemmarna emellan 
är helt konkurrensneutralt.

Svenska Petroleum Institutet Svenskt Oljehamnsforum
Nybrogatan 11, 114 39 Stockholm c/o Göteborgs hamn
Telefon: 08-667 09 25 403 38 Göteborg
Fax: 08-667 09 54 Telefon: 031-731 24 09
www.spi.se  www.sohf.se  
e-mail: spinfo@spi.se     

Sohf
Svenskt Oljehamnsforum
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