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0 Anvisningar för läsaren 

Driftföreskrifterna är indelade i tre huvudavsnitt: 

 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER som gäller för alla som vistas inom hela verksamhetsområdet. 

 FÖRESKRIFTER FÖR FARTYG som gäller vid alla fartygsanlöp utöver de ALLMÄNNA 

FÖRESKRIFTERNA. 

 SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER VID ENERGIHAMNARNA som gäller för verksamheten inom 

energihamnarna och tillhörande depåområden. Dessa gäller således utöver både de 

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTERNA och FÖRESKRIFTER FÖR FARTYG. 

Syftet med denna indelning är att underlätta för läsaren som snabbt kan hitta de delar som berör. 
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ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 

1 ALLMÄNT 

Driftföreskrifterna är fastställda av Hamnmyndigheten1 och gäller parallellt med vad som stadgas i 

allmänna författningar samt för hamnen gällande Hamnordning.  Syftet med driftföreskrifterna är att 

säkerställa god ordning och säkerhet inom Mälarhamnars verksamhetsområde.  

Ovanstående publikationer och erforderliga blanketter för anmälningar och tillstånd kan hämtas från 

www.malarhamnar.se. 

I övrigt regleras verksamheten bl.a. av anvisningar och rekommendationer utfärdade av Svenska 

Petroleum och biodrivmedel Institutet (SPBI) – Svenskt Oljehamnsforum (SOHF) och senaste utgåvan 

av International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT). Sjöfartsskyddet regleras av ISPS 

koden. Vidare hänvisas även till ILO code of practice safety and health in ports. 

Hamnmyndigheten kan meddela särskilda säkerhetsbestämmelser vid varje enskilt anlöp. För vissa 

inom hamnen förekommande verksamheter krävs särskild utbildning. 

Ändringar i föreskrifterna kan göras utan föranmälan. Aktuell version av föreskrifter finns på 

www.malarhamnar.se. Det åligger nyttjare av kajer och andra anläggningar inom 

tillämpningsområdet att äga kännedom om dessa föreskrifter, samt att tillse att underställd eller 

inhyrd personal delges och tillämpar dem.  

1.1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

Föreskrifterna gäller för all verksamhet i Västerås och Köpings hamn.  Se bilaga 1 och bilaga 2 för 

karta över respektive verksamhetsområde. 

1.2 AVVIKELSER 
Alla som upptäcker avvikelse gentemot dessa driftföreskrifter eller andra av Mälarhamnar AB utfär-

dade föreskrifter eller anvisningar ska utan dröjsmål rapportera denna till Mälarhamnar AB.  

1.3 KONTAKTUPPGIFTER 

Kontaktuppgifter till personal vid Mälarhamnar AB återfinns på www.malarhamnar.se. 

  

                                                           
1
 Med hamnmyndighet avses i dessa föreskrifter VD, Hamnkapten, Platschefer och Chef för Energihamnarna. 

http://www.malarhamnar.se./
http://www.malarhamnar.se./
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2 ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER 

All verksamhet inom hamnens verksamhetsområden både iland och på fartyg skall utföras i enlig-

het med gällande lagar och regler. 

2.1 SAMORDNINGSANSVAR 
Den som råder över ett gemensamt arbetsställe är enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) med 

efterföljande ändringar, ansvarig för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall. 

Mälarhamnar AB har samordningsansvaret enligt lag om inte annat föreskrivs.  

2.2 TILLTRÄDE, KAMERAÖVERVAKNING, ISPS, SJÖFARTS- OCH HAMNSKYDD 

Endast behöriga har tillträde till hamnanläggningarna.  

Samtliga personer som söker tillträde till Mälarhamnars hamnanläggningar omfattas av Lag 

2004:487 om Sjöfartsskydd och Lag 2006:1209 om Hamnskydd. För att få tillträde krävs behörig-

het. Detta gäller även transporter av varor och gods som skall tas in i hamnanläggningen. 

Alla ska ha passerkort (utökad behörighet2) eller vara föranmälda till hamnanläggningen på korrekt 

sätt. På anmodan ska alla kunna uppvisa giltig fotolegitimation och stickprov gällande kontroll av 

passerkort och ID-handlingar utförs regelbundet. 

Samtliga personer som befinner sig i hamnanläggningarna ska följa de ordnings- och trafikregler 

som gäller inom Mälarhamnars verksamhetsområde. Personlig skyddsutrustning skall användas 

utefter gällande anvisningar och arbetsmiljöregler. 

Besökare ska iaktta regler enligt informationsbladet ”Besöksinformation” som finns på 

www.malarhamnar.se.  

Förutom besöksreglerna gäller följande vid utökad behörighet inom Mälarhamnars verksamhets-

område: 

a) Var observant vid inpassering till det avgränsade området och försäkra dig om att ingen 

obehörig passerar in genom den öppna grinden. 

b) Var vaksam och observant samt rapportera otillbörlig verksamhet i hamnanläggningen. 

c) Rapportera om obehörig person befinner sig inom hamnanläggningen. 

d) Rapportera avvikelser som äventyrar skyddet i hamnanläggningen. 

e) Obehöriga får ej följa med fordon in på verksamhetsområdet. 

Om ovanstående regler inte följs äger Mälarhamnar rätten att avvisa personer från 

hamnanläggningen, se bilaga 3, ISPS-område. 

Vid upptäckt av någon typ av verksamhet som skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk skall detta all-

tid anmälas till vaktbolaget Securitas tel +46(0) 10 – 470 57 70. Säkerhetsrisker kan vara misstänkta 

som uppehåller sig i närhet till våra hamnanläggningar, stöld, brott mot tillträdesreglerna m.m. 

                                                           
2
 Personer med befogenhet att under särskilda förutsättningar tillträda ISPS-området. 
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Hamnanläggningarna är CCTV3-övervakade, dygnet runt alla dagar. Övervakningen ger möjlighet 

att förmedla, lagra samt presentera rörliga bilder. Videoupptagningar från övervakningen kan 

komma att användas i utredningssyfte.  

2.3 ALKOHOL, DROGER OCH RÖKNING 

Inom Mälarhamnars energihamnar och oljelagringområden samt inom annat område där farligt 

gods transporteras, hanteras eller är uppställt är rökning förbjuden såväl inomhus som utomhus 

samt i fordon.  

Personer som vistas i Mälarhamnars verksamhetsområde får ej vara påverkade av alkohol eller 

droger. 

2.4 FORDONSTRAFIK 

Uppställning av fordon i närheten av fartyg är endast tillåtet vid leveranser till och från fartyg.  

Inom verksamhetsområdet gäller följande: 

 Hastighetsbegränsning 30 km/h 

 Fordon under 3,5 ton ska ha roterande varningsljus 

 Tomgångskörning max 1 minut 

2.5 FOTOGRAFERING 

Generellt förbud råder mot fotografering, filmning inom Mälarhamnars verksamhetsområden. 

Tillstånd kan i vissa fall lämnas av Hamnmyndigheten. 

2.6 AVVISA BESÖKARE FRÅN HAMNENS VERKSAMHETSOMRÅDE 

Mälarhamnars personal äger rätten att avvisa besökare från området om man uppenbart bryter 

mot hamnordning, driftföreskrifter eller övriga ordnings- eller säkerhetsföreskrifter. 

3 ANMÄLNINGAR OCH TILLSTÅND 

Ansökningar görs på avsedda blanketter som finns på www.malarhamnar.se och skickas till 

planeringen.sevas@malarhamnar.se om inte annat anges nedan. Bifoga ansökan och ange typ av 

arbete i ärendemeningen. 

3.1 FARTYGSANMÄLAN 

Alla fartyg som ska anlöpa hamnområdet skall göra en fartygsanmälan senast 24 timmar före an-

komst. Anmälan sker elektroniskt via www.malarhamnar.se.  

Hamnkapten kan med hänsyn till tiden för fartygets resa eller annan omständighet medge kortare 

anmälningstid. 

3.2 ANMÄLAN OM FARLIGT GODS 

Farligt gods som skall införas till verksamhetsområdet skall vara anmält senast 24 timmar före an-

komst till hamnen eller senast när fartyget lämnar lastningshamnen om resan varar mindre än 24 

timmar. Information om hur anmälan ska genomföras finns på www.malarhamnar.se. 

                                                           
3
 Closed Circuit Television, digital kamerövervakning med inspelningsmöjlighet 

http://www.malarhamnar.se/
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3.3 ARBETSTILLSTÅND 

Den som önskar utföra arbete inom Mälarhamnar ABs verksamhetsområde ska inhämta arbetstill-

stånd av kontaktperson på Mälarhamnar AB. Mälarhamnar AB äger rätt att inspektera och avbryta 

arbetet vid behov, även inne på arrendeområden. 

3.4 TILLSTÅND FÖR DYKNING OCH UNDERVATTENSARBETE 
Dykning och undervattensarbete får endast ske efter tillstånd från hamnkapten. Tillståndsansökan 

för dykning skall skickas i så god tid som möjligt. 

3.4.1 KRAV FÖR ATT UTFÖRA DYKARBETEN 

Tillståndet kan utöver de grundläggande kraven villkoras. Ansvarig dykledare ska tillse att nedan-

stående punkter följs. 

• Tillstånd från hamnkapten krävs alltid. 

• Innan dykarbeten påbörjas och när de avslutas skall hamnkapten informeras vid varje dyk-

tillfälle (ett dyktillstånd kan gälla längre tid men varje dyktillfälle skall meddelas 

hamnkapten). 

• Dykledare ansvarar för att hålla sig ajour med fartygstrafiken till och från aktuell kaj där 

dykeriarbete pågår. 

• Internationella sjötrafikregler, hamnordning och hamnföreskrifter skall följas. 

 

3.5 TILLSTÅND FÖR HETARBETE 

Användande av öppen eld och gnistbildande verktyg och annan verksamhet som kan medföra 

brandfara får endast ske efter tillstånd av kontaktperson på Mälarhamnar AB. Även om 

arbetstillstånd för arbete i hamnen är utfärdat så krävs ett särskilt tillstånd för heta arbeten. 

Vid tillfälliga heta arbeten ombord på fartyg är fartygets befälhavare, eller av befälhavaren utsedd 

person, brandskyddsansvarig och ansvarar för att säkerhetsregler (för svenska fartyg gäller SBF:s 

säkerhetsregler) följs, inbegripet att utfärda tillstånd för tillfälliga heta arbeten. 

3.6 TILLSTÅND FÖR REPARATIONER OMBORD PÅ FARTYG 

Arbeten som innebär att fartyget ej kan förflyttas för egen maskin eller inte kan förflyttas alls får 

endast ske efter tillstånd av hamnkapten. Tillstånd kan villkoras. 

3.7 MEDGIVANDE AV TANKFARTYG I TORRLASTHAMN 

Tankfartyg tillåts normalt inte i torrlasthamnar på grund av att dessa kajer inte är EX-klassade. 

Undantag kan medges av hamnkapten. 

3.8 MEDGIVANDE AV TORRLASTFARTYG I ENERGIHAMN 

Torrlastfartyg tillåts normalt inte i energihamnar på grund av att fartygen inte är EX-klassade. 

Undantag kan medges av chef för energihamnarna. 

3.9 TILLSTÅND FÖR RUNDKÖRNING AV PROPELLER VID KAJ 

Rundkörning av propeller vid kaj får ske endast efter tillstånd av hamnkapten. 



9 – DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR MÄLARHAMNAR AB 
 

FÖRESKRIFTER FÖR FARTYG 

4 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR FARTYG 

4.1 TURORDNING TILL KAJER OCH KRANAR 

Förutsatt att fartygsanmälan sker i enlighet med gällande föreskrifter räknas turordning utifrån det 

att fartyget ankommit till verksamhetsområdet. För fastställande av turordning är det av största 

vikt att berörda parter i god tid lämnar noggranna uppgifter om fartygets ankomsttid samt upp-

skattad tidpunkt för fartygets färdiglossning eller färdiglastning. 

Om mäklare av någon anledning vill byta turordning mellan egna fartyg, skall detta medges såvida 

detta icke försenar andra i hamnen liggande fartyg.  

Med A-fartyg avses fartyg i linjetrafik. Linjetrafik är fartyg som gör regelbundna resor mellan 

Mälarhamnar AB och andra i turlistan namngivna hamnar. Med B-fartyg avses fartyg som inte går i 

linjetrafik. 

Lastning och lossning av fartyg ger förtursrätt till kran. 

Fördelningen av kranar sker så att ankomna A- och B-fartyg tilldelas först varsin kran, därefter till-

delas i turordning först ankommet A-fartyg en andra kran. När samtliga A-fartyg fått två kranar 

tilldelas först ankommen B-fartyg en andra kran. 

Vid fördelning av kranar till dubbellyft får tillfälligtvis undantag göras från turordningen. Tidpunkt 

för dubbellyft ska i god tid meddelas hamnkapten. 

Mälarhamnar har rätt att göra avsteg från ovan angivna turordning när så bedöms nödvändigt. 

Exempelvis om lastning eller lossning stoppas av kund pga. exempelvis regnkänslighet, fel på 

materialet, problem med transporter eller liknande kan produktionsledningen välja att prioritera 

annan båt före om vår bedömning är att arbetet inte kan återupptas inom rimlig tid.  

4.2 FARTYGSFÖRLÄGGNING OCH FÖRTÖJNING 

Fartyg och övriga flytande farkoster får inte inpassera eller förtöja inom verksamhetsområdet utan 

hamnkaptens medgivande. Fartyg som ej lastar eller lossar får ej kvarligga i hamnen utan 

hamnkaptens medgivande.  

Lots/fartyg ska upprätta förbindelse med båtmän på kaj innan angöring. Vid förtöjningsarbete 

(fartygs ankomst, avgång eller förhalning) av fartyg skall båtmän med giltiga arbetstillstånd för 

hamnen användas.  

Fartyg i hamnen skall ständigt hållas väl förtöjda. Förtöjningarna skall hållas sträckta samt justeras 

efter fartygs, i samband med lasthanteringen, varierande fribordshöjd. Förtöjning av fartyg och 

övriga flytande farkoster långsides annat fartyg får endast ske efter medgivande av hamnkapten. 

Livbåtar, flottar eller fritt fall livbåtar får ej firas ned i vattnet utan tillstånd från hamnkapten. 

Fartygets befälhavare är under alla omständigheter ansvarig för fartygets intakt -och skadestabili-

tet enligt IMO:s regler.  
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4.3 Förhalning av fartyg mellan kajer 

Förhalning av fartyg mellan kajer regleras i transportstyrelsens författningssamling. Förhalning får 

därefter endast ske efter ömsesidig överenskommelse mellan fartygets befälhavare och hamnkap-

ten. 

4.4 LANDGÅNG/FALLREP 
Anordning för tillträde mellan fartyg och kaj skall vara säker och bestå av riktig, för ändamålet kon-

struerad landgång eller fallrepstrappa. Ett säkerhetsnät skall vara riggat och ordentligt säkrat un-

der landgången/fallrepstrappan. Landgång/fallrepstrappa skall vara ändamålsenligt upplyst under 

mörker. Landgång/fallrepstrappa får ej anbringas så att kajkranars rörelser hindras. 

4.5 TILLTRÄDE TILL FARTYG 
Förutom de personer som enligt myndighets bestämmande äger tillträde till fartyg tillhör det 

befälhavare att avgöra vilka som i övrigt äger tillträde. Dock skall alltid Mälarhamnar ABs anställda 

beredas tillträde i tjänsteärende. 

Eftersom tillträde till fartyg i allmänhet också innebär att hamnanläggningens ISPS-område måste 

passeras kan emellertid Mälarhamnar AB avvisa besökare från hamnanläggningen. 

Se även avsnitt 2.2.  

4.6 FARTYGSINSPEKTION 

Mälarhamnar AB äger rätt att inspektera fartyg med avseende på bestämmelserna i hamn-

ordningen och dessa driftföreskrifter. 

Befälhavare är skyldig att följa de föreskrifter som lämnas av den inspekterande och att underlätta 

dennes arbete. 

Inspektion av utländska fartyg sker genom hamnstatskontroll vilket Transportstyrelsen ansvarar 

för. Denna verksamhet regleras genom hamnstatskontrolldirektivet (2009/16/EG) och ”Paris Me-

morandum of Understanding on Port State Control”. 

4.7 BOGSERING 

När fartyg manövrerar i hamnen skall bogserhjälp användas i den utsträckning som hamnkapten, 

efter samråd med befälhavaren, bestämmer.  
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4.8 BRAND 

Fartygs brandskyddsutrustning skall befinna sig i fullgott skick, och på fartyg som transporterar 

farligt gods vara klar att omedelbart tas i bruk. Besättningen skall vara utbildad i och väl förtrogen 

med dess handhavande. 

Vid brand iland eller ombord på annat fartyg skall följande åtgärder vidtas 

 Räddningstjänsten (telefonnummer 112) och Mälarhamnar AB larmas  

 Brandbekämpningsberedskap intas 

 All lasthantering stoppas 

 Fartygets eventuella förhalning förbereds 

 

4.9 RÖKUTVECKLING, RUNDKÖRNING, ÅNGPANNERENGÖRING M.M. 

Buller och lukt från fartygs drift, maskineri, fläktar etc. och last ska minimeras när fartyget befinner 

sig inom verksamhetsområdet. Om onormalt kraftig rökutveckling observeras, skall åtgärder ome-

delbart vidtas. Huvudmaskiner skall endast användas under den tid som behövs för fartygets 

manövrering.  

4.10 FÖRFLYTTNING FÖR EGEN MASKIN 

Fartyg som lastar eller lossar farligt gods skall ständigt vara klart att med kort varsel förflyttas för 

egen maskin. Undantag kan, om särskilda skäl föreligger, medges av hamnkapten. Undantag kan 

villkoras. 

4.11 REPARATIONER 

Reparationsarbeten får ej igångsättas på fartyg som lastar, lossar eller har farligt gods ombord utan 

tillstånd från hamnkapten. Mindre reparationer där endast icke gnistbildande handverktyg 

används, under förutsättning att öppen eld, het yta eller gnistbildande verktyg inte används, får 

genomföras utan medgivande av hamnkapten.  

4.12 RADAR 

Då arbete med kajkran pågår intill fartyg får fartygets radar ej vara i drift. 

 



12 – DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR MÄLARHAMNAR AB 
 

5 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS 

 

En lastplan och/eller lossningsplan ska tillhandahållas senast 24 h före ankomst. Lastning, lossning, 

transport och uppläggning av gods eller annan materiel får endast ske på särskild, för ändamålet 

avsedd plats.  

Lastning och lossning kan vid extrema väderförhållanden stoppas om det innebär risker för hälsa, 

miljö eller säkerhet. 

Gods eller annan materiel skall hanteras så att hamnplan, byggnader, gatubeläggning, spår, kranar 

eller annat inte skadas och så att fara för person inte uppkommer. 

Gods eller annan materiel får inte uppläggas i brandgator eller på annan plats som hindrar utryck-

ningsfordons framkomlighet. Pirar, kajer, kajplaner, ytor i magasin och liknande får ej överbelastas. 

För att erhålla en säker arbetsmiljö vid lastning eller lossning gäller hamnens Safety Regulations 

som överlämnas till befälhavaren inför lastning eller lossning. Dessa finns även på 

www.malarhamnar.se.  
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6 FARLIGT GODS  

6.1 ALLMÄNT 

Hamnmyndigheten har rätt att avvisa speciellt farliga godsslag eller stora kvantiteter farligt gods 

om säkerheten i hamnen allvarligt skulle äventyras genom dess transport, hantering eller förvaring.  

Varuägaren eller dennes ombud kan komma att debiteras för de kostnader som uppstår. 

Inom Mälarhamnars verksamhetsområde tillämpas följande regelverk för farligt gods på väg, järn-

väg och sjö ADR-S, RID-S och IMDG. Sanering av farligt gods containrar/-tankar får inte ske i 

verksamhetsområdet utan tillstånd av Hamnmyndigheten.  

I förekommande fall kan hamnkapten meddela särskilda säkerhetsbestämmelser för lossning, last-

ning och uppställning av gods. 

Vid avvikelser ifrån bestämmelserna om farligt gods skall detta anmälas till hamnkapten. 

6.2 FÖRHANDSANMÄLAN AV FARLIGT GODS 

Transport av farligt gods inom eller in till Mälarhamnars verksamhetsområde, skall skriftligen an-

mälas till Mälarhamnar AB senast 24 timmar innan transporten beräknas ankomma till verksam-

hetsområdet. Kortare anmälningstid kan medges efter särskild framställan om så fordras av säker-

hetsskäl eller annan omständighet. 

6.3 MÄRKNING OCH FÖRPACKNING 
Inom verksamhetsområdet skall kollin och lastbärare med farligt gods vara märkta och etikette-

rade enligt reglerna för aktuellt transportslag. 

Farligt gods där sjötransport ingår skall alltid vara märkt enligt IMDG-koden. 

6.4 HANTERING OCH UPPSTÄLLNING  
Inom Mälarhamnars verksamhetsområde tillämpas, som minimum, samma separationsavstånd 

som föreskrivs ombord på fartyg enligt IMDG.  

Godsdeklaration eller motsvarande relevant information skall finnas tillgänglig för myndigheter och 

räddningstjänst under den tid godset finns i hamnen i händelse av omedelbar nödlägesinsats. 

6.5 LASTNING OCH LOSSNING  
Farligt gods skall före lastning/lossning införas till verksamhetsområdet så sent som är praktiskt 

möjlig. Farligt gods skall efter lossning bortföras från verksamhetsområdet så snart som möjligt. 

Explosiva ämnen klass 1 och radioaktiva ämnen klass 7, med undantag av 1.4 S, 1.2 G, 1.3 G, 1.4 G 

samt icke märkningspliktiga klass 7, skall föras in eller ut ur hamnen under den tid som fartyget 

lossas och lastas för att undvika uppställning utanför denna tid. 

Lastning/lossning av farligt gods skall påbörjas snarast möjligt efter det att godset förts in i hamnen 

och godset ska föras in i terminalen så kort tid före fartygets avgång som är praktiskt möjligt. 

Av transportsäkerhetsmässiga skäl kan undantag om tillfällig uppställning utanför denna tid ges 

efter prövning i varje enskilt fall. 
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Gods, järnvägsvagnar, fordon och materiel skall ställas upp så att fri passage säkerställs för utryck-

ningsfordon, dels fram till fartyget vid aktuella lastluckor och dels fram till landgången.  

Mälarhamnar AB kan i varje enskilt fall föreskriva vilken mängd farligt gods som samtidigt får upp-

ställas inom verksamhetsområdet med hänsyn till mängden farligt gods i förhållande till farlighets-

klass, brandbekämpningsmöjligheter och andra förebyggande säkerhetsåtgärder. 

7 FARTYGSSERVICE 

7.1  BUNKRING 

7.1.1 ANSVARSFÖRDELNING 

Befälhavaren på mottagande fartyg skall före bunkringen anmäla detta enligt nedan och meddela 

kontaktuppgifterna till den för bunkringen ansvariga befälet. Ansvarigt befäl ska vara omedelbart 

tillgängligt under operationen. Befälhavaren ska även utse en säkerhetsvakt som kan beordra att 

pumpningen avbryts. 

Den som på mottagande fartyg är ansvarig för bunkring och förare av bunkringsfordon är skyldiga 

att inom respektive verksamhetsområde vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att förhindra 

spill av bunkerolja. 

7.1.2 ANMÄLAN 

Anmälan av bunkring skall göras till planeringen.sevas@malarhamnar.se och gällande Gate 

Västerås: gate.sevas@malarhamnar.se och Köping: order.sekog@malarhamnar.se minst 24 timmar 

före planerad start av bunkringen. Anmälan skall innehålla följande uppgifter: 

 Det mottagande fartygets namn och ansvarigt befäl. 

 Bunkerleverantörens namn. 

 Tid och plats för bunkring. Eventuella förändringar i tidplanen ska kommuniceras med 

hamnkapten. 

 Kvantiteten och produkttyp som skall bunkras. 

7.1.3 INNAN BUNKRING PÅBÖRJAS 

Bunkring av tankfartyg får ej ske under pågående lossning, lastning, provtagning eller ventilering av 

brandfarlig vara med en flampunkt lägre än 30° C eller om fartyget tidigare fört sådan vara såvida 

inte tankrengöring skett och fartyget är gasfritt. Detta ska intygas med certifikat eller intyg från 

oberoende inspektör. 

Bunkring av övriga fartyg får ske under pågående lossning/lastning om det kan ske utan risk för 

inskränkning på kranarnas arbetsområde.  

Mottagande av bunker skall alltid ske enligt MARPOL:s och ISGOTT:s föreskrifter.  
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7.1.4 ÅTGÄRDER VID SPILL 

För den händelse oljeutsläpp inträffar skall följande åtgärder omedelbart vidtas: 

 Avbryt pumpningen om sådan sker 

 Stäng omedelbart ventiler på bunkringsfordon och på mottagande fartyg 

 Larma Räddningstjänsten (telefonnummer 112) och hamnkapten 

7.2 FÄRSKVATTEN 

Färskvatten skall i förekommande fall levereras av hamnen. Beställning av färskvatten sker i sam-

band med fartygsanmälan. Anslutningen ombord sköts av fartygets besättning. 

7.3 AVFALL 

Hamnen tar emot allt avfall som fartyg har behov av att lämna iland och som har uppkommit under 

fartygets normala drift i enlighet med ”No-special-fee”-systemet. Övrigt avfall som uppstått utöver 

ovanstående t.ex. reparationsarbeten, kasserad elektronisk utrustning etc. tas emot till självkost-

nadspris. 

Mer information om regler för hantering av fartygsrelaterat avfall i hamnarna finns på 

www.malarhamnar.se samt www.transportstyrelsen.se. 

7.3.1 MASKINRUMSAVFALL, SLUDGE 

Samma villkor gäller som för bunkring. Avfallet skall vara fritt från främmande substanser såsom 

PCB, lösningsmedel och detergenter. 

Då avfall lämnas i fat ska dessa genom fartygets försorg ställas upp på anvisad plats. Fat ska vara 

tättslutande och felfria samt varaktigt märkta med innehåll på svenska eller engelska. Mindre 

mängder oljerester avlämnas i därför avsedda mottagningskärl om avlämning i fat enligt ovan inte 

är praktiskt genomförbar. 

Fartygets anslutning för avlämning av maskinrumsavfall skall vara utförd enligt internationell stan-

dard med uttag på däck. 
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SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER VID ENERGIHAMNARNA 

8 ALLMÄNT 

8.1 SKYDDSUTRUSTNING 

Personal som deltar i hanteringen ska ha skyddsutrustning omedelbart tillgänglig i den omfattning 

som rekommenderas i produktblad, varuinformation eller av myndighet utfärdad anvisning. Skydds-

hjälm skall användas vid arbeten på kajer och på ledningsnät inom Mälarhamnar ABs 

verksamhetsområden. Skyddsglasögon eller visir skall finnas lätt tillgängliga.  

Personal som utför arbete i omedelbar närhet av petroleumprodukter, rörledningar eller inom ATEX-

ZON, skall bära flamskyddskläder och skor med antistatsula. Kläder och skor skall vara godkända i 

enlighet med gällande lagstiftning och i övrigt tillämpliga krav. 

8.2 ARBETSTILLSTÅND OCH HETARBETEN 

Utöver arbetstillstånd krävs för arbeten med öppen eld, värme, heta ytor, gnistbildande verktyg eller 

elektrisk utrustning som icke är godkänd för att användas där brandfarliga gaser kan uppträda, sär-

skilt tillstånd (s.k. hetarbetstillstånd).  

Heta arbeten får utföras inom anläggningen endast om följande kriterier uppfyllts: 

 Att giltigt hetarbetstillstånd utfärdats av behörig för verksamhetsområdet 

 Att personal som utför arbetet innehar giltigt hetarbetscertifikat 

 Att säkerhetsavståndet från det heta arbetet till rörledning är minst: 

o 25 meter vid lossning/lastning av Klass 1 produkter 

o 15 meter vid lossning/lastning av Klass 2 produkter 

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

8.3 VÄDERRESTRIKTIONER 

Vid annalkande åskoväder måste all lasthantering av Klass 1 produkter eller annan hantering där 

antändbara gaser bildats, upphöra. Alla tanköppningar och ventiler ombord ska stängas inkluderande 

by-pass ventiler på ventilationssystemet till lasttankarna. Alla ventiler anslutande till landmanifolder 

ska stängas. Vid avbrott i lossning eller lastning skall både fartygets och landanläggningens mani-

folderventiler stängas.  

8.4 NÖDÅTGÄRDER 

Lossningsledaren och befälhavaren ombord ska inom sina respektive ansvarsområden tillse att 

information om vilka åtgärder som ska vidtas vid olyckor eller incidenter med farligt gods ständigt 

finns omedelbart tillgängliga. Sådan information ska även inbegripa ” Emergency procedures for 

Ships Carrying Dangerous Goods (EmS) och “Medical First Aid Guide (MFAG)” och/eller annan lik-

artad information.  
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8.5 FORDONSTRAFIK 

All fordonstrafik och användande av explosionsmotorer är förbjuden i samband med lossning 

/lastning av klass 1 och 2 produkter. 

Motorfordon får inte framföras eller parkeras utan särskilt godkännande i energihamnarna.  

Bränsledrivna fordonsvärmare får inte användas inom energihamnarna. Elektriska motorvärmare 

skall vara av godkänd typ.  

8.6 PROVIANTERING 

Proviantering samt ombordtagning av förnödenheter och annan utrustning får endast ske efter 

avisering. 

8.7 RÖKFÖRBUD OCH ÖPPEN ELD 

Generellt rökförbud och förbud mot nyttjande av öppen eld gäller inom energihamnarna.  
 

8.8 MOBILTELEFONER OCH RADIOKOMMUNIKATIONSAPPARATER 

Mobiltelefoner och radiokommunikationsapparater skall vara explosionssäkert utförda och speci-

ellt godkända för att få användas inom områden där brandfarliga och explosiva gaser kan före-

komma. Således får t.ex. vanliga mobiltelefoner, mobilsökare och radiokommunikationsapparater 

inte användas inom energihamnarna annat än i lokaler och utrymmen där krav inte finns på 

explosionssäker utrustning 

8.9 SPILL OCH LÄCKAGE AV OLJA ELLER KEMIKALIE 
På plats där spill och läckage kan förekomma skall spillkärl användas. Ansvarig för arbetsställe skall 

tillse att sanering av spill utförs. Ej anslutna manifolderventiler, lastslangar o.dyl. skall vara blind-

flänsade. Förutom blindlock skall packning och fullt antal, väl dragna bultar alltid användas.  

Ventil, tappkran eller liknande anordning för provtagning, vattendragning eller dylikt skall vara 

kontrollerade och väl stängda när de inte används. 

8.10 TANKRENGÖRING 

Fartyg som skall lossa eller lasta produkt äger företräde till kajplats före fartyg som önskar utföra 

tankrengöring. Tillstånd för tankrengöringen skall sökas hos chef för energihamnarna senast 24 

timmar innan tankrengöringen avses äga rum.  

9 SAMORDNINGSANSVAR 

9.1 GEMENSAMT ARBETSSTÄLLE 

Den som råder över ett gemensamt arbetsställe är enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) med 

efterföljande ändringar, ansvarig för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall. 

Mälarhamnar AB har samordningsansvaret enligt lag om inte annat föreskrivs.  

9.2 OMRÅDEN MED ANNAN VERKSAMHETSUTÖVARE ÄN MÄLARHAMNAR AB 

Verksamhetsområden i oljelagringsområdet där annan verksamhetsutövare än hamnen bedriver 

sin verksamhet utgör arbetsställen över vilka respektive innehavare råder. Respektive innehavare 

har därmed samordningsansvaret inom dessa områden.  
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9.3 ÄNDRINGSBEGÄRAN ANLÄGGNING 

Varje anläggning som avser förändring av tryckkärl, rörledningar, roterande utrustning, instrumente-

ring, elinstallation, nödstoppsinställningar, plattformar och även avsteg från gällande driftförhållan-

den ska samråda med chef för energihamnarna för att säkerställa att förändringen kan ske på ett 

säkert sätt.  

I det fall bolag avser att göra en förändring som påverkar Mälarhamnar ABs anläggning ska änd-

ringsförslag inlämnas till chef för energihamnarna, därefter bestäms villkoren i proceduren. Vid 

förändringar som berör övriga arrendatorer ska dessa informeras för att ge sitt godkännande.  

9.4 LOSSNING AV FARTYG 

Vid lossning av fartyg råder och ansvarar mottagande depå över arbetsstället innefattande fartygets 

disponerade kajplats och använt ledningsnät fram till mottagarens depå, från och med den tidpunkt 

då arbetsstället upprättats till och med den tidpunkt då arbetsstället avvecklats. Arbetsstället ska 

anses upprättat när ifylld Ship/Shore Safety Checklist signerats av fartygets befälhavare och depåns 

ställföreträdare. Arbetsstället ska anses vara avvecklat då fartygets befäl och depåns ställföreträdare, 

genom att signera checklistan på avsedd plats, förklarat att lossningen avslutats på föreskrivet sätt. 

9.5 LASTNING AV FARTYG 

Vid lastning av fartyg råder och ansvarar levererande depå över arbetsstället innefattande fartygets 

disponerade kajplats och använt ledningsnät från levererande depå. 

9.6 LASTNING OCH LOSSNING AV FORDON OCH JÄRNVÄGSVAGN 

Vid lastning och lossning av fordon eller järnvägsvagn utanför arrende- och tomträttsområde råder 

levererande eller mottagande depå över arbetsstället inklusive använt ledningsnät. Arbetsstället är 

upprättat då klargöring av ledningsnätet påbörjas. Arbetsstället är avvecklat då använt ledningsnät 

och anläggning i övrigt är återställt som innan arbetsstället upprättades. 

9.7 PUMPNING MELLAN FÖRETAG 
Vid pumpning mellan företag råder och ansvarar mottagande företags depå över arbetsstället inne-

fattande ledningsnät. Företag som pumpar mellan egna depåer råder och ansvarar för arbetsstället 

innefattande använt ledningsnät. 

9.8 ÖVRIGA ARBETEN 
Vid arbeten utanför det egna verksamhetsområdet råder och ansvarar beställaren av arbetet över 

arbetsstället. Arbetsstället är upprättat när ifyllt arbetstillstånd signerats av företrädare från ham-

nen. Arbetsstället är avvecklat då företrädare för hamnen avsynat arbetsstället och signerat tillstån-

det.  

10 FÖRESKRIFTER FÖR SÄKERHETS- OCH LEDNINGSVAKTER 

10.1 TILLÄMPNING 

Det åligger den operativt ansvariga lossningsledaren att tillhandahålla säkerhets- och ledningsvakter 

enligt dessa föreskrifter. Ledningsvakt ska övervaka det ledningsnät som används för pumpning inom 

Mälarhamnars verksamhetsområde.  
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10.2 BEHÖRIGHET 

Den operativt ansvarige lossningsledaren ska ha intyg över fullgjord utbildning för lossningsledare 

som godkänts av Mälarhamnar AB. Den operativt ansvarige ska dessutom ha god lokal kännedom 

över aktuellt arbetsställe och dess utrustning. Säkerhetsvakt/ledningsvakt ska utöver teoretisk ut-

bildning ha god praktisk kunskap om den verksamhet och de objekt som ska övervakas. Säkerhets-

vakt/ledningsvakt ska i övrigt vara lämplig för uppgiften. Den operativt ansvarige lossningsledaren 

ansvarar för att säkerhets- och ledningsvakter uppfyller kraven enligt ovan.  

10.3 KOMMUNIKATION 

Säkerhets- och ledningsvakt ska vara utrustad med kommunikationsapparat av godkänd typ (EX-klas-

sad), vilken för säkerhetsvakt kan utgöras av radio eller telefon och för ledningsvakt av radio. Säker-

hetsvakt ska under pågående lossnings- eller lastningsoperation stå i ständig förbindelse med farty-

get och med depå. Ledningsvakt ska stå i ständig förbindelse med säkerhetsvakt och med depå under 

pågående lossnings- eller lastningsoperation samt med avlämnande och mottagande depå vid 

pumpningar mellan depåer.  

Lots/fartyg ska upprätta förbindelse med säkerhetsvakt på kaj innan angöring.  

10.4 MINSTA ANTAL SÄKERHETSVAKTER 

Det ska i normalfallet finnas minst en säkerhetsvakt vid varje fartyg som lossar eller lastar. Den som 

är säkerhetsvakt får inte samtidigt vara lossningsledare eller ledningsvakt.  

Med hänsyn till särskilda säkerhets- och miljörisker kan chef för energihamnarna vid enskilt tillfälle 

föreskriva förstärkt övervakning. 

10.5 AVVIKELSERAPPORTERING 

Säkerhets- och ledningsvakt ska omedelbart till ansvarig depå för operationen rapportera avvikelser 

gentemot dessa driftföreskrifter eller av Hamnmyndigheten givna instruktioner. Fel på utrustning ska 

omedelbart rapporteras till chef för energihamnarna.  

11 FÖRESKRIFTER FÖR LOSSNING OCH LASTNING 

11.1 OPERATIVT ANSVAR 

Vid lossning eller lastning har mottagande respektive levererande depå det operativa ansvaret. Un-

der hela operationen ska det finnas minst en operativt ansvarig lossningsledare tillgänglig i direkt 

anslutning till lastoperationen.  

11.2 SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST 

Innan lossning eller lastning får påbörjas ska Ship/Shore Safety Checklist ifyllas av fartygets befälha-

vare och depåns företrädare eller lossningsledare samt undertecknas av dessa. I denna kommuni-

kation ingår även att aktiviteter som t.ex. krankörning sker av behörig personal på ett säkert sätt. 

Säkerhetsvakten ska även påteckna checklistan och erhålla lasthanteringsplan, samt ansvara för 

uppföljning under tiden lastning/lossning pågår.  

Ansvaret för att ifyllda uppgifter är korrekta och att checklistans villkor därefter fortlöpande uppfylls 

åvilar fartygets befälhavare och depåns företrädare eller lossningsledare. När operationen är avslu-

tad ska checklistan sändas till chef för energihamnarna samt hamnkapten inom Mälarhamnar AB. 
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11.3 LASTHANTERINGSPLAN 

Innan lossnings- eller lastningsoperationen påbörjas ska en lasthanteringsplan ifyllas och underteck-

nas av tjänstgörande fartygsbefäl och depåchef, företrädare eller lossningsledare.  

11.4 SÄRSKILDA VILLKOR 

11.4.1 GODKÄNDA PRODUKTIONSSLANGAR 

Endast godkända produktionsslangar som är provade av auktoriserad firma under den senaste 12-

månadersperioden får användas. Provningsintyg ska finnas tillgängligt och slangarna ska vara märkta 

med datum för senaste provning och tillåtet arbetstryck. 

11.4.2 AVBROTT 

Vid avbrott av lossning och lastning ska fartygets och landanläggningens manifolderventiler stängas.  

11.4.3 TANKLUCKOR OCH ULLAGEÖPPNINGAR 

Samtliga tankluckor och ullageöppningar ska hållas stängda vid lastning och lossning. Ventilationen 

av lasttankarna ska ske via fartygets tankventilationssystem. Övervakning av aktuella lastnivåer i tan-

karna ska ske med hjälp av instrument eller annan utrustning så att utventilering av gaser kan ske via 

fartygets tankventilationssystem. 

11.4.4 KONTROLL EFTER SLUTFÖRD LASTNING SAMT PROVTAGNING 

Efter begäran från fartyget kan operativt ansvarig ”loadingmaster” tillåta öppning av ullageluckor 

före eller efter avslutad lastning/lossning (+30 minuter), med syftet att tryckutjämna tankatmosfären 

i lasttankarna, för att möjliggöra exakt ullagebestämning eller för provtagning av lasten. Den opera-

tivt ansvarige har att beakta aktuella risker för olycka, ohälsa och miljö. Säkerhetsvakt ska 

informeras.  
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BILAGA 2, KARTOR – MÄLARHAMNARS VERKSAMHETSOMRÅDE, 

KÖPING 

BILAGA 3, KARTOR – ISPS-OMRÅDET  
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