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Ved losning/lastning af produkter med flammepunkt <60°C* skal der etableres en brand- og
slangevagt.
Brandvagter skal være i besiddelse af legitimation, der viser at den pågældende er uddannet til
brandvagt på Oliehavnen af Aarhus Brandvæsen
Ved losning/lastning af produkter med flammepunkt >60°C *skal der udelukkende etableres en
slangevagt.
*) dieselolie, som kan have et flammepunkt <60°C er, ud fra en risikomæssig vurdering, foreløbig
undtaget kravet om at der skal stilles brandvagt indtil revisionsarbejdet af Tekniske forskrifter for
brandfarlige væsker (TFBV) er afsluttet og der foreligger en ny udgave af TSBV fra
Beredskabsstyrelsen. Herefter tages denne problemstilling op til fornyet overvejelse.
Brandvagtens opgaver:
1.

Afprøve den direkte telefonlinje mellem brandvagt og brandvæsenets vagtcentral
kun ved kaj 201-203 og 313 (tlf. 86121455)

2.

Etablere afspærringer som angivet i bilag 1-4

3.

Anbringe håndildslukker ved skur og hvor landgangen etableres

4.

Ved opstart kontrolleres flangesamlinger for utætheder

5.

Bortvise uvedkommende som opholder sig indenfor området. Pumpningen må ikke
påbegyndes før uvedkommende har forladt området.

Vær opmærksom på specialaftale ved Dansk Bjergning og Bugsering (kaj 201 og 203)


Ved losning/lastning må der ikke arbejdes eller foretages aktiviteter af nogen art
indenfor det afspærrede område (50 m fra tankskibet). Området er angivet med gul
bemaling på lysmasten og gul markering på belægning hos Dansk Bjergning og
Bugsering. Området er endvidere vist med rødt på bilag 5.



I tilfælde af uheld ved losning/lastning skal alle aktiviteter og arbejder indstilles i
området fra Balivej og nordover

6.

Udfylde og arkivere kontrolliste for brandvagt

7.

Opsætte info skilt ved landgang

Slangevagtens opgaver:
1.

Afprøve den direkte telefonlinje mellem brandvagt og brandvæsenets vagtcentral
kun ved kaj 201-203 og 313 (tlf. 86121455)

2.

Ved opstart kontrolleres flangesamlinger for utætheder

3.

Anbringe håndildslukker ved skur og hvor landgangen etableres

4.

Bortvise uvedkommende som opholder sig indenfor området.
Pumpningen må ikke påbegyndes før uvedkommende har forladt området

5.

Udfylde og arkivere kontrolliste for slangevagt

6.

Opsætte info skilt ved landgang

Kontrolliste for brandvagt
Modtagende olieselskab: ___________________________________________________________
Olieselskabets repræsentant: ________________________________________________________
Kontrollisten skal afkrydses forud for enhver opstart af losning/lastning
□

1. Afprøvning af telefonlinje mellem vagthuset og brandvæsenets vagtcentral
(tlf. 86121455)

□

2. Flugtvej er fri og ryddelig i hele dens bredde

□

3. Etablere afspærring i henhold til bilag 1, 2, 3 og 4 (kaj 203, 201, 202 og 313)

□

4. Anbringe 2 stk. håndildslukkere udenfor. 1 umiddelbart udenfor skur og 1 hvor
landgang placeres

□

5. Ved opstart pumpning kontrolleres flangesamlinger for utætheder

□

6. Info skilt opsættes ved landgang

Eventuelle bemærkninger kan anføres her:

Som ansvarlig for overholdelse af brandsikringsforanstaltningerne, kvitteres hermed for at
ovennævnte punkter er udført og kontrolleret.
Dato og klokkeslæt: _______________________________________________________________
Navn: ____________________________________ Underskrift: ____________________________
Underskriften afgives under strafansvar på tro og love

Kontrolliste for slangevagt
Modtagende olieselskab: __________________________________________________________
Olieselskabets repræsentant: _______________________________________________________
Kontrollisten skal afkrydses forud for enhver opstart af losning/lastning
□

1. Afprøvning af telefonlinje mellem slangevagt og brandvæsenets vagtcentral
(tlf. 86121455)

□

2. Flugtvej er fri og ryddelig i hele dens bredde

□

3. Anbringe 2 stk. håndildslukkere udenfor. 1 umiddelbart udenfor skur og 1 hvor
landgang placeres

□

4. Ved opstart pumpning kontrolleres flangesamlinger for utætheder

□

5. Info skilt opsættes ved gangvej

Eventuelle bemærkninger kan anføres her:

Som ansvarlig for overholdelse af brandsikringsforanstaltningerne, kvitteres hermed for at
ovennævnte punkter er udført og kontrolleret.
Dato og klokkeslæt: _______________________________________________________________
Navn: ____________________________________ Underskrift: ____________________________
Underskriften afgives under strafansvar på tro og love

