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Information
om säkerhet på Bergs

Ver 3, 2009-06-08
Information till allmänheten, Svenska Statoil AB, Bergs oljehamn

Svenska Statoil AB, äger och driver sju oljedepåer i Sverige, bolagets huvudkontor är
placerat i Stockholm. Statoil bedriver försäljning av bensin och oljeprodukter i hela Sverige.
Bergs oljehamns verksamhet består av lagring, hantering och distribution av petroleumprodukter inklusive biokomponenter.

Hamnen
Import av petroleumprodukter sker med fartyg, ca
120 per år. Hamnen har ett vattendjup på 13 meter
och ett normalt fartyg är ca 140 meter långt och
lastar ca: 10000 ton. Bensin, fotogen och olja lossas
i hamnen och förvaras i depåns cisterner och bergrum. Svenska Statoil AB, har drifts- och underhållsansvaret för Bergs oljehamn.

Miljö och Säkerhet
Statoil investerar kontinuerligt i miljö och säkerhet
med fokus på förebyggande och skadelindrande
aktiviteter. Här kan bland annat nämnas ett nytt
system för oljeförorenat avlopp med den modernaste tekniken samt ett system med barriärer som
i händelse av spill på land skall förhindra att olja når
havet. För hamnen finns det oljelänspaket som vid
ett eventuellt oljeutsläpp kan dras ut med båt för
att spärra in oljan.
Det finns alltid en säkerhetsvakt på kaj under
pågående lossning, i tillägg patrullerar en ledningsvakt området under pågående pumpoperation.
Statoil har miljö och säkerhetstänkande som första
prioritet, vårt mål är noll skador.
Distribution av petroleumprodukterna sker med
tankfordon och bunkerbåtar, till största delen till
Stockholm och Mälardalen. Verksamheten bedrivs
dygnet runt, alla dagar om året. På eller i anslutning
till depån arbetar ca 50 personer.
Det finns risker förknippade med vår verksamhet, till exempel utsläpp till mark, vatten samt
brand. För att undvika olyckor jobbar vi dagligen
med dessa frågor inom Statoil. Statoil genomför riskanalyser vilka syftar till att förutse och förebygga
olyckor. Statoil Energi är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2000 samt miljöstandarden
ISO 14001:2004. Säkerhetsrapporten uppdate-

rades senast 2007. Bergs oljehamns verksamhet
är miljöprövad enligt miljöskyddslagen och har för
verksamheten erhållit villkor. Uppfyllandet av dessa
villkor redovisas i den årliga miljörapporten som
företaget lämnar till tillsynsmyndigheten.

Påverkan på omgivningen
Vid enstaka tillfällen kan oljelukt, av depåns grannar,
upplevas som störande. Bergs oljehamn har installerat ett luktbiofilter kopplat till tjockoljehanteringen
för att förebygga dessa olägenheter. Lukten är ej
förenad med några hälsorisker vare sig för boende
i närheten eller den personal som arbetar med produkten.
Skulle större spill eller brand uppstå så skall
man stanna kvar inomhus samtidigt som man har
radion och TV på för att därifrån invänta ytterligare
instruktioner. Studera informationen i folderns sista
sida för att agera korrekt vid eventuell allvarlig
händelse.

• Vi sätter människors hälsa och säkerhet i centrum

Vi hanterar dessa farliga ämnen:

• Vi verkar för en effektiv energiförsörjning med
minsta möjliga miljöpåverkan

• Bensin
Egenskaper: Giftig, miljöfarlig och extremt
brandfarligt

• Vi samarbetar med våra partners och leverantörer i miljö- och säkerhetsfrågor för att ständigt
uppnå bättre totallösningar
• Vi följer gällande lagstiftning och egna krav på
miljö och säkerhet
• Vi erbjuder våra kunder förnyelsebara energialternativ
• Våra miljöbelastningar mäts och registreras och
resultaten används för att upprätta miljömål och
att göra kontinuerliga förbättringar på miljöområdet

• Flygfotogen
Egenskaper: Hälsoskadlig, miljöfarlig och
brandfarligt
• Diesel
Egenskaper: Hälsoskadlig, miljöfarlig och
brandfarligt
• Eldningsolja
Egenskaper: Hälsoskadlig, miljöfarlig och
brandfarligt

Ytterligare information kan fås av:
Ansvarig Depåchef
Tel vxl. 08-429 60 00
www.statoil.se

Det här ska du göra vid larm:

Påverkan utifrån
Det finns i huvudsak en risk som är värre än andra
och det är när personer avfyrar t ex nyårsraketer
som med eller utan avsikt kommer in på depåområdet. Detta är förbjudet och regleras av ordningslagen. Se info på www.nacka.se.

Statoils Miljöpolicy
Statoil tar ansvar för miljön inom alla verksamhetsområde. Merparten av våra produkter är farliga för
människor och miljö, vilket ställer särskilt höga krav
på säker hantering. Våra transporter påverkar miljön
genom att förbruka energi och generera utsläpp
till luft. Vi skall alltid arbeta för att minimera dessa
negativa effekter.

Gå inomhus.
		
				

Stäng fönster, dörrar 		
och ventilation.			

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)
Larm

Larm över

Signalerna prövas kl. 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Lyssna på radion
för information.

