FAQ Samordningstillstånd
Vilka hetarbete skall anmälas?
Alla hetarbete i kategori 1 samt hetarbete kategori 2 inom 15 meter från staket.
Vilka hetarbete samordnas av Luleå Hamn AB?
Hetarbete i kategori 1 inom 25 meter från staketet. Hetarbete kategori 2 inom 15 meter från staket.
Observera att samordningen inte omfattar det aktuella företagets egna aktivitetet på områder (exempelvis
interna arbetet eller pumpningar inom depå).
Hur hanteras tillfällen när två aktiviteter står i konflikt med varandra?
Om vi har exempelvis en pågående pumpning på Luleå Hamn ABs ledning och samtidigt en svetsning
inne på depå på andra sidan staket kommer ej medgivande ges utav Beredskapschef för svetsning då
pumpning är ett prioriterat ärende. Om det samtidigt finns starka skäl för att göra ett jobb hanteras detta
genom en kompletterande riskanalys och ett kompletterande hetarbetstillstånd utav Luleå Hamn ABs
beredskapschef.
Hur skall de företag göra som ej hunnit få igång ett eget system för hetarbeten?
Luleå Hamn ABs blanket och system kan användas genom att företagets representant skriver under i form
av tillståndsutfärdare. Luleå Hamn ABs beredskapschef signerar detta i form av samrådande instans.
Utdrag från FBE förordning om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1075
9§ Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska samråda med tillsynsmyndigheten om hur risken för
olyckor kan minimeras, om sådant samråd behövs med hänsyn till förändringar i verksamheten,
reparations- eller underhållsarbeten eller andra avvikelser från den normala hanteringen.
Varför skall man anmäla alla hetarbeten kategori 1, även de som ej samordnas aktivt utav Luleå Hamn AB?
Det är bra för Luleå Hamn AB, i rollen som samordnare av verksamheten att känna till dessa arbeten utav
flera skäl:
Risken för tillbud i form av gräsbränder eller brand i isolering är större vid denna typ av arbeten.
Beredskapschef agerar insatsledare vid larm inom Uddebo Oljehamn tills Räddningstjänsten
anlänger
Sprängningar, facklingar och andra typer utav jobb som har större påverkansområde än 25 meter
ingår i denna kategori
Flamdetektorer kan påverkas på stora avstånd vid exempelvis svetsning. Risk för brandlarm hos
intilliggande verksamheter finns
Vid extraordinära händelser så som larm eller gasutsläpp är antändningsrisken med dessa arbeten
ännu större än med kategori 2 arbeten.

