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Angående samlagring och hantering av farligt gods och andra produkter inom 

oljehamnarna 

 

Med anledning av brev i rubricerat ärende får brandnärnnden meddela föl-

jande. 

 

Brandnämnden är väl medveten om att man vill utnyttja den lediga lagrings-

kapaciteten i vårt lands oljehamnar. 

 

Eftersom cisterner i oljehamnarna är avsedda för lagring a:v brandfarligä 

varor bör, enligt brandnämndens mening, dessa cisterner endast användas för 

sådana varor. 

 

Brandfarliga varor bör inte samlagras med hälso- och 

miljöfarliga varor. 

 

Efter samråd med arbetarskyddsstyrelsen, naturvårdsverket, 

sprängämnesinspektionen och statens planverk angav dåvar- 

vande statens brandinspektion i brev (kopia bifogas) till 

Göteborgs brandförsvar 1974-03-04 de principer som bör 

tillämpas vid handläggning av frågor angående samförvaring 

av brandfarliga varor med giftiga eller frätande produkter. 

Dessa principer bör tillämpas vid all lagring av brandfar- 

lig vara och hälso- och miljöfarlig vara. 

 

Brandfarliaa varor och hälso- och miljöfarliga varor bör enligt de angivna 

principerna indelas i grupper. Varor tillhörande olika grupper bör inte 

samlagras. Inom grupp för någon typ av brandfarlig vara bör således inte 

någon hälso-och miljöfarlig vara få förekomma. 

 

Skyddsavstånd mellan cistern med brandfarlig vara och cistern med hälso- 

och miljöfarlig vara skall väljas 25-100 m beroende på vilken brandfarlig 

vara och vilken hälso- och miljöfarlig vara det gäller. Skyddsavstånd skall 

emellertid alltid vara minst 25 m. 

 

! 

För invallning av hälso- och miljöfarlig vara finns inga regler. Brand-

nämndens mening är dock att hälso- och miljöfarlig vara alltid bör förvaras 

i tät invallning där även bottnen bör vara tät. 

 

I annat fall kan utflöde av hälso- och miljöfarlig vara i vissa fall för-

svåra brandsläckning och dessutom försvåra omhändertagandet av spill som då 

kan ge svåra miljöskador. 

 



När det gäller hantering och transport (lossning och lastning) bör man• 

enl.igt brandnämndens mening, i princip tillämpa samma regler som för lag-

ring. 

Beträffande lagring i bergrum bör de ovan beskrivna reglerna tillämpas men 

dessutom bör också bedömas om lagringen kan innebära en fara för miljön ge-

nom att hälso och miljöfarlig vara t ex kan läcka ut i grundvattnet. Sådan 

bedömning bör göras av statens naturvårdsverk. 
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