
 

Evakuering og varslingsrutiner 

Våre anlegg er utstyrt med overfyllingsalarm, det 
betyr at de alarmene som høres utenfor Bunker 
Oils grenser ikke utgjør noen umiddelbar fare. 
Dersom en slik alarm mot formodning utløses ber 
vi deg ta kontakt på Bunker Oils vakttelefon (se 
kontaktinformasjon).  

Varslingsrutinene ved uhell varierer avhengig av 
uhellets art og omfang. Dersom det oppstår større 
uhell vil politi, brannvesen og andre relevante 
myndigheter varsles. En eventuell evakuering vil 
bli ledet av politiet. 
 
Dersom det oppstår brann på anlegget og røyken 
driver mot bebyggelsen anbefales følgende 
forholdsregler: 
 
 # Lukk vinduer og ventiler 
 # Hold deg innendørs dersom ikke annen 
melding er gitt 
 # Lytt på radio (NRK P1) 
 
Ved uhell oppfordres du om å etterkomme 
instrukser og henstillinger fra politi og 
redningstjeneste. 

Kontaktinformasjon 

Dersom det fremkommer spørsmål, vennligst se 
www.bunkeroil.no for mer informasjon eller 
henvend deg til operasjonssjefen på  

+47 70 10 47 41 

Mail: post@bunkeroil.no 
Med vennlig hilsen Bunker Oil as 
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Bunker Oil 
 

Viktig informasjon 
til omkringliggende 
naboer og 
virksomheter 

  

 

http://www.bunkeroil.no/


     

Hensikt ved brosjyren 

For å ivareta alles sikkerhet ønsker Bunker Oil å gi 
grunnleggende informasjon om anleggets funksjon og 
sikkerhetstiltak.  
Denne brosjyren er laget for å informere naboer om 
anleggets funksjon og sikkerhetstiltak knyttet til 
virksomheten. 

Tankforskriften / Storulykkeforskriften. 
Tankforskriften omfatter virksomheter som kan føre 
til en ukontrollert hendelse av større omfang, det vil 
si brann, eksplosjon eller utslipp. 
 
Bunker Oil AS er en storulykkebedrift ut i fra 
mengdene vi lagrer, vi er derfor også underlagt 
storulykkeforskriften. Melding er sendt til tilsyns- 
myndighetene jfr. vedlegg v del 1 punkt 2 i 
storulykkeforskriften. Informasjon om tilsyn ved 
virksomheten kan innhentes hos DSB. 
 
Myndighetene stiller strenge krav til tankanlegg. Det 
er gjennomført risikoanalyser for mottak, lagring og 
utlevering av produkter. Analysene skal avdekke 
sannsynligheten for en alvorlig hendelse. På 
bakgrunn av dette iverksettes tiltak for å fjerne eller 
begrense risikoen. 

 

 

 

 

Hva lagres på stasjonen 

På vår stasjon lagres raffinerte oljeprodukter 
som diesel, Ad blue og spylervæske. Ad blue 
er et tilsetning stoff brukt av lastebiler og er 
ikke brennbart. Lagringen er godkjent av 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) 

Beredskap 

Alle våre stasjoner har en beredskaps gruppe 
samt vakttelefon med døgnvakt. Vi har tett 
samarbeid med brannvesen og politi samt 
andre storulykke anlegg i kommunen.  
Anlegget har derfor hatt analyser og 
utarbeidet tiltak mot tenkelige senarioer. 

 

Hvilke uhell som kan 
inntreffe 

Aktuelle farer ved anlegget omfatter lekkasje 
eller utslipp av oljeprodukter fra rør og 
tanker eller i forbindelse med lasting eller 
tanking. Lekkasjer i seg selv medfører ikke 
fare for menneskers liv eller helse. Dersom 
det oppstår brann på produkter som har 
lekket ut vil denne begrense seg til området 
vårt.   

Eksplosjonsfare 

Det er gjennomført en rekke sikkerhetstiltak 
på anlegget og installert moderne 
deteksjonsutstyr som fanger opp tilløp til 
farlige situasjoner på et tidlig tidspunkt. Det 
brukes betydelige beløp for å sikre at 
lekkasje og brann ikke skal inntreffe. Alle 
produkter er lagret på en slik måte at faren 
for eksplosjon er tilnærmet null. All fylling 
fra tankbil inn på anlegget skjer med utstyr 
som sørger for at lekkasjer ikke skal 
forekomme. 
På vårt tankanlegg lagres ikke bensin som 
utgjør største den eksplosjonsfaren i dag.  
 
Vakttelefoner 
 
Båtsfjord:       99 24 91 20 
Hammerfest: 41 63 43 22 
Tromsø :        41 60 88 98 
Ålesund:        90 85 40 84 
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