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1 Forord
Dette er den eksterne beredskabsplan for virksomheden Samtank A/S beliggende
Oliehavnsvej 38, 8000 Århus C. Planen er udarbejdet af Århus Brandvæsen i samarbejde
med Østjyllands Politi og udført i henhold til Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for
større uheld med farlige stoffer (Bek. Nr. 1666 af 14/12/2006).

2 Planens mål
Planens mål er at begrænse eller afværge hændelser, som påvirker personer,
virksomheder og miljøet efter et større uheld på virksomheden (større uheld = uheld, der
kan medføre væsentlig fare for personer på virksomheden eller uden for virksomheden
eller for miljøet). Planen sigter mod tre scenarier:
1. Udslip af benzin, diesel eller lignende olieprodukter.
2. Brand i tank eller tankgård.
3. Brand ved læsserampe.

3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver
ISL-PO’s opgaver er fastlagt i Politiloven og Beredskabsloven samt defineret i
”Retningslinjer for indsatsledelse”, udgivet af Beredskabsstyrelsen, januar 2009. Dette
indebærer ansvaret for koordinering af den samlede indsats herunder i fornødent omfang
at sørge for varsling, afspærring, evakuering, bevogtning og andre nødvendige
foranstaltninger. Dette varetages i samråd med redningsberedskabets indsatsleder.

4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver
ISL-RB’s opgaver er fastlagt i Beredskabsloven og defineret i ”Retningslinjer for
indsatsledelse”, udgivet af Beredskabsstyrelsen, januar 2009. Dette indebærer den
tekniske ledelse af indsatsen indenfor fareområdet. Det vil sige at forebygge, begrænse og
afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø i tilfælde af et større uheld på
virksomheden. Dette varetages i samråd med ISL-PO.

5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af ekstern
beredskabsplan
Skønnes det ved alarmeringen, at der er tale om et ”større uheld”, iværksættes den
eksterne beredskabsplan umiddelbart af politiet. Underretning til ISL-RB.
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Såfremt et ”større uheld” først bliver kendt ved ankomst til skadestedet, iværksætter ISLRB og ISL-PO i samråd den eksterne beredskabsplan.
For Århus Brandvæsen kan følgende personer iværksætte den eksterne beredskabsplan:
- Beredskabschefen
- Vagthavende indsatsleder
- Bagvagten
For Østjyllands Politi kan følgende personer iværksætte den eksterne beredskabsplan:
- Vagtchefen
- Indsatsleder Politi

6 Virksomheden og processer
Virksomheden beskæftiger sig med import, oplagring og videredistribution af brandfarlige
væsker.
Lageret anvendes til oplagring af benzin, ethanol, diesel, gasolie og additiver. Endvidere
findes en del mindre hjælpetanke. På lageret findes desuden 5 læsseramper for fyldning af
tankbiler, pumpehuse, værksted og kontorbygning.
Der oplagres følgende produkter på virksomheden:
UN-nummer Produkter
1203

Benzin

1202

Diesel / Gasolie

1170

Ethanol

1223

Petroleum

Ingen

Additiver

7 Myndighedsbehandling
Virksomheden er kategoriseret som en Kolonne III virksomhed og er underlagt
Risikobekendtgørelsen.
Følgende myndigheder har i henhold til Risikobekendtgørelsen været involveret i
behandlingen af denne virksomhed:
Natur og Miljø, Valdemarsgade 18, 8000 Århus C, (koordinerende myndighed).
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 4, 0900 København C.
Østjyllands Politi, Operativ Planlægning og Analyse, Ridderstræde 1, 8000 Århus C.
Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N.
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Behandlingen af virksomheden er forløbet i tre faser, hvor første fase har bestået i en
anmeldelse af virksomheden efter Risikobekendtgørelsens § 5, herunder fremsendelse af
en sikkerhedsrapport samt en intern beredskabsplan. Formålet med virksomhedens
sikkerhedsrapport er at beskrive virksomhedens sikkerhedsniveau for mennesker og miljø
i og uden for virksomheden.
Myndighederne vurderer i deres behandling af sagen, om virksomheden opfylder
Risikobekendtgørelsens krav om sikkerhedsdokumentation, samt om der er etableret de
fornødne foranstaltninger med henblik på forebyggelse af større uheld. Ses kriterierne
opfyldt, godkendes virksomhedens ”kontrol med risikoen for større uheld med farlige
stoffer”.
Risikomyndighederne foretager efterfølgende såvel anmeldte som uanmeldte inspektioner
af virksomheden. Inspektioner foretages oftest med repræsentanter fra alle myndigheder
nævnt under punkt 7. Det sker for at vurdere, hvorvidt indholdet i sikkerhedsrapporten og
virksomhedens plan for forebyggelse af større uheld til stadighed svarer til de faktiske
forhold på virksomheden.

8 Brandvæsenets og Politiets iværksættelse af
uheldsbegrænsende foranstaltninger på og uden for
virksomheden
Der er umiddelbart identificeret følgende scenarier, der planlægges uheldsbegrænsende
foranstaltninger for:
Udslip af benzin, ethanol, diesel, gasolie og additiver:
Varsling/redning af truede personer
Aktivér et nødstop hvis det ikke er sket af virksomheden
Skumudlægning på udslippet såfremt der er tale om et benzin- eller ethanoludslip
samt additiver
Afspærring af kloakker
Opsamling af spild
Århus Kommunes Miljøvagt varsles om udslippet
Ved udslip uden for tankgårde eventuel udlægning af flydespærringer i havnebassin
Brand i tank eller tankgård:
Varsling/redning af truede personer
Eventuel varsling af borgere
Aktivér et nødstop hvis det ikke er sket af virksomheden
Skumudlægning i tank/tankgård iværksættes
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Køling af nabotanke som udsættes for kritisk varmepåvirkning
Sikre at skydeventil for afledning af påsprøjtet vand i tankgård er lukket
Århus Kommunes Miljøvagt varsles om hændelsen
Brand ved læsserampe:
Varsling/redning af truede personer
Eventuel varsling af borgere
Aktivér et nødstop hvis det ikke er sket af virksomheden
Fjern eventuelle køretøjer, hvis det er muligt
Skumudlægning på den brændende væske
Køling af nabotanke som udsættes for kritisk varmepåvirkning
Århus Kommunes Miljøvagt varsles om hændelsen

9 Formidling af oplysninger til nabolande
Århus Brandvæsen og Østjyllands Politi vurderer, at der ikke er fare for, at et uheld på
Samtank A/S Oliehavnsvej kan medføre konsekvenser over landegrænser til nabolande.
Formidling af oplysninger til nabolandes ansvarlige myndigheder om grænseoverskridende
konsekvenser er derfor ikke aktuelt.

10 Borgeradfærd ved større udslip med varsling
Generelt skal Beredskabsstyrelsens orientering om sirenevarsling følges. Denne gengives
her i reduceret form:
Hvis der indtræffer en større hændelse, hvor det er nødvendigt at varsle området, vil
sirener og evt. Politiets højtalervogne blive anvendt. Er dette tilfældet, skal man gå inden
døre, lukke døre, vinduer og slukke ventilationsanlæg.
Lyt til Danmarks Radio eller TV2. Her oplyses der om hændelsens art, og om hvordan
man skal forholde sig.
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