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Huvudentré/Gate*
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Gate E
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Stegeludden

1 Huvudentré/Gate* och Manövercentral bulkgods 

2 Stuvaregården

3  Huvudkontor Oxelösunds Hamn AB

4  Swecem AB

5  C14 Bioolja

6  Thomas Cement AB

7  Bitumenterminal

8  Vändplan

9  Svenska Foder AB

10  Terminalkontor Oxelösunds Hamn AB

11  Fordonsverkstad

12  RoRo-terminal

13  El- och mekverkstad

14  Produktionskontor 34:an

15  Oljeterminal

16  Sjöfartsverket 

Oxelösunds hamn

Magasin Bulklager 

M3 Magasin 3

M4 Magasin 4

Magasin ISPS-område

M2 Magasin 2

M2A Magasin 2A

M7 Magasin 7

Magasinområde & Lagerytor H, I, L, M, N  

M1 Magasin 1

M5 Magasin 5

M6 Magasin 6

M8 Magasin 8 

M9 Magasin 9 

NB: Nordic Bulkers magasin

*Gate B, C, E är alternativa in-/utfarter som gatepersonal kan hänvisa till.
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Bulklager (torrbulk)

Skeppargatan

Magasinområde & Lagerytor H, I, L, M, N

Oljeterminal

Hjärtstartare (ytterligare en hjärtstartare 

finns i produktionsledarbilen)

=

Grindar/Bommar=

Ring internt nödnummer .................................0155 25 82 99 

eller ............................................................................................................070 640 97 00

Om interna larmfunktionen inte kan nås  

ring 112 och följ deras anvisningar. 

Ange: Ditt namn. Var olyckan inträffat (platsen). 

Vad har hänt (typ av olycka). Antal skadade.  

Rädda: Överblicka situationen och om det är möjligt 

att hjälpa till utan att riskera din egen säkerhet.  

Ge första hjälpen om möjligt.

Telefonnummer vid frågor ............................0155 25 81 00

Endast vid nödsituation

Kontakta gate

Utgåva: Juli 2022

Var uppmärksam och följ skyltning

Säkerhets- 
information 
för besökare i Stadshamnen



Längs hamnens körväg, Skeppargatan, finns 

 Oxelösunds Hamns huvudkontor, ett antal hyresgäster 

samt lagerytorna L och M. Vägen ligger utanför 

ISPS-området och har flera parkeringsmöjligheter. 

Längs Skeppargatan råder hastighetsbegränsning 

på 30 km/h. Arbetsfordon använder de vägar som 

övrig trafik kör på. Var aktsam och följ skyltar och 

regler. Regler för lagerytorna L och M, se lila område.

På lagerytorna H, I, L, M, N och inom magasin-

området, med magasin 1, 5, 6, 8, 9 och Nordic 

Bulkers  verksamhet, råder tidvis stor aktivitet. 

Iakttag försiktighet. Gatepersonalen känner till vilka 

aktiviteter vi har och kan hänvisa till bästa körväg för 

dagen. Varningsljus krävs på fordon. Vid möte med 

arbetsfordon, ta ögonkontakt. Utanför fordon krävs 

skyddshjälm och varselkläder. 

Magasin får ej beträdas utan godkännande från 

er  kontaktperson i hamnen. I vissa magasin måste 

gasvarnare användas, då det finns risk för giftiga 

gaser och syrebrist. Även krav på andningsskydd 

och skyddsglasögon är vanligt förekommande.  

Följ skyltning. 

OmrådenHåll dig uppdaterad SSG On site

Skyltning måste följas

Information till fartyg

Skeppargatan Magasinområde & Lagerytor H, I, L, M, N

Strax utanför hamnområdet ligger bergrumsanlägg-

ningen. Information om säkerheten i oljebergrummet, 

vilket är en Sevesoanläggning, ges av persona  len där. 

Vid besök i oljebergrummet ska hjälm, varselkläder 

och gasvarnare bäras. Under marknivå saknas 

mobil- och komradiotäckning. Risk för giftiga och 

explosiva gaser, varpå EX-zoner finns. Följ skyltning 

och personalens anvisningar.

Oljeterminal

Inom hamnen finns flera områden med olika 

 säkerhetskrav. Gaten eller er kontaktperson informerar 

inom vilket område ni får vistas samt vilka regler 

som gäller. Är din kontaktperson inte från hamnen, 

tveka inte att fråga vår personal om trafiksituation 

och dylikt.

Var uppmärksam på vad som händer runtom dig. 

Beroende på vilket gods som hanteras kan det 

finnas risker som till exempel damm, plötsligt buller, 

intensiv trafik och hängande eller upplyft last. Kan 

även uppstå giftiga gaser och syrebrist i vissa 

 magasin och utrymmen. Följ skyltning.

Bandanläggning och magasin får ej beträdas utan 

godkännande av din kontaktperson i hamnen.

I appen SSG On site hittar du bland annat  

kontaktpersoner, säkerhetsinformation, interna 

nödnummer, samt karta över hamnområdet.

Här följer exempel på ofta förekommande  skyltar. 

Var uppmärksam och följ skyltning. 

OBS! Skyltning kan ändras beroende på ändrade 

situationer, exempelvis typ av gods i magasin.

Förbjudet att gå över kaj. För transport mellan  

fartyg – gate – fartyg gäller följande:

Kontakta ledsagare

Telefon................................................................................................... 073 079 52 90 

Epost ..............................................................................ledsagare@oxhamn.se 

Må – fr: 06:30-08:30, 09:00-12:00, 12:30-15:30  

(ej helger och helgdagar)

Nedan tider utförs transporterna av  

Taxi Nyköping-Oxelösund 

Bokning (två timmar innan) ..................................0155 21 75 00 

Uppge ”Shuttle service Oxelösunds Hamn”, hamn, 

kajnummer, fartygets namn.  

Må – fr: 17:00-18:00 (ej helgdagar)

Helger och helgdagar: 12:30-14:30, 16:30-18:30

Bulklager (torrbulk)

Området har inga definierade körvägar och aktivitet 

råder dygnet runt. En tidvis intensiv trafiksituation 

gör att området ska undvikas i möjligaste mån.  

Var uppmärksam och följ personalens instruktioner 

samt skyltning. Vistas ej nära materialhögar på 

grund av rasrisk. Gatepersonalen känner till vilka 

aktiviteter vi har och kan hänvisa till bästa körväg. 

Samma regler gäller för upplaget på Stegeludden. 

Varningsljus krävs på fordon. Möter du arbetsfordon, 

ta ögonkontakt. Utanför fordon krävs skyddshjälm 

och varselkläder.

Gäller alla arbetsområden.

Gäller Skeppargatan.

Skyddshjälm och varselkläder 

måste användas på alla arbets-

områden. Finns att låna.

Varningsljus måste användas på 

fordon inom alla arbetsområden.

Gasvarnare måste användas i  

flertalet magasin, bandgångar, 

trånga utrymmen och i  

oljeterminalen. 

Andningsskydd och/eller 

skyddsglasögon måste användas i 

 exempelvis vissa magasin, beroende 

på typ av gods.
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Ladda ner SSG On site från  

App Store eller Google Play

30

Området har inga definierade körvägar utan består 

av terminalyta, lagerytor F, Inre F och G, alla kajer 

med fartygshantering, magasin 2, 2A, 7 och spårtrafik. 

Parkera ej på eller nära järnvägs- eller kranräls. 

Tidvis intensiv trafiksituation så undvik området i 

möjligaste mån. Var uppmärksam och följ personalens 

instruktioner samt skyltning. Gatepersonalen känner 

till vilka aktiviteter vi har och kan hänvisa till bästa 

körväg. 

Varningsljus krävs på fordon. Möter du arbetsfordon, 

ta ögonkontakt. Utanför fordon krävs skyddshjälm 

och varselkläder. Vid arbete på kajband ska flytväst 

användas.

Magasin får ej beträdas utan godkännande från er 

kontaktperson i hamnen. Beroende på vilket gods 

som lagras kan det tillkomma risker och därmed 

krav på exempelvis gasvarnare, andningsskydd och 

skyddsglasögon. Följ skyltning.

ISPS-område


