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Når kan det bli nødvendig med evakuering, og hvordan blir jeg varslet? På grunnlag av risiko- og
beredskapsanalyser har Moldegaard Maritime Logistics AS utarbeidet beredskapsplan for tankanlegget. Ved
alvorlige hendelser vil brannvesen og politi være tilstede og lede aksjonen. Evakuering vil bli besluttet i
samråd med politi og brannvesen, og en eventuell evakuering vil bli ledet av politiet. Politiet har ansvar for
varsling av naboer.
Hva skal jeg gjøre? Dersom det oppstår en hendelse ved tankanlegget anbefaler vi følgende:
•

Forhold deg til de meldinger som bli gitt av politi og redningsledelse.

•

Sørg for at alle holder seg innendørs dersom ikke annen beskjed gis.

•

Lukk vinduer og ventiler.

•

Lytt på radio.

•

Er du utendørs bør du observere vindretningen, og beveg deg bort fra området hvor det kommer røyk
fra.

•

Bevar fatningen.

Vi oppfordrer alle våre naboer til å etterkomme instrukser og henstillinger fra politi og redningstjeneste.
Redningsetatene og Moldegaard Maritime Logistics AS har høy beredskap og moderne utstyr for å bekjempe
brann og redusere skader ved et oljeutslipp.
Hva gjør jeg hvis jeg oppdager noe unormalt inne på anlegget? Dersom du observerer noe unormalt på
tankanlegget, og det ikke er personer tilstede, ta kontakt med anleggets vakttelefon: 913 33 363.
Se også våre hjemmesider www.moldegaard.no
Hvor kan jeg henvende meg dersom det er noe jeg lurer på?
Ved krisesituasjon kontakt:
• Brannvesenet på telefon 110
• Politiet på telefon 112
• Ambulanse på telefon 113

For teknisk informasjon kontakt:
• Terminalleder Roar Hallaråker
Med vennlig hilsen
Geir Solemdal
Daglig leder
Moldegaard Maritime Logistics AS

tlf 913 33 363

