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OJT Tankstore ApS (OJT-K) 
N-vej 3, G-vej 3 & Kasematvej 11, Prøvestenen, 2300 København S 

Hovedkontor: Annebergvej 2, Grønbjerg, 6971 Spjald 

 

 

 

 

Driftsleders navn 

Poul Jørgensen, Terminalmanager, tlf. 2040 0637 

 

 

Kolonnevirksomhed 

Virksomheden er en ”kolonne-3 virksomhed" jf. Bekendtgørelse om kontrol med risikoen 

for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016. 

 

 

Godkendelse 

Virksomheden har modtaget en risikoaccept jfr. ovenstående bekendtgørelse.  

 

 

Aktiviteter på virksomheden 

OJT anvendes som lagerhotel for tredjemands flydende olieprodukter i form af gasolie, 

fuelolie og spildolie. Der opbevares kun produkter med flammepunkt over 

55 °C og dermed er lagret uklassificeret med hensyn til eksplosionsfare (Ex-klassifikation). 

 

Virksomhedens hovedaktivitet omfatter oplag af olieprodukter. 

 

 

Betegnelse for anvendte farlige stoffer 

  

• UN 1202 – Gasolie  

• UN 1202 – HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) 

 

 

Arten af risiko og evt. følger for befolkningen og miljø 

Mulige uheldsscenarier: 

• Udslip af gasolie/diesel: Diesel er et brandfarligt stof, der ved indånding giver 

utilpashed, hovedpine og hoste. Det affedter huden og kan give rødme, ved ind-

tagelse vil det give kvalme og opkast.  

• Brand i tank eller tankgård: I forbindelse med brand vil der kunne opstå dampe, 

som kan danne eksplosive blandinger med luft. Risiko for forbrændinger og var-

mestråling. 

 

Yderligere oplysninger findes i Beredskabsstyrelsens kemikalieindsatskort ud fra UN-num-

meret. 
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Side 2 Orientering og underretning af befolkningen 

I tilfælde af større uheld på virksomheden, der kan få konsekvenser for lokalbefolkningen 

og nabovirksomheder, vil der blive fortaget underretning af befolkningen som følger: 

 

• via en beredskabsmeddelelse  

• via en sirenevarsling fulgt op af en beredskabsmeddelelse. Sirenevarslingen er 

en tone, der stiger hurtigt og falder langsomt. Signalet gentages 4 gange og varer 

45 sekunder. 

 

Når faren er forbi, vil varslingen blive afblæst. Dette signal er én lang tone der varer 45 

sekunder.  

 

Bemærk, at Prøvestenen, hvor OJT er beliggende, har et eget sirenevarslingssystem der 

har samme lyd som Danmarks almindelige sirenevarsling. Personer der befinder sig uden 

for Prøvestenen skal ikke foretage sig noget, når denne lyder. Hvis man er i tvivl om hvor 

sirenevarslingen kommer fra, gå indendørs og lyt til Danmarks Radio eller TV2. 

 

 

Forholdsregler ved større uheld 

Ved udsendelse af sirenevarsling, skal man straks søge inde døre, lukke døre og vinduer, 

slukke for evt. ventilationsanlæg og lytte til Danmarks Radio eller TV2, hvor der vil blive 

givet beredskabsmeddelelse med oplysninger om uheldets art og om, hvordan man kon-

kret skal forholde sig.  

 

 

Driftslederens opgaver ved større uheld 

Såfremt der er tale om større uheld skal de lokale beredskaber alarmeres via 112. Alarme-

ringen kan evt. også foregå via automatisk alarmering fra virksomheden til Hovedstadens 

Beredskab. 

 

Driftslederen eller dennes stedfortræder skal ved større uheld iværksætte den interne be-

redskabsplan samt underrette evt. nabovirksomheder med henblik på evt. evakuering og 

for at mindske følgerne af uheldet.  

 

Driftslederen eller dennes stedfortræder skal altid ved uheld eller ”nær ved uheld” under-

rette de relevante myndigheder.  

 

 

Henvisning til ekstern beredskabsplan 

Københavns Politi og Hovedstadens Beredskab vil håndtere et større uheld på virksomhe-

den jf. ”Retningslinjer for indsatsledelse” udgivet af Beredskabsstyrelsen, hvori det er be-

skrevet, hvad de forskellige myndigheder skal foretage sig. 

 

• Redde menneskeliv og fare for miljø 

• Bekæmpe uheldet på virksomheden og begrænse omfanget af uheldet. 

• Evakuering af personer i fareområdet. 

• Afspærre indsatsområdet, så uvedkommende ikke kan komme ind i området. 

• Evt. genhusning af evakuenter, såfremt det skønnes nødvendigt.  

• Løbende information til berørte personer og lokalbefolkningen. 



 

 

 

Side 3  

Københavns Politi og Hovedstadens Beredskab har udarbejdet eksterne beredskabspla-

ner, der kan ses på www.politi.dk 

 

 

Yderligere oplysninger 

Berørte myndigheder, der indgår i myndighedsbehandlingen:  

 

• Københavns kommunes Teknik- og miljøforvaltningen, 

• Beredskabsstyrelsen, 

• Hovedstadens Beredskab,  

• Arbejdstilsynet og 

• Københavns Politi  
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