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Säkerhetsmeddelande till boende i Vasklot-området  

I det här meddelandet beskrivs driften av och riskerna med Gasum LNG Oy:s LNG-lagrings-

anläggning i oljehamnen i stadsdelen Vasklot i Vasa. I meddelandet förklaras det vad man 

ska göra för att undvika och minimera skador i en eventuell risksituation.  

 

Meddelandet finns elektroniskt på Österbottens räddningsverks webbplats.  

Den finska kemikalielagstiftningen kräver att företag som hanterar och lagrar farliga kemi-

kalier informerar allmänheten om riskerna för allvarliga olyckor med kemikalier.  

 

Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) övervakar regelbundet lagrets verksamhet. 

Gasum LNG Oy har också lämnat in ett dokument över verksamhetsprinciperna till TUKES, 

där företagets verksamhet och beredskap för olyckor beskrivs närmare. TUKES utförde en 

inledande besiktning av lagringsanläggningen den 19 maj 2021. LNG-lagringsanläggningen 

i Vasa är en del av Björneborgs terminals verksamhet.  

 

Översikt över verksamheten  

LNG-lagringsanläggningens verksamhet består av lagring och vidare distribution av natur-

gas i flytande form. LNG levereras till lagringsanläggningen med tankbilar och överförs till 

en lagertank med hjälp av en lastbilspump. Med lagringsanläggningens pump kan man 

pumpa in LNG i tankbilar. Tankbilarna lastas vid lastplatsen för tankbilar på området. Se-

dan levereras den flytande naturgasen till kunder i Vasaregionen. 

 

LNG och säkerhet 

LNG-lagringsanläggningen i Vasa har planerats och byggts i enlighet med gällande bestäm-

melser, standarder och säkerhetsrutiner inom branschen. En HSE-plan har utarbetats för 

projektet och vid genomförandet har man tagit hänsyn till resultaten av de riskbedöm-

ningar som gjorts i olika stadier av planeringen. Gasum driver LNG-terminaler och kundan-

läggningar i Finland, Norge och Sverige, och de säkerhetsrutiner som införts på dessa an-

läggningar tillämpas även på LNG-lagret i Vasa. Ett stort antal LNG-terminaler runt om i 

världen drivs på ett säkert sätt och har drabbats av få allvarliga olyckor. På dessa grunder 

kan Gasums LNG-lagringsanläggning i Vasklot i Vasa betraktas som säker.  

 

Kemikalier som hanteras i lagerområdet   
LNG-lagringsanläggningar använder flytande naturgas (LNG) som processämne. Det finns 

också flytande kväve i området, för att kyla tankarna.  

 

Anvisningar vid olyckor 

LNG-lagringsanläggningen ligger i ett inhägnat industriområde med passerkontroll. Konse-

kvensanalysen identifierade inga olycksscenarier med effekter utanför det område som 

Gasum använder.  

 

Om en olycka inträffar i lagret ska du lämna området och ringa det allmänna nödnumret 112 

för att få hjälp. Räddningstjänsten kommer att spärra av riskområdet och ge nödvändiga 

instruktioner.  

 

För mer information om lageranläggningens verksamhet, kontakta: 

Marko Toivonen, terminalchef, tfn 040 641 8007 

www.gasum.com  
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