
HVA GJØR JEG VED EN STORULYKKE?

HVA ER EN STORULYKKE?

1. Kom deg i sikkerhet
2. Hjelp andre som ikke kan redde seg selv
3. Kontakt nødetater, hvis dette ikke er gjort (110 - Brann, 112 - Politi, 113 - Ambulanse)
4. Om du er berørt kan du bli varslet gjennom MHSERVICE eller nødetater (manuelt eller automatisk).

MHSERVICE AS er en storulykkebedrift. MHSERVICE lagrer og selger diesel, bensin, smøreolje 
og rekvisita. MHSERVICE er også lager for gass fra Praxair AS. Bedriften er underlagt 
rapportering til DSB. 

Med storulykke menes en akutt hendelse som for eksempel et 
større utslipp, brann eller en eksplosjon som umiddelbart eller 
senere medfører �ere alvorlige personskader og/eller tap av 
menneskeliv, alvorlig skade på miljøet og/eller tap av større 
økonomiske verdier. (kilde: ptil.no)

HVA KAN SKJE PÅ KULEN?

Oljeutslipp

Brann

“
”

Det er kapasitet for å lagre ca 6 millioner liter diesel på anleggene på Kulen. Det lagres “C-Væske” 
(mindre brann- og eksplosjonsfarlig): Marine Gassolje, Farget Anleggsdiesel og Blank Autodiesel 
på ni tanker. Anleggene er utstyrt med oppsamlingskum for å hindre utslipp. 
Det finnes en nedstøypt tank i sjø med opp til 6000 liter bensin.
Virksomheten driver med mottak, lagring og levering av drivstoff på anlegget. 
Det lagres farlige gasser for Praxair: Propan, Acetylen, Ammoniakk med flere. Lagring av gass er 
forbundet med eksplosjonsfare. 

Utslipp av diesel er ikke direkte farlig for deg som person, men meget skadelig for miljøet. Dersom 
du merker diesellukt og ser �lm på havet skal du kontakte MHSERVICE på telefon 5785 3650.

Ved brann i bygning eller annen trevirke, er det fare for spredning til oljeholdige produkter. Ved
brann på MHSERVICE sitt anlegg skal du lukke vinduer og varsle brannvesnet på 110. 

MHSERVICE AS NØDNUMMER: 57 85 36 50 (alltid betjent)

Gateadresser: Ytre Kulen 41 (nye anlegget) og Ytre Kulen 89 (gamle Shell-anlegget)

HVOR FÅR JEG MER INFORMASJON?
Selskapets hjemmeside: www.mhservice.no
Selskapets facebook-side: facebook.com/MH24SERVICE
NRK: nrk.no/vestland
Ytterligere informasjon om virksomheter som er underlagt Storulykkeforskriften kan innhentes fra DSB




