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Hos Port of Roenne A/S har vi udviklet en sikkerhedsfolder,
som medarbejdere og samarbejdspartnere har pligt til at
opfylde. Dette skal sikre, at vi arbejder etisk ansvarligt.

SIKKERHEDSKRAV TIL PERSONER, DER UDFØRER
ARBEJDE PÅ PORT OF ROENNE A/S’ OMRÅDER:
Nedenstående, generelle foranstaltninger gælder alle, der udfører

Folderen er udarbejdet for at skabe størst mulig sikkerhed for
eksterne håndværkere, entreprenører og chauffører, der
arbejder på Port of Roenne A/S’ områder.

arbejdsopgaver på Port of Roenne A/S’ områder, upåagtet hvilken
virksomhed arbejdet udføres for.

KOORDINERING OG BEMYNDIGELSE
Arbejde der forventes at påvirke Port of Roenne A/S’ drift, skal

Læs folderen grundigt – og husk, at du har et ansvar for at
bidrage til at undgå ulykker og sikre sikkerheden, når du
arbejder på havnen. Du finder uddybende information på
www.portofroenne.com

koordineres med Port of Roenne A/S forud for opgavens start.
Kajnært arbejde og arbejde der indebærer afmærkninger, afspærringer
eller forsyningsforstyrrelse skal altid meddeles havnevagten forud for
opgavens start, og havnevagten har bemyndigelse til at udskyde
og/eller standse opgaver, såfremt disse påvirker trafikafviklingen eller

ISPS

Port of Roenne A/S’ øvrige drift.

Port of Roenne A/S er underlagt de internationale
havnesikkerhedsregler (ISPS). Det betyder blandt andet, at vi

ARBEJDSPLANLÆGNING

har skærpet adgangskontrollen og overvågningen på vores

Alt arbejde skal planlægges og udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og

områder.

på en sådan måde, at havnens daglige drift, herunder trafikafviklingen
generes mindst muligt.

Alle der udfører arbejde på Port of Roenne A/S område skal

VÆRNEMIDLER

have en aftale med Port of Roenne A/S om adgang. Hvis

Alle der udfører arbejdsopgaver på havnens områder skal bære

arbejdet skal udføres inde på et ISPS-område, skal du bære

sikkerhedsvest (klasse 2, jf. EN ISO 20471). Vær opmærksom på, at

synligt gæstekort. Dette udleveres på havnekontoret mod

der kan være områder, hvor der gælder særlige regler for

underskrift.

anvendelse af øvrige værnemidler.

Kontakt havnevagten straks på tlf. +45 51 36 37 47, hvis:
•
•

•
•

Du ser personer forsøge at komme ind på de lukkede

Alle eksterne håndværkere, entreprenører og chauffører skal selv
medbringe de påkrævede værnemidler.

områder udenom kontrolsystemerne

REDNINGSUDSTYR

Du ser mistænkelige personer på havnens områder

Ved svejsning, arbejde med vinkelsliber eller andet gnist- eller

eller træffer personer, der åbenlyst færdes på

flammefremkaldende arbejde, skal du før arbejdets start sikre, at

områder, hvor de formodes ikke at have et gyldigt

der forefindes godkendt håndslukningsudstyr i din nærhed.

ærinde

Ved kajnært arbejde skal du før arbejdets start sikre, at der

Du ser en genstand, fx en taske eller pakke, der er

forefindes godkendt redningsudstyr, såsom redningskrans,

placeret et sted, hvor den slags normalt ikke hører til

bådshage eller lignende, og du må af sikkerhedshensyn aldrig

Du får kendskab til trusler om terror, smugling,

udføre kajnært arbejde alene.

kapring eller andre ulovlige handlinger på havnens
områder

MILJØ & OPRYDNING
Port of Roenne A/S har udarbejdet regler om affaldsbehandling og
bortskaffelse. Du er ansvarlig for, at dit arbejdsområde er ryddeligt, og
du er ansvarlig for bortskaffelse af overskudsmaterialer og affald,
såfremt der ikke er aftalt andet med Port of Roenne A/S. Bortskaffelse af
affald, herunder sortering, skal ske jf. Port of Roenne A/S’
affaldsregulativ, der kan rekvireres hos havnevagten.

MATERIALER, VÆRKTØJ, KØRETØJER MV.
Du skal selv medbringe nødvendigt værktøj og hjælpeudstyr.

AFMÆRKNING
Afmærkning og afspærring ved udgravninger og andet arbejde, der
kræver afmærkning og afspærring, skal være forsvarlige og i
overensstemmelse med gældende regler. Det betyder, at afmærkning og
Address

Phone

Sydhavnsvej 12
DK-3700 Rønne

+45 56 95 06 78

afspærring også skal vedligeholdes
Em ail & w eb på ikke-arbejdsdage.
portofroenne@portofroenne.com
www.poertofroenne.com
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SIKKERHEDSKRAV TIL HÅNDVÆRKERE, DER
UDFØRER ARBEJDE FOR PORT OF ROENNE A/S:
Når du udfører arbejde for Port of Roenne A/S, gælder nedenstående

SIKKERHEDSKRAV TIL HÅNDVÆRKERE, DER
UDFØRER ARBEJDE FOR VIRKSOMHEDER PÅ
HAVNENS OMRÅDER:

foranstaltninger som supplement til ovenstående afsnit:

Når du udfører arbejde på havnens områder for andre
virksomheder end Port of Roenne A/S, skal du følge de anvisninger

ARBEJDSPLANLÆGNING & UDFØRELSE
Du må kun påbegynde arbejde efter nærmere aftale med ledelsen på

nævnt under afsnittet ”Sikkerhedskrav til personer, der udfører

det pågældende arbejdssted. Under arbejdets udførelse må du ikke

arbejde på Port of Roenne A/S’ områder”.

være påvirket af euforiserende stoffer eller andre

Derudover skal du være opmærksom på, at den enkelte

bevidsthedspåvirkende midler, herunder alkohol.

virksomhed kan have særlige sikkerhedskrav og -regler, som du

Alt arbejde skal udføres under hensyntagen til anden aktivitet på

også skal overholde, og at der kan forekomme ekstraordinære

området, og farligt materiel må ikke efterlades uden opsyn. Støjgener
skal så vidt muligt begrænses.

forhold, hvor Port of Roenne A/S i kraft af sin myndighedsrolle vil
have skærpede foranstaltninger, som du forventes at følge.
Du opfordres derfor til at kontakte Port of Roenne A/S forud for

SYNLIGHED & INFORMATION
Den eksterne arbejdsleder skal på forlangende kunne oplyse Port of

opgavens start, såfremt du har tvivl eller spørgsmål omkring

Roenne A/S’ repræsentanter om korrekt antal medarbejdere, der

sikkerhedsforholdene.

udfører aktuelle arbejdsopgaver for Port of Roenne A/S, og alle

Endelig skal du være opmærksom på, at Arbejdstilsynets

eksterne håndværkere, entreprenører og chauffører skal være

bekendtgørelser samt anden gældende lovgivning på området altid

identificerbare med firmanavn på arbejdstøj og/eller hjelm.

skal overholdes, og at det er dit ansvar, at arbejdet udføres
sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

VÆRNEMIDLER
Alle der udfører arbejdsopgaver på havnens områder skal bære
sikkerhedsvest (klasse 2, jf. EN ISO 20471), sikkerhedsgodkendt

SPØRGSMÅL & RESTRIKTIONER:

hjelm, samt sikkerhedssko med sømværn.

OVERTRÆDELSE

Alle der arbejder med værktøj og/eller maskiner, og hvor arbejdet
indebærer risiko for øjenskader (fremmedlegemer o.l.) – skal bære
sikkerhedsbriller, uanset hvor på havnen, arbejdet foregår. Ved

Ved overtrædelse eller misligholdelse af gældende regelsæt kan det
medføre bortvisning fra Port of Roenne A/S område og/eller
inddragelse af adgangskort.

kajnært arbejde (0-2 meter fra kajkant) skal personer beskæftiget

I TVIVLSTILFÆLDE

hermed være iført sikkerhedsgodkendt redningsvest.

Er du eller er en af dine ansatte i tvivl om sikkerhedsforhold i

Alle eksterne håndværkere, entreprenører og chauffører skal selv
medbringe de påkrævede værnemidler.

relation til arbejdets udførelse, så kontakt den person der har
bestilt arbejdet, alternativt havnevagten hos Port of Roenne A/S
på telefon +45 51 36 37 47.

LOVGIVNING
Arbejdstilsynets bekendtgørelser samt anden gældende lovgivning på
området skal overholdes. Det er dit ansvar, at arbejdet udføres
sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

›
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