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Formål  

Vi har udarbejdet denne folder for at skabe størst mulig 

sikkerhed for de eksterne håndværkere og entreprenø

rer, der arbejder på havnens områder.  

Læs folderen grundigt – og husk, at du har et ansvar for 

at bidrage til at undgå ulykker, når du arbejder på hav

nen.  

Når du færdes på havnen, skal du være opmærksom på 

den arbejdskørsel, der foregår med lastbiler, trucks, kra

ner etc. 

Når du er indenfor indhegningen er du underlagt ISPS-

reglerne (internationale sikkerhedsregler) Det betyder at 

kun autoriseret personale med lovligt ærinde eller gæ

ster med behørig legitimation må færdes i disse områ

der. Hastighedsbegrænsningen er fastsat til 30 km/t. 

Sikkerhedsregler  

Arbejdstilsynets bekendtgørelser skal overholdes af alle. 

Det er den udførende entreprenørs ansvar, at arbejdet 

udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.  

Tilhørsforhold 

Ved arbejde på havnen skal den eksterne arbejdsleder 

kunne oplyse antal medarbejdere til den af Randers Havn 

udpegede tilsynsførende. På forlangende af den tilsyns

førende skal oplysninger om antal medarbejdere ajourfø

res dagligt.  

Alle eksterne håndværkere og entreprenører skal være 

let identificerbare med firmanavn på arbejdstøj og/eller 

hjelm.  

Afmærkning af arbejdsplads samt opgravningstilladelse 

Før evt. gravearbejde iværksættes, skal der indhentes op

gravningstilladelse. Kontakt havnekontoret på 86421057. 

Udføres der arbejde som udgravninger og lignende, der 

kræver sikkerhedsafmærkning, skal det udføres forsvarligt 

og i overensstemmelse med gældende regler.  

Det betyder, at afmærkning og afspærring også skal vedli

geholdes på ikke-arbejdsdage.  

Værnemidler  

Randers Havn kræver, at der altid benyttes sikkerheds

vest eller anden sikkerhedsgodkendt beklædning (klasse 

3) ved færdsel inden for det sikrede område.  

Sikkerhedshjelm skal altid bæres, når man færdes i om

råder, hvor der arbejdes i højden fx under kraner samt i 

forbindelse med fortøjningsopgaver – uanset hvor på hav

nen aktiviteterne foregår.  

Alle, der arbejder med værktøj og/eller maskiner, skal 

desuden bruge sikkerhedssko – uanset hvor på havnen, 

arbejdet foregår. Entreprenøren skal selv medbringe de 

værnemidler, der er nødvendige for at udføre det pågæl

dende arbejde.  

Personlige værnemidler skal anvendes, hvor det er på

budt, eller hvis det er påkrævet for at udføre arbejdet. 

Randers Havns værnemidler må ikke benyttes af eksterne 

håndværkere og entreprenører uden særlig tilladelse.  

Slukningsudstyr  

Ved svejsning, arbejde med vinkelsliber eller andet arbej

de, der kan frembringe gnister eller flammer skal der være 

håndslukningsudstyr i umiddelbar nærhed.  

Ryd op  

Alle eksterne håndværkere og entreprenører skal bidra

ge til, at der er sikkerhedsmæssigt ryddeligt på arbejds

området.  Du er som entreprenør selv ansvarlig for bort

skaffelse af egne overskudsmaterialer og affald, hvis an

det ikke er aftalt.  

Materialer, værktøj, køretøjer m.v. 

Eksterne håndværkere skal af sikkerhedsmæssige grunde 

selv medbringe nødvendigt værktøj og hjælpeudstyr. 

Randers Havns værktøj, køretøjer m.v. MÅ IKKE benyttes 

af eksterne personer uden særlig tilladelse.  

Rygning og alkohol 

Rygning må kun foregå udendørs. På Randers Havn er 

der nultolerance i forhold til alkohol og rusmidler.  

Arbejdsplanlægning 

Alt arbejde skal planlægges og udføres sikkerheds

mæssigt forsvarligt og på en sådan måde, at den daglige 

drift generes mindst muligt.  

Overtrædelse 

Ved overtrædelse eller misligholdelse af gældende re

gelsæt kan det medføre bortvisning fra Randers Havns 

område.  

I tvivlstilfælde  

Er du som entreprenør eller er en af dine ansatte i tvivl 

om sikkerhedsforhold i relation til arbejdets udførelse, så 

kontakt den person hos Randers Havn, der har beordret 

arbejdet udført eller havnekontoret på telefon  

8642 1057. 


