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FOR EN SIKKERHEDS SKYLD 

INDLEDNING 
Aarhus Havn ønsker at skabe størst mulig sikkerhed for alle der arbejder 
og færdes på Aarhus havn. Denne sikkerhedsbrochure er udarbejdet til 
eksterne håndværkere, entreprenører, chauffører/vognmænd og andre 
gæster på Aarhus Havn. 

Arbejdstilsynets bekendtgørelser skal overholdes af alle. Det er den 
udførende vognmand, chauffør, håndværker og entreprenørs ansvar, at 
arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Udover de oplyste regler i folderen, kan der gælde specifikke regler på 
den enkelte byggeplads, område eller hos den enkelte virksomhed. 

Læs folderen grundigt – og husk, at du har et ansvar for at bidrage til at 
undgå ulykker, når du arbejder på havnen. 

VÆRNEMIDLER 
Aarhus Havn kræver, at der altid benyttes sikkerhedsvest eller anden 
sikkerhedsgodkendt beklædning (klasse 3) ved færdsel på havnens 
udendørsområde. 

Alle, der opholder sig på områder, hvor der arbejdes i højden fx under 
kraner samt i forbindelse med fortøjningsopgaver skal desuden bære 
hjelm – uanset hvor på havnen aktiviteterne foregår. 

Alle, der arbejder med værktøj og/eller maskiner, skal desuden bruge 
sikkerhedssko – uanset hvor på havnen, arbejdet foregår. 

Den arbejdende skal selv medbringe de værnemidler, der er nødvendige 
for at udføre det pågældende arbejde. 

ARBEJDSPLANLÆGNING 
Alt arbejde skal planlægges og udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt 
og på en sådan måde, at havnens daglige drift generes mindst muligt. 
Der skal ligeledes tages hensyn til skibstrafikken. 

RYD OP 
Eksterne håndværkere, entreprenører og chauffører/vognmænd skal 
bidrage til, at der er sikkerhedsmæssigt ryddeligt på arbejdsområdet. Du 
er selv ansvarlig for bortskaffelse af egne overskudsmaterialer og affald, 
hvis andet ikke er aftalt. 

SÆRLIGT I CONTAINERTERMINALEN 
Containerterminalen på Aarhus Havn drives af en ekstern virksomhed. 
Det er denne virksomheds sikkerhedsregler, der gælder, når du træder 
ind på Containerterminalen. 

Når du som ekstern håndværker, entreprenør eller chauffør/vognmand 
ankommer til Containerterminalen, skal du henvende dig hos vagten på 
Østhavnsvej 33. Der vil du blive instrueret i de gældende sikkerheds-
regler, herunder de specielle sikkerhedsregler for service/sikkerhedsvejen. 
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SÆRLIGT FOR ENTREPRENØRER 
Afmærkning og afspærring ved opgravninger og andet arbejde skal være 
i overensstemmelse med gældende regler. Afspærring m.m. skal vedlige-
holdes alle ugens dage. Der skal inden opgravning på Aarhus Havns 
område være givet en gravetilladelse. En ansøgningsblanket forefindes 
på Aarhus Havns hjemmeside. 

Ved svejsning, arbejde med vinkelsliber eller andet arbejde, der kan frem-
bringe gnister eller flammer, skal personale beskæftiget hermed sørge 
for, at der er håndslukningsudstyr i umiddelbar nærhed. 

Ved arbejde på kajkant eller flåde skal der anvendes redningsvest og 
være redningsudstyr såsom en redningsstige til stede. 

TILHØRSFORHOLD OG OVERTRÆDELSE 
Ved arbejde på havnen skal entreprenøren, chaufføren m.fl. kunne oplyse 
et gyldigt ærinde til den af Aarhus Havn, udpegede tilsynsførende. 

Ved overtrædelse eller misligholdelse af gældende regelsæt kan det 
medføre bortvisning fra Aarhus Havns område og/eller inddragelse af 
adgangskort. 

Er du som entreprenør eller er en af dine ansatte i tvivl om sikkerheds 
forhold i relation til arbejdets udførelse, så kontakt den person hos 
Aarhus Havn, der har beordret arbejdet udført eller Aarhus Havns Kunde 
center på telefon 86 13 32 66. 

HJERTESTARTER 
Find hjertestartere på www.hjertestarter.dk eller via Trygfondens 
Hjertestarter app til din mobiltelefon. 

VED ULYKKER 
Ved ulykke ring 112 og oplys kontaktpunktets adresse og send en per-
son til det oplyste kontaktpunkt for at modtage udrykningskøretøjerne. 
Kontakt derefter Aarhus Havns Kundecenter på telefon 86 13 32 66. 

Kontaktpunkterne er skiltet fysisk ude på Havnen. 

Se en oversigtstegning og liste med kontaktpunkter bagerst i folderen. 

https://www.hjertestarter.dk


KONTAKTPUNKTER OG HJERTESTARTERE 
PÅ AARHUS HAVN 
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3 KONTAKTPUNKTER  
PÅ AARHUS HAVN 

8 1. SYDHAVNEN. Sydhavnsgade / Slipvej 
2. GATE VEST. Oliehavnsvej 4 2 3. OLIETERMINALEN. Oliehavnsvej / Slipvej 
4. OLIETERMINALEN. Oliehavnsvej / Samoavej 
5. OLIETERMINALEN. Oliehavnsvej / Koreavej 

7 6. OLIETERMINALEN. Oliehavnsvej / Ceylonvej 
7. TOG / SVÆRGODSPORT. Tongavej 1 
8. GATE ØST. Oceanvej 1 
9. CONTAINERTERMINAL GATE. Østhavnsvej 33 

Vandvejen 7, DK-8000 Aarhus C 
Tel. +45 86 13 32 66, port@portofaarhus.dk, www.aarhushavn.dk 
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