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!
BRUG HOVEDET 

PÅ HAVNEN!



EN FARLIG ARBEJDSPLADS
-  Du SKAL være meget opmærksom på 

fodgængere, store maskiner og lastbiler.

-  Du MÅ IKKE gå ind i, eller opholde dig i, 
arbejdsområdet for kraner (360 grader) 
eller andre maskiner. Anhuggere til kran 
og chauffører i lastbil er undtaget under 
arbejdsprocessen.

-  Du MÅ som kran- og maskinfører IKKE bringe 
gods hen over andre.

-  Du MÅ IKKE losse eller anbringe gods tættere 
på kajkanten, end der efterlades en fri sti på 
minimum 1,0 m mellem gods og kajkanten.

FÆRDSELSKULTUR
-  Du SKAL køre efter forholdene og respektere 

færdselstavlerne.

-  Du SKAL overholde hastighedsgrænserne.

- Du SKAL sikre din last.

-  Du SKAL respektere porte, bomme og 
lyssignaler.

-  Du MÅ IKKE spilde last eller støve fra lasten.

-  Du MÅ IKKE anvende håndholdt mobiltelefon 
under kørslen.

-  Du MÅ IKKE parkere på kajarealer, hvor der 
foregår godstransport.

- Du SKAL overholde højre vigepligt
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SIKKERHED 
 STARTER MED  

DIG SELV



PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
-  Du SKAL bære hjelm inden for kranernes 

arbejdsområde.

-  Du SKAL bære hjelm, hvor der er risiko for, at 
du kan få genstande i hovedet.

-  Du BØR bære hjelm og SKAL gå i 
sikkerhedssko og generelt bruge personlige 
værnemidler på havnen.

-  Du SKAL bære redningsvest, når du arbejder 
på kajhammeren eller arbejder fra flåder/
mindre fartøjer o. lign.

SYNLIGHED
-  Du SKAL sørge for, at andre kan se dig  

- Bær tøj med reflekser.

- Du SKAL være opmærksom på andre.

!

!

  
Du SKAL tænke dig om  

- din egen og andres sikkerhed  
afhænger af din omtanke og  

indstilling til sikkerhed.



ALKOHOL OG RUSMIDLER
-  Du MÅ IKKE være påvirket af alkohol eller 

andre rusmidler ved arbejde på havnen.

RYGNING OG BRUG AF ILD
-  Du SKAL respektere skiltning med forbud om 

brug af åben ild.

-  Du SKAL respektere skiltning med forbud 
mod rygning.

SIKRING
- Du SKAL forevise ID, hvis det forlanges.

VED ULYKKESTILFÆLDE
-  Der er opsat positionsskilte rundt på havnen: 

Ring 112 og opgiv pågældende nummer

-  Hjertestarter er tilgængelige døgnet rundt 
på administrationsbygningen ved p-plads på 
Jens Holms Vej 1 samt driftsbygningen på 
Trindholmsgade 41
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På Kolding Havn sætter vi sikkerhed højt.  
Vi har alle et medansvar for, at havnen er et  
sikkert sted at færdes.  
Din indsats gør en forskel.  
Vær en rollemodel.

Denne folder er udarbejdet i samarbejde med 
Kolding Havns Arbejdsmiljøudvalg.


