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18.3 GENERELL ENTREPRENÖRSFÖRSÄKRAN 

Helsingborgs Hamn har samordningsansvar för skyddsåtgärder inom inhägnat hamnområde. Hamnområdet är 
kameraövervakat. 

Samordningsansvarig är 

Samordningsansvarig nås på telefon: 

Följande regler skall tillämpas inom hamnområdet: 

• Högsta tillåtna hastighet är 30 km/h. 

• Varselkläder, minimum klass 3, enligt EN 471 alt. EN 20471. 

• Skyddshjälm enligt EN 397 skall bäras inom kranområdet, på båt, på arbete på högre höjd och vid andra arbeten där riskbedömning visat att 
skyddshjälm behövs. 

• Skyddsskor (med spiktrampskydd och skyddstålhätta). 

• Alla fordon förses med roterande/blixt-ljus påslagna. 

• Det är förbjudet att gå/cykla utanför eget arbetsområde, om inget annat sagt från beställaren. 

• Vid risk för fall där fallhöjden är två meter eller mer skall fallskyddsutrustning användas. 

• Inom Energihamnen är det förbud mot öppen eld och förbud mot rökning. 

• Tillstånd för heta arbeten krävs. 

• Allt farligt gods till hamnområdet skall vara föranmält. 

Vid alla elarbeten inom HHABs ansvarsområde gäller följande: 
Före påbörjat elarbete kontaktas el-ansvarig för HHAB som tillhandahåller gällande regler för elsäkerhet. 

• Transport mellan hamndelarna och inom hamndel sker på avsedda körvägar. OBS!! förbjudet att framföra fordon genom containerblocken 
om inte arbetet kräver eller besked från samordningsansvarige. 

• Inom hamnområdet sker hantering av gods med tunga arbetsmaskiner därför ombeds Ni att vidta stor uppmärksamhet. 

Jag förbinder mig att följa ovanstående regler och jag har tagit del av och försäkrat mig om gällande säkerhetsregler för HHAB med bifogad 
säkerhetsföreskrift. 

Se Allmänna driftsföreskrifter Helsingborgs Hamn AB » 

Datum och ort 

Entreprenör 

Underskrift 

Helsingborgs Hamn – Port of Helsingborg 

Postal address Harbour Offce Telephone Email 
Helsingborgs Hamn AB Oceangatan 3 +46 (0)42 10 63 00 info@port.helsingborg.se 
251 89 Helsingborg Org No 5560240979 Telefax Internet 
SWEDEN VAT No SE5560240979 +46 (0)42 12 43 74 www.port.helsingborg.se 

http://www.port.helsingborg.se/wp-content/uploads/2019/07/2018-11-30-Allm%C3%A4nna-driftf%C3%B6reskrifter-HHAB-1.0.pdf
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