Det skal du vide om sikring på Aarhus havn
Vigtige telefonnumre
Port Security: Aarhus Havn, Maritim Afd.

tlf. 86 13 32 66 Døgnvagt

Containerterminalen, DanSikring
Sikringsansvarlig: Søren Tikjøb

tlf. 89 34 88 71
tlf. 86 13 32 66

Multiterminalen, Securitas
Sikringsansvarlig: Tom Linneberg

tlf. 87 30 81 82
tlf. 86 13 32 66

AAK Denmark A/S / The Solae Company
Sikringsansvarlig: Tom B. Christiansen

tlf. 87 30 60 00
tlf. 20 23 01 23

Olieterminalen, Securitas
Sikringsansvarlig: Steffen Madsen

tlf. 87 30 81 82
tlf. 86 13 32 66

Cementterminalen
Sikringsansvarlig: Søren Tikjøb

tlf. 86 13 32 66

Færgeterminalerne
Mols-linien
Kattegatruten

tlf. 76 11 70 20
tlf. 38 11 12 22

Krydstogtterminalen
Sikringsansvarlig: Thomas Sillesen

tlf. 86 13 32 66

Alarm
Østjyllands Politi

tlf. 112
tlf. 87 31 14 48

Fra kl. 08.30-17.00

Spørgsmål og henvendelser angående sikring af havnen kan sendes på e-mail til Aarhus Havn:
security@port.aarhus.dk
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Hjælp os !

– med sikring af Aarhus havn

Aarhus havn har i mange år været en sikker havn, men nu er sikring kommet
endnu mere i fokus. Der er nu skærpede krav til sikring i de havne, der anløbes
af skibe i international fart.

Ring til Aarhus Havns Maritime
Afdeling på 86 13 32 66

Den øgede sikring er et forsøg på at sikre havnen og skibsfarten mod t errorangreb.

•	
hvis du ser personer forsøge at

komme ind på Aarhus havns lukkede
områder uden om kontrolsystemerne.

•	
hvis du ser mistænkelige personer på

havnens område eller træffer personer,
der åbenlyst færdes på områder, hvor
de ikke har et gyldigt ærinde.

•	
hvis du ser en genstand f.eks. en pakke
eller en taske, der er placeret et sted,
hvor den slags normalt ikke hører til.

•

Vi har derfor skærpet adgangskontrollen og overvågningen samt foretaget
andre sikringstiltag på havnen.

Sikringsområder
Alle securitymedarbejdere på Aarhus
havn vil foretage stikprøvekontrol og
eftersyn på havnen, som en del af
sikringsarbejdet. Derfor kan du blive
mødt af en medarbejder, der spørger
til dit ærinde på området. I givet fald er
du forpligtet til at vise legitimation og
besvare spørgsmål.
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Vi har også brug for din hjælp!
Alle medarbejdere, der har deres daglige gang på Aarhus havn, indgår i
havnens sikringsorganisation og skal derfor udvise særlig opmærksomhed, når
de færdes på havnen.
Det betyder, at også du skal reagere, hvis du observerer noget, der ser ud til
ikke at være, som det bør være. I disse tilfælde skal du henvende dig enten til
din nærmeste leder, den sikringsansvarlige for området eller til Aarhus Havn.
Telefonnumre findes på bagsiden af denne folder.
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Aarhus havn er inddelt i
følgende ISPS sikringsområder:
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Containerterminalen
Multiterminalen
AAK Denmark / The Solae Company
Olieterminalen
Cementterminalen
Færgeterminalerne

7 Krydstogtterminalen

h vis du får kendskab til trusler om
terror, smugling, kapring eller andre
ulovlige handlinger.
C

Århus Havn og
Magistratsafdelingen for
Teknik og Miljø,
Informatikområdet
Februar 2009

