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SJÖFARTSSKYDD –
Fredriksskans och Granuddens hamnanläggningar
Information rörande skyddsrelaterad verksamhet inom Fredriksskans och
Granuddens hamnanläggningar
Denna information utfärdas mot bakgrund av de internationella reglerna angående
sjöfartsskydd (ISPS-koden) som gäller från och med 2004-07-01 och syftar till att
klargöra de regler som gäller inom hamnanläggningarna.
Förhandsanmälan
Anlöpande fartyg ska senast 24 timmar innan anlöp till hamnen skriftligen förhandsanmäla
sin ankomst. Fartyget ska anmäla sin skyddsnivå för anlöpet samt vilken nivå som gällde i de
föregående hamnarna. Fartyget ska även anmäla sitt IMO-nummer.
Aktuella listor över besättning och eventuella passagerare för anlöpet ska finnas tillgängliga
för hamnen om den så kräver.
Byte av besättningsmedlemmar, väntade besök, behov av proviantering, behov av
reparatör/reservdelar rapporteras till hamnens skyddsorganisation.
ISPS-områden
ISPS-områden är skyltade och utmärka.
Personer som vistas inom dessa områden kan bli föremål för identifikationskontroll.
Besättningars legitimation
Besättningsmedlemmar som vistas inom ISPS områdena ska kunna uppvisa IMO-ID eller
giltig sjöfartsbok. Passagerare ska genom befälhavarens försorg förses med aktuell
identifikationshandling. Underlåtenhet att uppvisa giltig legitimation medför avvisning och
polisanmälan.
Kostnad för tillfälliga legitimationshandlingar debiteras fartyget.
Sjöfartsskyddsdeklaration/DOS
Fartyg får genom fartygsagent eller VTS/Bönan information om gällande skyddsnivå i
hamnen.
Fartyg som har en högre skyddsnivå än den i hamnen rådande eller för övrigt anser sig vara
i behov av ett utökat skydd ska anmäla detta hos hamnen.
Anmälan: Vardagar 08.00 - 16.00, minst 48 timmar före anlöp.
Kostnader som uppstår i samband med en sådan begäran kommer att debiteras fartyget.
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Fartyg som inte uppfyller ISPS-koden
Fartyg som inte erhållit godkännande enligt ISPS-koden eller kommer från en hamn som
inte uppfyller kraven, kommer att debiteras samtliga extrakostnader som är förbundna
med anlöpet i form av vakthållning etc.
Säkerhetsorganisation för hamnanläggningarna
Gävle Hamn AB har ansvaret för ISPS organisationen för Energihamnen (kaj nr 1 och 27).
Terminaloperatören Yilport Gävle har ansvaret för ISPS organisationen för terminalerna
Container, Bulk och Granudden.
För Energihamnen kan en Port Facility Security Officer (PFSO) nås dygnet runt genom att
kontakt tas med Hamntrafikkontoret via telefonnummer 026-178866.
För terminalerna Container, Bulk och Granudden, se Yilport Gävles hemsida
www.gavlecontainer.se och kontaktinformation (telefonnummer 010-551 89 00).
För kontaktinformation till primär PFSO för respektive hamndel, se nedan tabell.
Hamndel

Namn PFSO

Kaj nr 1 och 27
(Energihamnen)

Titel och
organisation

Telefon

E-post

Hamntrafikkontoret Port Authority,
Gävle Hamn AB

026-178866

trafik@
gavlehamn.se

Containerterminal

John Söderström

Chef Operations,
Yilport Gävle

070-3387043

john.soderstrom@
yilport.com

Bulkterminal

Bato Hibner

Anläggningschef,
Yilport Sweden

072-5955205

bato.hibner@
yilport.com

Terminal Granudden

Stefan Andersson

Terminalchef,
Yilport Gävle

072-5955225

stefan.andersson@
yilport.com
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