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för dig som besöker Gävle hamn
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Syftet med den här broschyren är att säkerställa att samtliga personer som ges tillträde att besöka Gävle hamn 
har tillräcklig kunskap om de regler och villkor som gäller under vistelsen. Överträdelser av Gävle Hamn AB:s 
regler kan medföra att person blir avhyst från området och kan även leda till återkallande av passerkort.
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Samordningsansvaret
Gemensamt arbetsställe
Den som råder över ett gemensamt arbetsställe är enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)
ansvarig för samordning av åtgärder till skydd mot olycka och ohälsa. Områden där Gävle
Hamn AB innehar samordningsansvaret framgår av kartans rosa färg, se sida 5.

Arrende- och tomträttsområden inom Gävle hamn
Arrende- och tomrättsområden i Gävle hamn utgör egna enskilda arbetsställen där 
respektive verksamhetsutövare innehar samordningsansvaret. Inom dessa områden gäller 
dennes regler.

Regler gällande inom det område för vilket Gävle Hamn AB har samordningsansvaret
Dessa regler och villkor samt övriga regler och föreskrifter som berör personer och företag
verksamma i Gävle hamn återfinns under ”Kundservice” på hemsidan www.gavlehamn.se  
Vid funderingar eller frågor  kring samordningsansvaret vänligen kontakta Hamntrafikkontoret 
via telefon 026- 17 88 66 eller epost trafik@gavlehamn.se
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Allmänna villkor samt trafik- och säkerhetsregler 
• Högsta tillåtna hastighet är 30 km/h.
• Parkering är endast tillåten på angivna platser.
• Varselkläder ska bäras vid vistelse utanför fordonet samt annan skyddsutrustning där det erfordras.
• Ej arbetsrelaterad trafik är förbjuden.
• Var uppmärksam på att begränsad höjd råder på ett flertal ställen inom området.
• Det är inte tillåtet att tillträda området påverkad av alkohol eller droger.
• Rökning är förbjuden inom den utökade säkerhetszonen för brandfarlig vara. De aktuella områdena är markerade  
 med röda linjer på kartan på sida 7. 
• Det krävs arbetstillstånd för alla typer av arbeten inom Gävle hamnområde. Vid arbeten inom område där Gävle Hamn  
 AB har samordningsansvar tas kontakt med Hamntrafikkontoret via telefonnummer 026-178866 för hänvisning till rätt  
 medarbetare.
• Inom den utökade säkerhetszonen för brandfarlig vara behövs dessutom ett särskilt arbetstillstånd. För att underlätta  
 den övergripande samordningen av arbetet med så kallade heta arbeten, ska dessa anmälas via fliken ”Arbetsanmä- 
 lan” på Gävle Hamn AB:s hemsida, se länken https://gavlehamn.se/kundservice. Detta gäller alla heta arbeten i   
 hamnområdet. Även andra arbeten som kan påverka omkringliggande verksamheter i den utökade säkerhetszonen för  
 brandfarlig vara, ska anmälas.
• Inom området råder fotograferings- och filmningsförbud. För frågor gällande fotograferings- och filmningstillstånd  
 kontaktas Hamntrafikkontoret via telefonnummer 026-178866.
• Besökare ska vara föranmälda. Medpassagerare ska stå med i ansökan om tillträde till Gävle hamn. För att göra en  
 föranmälan, se länken https://mobil.gavlehamn.se/
• Inpasseringskoden är personlig och får ej överlåtas.
• Du godkänner att uppgifter om namn, bild, telefonnummer, mailadress och registreringsnummer sparas i en månad  
 efter genomfört besök. Uppgifter sparas på grund av eventuella oegentligheter som skett under tiden för besöket.  
 Uppgifterna sparas på Gävle Hamn AB:s server. 
• Du godkänner att bilder från övervakningskamerorna kommer att sparas från besöket under en månad. Bilder sparas  
 på grund av eventuella oegentligheter som skett under tiden för besöket. Bilderna sparas på Gävle Hamn AB:s server. 
• Du godkänner att foton/film som Gävle Hamn AB tar eller låter ta inom området kan komma att publiceras på sociala  
 medier, informationsblad/broschyrer samt på hemsidan.
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Behörighet och passerkort 
För tillträde till områden inom Gävle hamn krävs godkänd föranmälan eller giltigt 

passerkort. Behörighet och passerkort kan gälla för antingen industriområde eller 

industriområde tillsammans med ISPS-område (se markeringar på kartan på sida 9). 

ISPS-områden är de kajområden där direkt samverkan sker mellan fartyg och hamn. 

För att få utföra arbeten inom ISPS-område ska du ha genomgått godkänd utbild-

ning i sjöfartsskydd alternativt ledsagas av behörig personal. 

Under ”Kundservice”/”Ansökan, anmälan & besök” på Gävle Hamn AB:s hem-

sida finns en guide för gäster gällande tillträdesbegäran. Via samma sökväg finns 

även information om ansökan avseende ID06 samt passerkort. 

Passerkortet är en personlig värdehandling och Gävle Hamn AB ska utan dröjs-

mål meddelas om kortet förloras. Efter sista användning av passerkortet ska kortet 

återlämnas till Gävle Hamn AB.
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Avvikelse- och incidentrapportering
Gemensamt arbetsställe
Alla avvikelser och incidenter så som spill, brand, person- eller anläggningsskada och  
övrig miljöskada ska rapporteras till Gävle Hamn AB:s Hamntrafikkontor via telefonnummer 
026-178866 eller via e-post trafik@gavlehamn.se. Även händelser som skulle kunna ha 
orsakat en incident ska rapporteras (near miss).

Rapporteringen ska innehålla uppgifter om:
• Datum för avvikelsen/incidenten.
• Plats för avvikelsen/händelsen.
• Beskrivning av tillbudet/händelsen.
• Övrig, enligt uppgiftslämnaren, relevant information.
• Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och e-post).

Arrende och tomträttsområden inom Gävle hamn
Verksamhetsutövaren/uppdragsgivaren ansvarar för avvikelserapportering inom sitt ar-
rende- eller tomträttsområde. Större incidenter och avvikelser ska även rapporteras till 
Gävle Hamn AB. Rapporten skickas med e-post till trafik@gavlehamn.se.
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Sjöfartsskydd/ISPS
ISPS är ett sjöfartsskydd som baseras på internationella regler och vilka är desamma över hela världen. 
ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) gäller för fartyg i internationell trafik och 
hamnanläggningar som betjänar dessa fartyg. Reglerna syftar till att skydda hamnen och dess fartyg  
mot yttre hot så som eventuella terroristangrepp. För hamnar inom Europa finns det även något som  
kallas Hamnskydd, vilket är ett EG-direktiv som omfattar hela hamnen.

ISPS-koden reglerar i första hand tillgängligheten för olika personer till olika delar av hamnområdet. 
Det är t.ex. förbjudet att vistas på kajer och gå ombord på fartyg för personer utan behörighet. 
Fartygen har även sina egna ISPS-skydd, vilket innebär att de har egna skyddszoner som de själva  
ansvarar för. Detta innebär att befälhavaren på ett fartyg måste ge sitt tillstånd innan besökare kan gå 
ombord. Det krävs också ofta legitimation för att komma ombord. 

En grundläggande funktion i sjöfarts- och hamnskyddet är de tre skyddsnivåerna; där nivå 1 är 
normalnivå, nivå 2 är förhöjd skyddsnivå och nivå 3 är då en överhängande risk finns. Reglerna för t.ex. 
tillgänglighet skiljer sig åt mellan de olika skyddsnivåerna. Det är NOA (Nationella Operativa Avdelningen) 
inom polisen som avgör vilken skyddsnivå som ska gälla i hamnen. 

En annan viktig del i hamnskyddet är att området runt hamnen avgränsas med ett staket med  
kameraövervakning på vissa ställen. 

Under ”Kundservice”/”Hamnordning & hamnregler”/”Övrigt” på Gävle Hamn AB:s hemsida kan du  
läsa mer om sjöfartsskydd/ISPS-koden.
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Om nödsituation uppstår
Ring 112 för larm till SOS
Utrymningslarm
Utrym hamnområdet till återsamlingsplatsen (se utrymningsplaner för Fredriksskans respek-
tive Granudden på sida 10–11). Även lastbilar ska bege sig till återsamlingsplatsen.
Vid Fredriksskans hamnområde ljuder signalen ”regelbundet stegrande”.

Vid brand
• Avbryt alla aktiviteter och hjälp eventuella personer i nöd.
• Larma 112 samt Hamntrafikkontoret via telefonnummer 026-178866.
• Om möjligt, försök släcka med befintlig utrustning. Försök inte släcka om du saknar rätt  
 släckmedel eller tillräcklig kunskap om hur man på ett säkert sätt släcker det som brinner.
• Utrym och bege dig till återsamlingsplatsen.

Vid personskada
• Hjälp den skadade och se till att denne inte lämnas ensam.
• Larma först 112 och sedan även Hamntrafikkontoret via telefonnummer 026-178866.
• Varna omgivningen och möt upp ambulans så att de snabbt kommer fram till olycksplatsen.
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Viktiga kontaktvägar 

Organisation Funktion Tillgänglighet Telefon E-post

Gävle Hamn AB, 
Port Authority, 
Hamntrafik- 
kontoret

Trafiksamord-
nare Huvudgate 
Fredriksskans, 
TIB samt PFSO 
Energihamnen

Året runt, 
dygnet runt 026-178866 trafik@

gavlehamn.se

Yilport Gävle Huvudgate 
Granudden

Mån–Tors 
07:00-23:00,
Fre 07:00-19:00

010-5518981

BillerudKorsnäs 
AB

Portvakt 
Granudden

Övriga tider, dvs. 
då Yilport Gävle ej 
har bemanning i 
sin Huvudgate på 
Granudden

026-151519
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