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Information om tillträde samt säkerhetsföreskrifter för 
Norrköpings Hamn 

Viktig information för innehavare av passerkort/ behörighet 
Händelser i passersystemet loggas i en databas där händelser och tidpunkt sparas 
under en tid av tre månader. Personuppgifter sparas i systemet tills det att 
användaren tas bort.  

Området bevakas dygnet runt med kameror. Samtliga kameror är anslutna till en 
databas som registrerar och spelar in alla händelser.  

Passerkortet är personligt och får inte överlåtas till någon annan. 

Förlust av passerkort ska omedelbart rapporteras till Norrköpings Hamns 
produktionsavdelning. 011–250630, 011-250636. 

Endast den som har aktiverat öppning av en grind äger rätt att passera. 

Om någon försöker köra eller på annat sätt ta sig in utan att ha använt eget 
passerkort ska denne stoppas. Detta gäller vid såväl infarts- som utfartsgrindar. 

Passerkort ska alltid förvaras skyddat. 

Det är kortinnehavarens ansvar att tillse att om så behövs förlänga/ förnya 
sin behörighet. Detta sker via respektive kontaktperson inom Norrköpings 
Hamn. 

Om dessa regler inte följs kommer kortet att spärras och innehavaren kommer 
inte längre ha behörighet till hamnområdena. 

 

Norrköpings Hamn växel (dagtid): 011- 25 06 00 

När hamnen är obemannad kontaktas Securitas på tel. 070-4705222 

 

Säkerhetsföreskrifter 
• Vid vistelse utanför fordon ska varselkläder bäras i enlighet med NHAB 

dress code.  

• Vid områden med hängande last ska hjälm bäras.  

• Skyddsskor rekommenderas (vid arbete är skyddsskor ett krav). 

• Fordon på området ska följa hastighetsbegränsningar, utmärkta färdvägar 
samt ha påslaget blixtljus. 

• Vid heta arbeten krävs tillstånd, kontakta tekniska avdelningen. 
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• Fotoförbud gäller inom hamnens samtliga anläggningar och fastigheter. 

• Direktiv lämnade av hamnens personal ska alltid följas. 

• Vid olycka, tillbud eller annan avvikande händelse, kontakta 
områdesansvarig alt. ring växeln/ Securitas. 

 


