
TEMA: Maritim sikring af havne
Adgangskontrol, kameraovervågning og alarmsystemer
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Med grundlæggende udspring i terrorangrebene i USA i september 2001, har FNs 
Internationale Søfartsorganisation (IMO) med udgangspunkt i den internationale 
konvention af 1974 om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS), udarbejdet en 
internationale kode for sikring af skibe og havnefaciliteter (ISPS).

Det betyder at EU de seneste par år er begyndt at stramme reglerne for sikkerheden 
på havne, der betjener international skibstrafik. En ting, den danske transportminister 
har haft fokus på at få implementeret.

For at forebygge trusler mod havnefaciliteter og skibstrafik, er der nogle tiltag, som de 
internationale havne i Danmark skal foretage sig.
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Terrorsikring
EU stiller ekstra krav til havne, der betjener international skibstrafik, som et led i 
den internationale sikring af skibe og havneområder. Den skærpede sikring betyder 
døgnbemaning og adgangskontrol, som involverer bl.a. opsætning af hegn, bomme og 
ekstra kameraovervågning.

Alt sammen for at gøre det svært tilgængeligt for potentielle terrorister, for at undgå at 
større menneskemængder kan blive udsat for det samme, der skete tilbage i 2001 i USA.

Et totalt uigennemtrængeligt fort ved havnen er der dog ikke mange af de lokale, der kan 
forstå behovet for, da der er mange, som benytter havneområderne til f.eks. at fiske, gå 
ture med hunden eller for at benytte og nyde havnens miljø. Som udgangspunkt har  de 
forskellige havne cheferne dog forståelse herfor, og forsøger for så vidt muligt at holde 
havnene så åbne som muligt i dagtimerne, så byens borgere stadig kan besøge havnen.
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Tyveri af gods på kajen
En yderst velkommen sidegevinst af den skærpede sikring er, at tyveri af gods på havnen 
bliver mindsket. Det har været en af de store udfordringer gennem tiden, da ressourcerne 
ikke nødvendigvis har været til at ansætte vagtfirma eller købe overvågningsudstyr.

EUs krav har derfor ikke kun understøttet den internationale terrorsikring af havnene, 
men samtidigt også løftet en ellers tung opgave.

Med synlig skiltning og kameraovervågning kan nogle tilfælde sænke svind og tyveri 
med op til 40%.
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Adgangskontrol
Kravene fra EU foreskriver bl.a. at havnen skal vide 24 timer døgnet rundt, hvem der 
befinder sig på havneområdet. Alle ansatte i havnen og fra skibene udstyres derfor med 
ID kort. Vognmænd bliver ligeledes udstyret med adgangskort eller adgangskode.

Ved at indføre et intelligent bom anlæg og overvågning kan byggemarkedet gøre en 
aktiv indsats for at minimere svind og kontrollere adgangen for uvedkommende, som er 
en af de største udfordringer på de store udendørsarealer.

Bommene åbner automatisk for indkørende, men for at komme ud, skal man enten have 
en kode der skal tastes på et tastatur eller en stregkode der skal scannes.

Nogle havneområder har f.eks. en overordnet kode, der fungerer i en uge eller en dag 
ad gangen. Andre har en specifik kode til specifikke medarbejdere/besøgende.

 ■ BOMANLÆG OG PORTE 
Der kan sættes manuelle eller automatiske elektriske porte og bomanlæg op.
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Fjernbetjent åbning
Hvis nogen skal ind på havneområdet, er det muligt at åbne bommen direkte fra 
køretøjet med en fjernbetjening (et tryk på en knap). Det kan være praktisk, hvis man 
skal bibeholde flowet f.eks. i forbindelse med et godstog, der kører ind og ud af området.

Det er samtidig muligt for føreren at ringe til et mobilnummer, for at åbne bommen. 
Førerens telefonnummer skal blot registreres i systemet som godkendt bruger, og tilføjes 
rettigheder til at have adgang til de pågældende bomme/porte. Så ringer vedkommende 
til et nummer, som registrerer en godkendt bruger, og bommen åbner.
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Havnen som arbejdsplads
Ud over at sikre havnene med kameraovervågning og adgangskontrol for at undgå 
uvedkommende adgang, er den øgede sikkerhed også med til at mindske ulykker for 
havnens eget personale - de medarbejdere som har deres daglige gang på havnene.

Det har tidligere været en udfordring med udefrakommende på havnen, som kan 
risikere at være i vejen for det normale arbejde på kajen. Det skal der ikke længere 
bruges energi eller ressourcer på.
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 ■ Alle scenarier kan indeholde ekstra funktioner og elementer. Specificér derfor 
tydeligt, hvilken opsætning, du ønsker tilbud på.


