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Sikkerhedskrav til eksterne firmaer 

1. Jeres medarbejdere skal følge Aalborg Portlands interne sikkerhedsregler. 
2. Jeres medarbejdere skal bruge personlige værnemidler og arbejdstøj med synligt firmalogo. Bilen 

skal ligeledes være forsynet med logo.  
Minimum: Industrisikkerhedshjelm, sikkerhedsbriller (opfylder kravene i AT-vejledning D.5.8:2007 
om øjenværn), synlighedsbeklædning (svarende til klasse 1 reflekstøj jf. AT-vejledning 2.10.2-
1:2015), sikkerhedsstøveletter og firmalogo. Personlige værnemidler og tøj med firmalogo skal 
leveres af den ansattes firma og bæres i områder, hvor der er skiltet herom. 

3. Jeres medarbejdere skal have den påkrævede uddannelse til at udføre sit arbejde. Det vil sige, at I 
blandt andet skal have godkendte kurser i forbindelse med svejsning og ved håndtering af kraner, 
gaffeltruck samt ved opsætning af stilladser. Dokumentation for lovpligtige kurser skal kunne 
forevises. Ved udenlandsk arbejdskraft skal der kunne forevises dokumentation for Arbejdstilsynets 
anerkendelse af det pågældende kursus samt været registreret i henhold til gældende lovgivning. 

4. Jeres medarbejdere skal ved svejsning og skæring anvende procesudsugning. Hvis 
procesudsugningen ikke er effektivt, skal der suppleres med åndedrætsværn. Der skal også 
anvendes sikkerhedshjelm ved svejsearbejde og skærebrænder. Udsugning og værnemidler i 
forbindelse med svejsning og skæring skal medbringes af den eksterne. 

5. Jeres medarbejdere skal bruge faldsikring eller stillads ved arbejde over 2 meter uden rækværk. 
Faldsikringsudstyr skal medbringes af den eksterne. 

6. Jeres medarbejdere skal ved udførsel af varmt arbejde have en arbejdstilladelse til ”Varmt 
Arbejde”. 

7. Jeres medarbejdere skal have gennemført Aalborg Portlands sikkerhedstræning.  
8. Jeres medarbejdere skal forlade arbejdssted i ryddelig og rengjort stand og med tilsvarende 

sikkerhedsforanstaltninger, som området blev modtaget. Aalborg Portland godkender oprydningen, 
inden at arbejdsstedet forlades. Hvis arbejdsstedet forlades inden, at Aalborg Portland har 
godkendt arbejdsstedet, kan Aalborg Portland på eksterne firmas regning få foretaget oprydning og 
rengøring. Når der er udarbejdet en rengøringsplan, skal denne følges. 

9. Jeres medarbejdere må ikke arbejde under påvirkning af alkohol eller euforiserende stoffer og skal 
være indstillet på at få test. 

10. Jeres medarbejdere skal straks stoppe farlig adfærd.  
 

Efterlevelse af sikkerhedsregler er en forudsætning for at arbejde på Aalborg Portland. Brud på 
sikkerhedsreglerne vil medføre advarsel eller bortvisning. 


