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KONTAKT OS
Portnerfunktion:
Tlf.nr. 24 68 66 40
Inspektør:
Tlf.nr. 24 68 67 49
Mail: joeha@dsb.dk

HÅNDVÆRKERE
Information til eksterne/interne
håndværkere, som skal
arbejde på Århus H.

Registrering hos Portnerfunktionen

Varmt/gnistproducerende arbejde

Når der skal udføres arbejde på Aarhus
H skal man registreres hos Portnerfunktionen. Portnerfunktionen er
beliggende ved Stationsservice
nedgang til spor 6/7, indgang af hvid
dør.

Der skal, ved varmt arbejde, fremvises gyldigt
kursus/certifikat i varmt arbejde samt en
udfyldt tilladelse/aftaleblanket, inspektøren kan
være behjælpelig med udfyldelsen.
Brandvagten skal ligeledes fremvise sit gyldige
certifikat. Den enkelte håndværker er forpligtet til
at efterleve DBI’s anvisninger i forhold til ”varmt
arbejde”.

Inspektøren kan altid kontaktes på
telefon 24 68 66 40 Intet arbejde må
påbegyndes før denne registrering er
foretaget. Når registrering er foretaget
modtager den enkelte håndværker en
SMS, denne SMS skal forevises på
forlangende af DSB Stationsservice
personale – eller DSB Kontraktstyring
uden denne vil man blive bortvist.
Ved registrering skal håndværkeren
give oplysninger om bestiller/rekvirent, i
form af et rekv.nr - Work-ordre eller lign.
Opgavebeskrivelse, tidsrum, lokation
m.m. Der skal ligeledes gives
oplysninger, om der skal foretages
”varmt arbejde”.
Ved endt arbejde
Skal der foretages en af-registrering.
Hvis nøgler, kort m.m. er udleveret,
foretages af-registreringen når disse
afleveres ved Stationsservice.
Hvis nøgler, kort m.m. ikke er udleveret
kan man i stedet ringe på
tlf.nr 24 68 66 40 og blive af-registreret.

Afbrydelse af el, vand, data, elevator,
rulletrapper m.m.
Afbrydelse af forsyning og/eller adgangsveje må
kun gennemføres, efter forudgående tilladelse.
Arbejde i rum med ABA føler
Skal der arbejdes i rum med ABA føler, kan det
være nødvendigt at frakoble føleren for at undgå
fejlalarm.
Kontakt inspektøren for frakobling.
Der henvises til brochurer
- Varmt arbejde
- værd at vide
- Bygherrestandarder
- Færden på banen
Disse kan rekvireres hos Portnerfunktionen.

Opstart af arbejdet
Før arbejdet påbegyndes, skal den eksterne
virksomhed undersøge hvorvidt der er
specielle sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljø
eller jernbanesikkerhedsmæssige forhold eller
regler i forhold til det arbejde der skal udføres.
Alle personer der færdes eller arbejder i eller
ved spor skal besidde den
jernbanesikkerhedsmæssige kompetence der
er krævet til opgaven.
Gældende lovgivning og AT anbefalinger, skal
altid overholdes/følges.
Afslutning af arbejdet
Efter endt arbejde må området ikke efterlades
ringere end ved opstart. Eksterne
virksomheder er selv ansvarlige for løbende at
sørge for oprydning og bortkørsel af
affald/overskudsmateriale.
Det er muligt at låne brandsluknings udstyr
i forbindelse med varmt arbejde samt evt.
at få udstedelse parkeringstilladelse ved
henvendelse til inspektøren.

