
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM 

Temadag om maritim sikring og sikkerhed –  27. februar 

2018 

Danske Havne afholder en temadag om maritim sikring og sikkerhed. Programmet 

dækker både over det nyeste inden for ISPS, det aktuelle trusselsbillede, droner og 

hvordan man gør en havn sikker, når byen og dens borgere rykker tættere på. 

Lindø Konferencecenter – LINDØ port of ODENSE, Kystvejen 100, 5330 Munkebo 

 
09h30 – 10h00  Registrering, kaffe og netværk 
 
10h00 – 10h45 Hvad kigger inspektørerne efter?  v/ Torben 

Kammersgaard, TBST 
Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen kommer og fortæller lidt 
om, hvad de kigger på under deres kontrolbesøg. 

 
10h45 – 11h15  Droner v/Anders Aagaard, G4S 

G4S fortæller om droner, hvad kan de bruges til, og hvilke 
begrænsninger sætter havnemiljøet kan jeg selv uddanne mig til 
drone pilot? Termiske og almindelige kameraer, 
billedtransmission til kontrolcentral. 
 

11h15 – 11h45  Video til en kontrolcentral v/ Jan Højen, G4S 
Videoovervågning på havne kan bruges tovejs-kommunikation, 
dokumentation og sikring af havne. 

 
11h45 – 12h45  Frokost og netværk 
 
12h45 – 13h15 Danske Havnes arbejde med maritim sikring og sikkerhed 

v/ Jonatan Sandager Hansen – Danske Havne 
Danske Havne repræsenterer de danske erhvervshavne i 
forbindelse med arbejdet i Trafikstyrelsen, Beredskabsstyrelsen 
og Miljøstyrelsen. 

    
13h15 – 13h45 Hvordan sikres store havneområder v/ Michael Fries & 

Kurt Mathiesen – Esbjerg Havn 
Store havne i Danmark, som Esbjerg Havn, råder ofte over store 
arealer, som er besværlige at sikre. Hvordan sikrer Danmarks 
store havne, at havnen er lukket for uvedkommende. 
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13h45 – 14h15  Digitalisering af krisestyring v/ Johnny Dalgaard, Krizo 

Krizo er en mobil-applikation som kan hjælpe havne med at 
håndtere kriser og andre sikringsrelateret aktiviteter på en 
effektiv måde. Systemet hjælper havne med at få helt styr på 
PSP'er og PFSP så de passer med regulative krav jvf. ISPS. 

  
14h15 – 14h45  Sikkerhed på havne v/ Kim Haaning, Port-Safety 

Hver fjerde drukneulykke sker i havne. Flere havne gennemgår 
byfornyelse, og er ikke længere en indhegnet arbejdsplads. En 
rekreativ havn stiller andre krav til sikkerhed på havnen. 
 

14h45   Afrunding, netværk og kontrol af sikkerhedsniveau 
Har du nogensinde testet dit sikringsniveau? 
I forbindelse med temadagen tilbyder G4S, at I på tomandshånd 
kan få testet Jeres sikkerhedsniveau, sikring og procedurer.  
Få en indsigt i hvad der virker, og hvad der kan forbedres? 
 

 
For yderligere information og spørgsmål, kontakt kommunikationskonsulent i Danske 
Havne, Jonatan Sandager Hansen på 2822 8214 eller jsh@danskehavne.dk. 
 
Der er begrænset mulighed for ekstern deltagelse til arrangementet. 
 
Se mere information på Danske Havnes hjemmeside 
https://www.danskehavne.dk/arrangementer/temadag-maritim-sikring-sikkerhed/ 
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