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Dagordning 

Presentation av skyddskommittén. 
Diskussion om vilka risker som förekommer i samband med sjö- och torrsättning. 
Hur ska vi på ett enkelt sätt minimera risker vid truckarbete? 
 
Nedan listas de identifierade områdena som kom upp till diskussion. 

1. Det påpekas att den ”Gula” trucken fungerar dåligt vid lyft. Cylinder trasig?  
Göran meddelar att detta kommer att åtgärdas innan upptagning 2019.  
 

2. Riskområden och möjliga lösningar  
a) Det farligaste momentet är att man lägger kättingen felaktigt i klykan innan lyft. 
Hamnar den fel kan den lossna vid lyft vilket gör att båten kan åka ner. Idag är det för 
många som hanterar kättingen och väldigt sällan.  
Lösning? Vi bör införa en eller två personer som är dedikerade för detta arbete per 
grupp. Dessa får då instruktioner ifrån hamnbefäl innan start. (Nedan kallat 
kättingperson) 
 
b) Många gånger är det mycket personer under och runt båtarna.  
- Bör det finnas en frizon? Det ska aldrig vara personer under båt vid lyft eller bakom 
vaggan.  
Lösning? Verksamhetsansvarig/Hamnbefäl måste vara tydliga och se till så att ingen är 
runt båtarna vid lyft. 
 
c) En annan risk som också är vanligt förekommande, dock inte truckrelaterat är de 
fall när en medlem snabbt skall upp på sin båt och slarvar med stegen. Mycket lätt 
hänt att stegen kanar och medlem ramlar. 
Lösning? Detta kan även lösas om vi inför två dedikerade kättingpersoner som får  
information om dessa risker och kan se till att få hjälp med stegen.  



 

3. Vid upptagningen upplevs att det finns en hel del undermåliga vaggor/ uppallningar. 
Riskmoment att pallningen/ vaggan viker sig. Detta kan medföra både personskada 
och båtskada. Ofta står fler personer under vaggan för att skruva in sista stöttorna 
innan båten läggs på plats.  
 
Lösning?  En inventering av vaggor, förslagsvis på våren. 
Vem ska göra den? Hamnkapten, hamnbefäl? 
SK framför vikten att göra en ”incidentrapport” om man misstänker undermålig 
vagga. 
 

4. Hur ska vi undvika kollision och skador på andra båtar vid transporten av båtarna? 
Förut användes alltid två personer som gick på vardera sidan om båten för att 
underlätta för truckföraren och kunna varna vid ev. kollision. Bör vi införa detta igen?  
Lösning? De flesta verkar eniga om att detta bör införas igen.  
 
Kan backkamera och backspeglar underlätta? 
Det låter som att backkamera inte är aktuellt även om en del var positiva till detta. 
Backspeglar är bra men kommer sitta i vägen när man lägger upp slingbanden.  
Lösning? Provinstallera backspeglar på någon truck 
Även blixtjust bör finnas på alla. (Viss osäkerhet råder om det finns idag då truck 
backar) 
 
 

5. Många anser också att det är trångt i hamnen ex långliggare som ligger fel i hamnen.  
Lösning? Hamnkapten planerar detta 
Övre plan borde eventuellt byta riktning där det idag är enkelriktat.  
Lösning? Kan varvchef utreda detta? 
 

6. Hur ska vi kunna sortera båtarna på rätt sätt så att båtarna som behöver använda blå 
truck ligger på södra sidan?  
Lösning? Kan detta läggas in i BAS på något sätt av hamnkapten 
Viktigt att inte bara båtägare anger att de vill använda den blå för att de tycker den 
verkar bättre än övriga. 
 

7. En risk för att truckarna kan gå sönder vid lyft av vissa större segelbåtar med mast på. 
Det gör att trucken blir snedbelastad. (Bavaria 37)  
Lösning? Ska vi förbjuda att båtar över en viss vikt får tas upp med mast på?  
Det är också bra att samtliga båtar som idag ligger med masten på ska märka ut sina 
stag, för att förhindra att man ev. stöter mot dessa. Inre stag bör kopplas loss. 
Lösning? Bör vi ha föreskrifter om hur dessa båtar ska hanteras? 
 

8. Idag sitter många slingmärken fel, vi har diskuterat om vi bör införa våra egna 
slingmärken som sätts dit. Även diskuterat om vi bör införa klistermärken för att 
märka ut vart drevet sitter?  
Många anser att det inte är någon vits, då många båtägare inte vill sätta upp några 



klistermärken alls.  
Lösning? Efter diskussioner är det bäst att behålla nuvarande slingmärken men en klar 
instruktion att de sitta upptill där banden ligger mot skrovet och att medlem verkligen 
märker på rätt ställe. 
 
Hasse meddelar att det finns en metod för att undvika att man lyfter fel och skadar 
drevet. Man använder en blylina som redan finns i klubben.  
Lösning? Kan vi be Hasse skriva en instruktion på hur denna skall användas? 
 

9. Truckarna bör få tydliga nummer för att undvika missförstånd.  
Lösning? Införs av varvschefer 
1= Blå ,  2 = Gul, 3= Roströd, 4 = Orange truck 
 
 

10. En incident/ observationsrapport bör göras varje gång man misstänker eller finner ett 
fel med någon av truckarna eller när något inträffar i hamnen. 
Det behöver inte alltid ha hänt något för att fylla i en sådan. Det är bra att fylla i innan 
så att åtgärd kan göras innan en incident inträffar.  
Lösning? Emelie gör en ny rapport och utgår från blanketten som idag heter 
skadeanmälan och finns på hemsidan. Denna bör sedan skickas in till 
Skyddskommittén och maskinansvarig då gäller maskiner. 
 
Lösning? I varje truck skall också finnas en loggbok där man kan notera när trucken 
användes och om några fel påträffats.  
Blanketten Checklistan för användning av truck skall användas innan varje påbörjad 
truckkörning.  
 

11. Alla är eniga om att samtliga truckar bör utrustas med korgar för att lägga upp 
slingbanden i.  
Lösning? Införs av varvchefer/maskinansvariga 
 

12. Skyddsutrustning. 
Bör vi köpa in någon typ av skyddsutrustning? 
- Flytvästar till de som står vid rampen. 
- Diskuterades om hamnbefäl och truckförare ska ha skyddskor med stålhätta.  Några 
vill ha detta. 
Lösning? Köp flytvästar och tillfråga de som vill ha skyddsskor 
 

13. Hur gamla är slingbanden och hur kontrolleras de? En rutin för detta bör införas. Finns 
en max livslängd? Oavsett hur mycket eller lite de används? Gäller även 
förlängningsbanden. 
Ny genomgång bör göras. Eller bör vi bara köpa in nya? Priset verkar inte vara så högt 
på dessa. 
Lösning? Inför numrerade band och årlig besiktning (varvschef) 
 

14. Märkning av gafflar 
Märk gafflar på mitten så underlättas för tryckföraren 



Lösning? Införs av varvschefer 
 

15.  Bör vi ha en ny utbildning för truckförare?  
- Ja. Där även hamnbefälen deltar.  
Förslag: Ta lärdom av de stora varven? Kanske studiebesök på ex Bullandö Marina.  
Lösning? SK tar kontakt med Bullandö för studiebesök 
 

16. Ansvarsförhållanden 
Verksamhetsansvarig finns vid rampen och har huvudansvar där och har ett 
övergripande ansvar under sjösättning/upptagningsdagarna 
 
Hamnbefälhar har huvudansvar för respektive grupp med koppling av band mm 
Truckförare har ansvar då band kopplats och fått klartecken för lyft 
Medlem har ansvar för att ge klartecken att band kopplats på rätt ställe och att 
slingmärken finns. 
Lösning? SK uppdaterar ”Föreskrifter för hamnbefäl respektive truckförare” och dessa 
ska sedan användas. 

 
17. Truckar 

Olika problem finns och idag oklart hur detta rapporteras 
Bromsar släpper inte på vissa truckar 
Broms fungerade inte på en truck 
Oljeläckage på flera truckar (miljöproblem) 
Däckstatus? 
 
Underhålls- och besiktningsföreskrifter bör finnas  
Lösning? SK tar fram med hjälp av maskinansvarig 
Se även punkt 10 med skriftlig incident/ observationsrapport som införs 
Besiktning av proffs? 
Lösning? Provas på en truck 

 
18. Rekommendationer för truckar 

Joakim delade ut broschyren säkert truckarbete 
 
19. Sammanfattning 

SK tackade alla för bra förslag och sammanfattar och informerar styrelsen för beslut 
 
 


