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ALLMÄNT 
Denna föreskrift är ett komplement till de kortfattade reglerna i Föreskrifter för Hamn och Varv. 
Föreskriften detaljerar rutiner, arbetsmetoder, funktionärsroller och ansvar vid sjösättning och 
upptagning.  
Säsongens sjösättningar och upptagningar föregås av ett omfattande planerings- och 
förberedelsearbete – i första hand i hamnkaptens regi.  

Styrelsen beslutar om dagar för sjösättning och upptagning. 
Sjösättning och båtupptagning arrangerat i klubbens regi görs med truckar med slinglyft. 
Klubben disponerar flera storlekar av truckar varvid de största allokeras för båtar med vikt större 
än 3 ton som landförvaras på nedre plan. De mindre truckarna allokeras för båtar med vikt under 
3 ton som landförvaras på övre plan. Medlemmarna bokar sin upptagning via BAS på de valbara 
dagar som styrelsen beslutat om. Sjösättning sker i omvänd ordning så vid bokning av 
upptagning bestäms också sjösättningsdag. Arbetet genomförs under ledning av ett antal 
funktionärer och båtägarna organiserade i arbetslag. Båtägarna tillhandahåller material för 
uppställning av båten (vagga eller bockar) som uppfyller krav angivna i Vaggor och Stöttor på 
JBS varvsområde. Segelbåtar får tas upp med mast, dock kan vissa båtar uteslutas från det om 
viktsbalans i sling blir för ogynnsamt. Innan start av ett pass ska medlemmen infinna sig 20 
minuter före för incheckning och uppvisande av försäkringsbesked. Inga båtar hanteras om 
inte giltig försäkring kan styrkas. 

Vid incheckning för sjösättning kontrolleras också vilken bottenfärg som båten har och var 
båten har sin huvudsakliga förtöjningsplats. 

ANSVARSFÖRDELNING 
2.1  Hamnkapten (hamnkaptener)  
Organiserar och planerar sjösättning och upptagning av båtar 
- arrangerar planeringsmöte med hamnbefäl i god tid innan första  sjösättning/upptagning. 
- tillser att hamnbefäl/truckförare och övriga ansvariga via BAS har bokat in tider för pass  
- informerar medlem om båt som inte kan ha mast på ur snedbelastningssynpunkt  
- informerar hamnbefäl om att flytväst och arbetsskor finns tillgängliga för befäl/truckförare som 
så önskar. 
- informerar hamnbefäl om att en incident/observationsrapport ska göras varje gång man 
misstänker eller finner ett fel på truckar/utrustning eller arbetssätt som påverkar säkerheten. Det 
behöver inte alltid ha hänt något för att fylla i en sådan rapport utan det kan vara ett förslag till 
åtgärd innan en incident inträffar. 
- informerar hamnbefäl/bandansvariga om föreskrift som definierar var/hur slingmärkning ska 
placeras på båt och hur band placeras på båten. 

- tillse att alla hamnbefäl har fått sina sjösättning/upptagningslistor i god tid före aktuell dag. 

2.2  Verksamhetsansvarig (hamnkaptener, varvschefer eller utsedd funktionär) bär orange väst 
och är huvudansvarig för aktuell dag. 

Innan start:  
 -tillser att körgrind är låst och skyltar är uppsatta om att inga bilar utan tillstånd av 
verksamhetsansvarig finns i hamnen under truckkörningarna vid sjösättning/upptagningsdagarna. 
- kontrollerar och åtgärdar att inga båtar/trailer eller andra hinder i hamnen försvårar 
trucktransport med båt. 
- informerar hamnbefäl och förare om speciella flytt eller annat 
- kontrollerar och noterar att medlems båt är försäkrad  
- efterfrågar och noterar båtens bottenfärg och huvudsakliga förtöjningsplats 



 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

Föreskrift för upptagning och 
sjösättning med truck  

Sid. 2 (4) 
2019-10-18 

Under arbetet: 
- tillser att tillräckligt med personal finns vid rampen 
- dirigerar truckföraren vid rampen och är den som beordrar sänkning av båt vid sjösättning 
- tillser att inga obehöriga (exvis barn) finns i riskområden för trucken eller vid hantering båten.  
- tillse att ingen person befinner sig under truckgafflar eller i, på eller under båt vid lyft/transport 
och att inget arbete utföras på lyft båt 
- Kontrollerar att avfendring/madrassering mot truck är tillräcklig 
- kontrollerar att medlemsdekal och slingmärken finns/sitter rätt och markera med tejpbit rätta 
läget om de sitter fel. 
- vid upptagning utse  en ledsagare (normalt båtägaren) som håller i en förtamp vid 
trucktransport och har uppsikt samt varnar truckföraren för ev. hinder 
- tillser att Avprickningsansvarig kallar in båtar vid upptagning 
- delegerar sina uppgifter till Avprickningsansvarig om verksamhetsansvarig tillfälligt måste 
lämna rampen för att assistera hamnbefäl. 

2.3 Avprickningsansvarig (utsedd funktionär) bär orange väst 
- tillser att dekaler/märkapparat, slingmärken, märkbrickor/penna, vimplar och medlemsregister 
finns vid hamnkontoret innan start 
- kontrollerar medlems adressdata /uppdaterar 
- aktivt påpeka för medlem att dekal, slingmärken och märkbricka (för bock/vagga) måste finnas 
- prickar av båtar vid rampen och assisterar verksamhetsansvarig 
- övertar Verksamhetsansvariges uppgifter vid rampen om denne behöver lämna rampen 
tillfälligt. 
- kallar in båtar till rampen vid upptagning 

 

2.4 Hamnbefäl vid uppställningsplatsen bär orange väst 
Anvisar uppläggningsplatser, dirigerar truckförare, styr verksamheten med vanliga medlemmar i 
arbetslag vid upptagning och sjösättning 
Innan aktuell dag: 
- Planerar placering av båtar för ansvarsområdet 
Innan start: 
samlar alla i arbetslaget för genomgång och samtidigt kontrollerar att all a lagmedlemmar är 
närvarande och bär gul väst och informeras medlemmarna om att: 
- hamnbefälet leder arbetet och delegerar uppgifter till arbetslaget 
- att medlem hela tiden är vaksam på hamnbefälets instruktioner 
- medlem har förberett båten för smidig hantering och demonterat delar som kan skadas 
(gösstake, mantåg, givare och ev. inre rigg vid mastlyft mm) 
- medlem ska i båtens för montera en tamp som inte når till marken vid trucklyft båt  
- ingen person får befinna sig under truckgafflar eller i, på eller under båt vid lyft/transport och 
att inget arbete (exvis bottenmålning) utföras på lyft båt 
- Ingen medlem får åka med truck 
- medlemmar deltar under hela arbetspasset till sista båt är klar och återvänder till arbetslaget när 
egen båt tagits upp eller sjösatts 

Under arbetet: 
- att vid upptagning dirigera ut medlem att köra sin båt till rampen i god tid och i rätt 
ordning - så att inte truckarna behöver stå och vänta vid rampen 
- att vid sjösättning ger information om när medlems båt är aktuell för lyft och transport 
- utser och instruerar medlemmar som lätt kan klättra på stege och gå ombord för att 
montera/ändra/lossa kätting/slingband till truckgafflar 
- dirigerar truckföraren på uppställningsplatsen och är den som beordrar lyft/sänkning av båt 
efter att medlem gett klartecken och är nöjd med slingets placering. 
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- kontrollerar att krokar/kättingar/band är rätt monterade på truck och båt 
- tillser att inga obehöriga (exvis barn) finns i riskområden för trucken eller vid hantering av 
vaggor/bockar  
- tillse att ingen person befinner sig under truckgafflar eller i, på eller under båt vid lyft/transport 
och att inget arbete (ex bottenmålning) utföras på lyft båt 
- kontrollerar att avfendring/madrassering mot truck är tillräcklig 
- kontrollerar att slingmärken finns/sitter rätt och att medlemsdekal finns (vid sjösättning) 
- utse en ledsagare (normalt båtägaren) som håller i en förtamp vid trucktransport och har uppsikt 
samt varnar truckföraren för ev. hinder 
- dirigerar flytt av vaggor och ev. andra objekt 
 
2.4 Bandansvariga bär orange väst 
Hanterar truckbanden på båtar vid rampen vid upptagningar (deltar ej vid sjösättning) 
- monterar krokar/kättingar/band till truck och båt. 
- justerar bandens placering på skrovet i samråd/samarbete med båtägaren med speciellt 
beaktande att segelbåtsdrev inte kommer i kläm. 
- vid risk för sling runt axel eller drev ska en blylina kopplas till slinget och om möjligt 
optisk kontroll göras innan lyft 
- dirigerar truckföraren att lyfta båten när medlemmen gett klartecken och är nöjd med slingets 
placering samt kontrollerar att banden inte kommer ur läge när banden sträcks. 

2.5 Truckförare 
- före start kontrolleras truck enligt checklista som finns i trucken 
 - till verksamhetsansvarig rapportera ev. onormalt som kan påverka sjösättning/upptagning och 
skriva incident/observationsrapport 
 - kontrollera att slingband är felfria och montera dessa innan start 
- följer hamnbefäls/bandansvarigs anvisningar för lyft 
- är ansvarig för transport efter verksamhetsansvarig/hamnbefäls klartecken 
- om truckföraren lämnar trucken under pågående verksamhet får den inte vara igång och 
handbroms ska vara inkopplad 
- tillser att ingen åker med på trucken 
- efter avslut demontera slingband 
- efter avslut notera i checklistan 

2.6 Medlem bär gul väst  
Medlem som inte kan närvara måste utse ersättare som tar medlemmens fulla ansvar som är: 
- att slingmärken finns/sitter rätt och att medlemsdekal är synlig 
Slingmärkens placering ska vara gjord enligt ”Instruktion för placering av slingmärken”, 
se hemsidan Medlemmarnas sidor/Hamnen/ Upptagning/sjösättning 
- ha förberett båten för smidig hantering och demonterat delar som kan skadas (gösstake, mantåg, 
givare och ev. inre rigg vid mastlyft mm) 
- att vagga/bockar uppfyller JBS krav och är klargjord 
(hamnbefäl kan neka att båten sätts i undermålig vagga/bock som inte uppfyller JBS krav) 
- i god tid innan start har visat giltigt försäkringsbesked och angivit båtens bottenfärg och 
huvudsakliga förtöjningsplats 
- kontrollerar att alla medlemsdata är aktuella och  
tar vid behov märkbricka för bockar/vagga, medlemsdakal  eller slingmärken 
- deltar i säkerhetsgenomgång med hamnbefäl innan start  
- utför av hamnbefäl delegerade uppgifter 
- ger klartecken till hamnbefäl att slingband sitter rätt på egen båt innan lyft sker 
-hålla i förtampen vid trucktransport och har uppsikt samt varnar truckföraren för ev. hinder 
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- deltar under hela arbetspasset till sista båt är klar och återvänder till arbetslaget när egen båt 
tagit upp eller sjösatts 
- har gjort rent på egen uppläggningsplats vid sjösättning 

 


