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Jakobsbergs Båtsällskap 
 
Rapport från skyddsrond 2020-03-21 
 
Skyddsrond genomfördes av Göran Granberg ordförande JBS, Joakim Länder skyddsombud, Björn 
Fehrlund vice skyddsombud. 
 
Skyddsronden utgick från Brygga 6 och masthuset vidare söderut, ut på alla bryggor, förbi 
jollesektionen, strandplatser, runt övre södra, vidare förbi klubbhuset, övre plan, vaggvägen, förbi 
miljöstationen.  
 
Nedan är de punkter som noterades för förbättringsåtgärder. 
Generellt: 

1. För brandsläckare befanns skyltning vara ofullständig, urblekta och saknade skyltar. 
Samtliga brandsläckare ska ha synlig skylt på skåpet samt extra skylt på stolpen ovanför 
skåpet. Vid bryggfäste sätts skyltar på stolpen åt båda håll (ut mot bryggan resp. mot land). 
Åtgärder behövs. 

2. Undersök även om brandsläckare tas ut från skåp och skakas vid brandskyddsinspektion. 
 
Brygga 6: 

3. Villkor för gästande båt skall anslås, värd skall anges. Får ej förväxlas med gästhamn. 
4. Hamnkarta anslås längst ut på piren. 
5. Extra mindre kompressor i elskåp vid bryggans fäste mot land används inte. Monteras bort. 

 
Masthus: 

6. Maxlaster för traverser skall anges. 
7. Plats för täckställningar skall anges. 
8. Brandsläckare skall ha skyltning som syns från både brygga och land. 

 
Vakttorn: 

9. Lejdare upp till vaktkur uppfyller bestämmelser i AFS 2009:2 och är godkänd. 
Arbetsmiljöverket förordar dock trappa och möjligen ska sådan monteras i framtiden. Se 
slutet detta dokument. 

 
Övre Södra Hamnplan: 

10. Varningsskylt för elledningar har fallit ner. Inte JBS ansvar dock är EON påtalade men inget 
har hänt. 

 
Klubbhus yttre: 

11. Belysning behövs i sydvästra hörnet då det finns syllar utlagda som trappsteg och syns 
dåligt i mörker. 

 
Trappa Vaggvägen: 

12. Trappa mellan Vaggvägen och övre plan saknar handräcke på nedre halvan. 
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Utdrag ur; 
AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning 
Trappor och fasta stegar 
57 § Trappor ska vara betryggande ur skyddssynpunkt och dimension- erade efter antalet som arbetar och 
verksamhetens art. 
58 § Mellan en dörr och en nedåtgående trappa eller ett enstaka trappsteg ska det finnas ett trapplan som är 
tillräckligt stort utifrån risken för fall. 
59 § För tillträde till plattformar, balkonger och liknande utrymmen ska det finnas en fast 
uppstigningsanordning. I första hand ska en trappa väljas. 
En fast stege som är högre än 6 m ska ha skydd som hindrar fall. 
planet behöver ge utrymme för att en gående ska kunna stanna upp före trappan vid nedåtgående och kunna 
öppna dörren på ett säkert sätt vid uppåtgående. Trapplanet bör normalt vara lika djupt som trappan är bred. 

 


