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ORGANISATION 
 

Denna föreskrift är ett komplement till de kortfattade reglerna i Föreskrifter för Hamn och Varv. 

Föreskriften detaljerar rutiner, arbetsmetoder, medlems- och funktionärsroller och ansvar vid 

sjösättning och upptagning med truck. Säsongens sjösättningar och upptagningar föregås av ett 

omfattande planerings- och förberedelsearbete – i första hand i hamnkaptens regi.  

Sjösättning och båtupptagning i klubbens regi görs med truckar med slinglyft. Klubben disponerar 

flera truckar, de största allokeras för båtar tyngre än 3 ton som landförvaras på nedre plan.  

De mindre truckarna allokeras för båtar med vikt under 3 ton som landförvaras på övre plan.  

Medlem 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. 

Medlems båtvagga (eller bockar) ska uppfylla krav enligt Vaggor och Stöttor på JBS varvsområde. 

Segelbåtar får tas upp med mast, dock kan båt uteslutas om viktsbalans i sling blir för ogynnsamt. 

Vid start av ett pass ska medlem infinna sig senast 20 minuter före start och visa försäkringsbesked. 

Båt hanteras inte om giltig försäkring inte kan styrkas.  

ANSVARSFÖRDELNING 

1. Medlem (bär gul väst)  

Innan aktuell sjösättnings-/upptagningsdag:  

a) I god tid – meddela hamnkapten om du är sjuk, har fått förhinder eller har problem med din båt som 

innebär att din sjösättning/upptagning inte kan hanteras normalt. 

b) meddela också om du har särskilda önskemål om placering av båt med hänsyn till försäljning, arbete 

på båt, plats för båthus mm. Kort notering kan göras i BAS. 

c) töm yttre kylsystem från glykol, kolla att batteriet är friskt och fulladdat, provstarta motorn; 

d) förbered båten för smidig hantering och demontera delar som kan skadas (gösstake, mantåg, givare...). 

Segelbåt med mast ska slacka på vant, demontera bom, och gärna skydda vant och mast. 

e) kontrollera att slingmärken finns och är rätt placerade, att medlemsdekal och märkbricka för 

vagga/bockar är tydliga och väl synliga; 

f) kontrollera att vagga/bockar uppfyller JBS krav, att inställningarna är rätt, att stödplattor har sänkts, 

att pallvirke finns till hands. Hamnbefäl kan neka att båten sätts i undermålig vagga/bockar; 

g) kontrollera och garantera att information om bottenfärg i BAS är korrekt; 

h) medlem som inte själv kan närvara måste utse ersättare som tar medlems fulla ansvar enligt nedan: 

Under arbetet: 

i) Vid incheckning uppvisa giltigt försäkringsbesked och kontrollera registrerade medlemsdata; 

OBS Kom i god tid (20 min.) före start av dagens verksamhet; 
j) delta i säkerhetsgenomgång med hamnbefäl innan start av dagens pass; 

k) komplettera vid behov märkning för bockar/vagga, medlemsdekal  eller slingmärken; 

l) utför av hamnbefäl delegerade uppgifter; 

m) kontrollera att avfendring/madrassering mot truck är tillräcklig för din båt; 

n) ge klartecken till hamnbefäl att slingband sitter rätt på egen båt innan lyft sker; 

o) ledsaga egen båt vid trucktransport, ha uppsikt och varna truckföraren för ev. hinder; 

p) i båt på sjön i väntan på upptagning – vara observant och skyndsamt agera på signal från rampen; 

q) återvända till arbetslaget när egen båt hanterats, och delta under hela arbetspasset till sista båt är klar; 

r) rengöra egen uppläggningsplats efter avslutad sjösättning. 
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2. Hamnkapten (hamnkaptener)  

Planeringsverksamhet 

a) Organiserar och planerar sjösättning och upptagning av båtar; 

b) arrangerar planeringsmöte med funktionärer i god tid innan första  sjösättning/upptagning; 

c) tillser att hamnbefäl/truckförare och övriga funktionärer är inbokade via BAS på tider för pass;  

d) tillser att arbetspassen blir rimligt långa och varvas med raster – för att bibehålla hög säkerhetsnivå; 

e) informerar hamnbefäl och truckförare att flytväst och arbetsskor finns för de som så önskar; 

f) informerar hamnbefäl om att incident/observationsrapport ska göras om man misstänker eller finner 

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; 

g) informerar hamnbefäl/bandansvariga om föreskrift som definierar var/hur slingmärkning ska placeras 

på båt och hur band placeras på båten; 

h) informerar medlem om båt som inte kan ha mast på ur snedbelastningssynpunkt; 

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

3. Verksamhetsansvarig (normalt hamnkapten eller varvschef)  

Före start aktuell dag:  

a) Tillser att körgrind är spärrad och skyltar är uppsatta att inga bilar utan tillstånd får köras i hamnen; 

b) kontrollerar och åtgärdar att inga båtar/trailer eller andra hinder i hamnen försvårar trucktransporterna; 

c) informerar hamnbefäl och förare om speciella flytt eller avvikande svårigheter; 

d) kontrollerar och noterar att medlems båt är försäkrad. 

Under arbetet: 

a) Tillser att verksamheten flyter på effektivt – säkerställer att kompetent personal finns vid rampen och 

vid båtuppställningsplatsen, att truckområden med många båtar prioriteras vid rampen; 

b) delegerar sina uppgifter till Avprickningsansvarig om verksamhetsansvarig måste lämna rampen; 

c) kontrollerar att slingmärken finns/sitter rätt och markera med tejpbit rätta läget om de sitter fel; 

d) vid upptagning utse ledsagare (normalt båtägaren +1) som har uppsikt över för- och akterändar och 

varnar truckföraren för eventuella hinder. 

4. Avprickningsansvarig (utsedd funktionär, bär orange väst) 

a) Tillser att dekaler/märkapparat, slingmärken, märkbrickor/penna, vimplar och medlemsregister finns 

vid hamnkontoret innan start; 

b) kontrollerar/uppdaterar medlems registrerade kontaktdata; 

c) påtalar bristande märkning av dekal, slingmärken – och assisterar med nya märken; 

d) prickar av båtar vid rampen och assisterar verksamhetsansvarig; 

e) övertar Verksamhetsansvarigs uppgifter vid rampen om denne behöver lämna rampen tillfälligt; 

f) kallar in båtar till rampen vid upptagning. 

5. Bandansvariga (bär orange väst) 

a) Ansvarar för säkerheten vid rampen; 

b) hanterar truckbanden på båtar vid rampen; 

c) tillser att krokar/kättingar/band monteras säkert till truck och båt; 

d) tillser i samråd med båtägaren att propelleraxel eller drev inte riskerar att klämmas av banden.  

Vid sådan risk ska en blylina kopplas till slinget och om möjligt optisk kontroll göras innan lyft; 

e) dirigerar truckföraren och kontrollerar att banden inte kommer ur läge eller personer kommer i kläm 

när banden sträcks vid lyft. 
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7. Hamnbefäl vid uppställningsplatsen (bär orange väst) 

Innan aktuell dag:  

      Planerar placering av båtar för ansvarsområdet vid upptagning. 

Hamnbefäls instruktion till medlemmar innan start av dagens verksamhet: 

a) Samlar alla i arbetslaget för genomgång av säkerhetsrutiner, kontrollerar att alla lagmedlemmar är 

närvarande och bär gul väst och informerar att hamnbefälet leder arbetet och delegerar uppgifter; 

b) meddelar och bevakar att medlem ska ha förberett sin båt för smidig hantering, t.ex. provstartat motor, 

demonterat delar som kan skadas - gösstake, mantåg, givare och ev. inre rigg vid mastlyft mm; 

c) meddelar att medlem ska i båtens för och akter fästa en tamp som inte når till marken vid trucklyft båt, 

och att ingen person får befinna sig under truckgafflar eller i, på eller under båt vid lyft/transport och 

att inget arbete (ex.vis kompletterande bottenmålning) får utföras på lyft båt; 

d) meddelar och bevakar att medlem återvänder till arbetslaget när egen båt hanterats och deltar under 

hela arbetspasset till sista båt är klar;  

Under arbetet ska hamnbefäl: 

a) Ansvara för att säkerheten upprätthålls vid uppställningsplatsen och att inga obehöriga (ex.vis barn) 

finns i riskområden för trucken eller vid hantering av vaggor/bockar; 

b) 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; 

c) vid sjösättning ge information om när medlems båt är aktuell för lyft och transport; 

d) utse och instruera medlemmar som lätt kan klättra på stege att gå ombord för att montera/ändra/lossa 

kätting/slingband till truckgafflar; 

e) dirigera truckföraren på uppställningsplatsen och beordra lyft/sänkning av båt efter att medlem gett 

klartecken och är nöjd med slingens placering; 

f) kontrollerar att krokar/kättingar/band är rätt monterade på truck och båt; 

g) tillse att ingen person befinner sig under truckgafflar eller i, på eller under båt vid lyft/transport och att 

inget arbete (t.ex kompletterande bottenmålning) utförs på lyft båt; 

h) kontrollera att slingmärken finns/sitter rätt och att medlemsdekal finns (vid sjösättning); 

i) utse två ledsagare (båtägaren +1) som håller uppsikt för och akter och varnar truckföraren för hinder; 

j) dirigera flytt av vaggor och ev. andra objekt. 

8. Truckförare 

Truckförares kontroll före start av dagens verksamhet: 

a) Kontrollera truck enligt checklista som finns i trucken;  

b) till verksamhetsansvarig rapportera ev. onormalt som kan påverka sjösättning/upptagning och skriva 

incident/observationsrapport; 

c) kontrollera att slingband är felfria och montera dessa innan start; 

Under arbetet: 

a) följer hamnbefäls/bandansvarigs anvisningar för lyft; 

b) är ansvarig för transport efter verksamhetsansvarig/hamnbefäls klartecken; 

c) tillser att ingen åker med på trucken; 

d) noterar i truckpärmen tidpunkter för verksamhetens start, raster och stopp; 

e) efter avslut demontera slingband och hänga upp dem på avsedd plats; 

f) efter avslut notera i checklistan. 

Särskilda säkerhetsbestämmelser för truckförare: 

a) Säkerhetskraven på truckförare är stora, föraren ska därför vara självkritisk och observant på sina 

trötthetssignaler. Truckföraren bör ta en bensträckare och få förfriskningar en gång i timmen - när så 

är möjligt utnyttja naturliga väntelägen; 

b) Arbetspass får vara högst 4,5 tim. utan rast. Med 45 min. rast får ett dagspass vara högst 8 tim. 

c) Om truckförare känner trötthetssignaler ska han begära hos verksamhetsansvarig att avbytare sätts in 

alternativt ta en paus; 

d) Truckförare avgör i samråd med hamnbefäl när hela arbetslaget tar rast. 

 


