
JBS SKYDDSROND  2021-03-19 
Deltagare: Emelie Kreibom, Björn Fehrlund , Jan Eric Nordeberg, Göran 
Granberg, Joakim Länder 

Referensdokument:  SBU ”Säker hamn” och ”Egenkontrol” samt RGS ”Säker 
hamn med råd till Gästhamnar och Klubbhamnar 
 
SÄKERHET OCH FÖRESKRIFTER     Skyddsrond (rött för beslut och ev. åtgärd) 

MEDLEM 
Krav på förtöjning vid boj         Föreskrift finns 
Krav på förtöjning vid Y-bom  Föreskrift finns 
Krav på vaggor och bockar  Förskrift finns 

Användning av mastkranar  Föreskrift finns 
Användning av motorkran  Får endast användas av varvschefer 
Användning av slip vid trailerramp Endast funktionärer som använder slip 
Masthus och mastvagn  Inga föreskrifter behövs 

Hjärtstartare   Anges på hamnplansch 
Förbandslådor   Anges på hamnplansch 

Brandskydd i hamnen  Brandsläckare på hamnplansch. Info finns i brandpärm. 
                                   men borde ges till medlemmar.  Se bilaga ”Brandskydd i 
   båtklubbar”  
Brandskydd ombord  Info finns i brandpärm  men borde ges till medlemmar.  
   Se bilaga  ”SXK Brandskydd” 

Säkerhetsplan  och utbildning En säkerhetsplan borde upprättas som anger åtgärder
   vid olycka. Finns idag bara för miljöolycka . 
   Viktigt att alla får utbildning speciellt nya medlemmar. 
   Se bilaga  RGS ”Säker hamn” 
 
Elanvändning   Skyltning och info finns på hemsida 

Vatten i hamnen  Skyltning 
Användning av toalettsugtömning Skyltning 
Användning av utslagvask för toaletter Skyltning 

Användning av verkstad  Skyltning 

Besiktning av båt  Broschyr på hemsidan. Info om besiktningsman finns 

Incident och observationsrapport Finns på hemsidan 
Skadeanmälan  Finns på hemsidan 



KLUBBEN 
Skyddskommitté och skyddsombud 
Protokoll från skydds kommittémöten Finns på hemsidan 
Protokoll från skyddsronder  Finns på hemsidan 
SBU checklista   Finns på hemsidan 
Incident och observationsrapporter  Finns på hemsidan 

Arbetsmaskiner (röj såg och övrigt) 
Kontroll och besiktning  Kontroll att de som använder röjsåg har utbildning vilket 
   är arbetsmiljökrav. 

Band till truckar  Ok, kontrollerade tillsammans med vice varvschef 
Kontroll och besiktning 

Bastu   Jordfelsbrytare bör finnas  
Kontroll och underhåll     

Bojflotte   Underhåll har gjorts. Gör kort föreskrift (SK Björn) 
Användning, kontrollföreskrift, underhåll och besiktningsprotokoll 

Brandskydd   Ok 
Kontrollföreskrift, underhåll och besiktningsprotokoll 

Bryggor, trailer- och strandplatser (bojar, y- bommar, stegar, livbojar, övrigt) 
Kontroll, underhåll och besiktning Bryggor ok. Vid alla brandsläckare bör finnas brandskylt  
   på stolpe. Vi bryggstolpe extra skylt som också syns från 
   bryggan. Ev. markeras brandsläckare med randig tejp? 
   SBU säkerhetsföredrag påpekade det viktiga att lätt se 
   brandsläckarplacering från båt vid brygga 
   SBU påpekade också att ha stor vit belyst skylt 
   vid bryggnock. Vågbrytaren är inte inritat på 
   sjökort! 
   Förslår också vindstrut på nocken. 
   Extra lös stege placerad mitt på brygga 6 som är hög. 
   Föreslår att alla räddningsstegar får gröna reflexband. 
   Se bifogad bild från SBU Säker hamn. 
 

Elektriska installationer Kontrollföreskrift och besiktningsprotokoll tas fram i 
samarbete med el. gruppen (SK Joakim) 
El. gruppen bör signera utförda kontroller 

Kontrollföreskrift, underhåll, besiktningsprotokoll 

Förbandslådor  Ok klubbhus och hamnkontor. Påfyllning i verkstadsdel. 
Kontroll och underhåll 



Grind, motordriven   Ok. Externt underhåll och besiktning har 
    gjorts. Föreskrift anslagen. Ok ” Kassaskåp” 
    med nyckel för grind vi strömavbrott 
Kontrollföreskrift,  besiktningsprotokoll         

Grind, manuella   Föreskrift anslagen 
Kontrollföreskrift och underhåll 

Hjärtstartare    Ok men kontrolldatum bör anges/signeras. 
Kontroll och underhåll 
 
Kompressor vid brygga 6   Föreskrift finns men bör uppdateras (SK) 
    El. kontroll bör göras av el. gruppen. 
Kontrollföreskrift, underhåll och besiktningsprotokoll  

Kompressor fast vid hamnkontor  Ok och extern besiktning var 3:e år 
Kontrollföreskrift, underhåll och besiktningsprotokoll 
 
Kompressor mobil vid hamnkontor  Ta fram föreskrifter (SK). Varvschefer 
    kollar. 
Kontrollföreskrift, underhåll och besiktningsprotokoll 

Mastkranar med elvinsch   Ok  
Kontrollföreskrift, underhåll och besiktningsprotokoll  
 
Mastkran manuell   Ok 
Kontrollföreskrift, underhåll och besiktningsprotokoll 

Masthus taljor   Ok 
Kontroll och underhåll 

Mast och övriga vagnar   Varvschefer kollar 
Kontroll och underhåll 

Motorer och båtar    Ok för JBS enligt vice varvschef 
Kontroll och underhåll   Jollesektions båtar bör kollas  

Klubbhus (kök, bastu, varmvattenberedare, toaletter)      Ok, utrymningsskylt, timer   
Kontroll och underhåll   kaffebryggare/spis 
    VVS och el. grupp bör kolla  
    varmvattenberedare. El. grupp kollar alla 
    jordade el. uttag och automatisk 
    vattenavstängning. 
    Belysning ska monteras på klubbhus södra 
    gavel mot trapp. 
    Är el installation för värmepump ok på 
    klubbhusets utsida? 
Miljöstation (länspump, absorberande material mm)  Ok 



Kontroll och underhåll 
 
Ramp för truck   Ok 
Kontroll och underhåll 

Ramp för trailerbåtar  Ok. Ny belysning monteras på förrådsgavel 
Kontroll och underhåll 

Slipspel    Föreskrift framtagen. Besiktning vid 
    sjösättning. Nödstopp bör monteras. 
Kontrollföreskrift, underhåll och besiktningsprotokoll 

Toalettsugtömning   Koll i vår men automatavstängning 
    fungerade inte tidigare. 
Kontroll och underhåll 

Traktor    Ok. Försäkrad. 
Kontrollföreskrift, underhåll och besiktningsprotokoll 

Truckar    Föreskrifter finns. Anmärkningar, se 
    bifogad lista ”Sammanställning checklista.” 
Kontrollföreskrift, underhåll och besiktningsprotokoll 

Truckförare     
Kontrollföreskrift i truckar   Ok  
Föreskrift för Upptagning och sjösättning  Ok men ev. uppdateringar innan 
    sjösättning bl.a. bandansvarigs roll 

Trappor i hamnen   Ok 
Kontroll och underhåll 

Vaggor och bockar   Föreskrifter finns. Hamnbefäl bör kolla vid 
    sjösättning 
Kontroll och besiktningsprotokoll 

Vakttorn    Ok 
Kontroll och underhåll 

Verkstad och maskiner    Ok 
Kontroll och underhåll 
 
VVS    Kontrollförskrift bör tas fram (SK) och 
    användas av VVS gruppen 
Kontrollföreskrift, underhåll och besiktningsprotokoll         Obs kranen vid utslagsvask bör justeras/
    bytas. Dropp läckage stänger av vattnet.  

Corona Regler    Information bör anges på hemsida och i 
    hamnen. Se SBU bilagor.  


