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Kommentarer

Åtgärd Kostnad Ansvarig

Truckarnas kondition 1. Bärsystem, kättingar, hydraulslangar 
eller andra vitala komponenter brister
2. Lågt lufttryck i däck ger ostadighet.

M M 1. Årlig grundlig besiktning + ev. åtgärder
1 o 2. Inspektion mot checklista inför körningar.
1 o 2. Truckförare skall rapportera observerade 
brister.
2. Behövs bättre kompressor för att fylla däcken?

0 Varvsch. Vem gör årlig (noggrann) besiktning?
Checklista utarbetas av Pelle i samråd med 
Sme-Lasse och Janne Nordeberg.
Kontrollera mot checklista (och signera): 
Hasse K + Sme-Lasse

Trucktransport - kollision Truck med hängande båt kör emot föremål 
(t.ex. annan båt)

H L Skärpning av rutiner för truckförare och ledsagare 0 Hmnkpt Pelle gör Hamnbefäls säkerhets- och 
arbetsinstruktion i samverkan med hamnbefäl 
(Kent H eller Micke L)

Trucktransport - alltför tung last Truck kan välta p.g.a. g-kraftsfaktor vid 
gupp eller ojämnheter i marken.

H L JA Förse blå truck med tillförlitlig våg. Testa kapacitet. 
Skapa dispenslista?

?

Truckarbete vid rampen 1. Mycket folk kring rampen (även barn!)
2. Truckgafflar skadar mantåg, stöttor

H L JA 1. Info till föräldrar. 2. Info till båtägare
1, 2: Rampansvarig skall ha full kontroll

Trucklyft: Slingband slitna eller 
åldrade.

Slingband brister L H JA Regelbunden visuell kontroll av skador på banden. 
Hålla koll på inköpsdatum för ev. ålderskontroll mot 
branschpraxis. 
Skapa en instruktion för ansvariga.

0 Hur kontrollera banden? Undersök om 
branschpraxis finns, skapa instruktion. Hasse 
K ?

Trucklyft: Kätting för sträckning 
av slingband inte inlagd korrekt i 
skåra

Kätting rappar ur, båt tappas M M JA Skärpning av rutiner för "Rampansvarig" resp. 
hamnbefäl

0

Båt som hänger i truckbanden 
gungar/skaver mot truck

Skador på transporterad båt H L 1.Skärpning av krav på truckförare.
2. Madrassering

1:  0kr.
2: 10 kkr

1: Hmnkpt
2: Varvsch

Båt placeras i vagga Båt skadas av för högt fastsatta stöttor Instruktion för hamnbefäl att noga kontrollera 
nedsättning i vagga.

På/avmastning JBS kranutrustning (t.ex. vajer) brister L M JA Periodisk kontroll av vajer, vinschdetaljer. 0
På/avmastning Mast faller vid pågående på/avmastning 

p.g.a. medlems bristande materiel, eller 
otillräckligt manskap för hanteringen

M M JA Medlemsinfo om risker, krav på hållbar materiel, krav 
på säker bemanning mm

0

Uppställning av trailerbåtar på 
den sluttande Gräsplanen

1. Båt välter. Gräsplanen jämnas

Snöröjning med traktor Vaggor/båtar skadas M L Speglar, bättre strålkastare på traktor?
Obevakad elanvändning Brand p.g.a. överhettning eller 

gammal/felaktig elinstallation
L S Formulera tydligare krav för elanvändning.

Eluttag med låg säkring för laddning ?
Eluttag med timer (1 tim?) för 10A ?

JBS maskinella utrustning JBS egna maskiner och handverktyg har 
ändrats/påverkats så att säkerheten har 
reducerats. Personskaderisk!

L M JA Kontroll av att maskiner inte används utan att alla 
säkerhetsdetaljer är intakta.

Arbete på bojflotten Vajer/rep brister vid bojstenslyft L L JA Periodisk kontroll av vajer, vinschdetaljer.
Arbete på bojflotten Sten tappas, flotten tiltar, funktionär faller i 

vattnet
L L JA Bojinspektörer ska arbeta i dagsljus med högt 

säkerhetsmedvetande, bära flytväst.
0

Arbete med bojstenar vid 
stendepå

Bojfunktionär kommer i kläm eller skadas 
vid travers/stenhantering

L L JA Bojinspektörer ska arbeta i dagsljus med högt 
säkerhetsmedvetande.

0

Medlem har bristfälligt 
förtöjningsgods 

Redlös båt skadas och/eller skadar andras 
båtar.

M M 1. Inskärpa krav på förtöjningsgods. 
2. Fullgör besiktningar. Uppföljning att åtgärder 
vidtas.

Bristfälligt sjömanskap eller hårt 
väder

Medlem skadar egen eller andras båtar vid 
förtöjning

M L Anskaffa Y-bommar? 200 kkr? Förslag föreligger att bygga om och förbättra 
brygga 2 med Y-bommar som testfall.

Stormvindar 1. Båtar välter
2. Sönderfallande båthus skadar 
omgivande båtar
3. Bojstenar ligger inte kvar

M S 1. Intensifierad daginspektion vid hårt väder. 
Kontrollera vaggorna på båtar med mast. Kontrollera 
kölpallningar, bör vara tvärsgående.
2. ?
3. Öka stenstorlek i samband med besiktning

0 Kjell C tar hand om vaggkontroll i vår.
Normgivande kriterier för vaggans 
konstruktion/storlek saknas?

Sättningar i marken
Extrema snömängder
Extrem kyla Kompressorn går sönder - båtar 

frysskadas.
L S 1. Jourtjänst som vanligt

2. Beredskapsplan vid kompressorhaveri
1: 0 kr
2: ?

FÖRKLARINGAR:
Låg Medel Hög R-nivå L/M/H = Risknivå Låg/Medel/Hög

KONSEKVENSNIVÅ:     Liten

Medel

Stor Risk P? = Risk för personskador?

VERKSAMHET / SITUATION RISK R-nivå 
L/M/H

Kons.
L/M/S

Risk
P?

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Riskmatrisen används på följande sätt:
Liten risk, små konsekvenser: Kan lämnas utan åtgärd.
Medelrisk, måttliga konsekvenser: Bedöm från fall till fall
Hög risk och stora konsekvenser: Åtgärda!

Kons. L/M/S= 
Konsekvener för materiella skador om risken 
utfaller är Liten/Medel/Stor

Sjösättning/Upptagning

Landförvaring/vårrustning 

Bojinspektioner

Förtöjning och trafik i hamnen

Vädrets makter

R I S K N I V Å
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