BEST PRACTICE FOR
LANDGANGSFORHOLD PÅ FISKESKIBE
Eksempler og best practice vedrørende, hvordan du
etablerer sikker adgang mellem skib og kaj

Mindre trawler med
sikker landgang og god
belysning

Låge i søgelænder og
trin i skibsside

Muslingebåd med
kantet trin i lønning og
gribestang

Større industrifiskeskib
med sikker landgang

Hvis du ikke kan sætte en landgang, skal du på anden vis kunne
komme sikkert til og fra borde. Aftal derfor om bord, hvordan I
sikkert kommer om bord og i land.

OM BORD PÅ SKIBET
TAG HØJDE FOR
Tilstrækkelig

Ordentlig

belysning

fortøjning

Er der tilstrækkelig belysning
hele døgnet, enten fra kaj eller
skib?

Muligvis forskellen på om skibet
ligger langs kaj eller driver ud i
havnebassinet

Ryddeligheden

Øget risiko for fald

Udstyr m.m. bør ikke ligge på
dækket eller besværliggøre
adgang på skibet

Fx ved forekomst af is
på dækket

Håndfang, scepter, hånd-

Midlertidig ændring i

tag el. lign.
Kan der gribes fat fra både
skibet og kajen?

Skridsikre trin
Er trin/lønning skridsikkert?
Indvendige trin på skibet er en
fordel, også i tilfælde, hvor
landgang kan sættes

højdeforskel mellem
skib og kaj
Fx i forbindelse med losning

VED KAJ– OG HAVNEFACILITETER
TAG HØJDE FOR
Belysningen på kajen

Vind, vejr og årstid

og på skibet
Er der tilstrækkelig belysning?

Fx i tilfælde af sne/is, der øger
risikoen for fald eller forskellen
på tidevand og kraftig vind

Afstanden og højdeforskel-

Kajens beskaffenhed

len mellem skib og kaj

Fx fast kaj/flydebro, placering af
lejdere, håndfang og pullerter,
forhindringer, fx fiskeudstyr/
containere/el-skabe

Fx placering af fendere, skal
man kravle op på kajen eller op
på skibet?

TAG OGSÅ HØJDE FOR


At holde opsyn med hinanden
Hvis du er alene ombord, så underret andre om din tilstedeværelse



Rygning, alkohol og rusmidler
Overvej at udarbejde og implementere en rygning-,
alkohol– og rusmiddelpolitik

Indvendige trin
og gribe
-stang
med
direkte
adgang
til kaj

Flydebro, hvor der er
etableret trin og gribestang

REGELGRUNDLAG
For fiskeskibe med en længde på 15 m. og derover, samt skibe med et dimensionstal på
100 og derover, gælder Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Kapitel VI, afsnit A, regel 7.
For fiskeskibe med en længde under 15 m. og dimensionstal ≥ 20, gælder Meddelelser
fra Søfartsstyrelsen F, Kapitel VI, regel 7.
For yderligere information, se Søfartsstyrelsens hjemmeside: www.sfs.dk

