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1 Hensikt
Sikre lik forståelse og underbygge bestemmelsene i Sjøtrafikkforskriften, samt sikre at
taubåter som benyttes for eskorte av fartøyer med ikke farlig last i Brevikstrømmen
har tilstrekkelig kapasitet, og er egnet til å utføre oppdraget.

2 Detaljert beskrivelse av
2.1

Hva
Sette norm for krav og begrensninger som gjelder taubåteskorte for fartøyer med
ikke farlig i last i Brevikstrømmen.

2.2

Hvem
Spesifikasjonen gjelder for losoldermann, losformann, loser og losformidlere.

2.3

Hvordan
I Brevikstrømmen gjelder følgende bestemmelser for bruk av taubåt under
losoperasjoner for eskorte av fartøyer med LOA > 195 meter, bredde >30 meter, eller
dypgang >10 meter som fører ikke farlig last:






Fartøyer med LOA 195 – 210 meter skal eskorteres av en taubåt med
styrekraft > 40 TSP
Fartøyer med LOA 210 – 225 meter skal eskorteres av 2 taubåter, hvorav 1
taubåt med styrekraft > 50 TSP
Fartøyer med LOA > 225 meter skal eskorteres av 2 taubåter, hvorav 1
taubåt med styrekraft > 60 TSP
Fartøyer med LOA > 195 meter som er i ballast, eller delvis lastet med
dyptgående < 7,0 meter kan benytte taubåter med styrekraft > 35 TSP
uavhengig av fartøyets lengde.
Fartøy med LOA <195 meter, men med bredde >30 meter, og/eller
dyptgående > 10 meter skal bruke taubåt med styrekraft > 35 TSP

3 Ansvar og myndighetsforhold
Losoldermann
- er godkjenner av denne spesifikasjonen
- kan gi fravik fra denne spesifikasjonen
Stab for økonomi- og virksomhetsstyring
- utøver kontroll på denne spesifikasjonen
QA/HMS-koordinator
- er utsteder/eier av denne spesifikasjonen

4

Begreper og forkortelser
TSP: Tonnes steering power.
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4 Referanse og vedlegg
5 Endringslogg
150916: Korrigering og forenkling av tekst og format uten at det faktiske innholdet er endret.
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