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Begrensninger for losoppdrag - Hellvik, Skagerrak losoldermannskap

Begrens ninger for los oppdrag - H ell vi k, Skagerrak los older manns kap

1 Hensikt
Sikre lik forståelse og underbygge instruks LOS 09.7 Begrensninger for farled og havner
og instruks LOS 09.6 Uvanlige losoppdrag slik at losing av fartøyer inn/ut fra Hellvik i
Rogaland, utføres på en sikker og god måte.

2 Detaljert beskrivelse av
2.1

Hva
Sette norm for krav og begrensinger som gjelder for losing av fartøyer, og eventuelle
vilkår for å utføre losing utover fastlagte begrensninger til/fra Hellvik i Rogaland.
Ved losoppdrag der nedenfor nevnte parametre antas å overskrides skal oppdraget
betraktes som et ”uvanlig losoppdrag”.

2.2

Hvem
Spesifikasjonen gjelder for losoldermann, losformann, loser og losformidlere ansatt i
Kystverket.

2.3

Hvordan
Generelle fartøysbegrensninger
Maksimum LOA:
93 m
Maksimum dyptgående:

Renna: 5,3 m
Kommunekaien: 3,0 m

Generelle krav til bruk av taubåt
Fartøyer med LOA > 90 m som anløper Hellvik skal benytte taubåt ved ankomst og
avgang. Baugthruster eller forbedrede styreegenskaper, som etter losens faglige
skjønn har tilstrekkelig kapasitet, kan erstatte taubåt.
Generelle værbegrensninger
Vindbegrensning for fartøyer som ankommer Hellvik; 15 m/s fra kritisk vindretning.
Krav om dagslys
Avhengig av fartøysstørrelse og –type, samt værforhold, kan det i enkelte tilfeller,
etter losens faglige skjønn, bli stilt krav om at seilasen skal foregå i dagslys.

3 Ansvar og myndighet
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
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4 Begreper og forkortelser
5 Referanser og vedlegg
6 Endringslogg
240816: Mindre endring i generelle værbegrensninger.
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