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Hensikt
Sikre lik forståelse og underbygge prosedyre LOS 9 ”Lostjenesten – operasjonell drift”
slik at bordingsoppdrag utføres på en sikker og forsvarlig måte.

2

Omfang og gyldighetsområde
Hva
Fastsette begrensninger som gjør at bordingsoppdrag utføres sikkert

Hvem
Losoldermannen

3

Tema og beskrivelse
Hva
Sørge for at den enkelte sjøtrafikkavdeling har definerte begrensninger for å utføre
bordingsoppdrag i aktuelle bordingsposisjoner hvor en blant annet tar hensyn til:
• Bølgehøyde
• Vind
• Strøm
• Fare for ising
• Sikt
• Variabler i forhold til type lossøkende fartøy
• Alternative bordingspunkt(er)
• Mulighet til å lose fra losbåt eller losing over distanse
• Vilkår for å utføre bordingsoppdrag utover fastlagte begrensninger

Hvordan
Losoldermannen har ansvar for at det ved hver sjøtrafikkavdeling har utarbeidet
begrensninger som ivaretar lokale forhold ved bruk av losbåt innenfor sitt
ansvarsområde. På bakgrunn av erfaringer skal disse begrensningene sette grenser
for når bording og kvitting kan skje ved de forskjellige losbordingsfelt.
Begrensningene skal være en del av og implementeres i lostjenestens KS system. De
lokale begrensningene skal nedfelles som spesifikasjoner med eventuelle tilhørende
vedlegg. Losoldermannen har selv ansvaret for å godkjenne disse i KS systemet.
Skulle det oppstå situasjoner der man mener det er forsvarlig å avvike fra
begrensningene, skal losoldermannen godkjenne dette og dokumentere det i
kommentarfeltet i Njord
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Ansvar og myndighetsforhold
Fagansvarlig sjøsikkerhetsavdelingen
- er godkjenner av denne instruksen
- kan gi fravik fra denne instruksen
Kvalitetskoordinator:
- utøver kontroll på denne instruksen
Losoldermannen
- er utsteder/eier av denne instruksen
- har ansvar for vedlikehold av denne instruksen
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Verktøy/hjelpemidler
Lokale bølge- værobservasjoner og varsler

6

Referanser og vedlegg
Gjeldende spesifikasjoner for begrensninger for å utføre bordingsoppdrag

