2014-05-26

Rutin för samordning av dykeriarbeten i Helsingborgs Hamn.
Samordningsansvar
HHAB har samordningsansvaret enligt Arbetsmiljölagen inom det område som definieras i
Hamnordning för Helsingborgs Stad. I detta fall effektueras samordningsansvaret av
Hamnstyrman i Trafikcentralen (Helsingborg Port Control).
Dykeriansvarig skall inhämta Trafikcentralens tillstånd att starta dykeriarbete. Trafikcentralen
skall då inhämta kontaktuppgifter så att dykeriarbetet kan avbrytas om så behövs.
Trafikcentralen skall samtidigt underrätta ankommande och avgående fartyg så att det inte sker
fartygsrörelser i farlig närhet av dykeribetet och dess arbetsområde.
Trafikcentralen meddelar dyktillstånd först när alla berörda kvitterat att de uppfattat
meddelandet. Kvittensen dokumenteras (se bilaga) Färjerederierna uppmanas att hålla skärpt
uppsikt på dykflagg.
Åtgärderna dokumenteras i Trafikcentralen, HPC, på bifogad blankett.
Blanketten arkiveras i Trafikcentralen under minst 30 dagar.
Dykeriarbete i Södra Hamnen, Läge 208, Läge 301 och Läge 302
Tillstånd att starta görs enligt ovanstående.
Vid dykeriarbeten samordnas därefter insatsen mellan entreprenören och Scandlines
Trafikledning, Scandlines TLC, Tel 042-18 63 44
e-post tlc@scandlines.se
Scandlines TLC informerar Hamnens Trafikcentral HPC när dykare är i vattnet.
Kontakt mellan Scandlines TLC, entreprenören och trafikerande fartyg upprätthålls
via VHF radio.
Dykeriarbeten inom övriga Hamnavsnitt
Vid dykeriarbeten samordnas insatsen mellan entreprenören och Hamnens Trafikcentral
Helsingborg Port Control (HPC)
Telefon till HPC: 042-10 63 22, 070-558 00 59
e-post: hpc@port.helsingborg.se
Kontakt mellan dykentreprenören och Helsingborgs Hamn upprätthålls per telefon,
dykeriföretaget lämnar uppgift på namn och telefonnummer till
dykledare, som skall vara omedelbart anträffbar under tiden som arbete pågår.
Önskvärt är att samband upprätthålls även med VHF, passning på kanal 11.
Före påbörjande av dykinsats samordnas arbetet med kontakt med Hamnens trafikcentral,
HPC. Dykentreprenören beaktar trafik inom området enligt samråd med HPC.
Efter avslutad dykinsats informeras hamnen trafikcentral, HPC att arbetet avslutats och att inga
dykare finns i vattnet.
Dykentreprenören har arbetsmiljöansvaret för sitt arbete och sin personal inom angivet
arbetsområde.
Entreprenören utför arbetet under eget ansvar med egen arbetsledning.
Beställaren ansvarar för att plan över arbetsområde finnas upprättad.

Helsingborg 2014-05-22

---------------------------------------------Per Björnson
Säkerhets- & Miljöchef
--------------------------------------------Mikael Hultgren
Hamnkapten
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Rutin för samordning av dykeriarbeten i Helsingborgs Hamn.
Begäran om dyktillstånd inkom kl __: __
Dykledare:_______________________________tel_________________ VHF:

JA / NEJ

_____________________________________________________________________________
Dykplats:
_____________________________________________________________________________
Underrättade:
Företag
Scandlines TLC

Kvitterat kl

Tycho Brahe
Hamlet
Aurora
HH-Ferries (via TLC)
HBG Lots
HBG KBV
BTÖ
Övriga planerade ankomster/avg:

Anm
04218 63 44
K-kanal
K-kanal
K-kanal
K-kanal
0771-63 06 80
0455-35 35 35
042-14 14 30
VHF

Sign

Dykartillstånd meddelat kl _____________/_________
Sign HST
Dykararbetet avslutat kl _______________/__________
Sign HST
Färjorna underrättas normalt via allmänt anrop på K-kanal samt tel till TLC.
Ansökan och underrättelse skickas signerad med mail eller brev till Helsingborgs Hamn AB.
Underrättelse skall kvitteras till hpc@port.helsingborg.se

Blanketten arkiveras i Trafikcentralen, HPC minst 30 dagar.
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