
 

Beskrivning av roller och ansvarsområden vid torrsättning i 
Nacka Båtklubb 
 
Beskriver nedan enbart ”nyckelroller” till att börja med. 
 

Arbetsledare 
 
Beskrivning 
 

- Utsedd av styrelsen och det är denna roll som har det övergripande ansvaret för att 
arbetet flyter på ett säkert sätt. 

- Skall meddela styrelse och/eller Hamnkommittén vid avvikelser eller om större beslut 
behöver fattas. 

- Ansvarar för att ta emot avvikelser från övriga funktionärer och bedömma åtgärd från 
fall till fall. 

- Ansvarar för att alla har en arbetsuppgift. 
- Ansvarar för att alla fullföljer sin tilldelade arbetsuppgift. 
- Ansvarar för att det finns nyckelroller både på yttre och inre området. 
- Bevakar arbetet både på yttre och inre området och ombesörjer att det fungerar 

säkert. 
 

Följande ”nyckelroller” finns på YTTRE området: 
 

- Båtplacerare 
- Avståndsmätare 
- Turordningsman 
- Krandirigent 
- Vakt 

 

Båtplacerare 
 
Beskrivning 

- Det är denna roll som ansvarar för att båtar placeras på rätt plats på varvsområdet 
enligt klubbens planering och bestämmelser.  

- Samma person hela dagen. Det är bra med kontinuitet i denna roll. 
- Har mandat av styrelsen att på egen hand fatta beslut om placering av båtar och 

eventuella ändringara av placering ifall situationen kräver detta, till exempel på grund 
av ändrade förutsättningar, tillkomna båtar, uteblivna båtar, ändrade 
markförhållanden, felaktigt uppgivna båtmått, etc 

- Har sista ordet VAR en båt skall placeras på varvsplan. Observera ordlydelsen VAR. Det 
är en skillnad på VAR och HUR. HUR en båt placeras på bockar/vagga – dvs stöttornas 
placering mot skrovet etc, är båtägarens ansvar och även krandirigent och kranförare. 



 

 
Arbetsrutiner 

- Kommunicerar med Krandirigenten angående VAR en båt skall placeras. 
- Ser till att avstånd om 80 cm mellan båtar upprätthålls. 
- Ger direktiv till Avståndsmätarna att med hjälp av ”distans-lien” mäta 80 cm avstånd 

när en båt sänks ner av kran. 
- Ger direktiv till Avståndsmätarna att mäta in köl-köl mått när bockar placeras. 
- Ansvarar för att bockar skyndsamt placeras på sin rätta plats enligt köl-köl mått så att 

dessa är på plats när båten lyfts. 
 

Avståndsmätare 
 
Beskrivning 

- Bör bestå av minst tre stycken personer. 
- Helst samma personer hela dagen men de kan bytas av efter eget behov. 
- Tar direktiv från Båtplaceraren. 
- Skall ansvara för att bockar/vaggor i förberedande syfte ställs upp enligt givna köl-köl 

mått och att detta mäts in tillförlitligt. 
 
Arbetsrutiner 

- Utrustad med måttband och/eller måttstock. 
- Utrustad med 80 cm ”distans-lie” 
- Medan båt nedsänks av kran ihålla en 80 cm ”distans-lie” så att båten hamnar rätt. 
- När en båt hamnat på rätt plats, mät omedelbart in nästkommande båts placering. 

 

Turordningsman 
 
Beskrivning 

- Fungerar som Båtplacerarens förlängda arm ute på varvsområdet. 
- Samma person hela dagen. Det är bra med kontinuitet i denna roll. 
- Skall koordinera med medlemmar, Båtplaceraren, ev övriga i styrelsen och 

Hamnkommittén, vilka båtar som de facto skall torrsättas och i vilken ordning, ifall 
detta behöver justeras utifrån listor, beroende på betalning etc. 

- Ansvarar för att i förväg ta in önskemål om bogsering och att dirigera bogserbåten till 
rätt båt, vid rätt tid, så att torrsättning sker effektivt. 

 
Arbetsrutiner 

- Jaga ”nästa båt på tur” och dess ägare, i god tid före båt skall lyftas, ca 2-3 båtar före.  
- Om bogsering krävs dirigera dit bogserbåt. 
- Kommunicera med övriga ansvariga om eventuella avvikelser i upptagningsordning. 
- Kommunicera med Båtplacerare vilken båt som kommer härnäst och ifall detta avviker 

från planeringen på turordningslistan. 



 

Krandirigent 
 
Beskrivning 

- Ansvarar för kommunikation med kranförare medelst handviftning. 
- En person på förmiddag, en på eftermiddag. Kan vara intensivt att köra denna roll hela 

dagen själv. Måste vara någon säkerhetsmedveten och med erfarenhet. 
- Lyssnar till Båtplacerarens direktiv om VAR placering skall ske, enbart, skall ej ta 

hänsyn till stoj och stim på varvsområdet där enskilda medlemmar har önskemål om 
allt möjligt extra avstånd osv. Det är Båtplaceraren som i så fall bestämmer detta. 

- Ansvarar för att lyssna med båtägaren samt kranföraren HUR båten placeras, dvs att 
den står i våg, att stöttor placeras rätt på båten, att slingen hamnar rätt, osv, och om 
det inte är rätt, kommunicera med kranföraren och justera tills allt är rätt. 

- Vara ansvarsmedveten. Vid farliga manövrar eller när det börjar kännas som att slarv 
begås, avbryt och påkalla problemet för styrelse/Hamnkommitté på plats. 

 
Arbetsrutiner 

- Ha speciell väst så att kranförare lätt kan urskilja denne. 
- Ha konstant uppsikt med kranförare, båt under lyft, Båtplacerare. 
- Kommunicera med kranföraren. Enbart denna kommunicerar med kranföraren, INGEN 

ANNAN. 
- Ansvara för att båtar lyfts säkert, tillsammans med båtägare och kranförare. 

 
 
 

Vakt 
 
Beskrivning 

- Ansvarar för att ingen person befinner sig under båt i lyft. 
- Bör vara minst tre personer under hela dagen, minst två, kan bytas av vid behov. 
- Ansvara för att omedelbart påtala eventuella upplevda säkerhetsbrister till 

styrelse/Hamnkommitté på plats. 
 
Arbetsrutiner 

- Utrustad med visselpipa och väst. 
- Blåsa med all kraft i sin visselpipa när båt hissas upp av kranen. 
- Hålla uppsikt över medlemmar som irrar in på osäker mark. 
- Se till att Krandirigent och kranförare har fri sikt och att ingen blockerar sikten för 

dessa. 
 


