
 

 

 

SÄKERHETSPLAN för BKWEGAS KLUBBANLÄGGNING 
   Uppdaterad Mars 2018. 
 

Mål 
BKWEGA ska i skälig omfattning vidta åtgärder i förebyggande syfte i enlighet med Lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor. Enkel information om detta finns på särskild anslagstavla vid 

klubbanläggningen. 

 

1 Övergripande syfte och bakgrund 
Enligt Lag(2003:778) om skydd mot brand och olycka som innebär fara för liv anges i 2 kapitlet 

§ 2 att nyttjanderättshavaren av en iordningställd anläggning skall säkerställa att det finns 

utrustning i skälig omfattning för att förebygga och begränsa skador. 

 
Anläggningen används under eget ansvar av tillfälliga besökare, såväl medlemmar som 
gästande båtar, under sommarhalvåret. 

 
BKWega upprättar sin säkerhetsplan med utgångpunkt från att anläggningen (St. Granskär) är 
en klubbhamn där man vistas under eget ansvar. 

 
För att säkerställa medvetenhet och kunskap runt säkerhet kan klubben med viss 
regelbundenhet arrangera exempelvis hjärt- och lungräddning samt utbildning i handhavande 
av handbrandsläckare.  

 

2 Säkerhetsplanens uppgift 
BKWegas säkerhetsplan har fyra delar som utgör grunden för vårt säkerhetsarbete på 

klubbanläggningen: Brand – Vatten – Kroppsskada – El. 

 
Som klubbanläggning avses: Av BKWegas arrenderat område i St.Garnskär med bryggor samt 

byggnader såsom klubbhus, arbetsbod/toaletter, bastu, redskapsbod och tillhörande mark. 

Medlemskap i båtklubben förutsätter att varje medlem bidrar och respekterar säkerhetsarbetet. 



 

 

3 Roller och ansvar 
Båtklubbens styrelse är direkt inblandade i säkerhetsarbetet genom att Årligen genomföra 

genomgång av såväl anläggning som säkerhetsdokument. Minst en gång per år ska båtklubbens 

styrelse under särskild punkt vid ett sammanträde diskutera säkerheten på klubbanläggningen. 

Denna diskussion bör föregås av en inspektion enligt ”CHECKLISTA EGENKONTROLL 

SÄKERHETSPLAN PÅ GRANSKÄR” på området tillsammans med miljöansvarig då många frågor går 

i varandra. Redovisning skall ske vid båtklubbens vårmöte under särskild punkt. 
 

Medlemmar har till uppgift att hjälpa till att informera besökare om säkerheten på Granskär. 
Ytterst vilar dock ansvaret på varje besökare på anläggningen att se till att verka för sin egen 
säkerhet. 
Mer information finns på anslagstavlorna på Granskär. 

 
 

4 Brand 
Grillning sker på anvisade grillplatser och engångsgrillar får ej användas på området. 

 

Brandsläckare finns utplacerade på alla bryggorna samt vid speciellt utsatta platser som bastu 

och klubbstuga. Klubbstugan har två in/utgångar så att utrymning kan ske åt två håll. 

Vid större evenemang finns hamnvärdar som hjälper till att säkra upp att det finns 

”utrymningsvägar” för båtar som ligger långt in i hamnbassängen. 
 

Sammankopplade trådlös brandvarnare finns i Gäststugan, klubbvärdsstuga och storstugan. 
 
 
 

5 Vatten 
För livräddande åtgärder i vatten har vi följande utrustning placerad väl synligt nära vattnet 

samt på bryggor. Utformning samt val av utrustning bygger på rekommendationer och allmänna 

råd angivna i SRVFS 2007:5. Enligt skriften skall ”hamn” vara utrustad med vattenlivräddande 

utrustning med 200 meters mellanrum. 
 

4 stycken Livbojar försedda med livlina (25 meter lång) finns jämt utställda vid bryggorna. 
 

1 Livräddningshake (5 meter lång) inklusive markeringsvimpel samt 1 undsättningsstege finns 

placerad väl synlig centralt mellan på ytterbryggan. Notera att utrustningen måste kunna flyta. 

Vid bastubryggan finns 1 badstege som kan användas för att komma upp på bryggan. Längst ute 

på ytterbryggan (mot Glasholmen) finns 1 badstege. I den inre hamnbasängen mot Gäddeholm 

finns en badstege. 

Vid användning av båtklubbens trampbåtar, kanot, vattenbrädor samt klubbeka gäller att 

flytvästar används. Enligt föräldrabalken 6 kap. 2§ (SFS1949:381) har den enskilde 

vårdnadshavaren ansvar att skydda och ha tillsyn av barn med hänsyn till ålder, utveckling och 

övriga omständigheter. 



 

 

6 Kroppsskada 
Första hjälputrustning samt hjärtstartare finns i klubbstugan. 

 

För att minimera risk för brännskada i bastun som kan inträffa på grund av ovarsam lek har inte 

minderåriga tillträde till bastun utan sällskap av vårdnadshavare. 

 

7 El 
På bryggorna finns belysningsstolpar samt eluttag med jordfelsbrytare. Maximerat uttag till 

1200 W. Belysningen finns på bryggor och gångstigar som är tänd under mörkrets inbrott via 

tidur. 


