
 

Checklista fartyg/hamn 
för säkerheten vid lastning och lossning 
av bulkfartyg 
   

 
 
 
 
  
Uppgifter om fartyget 
Fartygets namn 
 
 

IMO-nummer 
 

Djupgående vid ankomst 
(avläst/beräknat) 

Höjd över vattenytan vid 
ankomst (air draught)1 

Beräknat djupgående vid 
avgång 

Höjd över vattenytan vid 
avgång (air draught) 
 
 

 
 
Uppgifter om hamnen 
Hamnens namn 
 

Terminal/Kaj 
 
 

Tillgängligt vattendjup vid kajplats 
 
 

Minsta höjd över vattenytan (air draught) 

 
Checklista 
För säker lasthantering krävs att alla frågor besvaras jakande och rutorna kryssas. Om detta inte är möjligt, ska 
anledningen anges och överenskommelse träffas om vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas mellan fartyg och 
terminal. Om en fråga anses ej tillämpligt kryssas rutan ”N/A” i med förklaring om varför om så är lämpligt. 

 Fartyg Terminal 

1 Är vattendjupet vid kajplatsen och fartygets högsta punkt över 
vattenytan (air draught) anpassade för lasthanteringen? Ja  N/A  Ja  N/A  

2 
Är förtöjningsarrangemangen anpassade för all påverkan på platsen 
i form av tidvatten, strömmar, väder, trafik och farkoster som befinner 
sig långsides fartyget?  

Ja  N/A  Ja  N/A  

3 Kan fartyget i en nödsituation lämna kajen när som helst? 
 Ja  N/A  Ja  N/A  

4 Är förbindelsen mellan fartyg och kaj säker? 
 Vaktas av fartyget  Vaktas av terminalen Ja  N/A  Ja  N/A  

Är överenskommet kommunikationssystem mellan fartyget i drift? 
5 Kommunikationsmetod: Språk: Radiokanaler/telefonnummer: 

 
Ja  N/A  Ja  N/A  

Är kontaktpersonerna för förbindelsen under lastning/lossning säkert 
identifierade? 

6 Kontaktperson(er) på 
fartyget: 
 

Kontaktperson(er) i 
land: 

Plats: 
 

Ja  N/A  Ja  N/A  

7 Finns lämplig personal ombord och i terminalen för en nödsituation? 
 Ja  N/A  Ja  N/A  

8 Finns någon information eller överenskommelse om att fartyget ska 
hantera bunkers? Ja  N/A  Ja  N/A  

9 Har några planerade reparationer på kajen eller fartyget aviserats 
och avtalats medan fartyget ligger vid kaj? Ja  N/A  Ja  N/A  

10 Har någon procedur avtalets för rapportering och registrering av 
skada vid lasthantering? Ja  N/A  Ja  N/A  

11 
Har fartyget fått kopior av hamn- och terminalbestämmelser inklusive 
krav gällande säkerhet och förorening samt information om service 
vid nödsituationer? 

Ja  N/A  Ja  N/A  

12 
Har avlastaren till befälhavaren lämnat information om lastens 
egenskaper i enlighet med kraven i kapitel VI i 1974 års SOLAS-
konvention? 

Ja  N/A  Ja  N/A  

 

                                                 
1 Termen höjd över vattenytan (air draught) ska tolkas med försiktighet: Om fartyget är i en flod eller en flodmynning 
avses vanligen maximal masthöjd för passage under broar, medan vid kajplats vanligen avses den höjd som finns att 
tillgå eller är nödvändigt under lastare eller lossare. 
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Checklista fartyg/hamn för säkerheten för vid  
lastning och lossning av bulkfartyg 
  

 
 

 Fartyg Terminal 

13 

Är atmosfären säker i lastrum och slutna utrymmen till vilka 
åtkomst kan behövas, har laster som avger gas identifierats och 
har behovet av övervakning av atmosfären överenskommits 
mellan fartyget och terminalen? 

Ja  N/A  Ja  N/A  

Har lasthanteringskapaciteten och eventuella 
rörelsebegränsningar för varje lastare/lossare lämnats till 
fartyget/terminalen? 14 
Lastare/lossare 
 

Lastare/lossare Lastare/lossare 
Ja  N/A  Ja  N/A  

Har en lastnings- eller lossningsplan räknats fram för alla stadier 
av lastning/ballasttömning eller lossning/ballastfyllning? 15 Kopia lämnad till: 
 

Ja  N/A  Ja  N/A  

16 
Är de lastrum som ska lastas/lossas klart identifierade i lastnings- 
eller lossningsplanen? Framgår turordning i arbetet samt typ och 
lastmängd som ska förflyttas varje gång lastrummet lastas/lossas? 

Ja  N/A  Ja  N/A  

17 Har behovet av trimning av last i lastrummet diskuterats och har 
metod och omfattning avtalats?  Ja  N/A  Ja  N/A  

18 

Förstår och accepterar både fartyg och terminal att om 
ballasthanteringen kommer ut fas med lasthanteringen så är det 
nödvändigt att göra ett uppehåll i lasthanteringen till dess 
ballasthanteringen har kommit ifatt? 

Ja  N/A  Ja  N/A  

19 Har tänkta tillvägagångssätt för att vid lossning ta bort lastrester 
som finns i lastrummet förklarats och accepterats av fartyget? Ja  N/A  Ja  N/A  

Har tillvägagångssättet för att justera slutgiltigt trim av det 
lastande fartyget beslutats och överkommits? 20 Lastmängd som finns i terminalens transportbandsystem: 
 

Ja  N/A  Ja  N/A  

21 Har terminalen aviserats om den tid som behövs efter avslutad 
lasthantering för att göra fartyget sjöklart innan avgång? Ja  N/A  Ja  N/A  

 
 
 
Ovanstående har överenskommits 
 
Datum 
 

Tid 

 
Underskrift för fartyget   Underskrift för terminalen 
Underskrift för fartyget 
 
 

 Underskrift för terminalen 

Namnförtydligande 
 
 

 Namnförtydligande 

Befattning/Titel 
 
 

 Befattning/Titel 
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