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Begrens ninger ved bording - Vi dgrunnen l os bor dingsfelt, Osl ofj orden los ol der manns kap

1 Hensikt
Sikre lik forståelse og underbygge instruks LOS 09.7 Begrensninger ved bording og
instruks LOS 09.5 Veiledning av los over distanse fra losbåt.

2 Detaljert beskrivelse av
Hva
Gjelder Vidgrunnen losbordingsfelt.

Hvem
Spesifikasjonen gjelder for losoldermann og loser.

Hvordan
All bording/kvitting skal skje i losbordingsfeltet / aktsomhetsområdet ved Vidgrunnen.
Horten VTS skal alltid innformeres etter bording og før kvitting.
Dersom en av sikkerhetsgrunner må borde/kvitte utenfor bordingsområdet gjelder
følgende:
 Ved kvitting ved Reiertangen/Sekken fra skip som skal ned Kosterfjorden skal
skipet ligge på sydlig kurs mot Kosterfjorden.
 Ved kvitting nord av søndre Søster/Seikrakk skal skipet veiledes til en er klar
Seikrakk og skipet har kurs ut Oslofjorden.
 Ved kvitting nord av Struten og syd av søndre Missingen skal skipet legges
på vestlig kurs ut i Oslofjorden før kvitting.
 Ved kvitting i Løperen på innersiden av bordingsfeltet skal skipet veiledes til
bordingsfeltet.
Seilas mellom losbordingsfeltet og alternativ bordings-/ kvittingsposisjon
gjennomføres i henhold til instruks LOS 09.5 Veiledning av los over distanse med
losbåt.
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3 Ansvar og myndighet
Losoldermann
- er godkjenner av denne spesifikasjon
- kan gi fravik fra denne spesifikasjon
Stab for økonomi- og virksomhetsstyring
- utøver kontroll med denne spesifikasjonen
QA/HMS-koordinator
- er utsteder/eier av denne spesifikasjonen

4 Begreper og forkortelser
5 Referanser og vedlegg
Endringer
Stikkord om hva som er endret siden siste godkjente versjon
02.05.16
Organisatoriske endringer gjort gjeldende fra 01.01.14 og 01.04.16
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