Sanddyna Båtforening
Lokalisering
Sanddyna Båtforenings område ligger sydøst i Oslo kommune, ved
Ljansbadet og ca 7 kilometer syd for Oslo sentrum.
Adresse Mosseveien 251
Om Foreningen
Sanddyna Båtforening drifter havnen og opplaget på dugnadsbasis.
Det er 23 båtfortøyningsplasser i båthavnen, og 18 bøyeplasser samt 54
kajakkopplag pluss joller.
I tillegg er det etablert opplagsplass for inntil 24 båter på land. På vinterstid
tas alle båtene opp av vannet. Opptak og utsetting av båter foregår ved
hjelp av vinsjstyrt tralle på skinnegang til sjø. Opplagsbåter skyves fra tralle
inn på opplagsramper ved hjulgående krybber.
Foreningen forutsetter at båteierne selv bringer farlig avfall som olje,
frostvæske, batterier, bunnstoffavfall etc. til deponi.
Fra vedtektene i Sanddyna Båtforening presiseres at:
«Medlemmet har selv ansvar for båten under oppsett, vinteropplag og
uttak, samt for at dette skjer på en tryggest mulig måte, herunder at bukk
og tauverk er tilstrekkelig vedlikeholdt og tilpasset»
«Medlemmene er ansvarlig for at båtene har forsikringsdekning som dekker
skader på foreningens og andres materiell og helse som følge av bruken av
båthavna og anlegget»

Beredskapsplan
Sanddyna Båtforening har gjort en risikovurdering av oppgaver som utføres
som styrets anvisninger, og nedenunder har vi dokumentert vår
beredskapsplan, avfallsplan samt risikovurderingen (sist oppdatert
september 2020). Denne planen finnes på foreningens hjemmesider og er
plassert på Vinsjeboden og i Bodbygget.
Beredskapsplan ved ulykker for Sanddyna båthavn.
Hensikten med denne beredskapsplanen er å sikre at eventuelle uhell og
katastrofer blir varslet de rette instanser og at skadeomfang minimeres.
Ved alle slike hendelser kan foreningens styreleder Terje Tangen kontaktes
på tlf 93 40 37 76, i tillegg til varsling som beskrevet under. Det skal fylles ut
og sendes inn avviksrapport som kan lastes ned fra foreningens
hjemmesider. Adressen er: www.sanddyna.no.
Brann:
Ved brann skal brannvesenet straks varsles på tlf 110. Når brannvesenet
ankommer, følges deres anvisninger. Brannvesenet i Oslo avdeling Kastellet
er nærmeste brannstasjon.
Brannslukningsapparat er utplassert i bodbygget.
Ulykker eller personskade/illebefinnende
Dersom det skulle skje ulykker med personskade, eller personer skulle få et
illebefinnende, kan lege/sykehus kontaktes på tlf 113.
Forgiftning
Ved forgiftning eller at noen har fått i seg farlig veske, skal alltid
giftinformasjonen kontaktes for å rådspørres om korrekt behandling.
Tlf: 22 59 13 00. Ha dokumentasjon på type veske for hånden når
giftinformasjonen kontaktes.

Drukning
Ved drukningsulykker, må ambulanse (113) og politi (112) kontaktes.
Hjerte/Lungeredning må igangsettes umiddelbart, og pågå helt til politi
/lege kommer. Ring også 113 for å få veiledning av kyndig personell.
Forurensing
- Ved akutt forurensing av olje eller drivstoff, kan brannvesenet kontaktes
på telefon 110. De har oljelenser, absorpsjonsmidler etc.
I Bodbua står det skap med førstehjelpsutstyr.
Avfallsplan, se eget oppslag.

Risikovurdering for Sanddyna Båtforening.
Hensikten med denne risikovurdering er å belyse oppgaver som utføres hos
Sanddyna Båthavn, og hvilke mulige farer disse oppgavene medfører, og på
denne måten unngå skader og uhell.
Opptak og utsetting av båter med vinsj og tralle på skinnegang.
- Vinsjen skal til enhver tid være smurt og vedlikeholdt før bruk.
- Det enkelte medlem skal hvert år sørge for at krybbene er smurt og
vedlikeholdt.
- Vinsjen skal kun betjenes etter avtale med oppmann slipp
- Det er viktig at ingen oppholder seg i skinnegangen og mellom
opplagsrampene utenom når utvalgt opptaksleder gir klarsignal for
klargjøringsoppgaver og dytteoppgavene
Reparasjonsarbeider av brygger og bygninger
- Ved reparasjonsarbeider av brygger og bygninger er det viktig at de som
utfører dette arbeidet har erfaring for det arbeidet som skal utføres og for
det utstyret som benyttes.

- Verneutstyr skal benyttes.
- Ved arbeider i havnen med for eksempel flytting av utriggere, kontroll av
kjettinger etc, skal man dessuten være 2 personer, slik at en kan hjelpe til
dersom noe skulle tilstøte den andre.
- Ved arbeide fra båt skal redningsvest brukes.

Ulykker som følge av ferdsel ved og på bryggene
- Ved drukningsulykker, kontaktes ambulanse (113) og politi (112).
- Hjerte/Lungeredning må igangsettes umiddelbart, og pågå helt til politi /
lege kommer. Ring også 113 for å få veiledning av kyndig personell.

Avviksskjema for Sanddyna Båtforenings HMS finnes på hjemmesiden
www.sanddyna.no.
-Skal fylles ut ved ulykker, brudd på avfallsinstruks, og forurensing av ytre
miljø.
Ved eventuelle avvik fra foreningens rutiner, skal dette rapporteres på
dette skjema. Skjemaet kan lastes ned fra hjemmesiden, under – Helse
Miljø Sikkerhet, og sendes pr. e-post til styret@sanddyna.no.
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