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902
Manöverofficer
Förtrogenhetsutbildning.
Grundläggande säkerhetsutbildning.
Passagerarsäkerhet.
Läkarintyg inre fart.
Ja
Tjänstegrenschef Manöver.

Förberedelser för gång






Leder tjänstegrenens förberedelser för gång.
Inhämtar FC direktiv avseende fartygstjänsten och förflyttning.
Ger anvisningar till NS och rorgängaren om vilka sjökort som skall dukas fram.
Kontrollera med NS navradarns funktion.
Rapporterar till FC att manöver genomfört förberedelser för gång.

Klargöring för gång (efter övergång till egen kraft)
 Kontrollerar förbindelse med utkik, maskin, NS och förtöjningsstationer på TAsystemet samt reservsystem (”jycke” och talrör).
 Starta upp och ställ in navigeringsradar och övrig navigationsutrustning/system på
bryggan.
 Rapporterar till FC att manöver genomfört klargöring för gång.

Manöverberedskap (från stationer för losskastning till återställ efter gång)
 Lämnar av till FC att fartyget är klart för losskastning när maskin och
förtöjningsstationer givit klartecken.
 Ansvarar för fartygets säkra framförande avseende manövrering och navigering
enligt FC direktiv.
 Leder rorgängaren, NS och utkikar/signalmän.
 Efter förtöjning ge order om ”väl i maskin” och ”väl i roder” samt till
förtöjningsstationerna att återställa.

Återställning efter gång
 Stäng ner navigationsradar och övrig teleteknisk utrustning på bryggan.
 Bestyrk loggboken.
 Leder tjänstegrenens återställning.
 Lämnar av tjänstegrenens återställning efter gång till FC.
 Avrapporterar tjänstegrenens erfarenheter från dagens verksamhet.
Nödsituation (Skyddslarm)





Avger på FC order skyddslarm.
Dokumenterar aktuell position.
Manövrerar fartyget så att nödsituationen inte förvärras.
Beredd överta FC åtgärder då denne ej kan leda verksamheten.

Man överbord
 Manövrerar fartyget så att bärgning av överbordgången underlättas.
 Ger utkik direktiv avseende optisk kontakthållning med överbordgången.
 Samarbetar med bärgningsledaren i samband med infångning och hissning av
överbordgången.
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Övergivande av fartyg
 Manövrerar fartyget så länge det är möjligt för att underlätta förberedelserna för
fartygets övergivande.
 Stödjer FC avseende åtgärder för fartygets övergivande.
 Vid ordern ”Klargör för fartygets övergivande” avdela utkik till skyddstjänstledaren
och själv överta ansvaret för utkikstjänsten.
 Vid ordern ”Överge fartyget” lämna bryggan och medta nödbloss samt bemanna
livflotte nr 2.
 Leder verksamheten som befälhavare i livflotte nr 2.
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