Handledning inför klassificering av gästhamnar
Riksföreningen Gästhamnar Sverige (RGS) och Gästhamnsguiden AB genomför i samarbete
klassificering av Sveriges gästhamnar. Som gästhamn räknas dom hamnar som uppfyller
nedanstående grundkrav.
Klassificeringen omfattar säkerhet, miljö, sanitära anläggningar samt övriga allmänna
intryck. För att få räknas som gästhamn skall hamnen kunna erbjuda minst 10 st båtplatser.
Båtplatserna skall vara markerade som gästplatser eller vara tillfälligt lediga för gästande
båtar.Bedömning som i snitt erhåller 3 stjärnor, innebär att hamnen uppfyller kraven för
gästhamn med normal standard och även uppfyller kraven för att få hissa Blå Flagg.

Egenklassificering
Hamnägaren gör en egen klassning enligt dokumentet, genom att markera i resp ruta för den
service som man anser finns i hamnen. Varje avsnitt kan bara ge ett visst max poäng. Detta
innebär ex. att om en hamn kan erbjuda förtöjning vid boj, Y-bom och långsides, så kan man
bara få poäng för det bästa alt. dvs Y-bom. Protokollet skickas in till RGS för granskning och
klassificeringen läggs sedan ut på Gästhamnsguidens hemsida.
Vid RGS besök av resp hamn så jämförs egenklassningen med vår bedömning för ev
justering.
På detta sättet så får vi en likartad klassificering av våra gästhamnar över hela landet.
RGS kan förmedla kontakt för dom kommersiella hamnar som önskar en internationell
klassificering.

Säkerhet
Säker angöring
På hamnspecialen skall gästhamnsplatserna vara markerade
Mörkerangöring uppfylles genom ensfyrar eller angöringsboj till inseglingsleden. Om
inseglingsleden är förenad med risker skall leden vara utprickad.
Manöverutrymme
Hamnspecial skall visa djup i hamnens olika områden. Djupangivelser kan även visas på
separata skyltar vid bryggor/kajer. Ev. grund som understiger hamnens medeldjup skall vara
markerade. Hamnområde som kan användas som manöverutrymme med angivet minsta
hamndjup skall vara markerat.
Förtöjning
Ange om det är trä-, betong-, sten- eller stål brygga/kaj
Om det föreligger risk för skador på besättning/båten pga dåligt underhåll, påverkar detta
bedömningen totalt.
Förtöjning med
Gästbojar i speciell färg? Storlek på boj samt längd på förtöjningsten (åtkomlighet).
Bredd mellan Y-bommar resp pålar anges.
Notera om förtöjning sker långsides mot brygga/kaj.
Storlek på hamn
Ange antalet tillgängliga elanslutningar samt amperetal samt anslutningsdon (EU-don/jordad
normal). Jordfelsbrytare är viktigt för elsäkerheten.

Vind och våg
Vilka vindriktningar kan vid hårt väder ge besvärande vind och sjö?
Vågbrytare? Ofta passerande båt-/fartygstrafik som ger svall/sjögång i hamnen.
Räddningsutrustning
Informationstavla skall finnas om räddningsutrustning och larmtelefonens placering i hamnen.
Vid kajer/fasta bryggor, där det är svårt att ta sig upp ur vattnet, skall fasta räddningsstegar
vara utplacerade med max 50 m avstånd.
Livräddningsposter skall från brygga/kaj vara synligt utplacerade och så nära vattnet som
möjligt.
Livräddningspost skall innehålla livboj med lina, stege och hake. I större hamnar bör även en
livräddningsflotte finnas tillgänglig.
Flytbryggor bör ha minst 1 st fast badstege/räddningsstege.
Brandsläckare och vatten skall finnas på varje brygga.
Anpassning för funktionshindrade
I offentligt ägda gästhamnar krävs from 2010 anpassad miljö för funktionshindrade.
Dokumentet ”Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionshinder” som har
sammanställt dom krav som enligt nu gällande lagar och föreskrifter kommer att gälla.
Dokumentet bör användas av privata och föreningsägda gästhamnar i tillämpliga delar.

Personal/Organisation
Kraven på att hamnpersonalen är utbildad i brandskydd/första förband (helst högre) skall
kunna styrkas av hamnägaren. En pärm med gällande larmtelefonnummer, nödlägesplan,
ordningsregler och säkerhetsföreskrifter skall alltid finns tillgänglig på hamnkontoret.
Personalen skall veta var brandsläckarna och första förband är placerad.
Allmänt
Senaste besiktning av lokala räddningstjänsten.

Miljö
Omgivande miljö
Hamnens trevnad är en typisk bedömning som kan ge högre poäng beroende på hur helheten
ser ut både för gäster och ev hemmabesättningar.
Ordning
Skyltning
Följande information skall finnas tillgängligt dygnet runt; orienteringsskylt över hamnen,
ordningsregler, fågelskyddsområden, naturskyddsområden och Blå Flagg.
Övrig information kan finnas i samlingslokal/hamnkontor.
Avfall
Då det är svårt med ren källsortering ombord så finns oftast enbart sortering av glas, metall,
papper och övriga sopor i hamnarna.
Avfallshanteringsplan skall finnas i pärm på hamnkontoret.

Övrigt

Sanitära installationer
Toaletter
Antalet tillgängliga toaletter /båtar skall vara; 1/10, 2/20, 3/30, 4/40, 5/50, 6/70, 7/100, 8/130.
Därefter tillkommer 1/50 båtar. Toaletter/handikapptoalett skall vara tillgängliga hela dygnet.
Om servicen delas tex med en camping skall detta framgå av klassificeringen.
Städningsintervall skall kopplas mot antalet gästbåtar/dygn i genomsnitt. Den hygieniska
standarden bedöms efter helhetsintrycket.
Duschar
Antalet tillgängliga duschar/båtar skall vara; 1/20, 2/40, 3/60, 4/80, 5/110.
Därefter tillkommer 1/50 båtar. Damduschar bör ha handdusch som komplement.
Om servicen delas tex med en camping skall detta framgå av klassificeringen.
I omklädningsrum skall det finnas plats för ett rimligt antal gäster samtidigt i förhållande till
hamnens storlek. Speglar med vägguttag för rakapparat och hårtork skall finnas. Extra poäng
för golvtrall vid omklädesplats. Städningsintervall skall kopplas mot antalet gästbåtar/dygn i
genomsnitt. Den hygieniska standarden bedöms efter helhetsintrycket.
Tvätt
Tvättstuga skall vara tillgänglig hela dygnet. Handhavandebeskrivning på sv/eng/ty skall
finnas. Tvättstuga bör ingå i hamnavgiften.

Övrigt
För att få 4 eller 5 stjärnor måste gästhamnen även uppfylla kraven under denna pkt samt att
helhetsintrycket av hamnen med omgivning är extra tilltalande.
Avståndet till allmänna kommunikationer bör ej vara längre än 2-3 km. Allmän parkering i
närheten av hamnen bör finnas.
Tillgång till slip/verkstad/mastkran/segelmakeri i hamnen eller i direkt anslutning är positivt.
Upplåter hamnen samlingslokal för sina gäster med möjlighet till
TV/kök/bredbanduppkoppling är detta positivt.
Avstånd till livsmedelsaffär/övriga affärer/restaurang/kiosk bör ej vara längre än 2-3 km.
Närhet till fritidsaktiviteter som bad, minigolf, golf, lekplats, muséer mm är positivt.

