Fra: "Jan Fritz Hansen" <jfh@faergesekr.dk>
Emne: Vejledning for Dokning af Færger
Kære Medlem/Overfartschef, cc. Styregruppen
Færgesekretariatet er i forskellige sammenhænge blevet anmodet om at assistere med lidt
rådgivning i forbindelse med færgedokning. På den baggrund har vi ladet vedlagte vejledning
udarbejde – som et første udspil og måske til hjælp om ikke andet som en tjekliste i forhold til det
materiale og de procedurer, overfarterne allerede i dag benytter i forbindelse med en dokning.
Hensigten med ”Vejledning for Dokning af Færger” er således, at give dem, der har ansvar for
færgernes dokning nogle generelle råd om hvilke forholdsregler, der skal tages før, under og efter
en dokning - og alle med det formål, at gøre forberedelsen og udførelsen af den enkelte dokning så
effektiv, og dermed økonomisk og tidsmæssig optimal, som det er muligt.
Vejledningen er skrevet af Vagn Skaarup Christensen med assistance af Torben Ravn, som begge
har mange års erfaring med bygning og dokning af større skibe. Som følge heraf kan der i
Vejledning for dokning af færger” være afsnit, der skal tilpasses jeres behov.
Derfor opfordres du til sammen med dem, der står for det praktisk arbejde i forbindelse med
dokning af jeres færge, at bidrage med gode råd og bidrag til en revidering af dette første udspil til
en Dokningsvejledning.
På sidste side i materialet er der henvisninger til to bilag; ”Standard Specifikation” og ”Doknings
Budget”. Begge disse to bilag er under udarbejdelse, men vil først foreligge i deres endelige
udformning, når vi har modtaget tilbagemeldinger på førsteudgaven af ”Vejledning for dokning af
færger”.
Forslag til ændringer bedes sendt til: Vagn Skaarup
Christensen: vagnskaarup@outlook.dk<mailto:vagnskaarup@outlook.dk>
undertegnede)

(gerne med kopi til

Når vi har modtaget tilpas mange ændringsforslag, vil søge at udarbejde en endelig udgave således,
at den inklusiv de to bilag forhåbentlig kan fremstå som et nyttigt redskab for fremtidige dokninger.
Med venlig hilsen
Jan Fritz Hansen
Sekretariatsleder

Vestergade 1A
DK-5970 Ærøskøbing
(+45) 29162207
jfh@faergesekr.dk
www.faergesekr.dk
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