På sjø
FORELØPIG INSTRUKS VEDRØRENDE TILKNYTNING TIL BÅTHAVNAS
STRØMFORSYNING.
Det vises til Reglement/Retningslinjer for de kommunale småbåthavner i Kristiansand.

Strømforsyning til båter på sjø likestilles inntil videre økonomisk med opplag på land som
reguleres av § 5 c), d) og e) i retningslinjene.
Strøm er kun ment for kortvarig bruk og under oppsyn til opplading av batterier, støvsuging,
sliping, polering etc, og skjøteledning skal fjernes fra strømuttak utenom bruk.
Tekniske forhold:
Denne båthavna sørger for en jordet strømforsyning til din båt.
Generelt:
a)
Hvis du ikke har en skilletransformator om bord for å skille det elektriske system om
bord i din båt fra landsystemet, kan elektrolyttisk korrosjon ødelegge din båt eller båter
i nærheten.
b)
Forsyningsspenningen i denne båthavna er 230 V 50Hz enfase.
c)
Det skal tas forholdsregler for å hindre at den bevegelige tilknytningsledningen faller i
vannet ved frakobling. Dersom tilknytningsledningen faller i vannet, må den
kontrolleres av en fagmann da den kan være farlig å benytte etterpå.
d)
Bare en fleksibel tilknytningsledning skal tilknyttes en stikkontakt.
e)
Den fleksible tilknytningsledningen skal være i en lengde, uten skjøter/skjøtesett.
f)
Fuktighet, støv eller salt i inntaket på båten kan utgjøre en fare. Undersøk inntaket, og
gjør det rent og tørk det, hvis nødvendig, før det kobles til havnas forsyningssystem.
g)
Det er farlig for ikke-sakkyndige personer å forsøke å reparere eller forandre på det
elektriske landutstyret.
Før bruk:
a) Koble fra alt strømforbrukende utstyr ombord.
b) Tilknytt den fleksible ledningen først til inntaket om bord og deretter til stikkontakten på
landsiden.
Etter bruk:
a) Koble fra alt strømforbrukende utstyr om bord.
b) Trekk ut pluggen på land først og deretter skjøtekontakten fra inntaket om bord.
c) Sett på lokket på inntaket om bord for å forhindre inntrengning av vann.
d) Kveil opp skjøteledningen og forviss deg om at plugg og skjøtekontakt er rene og tørre, og
plasser skjøteledningen på et tørt sted hvor den ikke kan bli ødelagt.
Brudd på bestemmelsene vil i henhold til retningslinjenes § 10 c) kunne medføre bl.a.
oppsigelse av leieforholdet.

Ved spørsmål vennligst ta kontakt med Servicetorget på Tlf: 38 07 50 00 eller pr
mail post.smabathavner@kristiansand.kommune.no
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På land
FORELØPIG INSTRUKS VEDRØRENDE TILKNYTNING TIL BÅTHAVNAS
STRØMFORSYNING.
Det vises til Reglement/Retningslinjer for de kommunale småbåthavner i Kristiansand.

Strømforsyning til båter på land likestilles inntil videre økonomisk med opplag på sjø som
reguleres av § 5 c), d) og e) i retningslinjene.
Strøm er kun ment for kortvarig bruk og under oppsyn, til opplading av batterier, støvsuging,
sliping, polering etc, og skjøteledning skal fjernes fra strømuttak utenom bruk.

Bruk av strøm på land skal fortrinnsvis være under oppsikt av båteier.
Tekniske forhold:
Denne båthavna sørger for en jordet strømforsyning til din båt.
Generelt:
a) Forsyningsspenningen i denne båthavna er 230 V 50Hz enfase.
b) Det skal tas forholdsregler for å hindre at den bevegelige tilknytningsledningen faller i vann
ved frakobling. Dersom tilknytningsledningen faller i vann, må den kontrolleres av en
fagmann da den kan være farlig å benytte etterpå.
c) Bare en fleksibel tilknytningsledning skal tilknyttes en stikkontakt.
d) Den fleksible tilknytningsledningen skal være i en lengde, uten skjøter/skjøtesett.
e) Fuktighet, støv eller salt i inntaket på båten kan utgjøre en fare. Undersøk inntaket, og gjør
det rent og tørk det, hvis nødvendig, før det kobles til havnas forsyningssystem.
f) Det er farlig for ikke-sakkyndige personer å forsøke å reparere eller forandre på det
elektriske landutstyret.
Før bruk:
c) Koble fra alt strømforbrukende utstyr ombord.
d) Tilknytt den fleksible ledningen først til inntaket om bord og deretter til stikkontakten på
landsiden.
Etter bruk:
a) Koble fra alt strømforbrukende utstyr om bord.
b) Trekk ut pluggen på land først og deretter skjøtekontakten fra inntaket om bord.
c) Sett på lokket på inntaket om bord for å forhindre inntrengning av vann.
d) Kveil opp skjøteledningen og forviss deg om at plugg og skjøtekontakt er rene og tørre,
og plasser skjøteledningen på et tørt sted hvor den ikke kan bli ødelagt.
Brudd på bestemmelsene vil i henhold til retningslinjenes § 10 c) kunne medføre bl.a.
oppsigelse av leieforholdet.

Ved spørsmål vennligst ta kontakt med Servicetorget på tlf: 38 07 50 00 eller pr mail
post.smabathavner@kristiansand.kommune.no
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