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BESIKTNINGSDIREKTIVEN 2014 
 

1.  SKROV OCH KONSTRUKTIV SÄKERHET 
 

ALLMÄNT 
Fritidsbåtdirektivet 94/25/EY likasom det förändrade direktivet 2003/44/EY berör till 
skrovlängden 2,5 m – 24 m;s fritidsbåtarnas konstruktion, material och utsläppsfordringar. 
Grunddirektivet trädde i kraft den 16.6.1998 och tilläggsdirektivet i sin helhet 1.1.2007. 
Nya, och från ytterom EU importerade begagnade, fritidsbåtar, vattenskotrar och motorer samt 
viss utrustning skall fylla direktivets miljö och säkerhetsfordringar. Med anledning av detta är 
båtarna CE märkta. Direktivet och dess tillägg har erhållit laga kraft. Lagen för vissa fritids -
båtars säkerhet 621/2005 (Fritidsbåtlagen) och förordningen för fritidsbåtars och vattenskotrars 
säkerhet och buller samt fritidsbåtars och vattenskotrars installerade motorers buller och 
avgaser 748/2005 (Fritidsbåtdirektiv). Den färskaste ändringen till direktivet 2013/53/EU är 
daterad 28.12.2013 och träder i kraft 2015. Även bastuflottar och vattenskotrar över 4 m är 
båtar. 
 
 
Till grund för direktivet är båtarnas indelning i konstruktionskategorier enligt båtarnas planerade 
användningsområden, vilka är: 
  A Ocean  
  B Utomskärs (off-shore)  
  C Kustfarvatten (coastal)  
  D Skyddade farvatten (sheltered waters)  
 
Fritidsbåtarnas direktiv ställer inte fordringar på båtarnas användning, konstruktionskategorin 
anger endast för hurudana förhållanden båten är konstruerad, inte för i vilka förhållanden den får 
användas. 
Vid planering och tillverkning av båtar i enlighet med direktiven används bl.a. ISO normer. 
I de förnyade besiktningsdirektiven har förutom det föregående också beaktats kraven i 
direktivets bilaga 1. 

 

OM SKROVBESIKTNING 
Skrovbesiktningen borde ske i samarbete med båtägaren. Det är bra att båtägaren i samband 
med besiktningen ser skicket på sin båt. Samtidigt kan besiktningsmannen informera båtägaren 
hur han själv kan följa med skicket på sin båt. Det skadar inte om båtägaren årligen själv går 
igenom skrovet till exempel i samband med vårrustningen. 
 
Skrovbesiktningen sker då båten står på land. Följande förberedelser är nödvändiga inför 
besiktningen:  

 

 onödiga tillbehör bort från båten   

 durkluckor och dylika öppnas eller tas bort  

 genomföringarnas slangar lösgörs, eventuellt också ventilerna  

 axlar av "svart järn" dras ut 
 

Informera ägaren om detta då du kommer överens om tidpunkten för besiktningen och be 
honom vidtaga ovannämnda åtgärder. 
 
Avsikten är att komma åt skrovet på så många ställen som möjligt. I båtar med dubbelskrov blir 
många granskningspunkter gömda bakom den inre modulen. Detta kan vi ingenting göra åt då vi 
inte kan söndra något. Berätta för båtägaren om vilka granskningar som inte kan utföras på 
grund av båtens konstruktion. 
 
Besiktningsmannen behöver följande hjälpmedel:  

 

 besiktningsdirektiven  



Besiktningsmannens handbok  

   

Segling och Båtsport i Finland 

 

2 

 en liten hammare av trä eller plast, eller motsvarande  

 en kraftig ficklampa  

 en bit järntråd med böjd ända eller motsvarande för genomföringarna  

 en liten kulhammare (används med båtägarens tillstånd)  
 
Sådana åtgärder som kan förorsaka skador (också på t.ex. ruttet trä) kräver alltid båtägarens 
tillstånd. Behandla båten försiktigt, såsom din egen.  
Båten skall dock inte godkännas ifall besiktningsmannen inte uppriktigt anser att den är i gott 
skick. Det är bäst att på förhand komma överens om eventuella kraftåtgärder med båtägaren. 

 

FÖRE DETTA YRKESFARKOSTER 
Skrovbesiktningen av före detta yrkesfartyg såsom bogserbåtar, vattenbussar, trålare, 
sandskutor m.fl. samt övriga stora fritidsbåtar är ofta för krävande för att utföras inom klubbens 
normala besiktningsverksamhet. Dessutom är ofta skrovets kondition på gamla båtar dålig.  Det 
är inte skäl att utföra skrovbesiktningar på sådana fartyg. Det är klokare att kräva att båtägaren 
låter utföra besiktningen av t.ex. ett klassificeringssällskap och visa upp ett i kraft varande 
skrovbesiktningsbevis för klubbens besiktningsman. 
Före detta yrkesfarkoster under 24 m, som tagits i fritidsbruk efter den 16.6.1998 hör till 
fritidsbåtsdirektiven och bör vara CE-godkända. I fall före detta yrkesfarkoster som tagits i 
fritidsbruk inte har CE-märkning, kan de och andra över 24 meters fartyg inte besiktigas av 
föreningens besiktare. Mera information om detta fås från TraFi:s båtgranskare. 
Besiktning för yrkesbruk får utföras endast av besiktningsman godkänd av TraFi. 
Tilläggsinformation fås från TraFi:s regionala granskningsenheter. Detta gäller också hyres- 
båtar. 
 

KRAV FÖR DE OLIKA BESIKTNINGSKLASSERNA 
Båtarna besiktigas i följande klasser beroende på deras konstruktion, utrustning och 
användningsområde: 

Besiktningsklass 1: Öppet hav 

Båtar som lämpar sig för färder på öppet hav och som kan vara självförsörjande i behövlig 
omfattning. Seglationsområdet omfattar Östersjön och dess vikar, Nordsjön, Norska kusten och 
kusten vid Kola halvön, Brittiska öarna, Biscaya, Spaniens och Portugals kustområden samt 
Medelhavet (Europas kustvatten och Medelhavet). 
 
Segelbåtar 
Båtarna är avsedda för långa färder på öppet hav. 
Båten bör tåla överbrytande sjö och vara självrätande också från stora lutningar, med undantag 
av flerskrovs båtar. Skrovet, däcket och kajutan bör inklusive öppningar och luckor utgöra en 
tillräckligt vattentät helhet. Ingången från det öppna utrymmet till kajutan bör kunna tillslutas till 
den del som är under däckets nivå, och alla luckor bör fästas så att de hålls kvar i båten också 
om båten stjälper. Alla öppningar bör vid behov kunna stängas. Sittbrunnen bör vara 
självlänsande och självlänsen fri och tillräckligt stort dimensionerad. 
 
Motorbåtar 

Båtarna är avsedda för långa färder på öppet hav. Båten bör vara helt täckt, kraftigt byggd och 
vattentät, och dess konstruktioner bör tåla överbrytande sjö. Båten bör tåla också stora 
lutningar. Ingångar och dörrar från däck till kajutorna bör kunna stängas vattentätt, och 
tröskelhöjden bör vara minst 200 mm. Brädgångar bör vara försedda med spygatt. Ventilations- 
och andra öppningar i bordläggningen, med undantag av avgasröret, bör kunna stängas 
vattentätt, och luftintagen bör vara konstruerade så att vatten inte kan tränga in. Båten bör vara 
försedd med en motor på minst 35 kW, och denna får inte vara en utombordsmotor. Det bör 
finnas reservutgångar från de inre utrymmena. 

 

Besiktningsklass 2: Kusten  

Båtar som till sin konstruktion och sitt skick lämpar sig för färder på havet i närheten av kusten 
och som kan vara självförsörjande i behövlig omfattning. Seglationsområdet omfattar 
Bottenviken, Bottenhavets kuster och Finska viken, under gynnsamma förhållanden norra 
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Östersjön väster om linjen Hangö-Gotland, Rigabukten, östra och södra Östersjöns kust samt 
södra Östersjön väster om linjen Öland-Bornholm-Rügen. 

 

 

Segelbåtar 

Båtarna är avsedda för färder på hav i närheten av kusten. 
Båten bör vara självrätande med undantag av flerskrovs båtar, och måttligt vattentät. Ingången 
från kajutan till öppet utrymme bör kunna stängas stänkvattentätt till den del som är under 
däckets nivå. Ventilations- och andra öppningar bör placeras på en skyddad plats och bör 
genom sin konstruktion förhindra att vatten tränger in i båten. Sittbrunnen bör vara självlänsande 
och självlänsen tillräckligt stort dimensionerad. 

Motorbåtar 

Båten bör vara täckt, kraftigt byggd och vattentät. Ingångar och dörrar från däck till kajutorna bör 
kunna tillslutas måttligt vattentätt. Brädgångar bör vara försedda med spygatt. Ventilations- och 
andra öppningar i skrovet bör ligga akter om halva längden och till sin konstruktion sådana att 
vatten inte kan tränga in ens vid stora lutningar. Luftintagen bör vara så konstruerade att vatten 
inte kan tränga in. Genomföringarna av styrkabel och slangar till utombordsmotor bör vara täta. 
Det bör finnas reservutgångar från de inre utrymmena. Tröskelhöjden bör vara minst 150 mm. 
 

Besiktningsklass 3: Skärgård 

Båtar som till sin konstruktion och sitt skick lämpar sig för färder i skärgården och på insjöarna. 
Seglationsområdet omfattar Finlands kuster och insjöar, Finska vikens innersta del till Viborg 
och Saima kanal, samt under gynnsamma förhållanden Ålands hav, Kvarken och sträckan 
Helsingfors-Tallinn samt Finska vikens södra kust samt Svenska ostkusten. 

 

Segelbåtar 

Båtarna är avsedda för skärgårdsförhållanden och för insjöarna. 
Båtens konstruktioner bör vara så utförda att de inte medför fara för att båten skall sjunka. 
Sittbrunnen behöver inte vara självlänsande, men det rekommenderas. 

 

Motorbåtar 

Båten bör till sin konstruktion vara avsedd för bruk i skärgården och försedd med kajuta eller 
hardtop, och man bör kunna övernatta i den eller har en minsta längd på 5 meter och en 
motorstyrka på minst 35 kW (50hkr). Övernattningsutrymmena bör kunna tillslutas regn- eller 
stänkvattentätt med kapell eller på något annat sätt. Ventilations- och andra öppningar i skrovet 
bör ligga akter om halva längden och så placerade att vatten inte kan tränga in. Motorbrunnen 
för utombordsmotorn bör till sin konstruktion vara sådan att vatten inte den vägen kan tränga in. 
Kabel- och slanggenomföringarna bör vara täta. 
 

Besiktningsklass 4: Skyddade vatten 

Båtar som är konstruerade för skyddade vatten, samt båtar som deltar i bevakade 
seglingstävlingar.  

Segelbåtar 

Båtarna är avsedda för skyddade vatten eller båtevenemang, t.ex. bankappseglingar, där det 
finns kontinuerlig övervakning och räddningsberedskap. 

Motorbåtar 

Båten bör till sin konstruktion vara avsedd för bruk i skärgården, och motorinstallationen bör 
vara säker. Båten kan vara en hardtop-, vindrute- eller öppen båt. 
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1.1  KONDITIONEN FÖR SKROV OCH KONSTRUKTIONER 

Båtens skrov bör till sin konstruktion och sitt skick tåla de påfrestningar som förekommer på de 
vattenområden båten används på. I konstruktionerna får inte förekomma sådana brott, sllitage-
skador, rötskador eller korrosion som väsentligt försvagar konstruktionerna eller släpper in 
vatten i dem. Eventuella skador på grund av grundkänning eller andra orsaker bör repareras 
sakkunnigt och omsorgsfullt.  

 
Flytelementens skick bör granskas i samband med årsbesiktningen. Avsikten är att båtens 
flytförmåga bevaras i minst ursprungligt skick.  
På luftfyllda flytelement granskas fogen mellan skrov och flytelement. Ett känsligt ställe är bl.a. 
det utrymme som finns under stävsitsen, genom att man stiger på bänken är det möjligt att 
fogarna rämnar. Otäta flytelement bör repareras. Dräneringshålens pluggar bör vara på plats. 
Flytelement av cellplast kan suga i sig vatten eller murkna. Dessa granskas okulärt i den mån 
dessa är synliga. 

 

TRÄBÅTAR 
I träbåtar kan brustna spanter på hårt böjda ställen godtas, dock inte flera än två bredvid 
varandra och inte flera än fem i hela båten. Alla rötskador som inverkar på hållfastheten bör 
repareras. Ytbeläggningen (lack, färg) bör vara hel och sitta väl fast i underlaget. 

 
Skicket på ett träskrov granskas genom att med en trä- eller plasthammare knacka på skrovet 
med c. 10 cm mellanrum. Känsliga ställen är bl.a.:  

 

 kölen och nedersta bordets infästning i denna  

 bordets infästning i stäven och akterspegeln  

 området kring vattenlinjen  

 området kring motorn  

 översta bordet, speciellt dess övre kant  
 

Ruttna ställen kan avslöjas genom att använda ett metallföremål. Ett sådant prov kan göras med 
ägarens tillstånd.  
 
I fanerkonstruktioner krävs oklanderligt skick för skivornas fogar och fanerskiktens limning 

 

GLASFIBERBÅTAR 
I båtar av glasfiberarmerad plast får inte finnas avskurna förstyvningar. Om det är nödvändigt att 
göra hål i dem bör området kring hålet förstärkas till ursprunglig styrka. Gelcoatskador bör 
repareras förutom små ytsprickor ("spindlar"). Om av osmos förorsakad böldpest upptäcks, bör 
ägaren göras uppmärksam om saken och uppmanas vidta reparationsåtgärder.  
 
En plastbåt kan undersökas på samma sätt som en träbåt, undvik att åstadkomma skador på 
gelcoaten. Inre skador på materialet är dock mycket svårare att upptäcka. Delaminering mellan 
de olika skikten kan pålitligt upptäckas endast med ultraljud eller fuktmätning, vilket inte i 
allmänhet är möjligt i samband med besiktningen.  
 
Skador på plasten kan synas bl.a. på följande sätt:  

 

 mekaniska skador såsom slitage, slag och brott 

 av användningen förorsakad jämn uppmjukning  

 delaminering  

 förhöjning av fuktigheten 

 skador på grund av att vattnet frusit, kemiska skador, t.ex. av lösningsmedel 
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METALLBÅTAR 
Metallbåtar granskas med avseende på korrosion och klart synliga skador. Känsliga ställen är 
bl.a. svetsfogar samt områdena kring nitar, utskjutande delar och genomföringar.  
I båtar av metall eller betong bör det använda ytbehandlingsmaterialet vara helt och väl fäst i 
underlaget. För omålade aluminiumbåtar rekommenderas ett för aluminium avsett båt vax. 
Underhållsfritt båtbyggnads material finns inte. 

 

BÅTAR AV ABS OCH ANDRA PLASTER 
Typiskt för dessa material är att de blir sköra och spricker. Solljuset påskyndar ofta åldrandet, 
som syns på det att färgen bleknar och det uppstår små sprickor i ytan. Också fogarna kan 
rämna. Det är svårt att i fältförhållanden upptäcka om materialet försvagats. 
 
Slitage uppstår ofta på sådana ställen där materialet på grund av tillverkningstekniska orsaker 
också annars är tunnare.  
Termoplaster tål ofta inte bränslen eller lösningsmedel.  

 

SANDWICH- KONSTRUKTIONER 
Ifall båtens skrov är tillverkat i sandwich bör laminatets fastsättning i distansmaterialet granskas. 
Detta sker genom att med lämpligt föremål knacka på laminatet från vardera sidan. Skrovet bör 
vara felfritt.  
Defekterna finns sannolikast på områden med stor belastning samt på kraftigt böjda ytor.  

 

GLASFIBERBEKLÄDDA BÅTAR 
En inplastning som gjorts på ett friskt skrov kan helt godtas. Beklagligt ofta sker inplastningen då 
skrovet redan har skadats med den förhoppningen att båten ännu kunde användas.  
 
I klass 1 godkännas inte båtar som inplastats då de redan är gamla.  
 
I klass 2 kan tillåtas en i rimligt skick varande äldre båt som inplastats på ett vederbörligt sätt.   
 
Båten godkänns angående inplastningen endast om den uppfyller alla tre nedanstående krav:  

 

 träet är friskt då det undersöks så som det för träbåtar är angivet. Undersöks från insidan.  

 glasfiberlaminatet är felfritt då det undersöks så som för glasfiberbåtar är angivet.  

 glasfiberlaminatet befinns sitta fast i träet över hela båten. Prova med en trä- eller 
plasthammare. 

 

DÄCKSKONSTRUKTIONER OCH KAJUTA 
Sammanfogningen av däck, skrov och kajuta bör vara tät och konstruktionerna friska och hela. 
Alla däcksbeslag som utsätts för hård belastning, så som vinschar, förtöjningsknapar och 
skotskenor bör vara starkt fastsatta, helst med genomgående bult och med stora brickor. 
I kajutförsedda båtar avsedda för båt turism bör det finnas minst två sovplatser. 
 
Fönsterglaset i sidofönstren för en inne belägen styrplats får vara rökfärgade men inte ha någon 
annan färg. 

 

VAD KRÄVS – VAD ÄR TILLÅTET 
I klass 1 förutsätts redan från början större hållfastighet och täthet än normalt. Skrovet, däcket 
och överbyggnaden bör vara kraftigt byggda, tåla överbrytande sjö och vara täta. Med 
överbrytande sjö avses här själva vågen och inte endast stänkvatten. I klass 1 bör konstruktiva 
styrkan och tätheten vara oklanderlig. Normalt slitage som inte påverkar säkerheten kan 
naturligtvis godkännas. 
 
I klasserna 2 och 3 riktar sig skrovbesiktningen främst på skrovet och undervattendelarna. I 
dessa klasser kan godkännas båtar som är byggda på vanligt sätt utan att man ifrågasätter 
deras styrka ifall inte hållfastheten märkbart har minskat jämfört med den ursprungliga. I 
klasserna 2 och 3, i synnerhet i klass 3, kan mindre fel godtas ifall de inte väsentligt påverkar 
säkerheten då båten används enligt besiktningsklassen. Beakta båtens hastighet eller kölens 
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form vid bedömningen, en planande båt och en båt med fenköl belastas klart mera i bottnen än 
en deplacementbåt eller en segelbåt med lång köl.  
 
I klass 4 bedöms den behövliga hållfastheten utgående från båtens hastighet. Båtens skick skall 
vara desto bättre ju närmare det planerade maximivärdet motorns styrka är. 
 
Man kan rekommendera för båtägaren att byta motorn till en mindre enligt en skilt uppgjord 
tidtabell ifall hållfastighetssynpunkter så kräver. 
I ingen klass tillåts en större motor än vad båtens tillverkare angivit. 
 

UTVÄNDIG GRANSKNING 
Granska skrovet och i klass 1 också däcket och den del av överbyggnaden som är avsedd att 
vara tät i avseende på materialskador. Observera bl.a. spår efter slag och grundstötningar, 
sprickor, slitage samt utförda reparationer och ändringar mm.  
 
Känsliga punkter vid grundstötning är bl.a.: 

 stäv och köl, i synnerhet fogen mellan skrov och köl, ett skarpt slag och stiglisterna 

 fiskjärn och motsvarande  

 axelbockarnas och rodrens infästning i skrovet, fogen mellan däck och skrov  
 

Detta bör speciellt undersökas: 

 den del av skrovet som befinner sig nära kölen, speciellt framför och bakom kölen  

 området kring rodret och skeg  

 motordrevens tätningsgummin  

Tips: I främre kanten av kölen finns ofta märken efter grundstötning!  
 

INVÄNDIG GRANSKNING 
En plats som från utsidan ser misstänkt ut kan bekräftas genom att se på samma ställe på 
insidan. I synnerhet i glasfiberbåtar är skrovet så tunt att en skada ofta lämnar spår både på ut- 
och insidan. Ett ruttet ställe på en träbåt syns ibland bäst från insidan. 
  
Därför är bra att gå igenom skrovet (och i klass 1 också däcket och överbyggnaden) lika 
noggrant på insidan som från utsidan. 
 
Som en följd av en allvarlig skrovskada förändras skrovformen. Detta kan synas på så sätt att 
dörrar, lådor, luckor mm. har dålig passning. Pröva deras funktion om du misstänker 
skrovskador. Också fuktmätning kan ge antydningar om skadade konstruktioner. 

 

GJORDA ÄNDRINGAR 
Lägg märke till eventuella ändringar som gjorts i skrovet. Båtens bärande konstruktioner får inte 
försvagas genom ändringarna, inte heller tätheten. Sådana bärande konstruktioner som inte 
utan vidare får ändras är bl.a.:  

 stora skott som sammanfogats på ett starkt sätt  

 skrov förstyvningar, balkar och spanter  

 motorbädden  

 akterspegeln och dess stöd  

 områden nära förtöjningsbeslagen  

 konstruktioner som är avsedda att vara täta  

 konstruktioner som bär upp en stor belastning  

 pelare, bl.a. under masten  

 röstjärnen och deras knän och motsvarande  
 

Granska också att det inte i båten har gjorts sådana förändringar som försämrar tätheten, 
såsom luftöppningar i självlänsande sittbrunnar eller i skrovet, luftintag för kylskåp eller 
värmeapparat, luckor eller motsvarande. Tätheten bedöms enligt besiktningsklassens 
grundkrav. Observera flytelementen i klass 3 och 4!  
 
Konstruktionerna kan oavsiktligt försvagas då det i båten installeras en kokapparat, ett kylskåp, 
en toalett, en ny motor, ett värmesystem, elektronik, extra tankar eller då överbyggnaden eller 
inredningen ändras. Tag reda på om det gjorts ändringar i båten och granska att 
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konstruktionens hållfasthet och täthet är oförändrade. Detta är skäl att göra redan vid 
årsbesiktningen.  

 

Då det gäller ändringar i båtens konstruktioner kan man alltid fråga råd av båtens tillverkare eller 
av någon annan sakkunnig. Detsamma gäller vid bedömningen av gjorda ändringar. 
 
Försök informera medlemmarna i din båtklubb om att ändringar kräver användning av sunt 
förnuft. Det är alltid lättare att på förhand förebygga en skada än att reparera den i efterhand. 

 

BÅTENS SKÖTSEL OCH SERVICE 
Alla båtar kräver skötsel och service. Nedan är uppräknade de viktigaste, ofta av båtägaren själv 
utförda servicearbetena: 

Höstservice 

 nedmontering av riggen, upptagning av båten 

 tvätt och service av båtbottnen, reparation av eventuella skador på kölen, service av 
propellern 

 service av motorn, oljebyte, tömning eller byte av filter, skydd av kylsystemet, service av 
vattenpumpen, rengöring av motorrummet. Det lönar sig i allmänhet att hålla dieselmotorns 
bränsletank fylld för att förhindra uppkomsten av kondensvatten, men då är det skäl att 
förvissa sig om att bränslet är av vinterkvalitet. Bränsle av sommarkvalitet parafineras lätt i 
kölden. 

 skydd av elsystemet (inkl. lampor), service och vinterförvaring av batterier 

 tömning av sötvattensystemet inklusive pumpar och ventiler, rengöring och tömning av 
vattentoaletten samt frostskyddas eller bortmonteras och uppbevaras i varmt utrymme 

 service av spis, värmare, vinschar mm. 

 service och vinterförvaring av riggen 

 tömning av båten (mögelrisk), installation av eventuell vinteruppvärmning, täckning av båten 
så att luften kan cirkulera och att snön inte belastar ställning eller båt 

 
En båt som förvaras utomhus bör hållas under uppsikt för att hindra eventuella skador. 

Vårservice 

 nedmontering och förvaring av täckningsmaterialet, tvätt och rengöring av båten 

 målning och lackering, vaxning 

 iståndsättning av bottnen 

 förbereda motorn för användning 

 iståndsättning av riggen 

 sjösättning och riggning 

Grundservice 

Båtarna borde med c. tio års mellanrum genomgå en grundservice, vilken skulle vara lättast att 
göra inomhus, dvs. att få in båten i en hall. Då tidpunkten för grundservicen väljs är det skäl att 
speciellt beakta behovet av att förnya ytbehandlingen på plastbåtar, eller reparationen av 
eventuell osmos. Vid grundservicen borde båten demonteras så mycket som möjligt, så att 
sådant slitage eller sådana skador som varit undangömda kommer fram. Vid behov byts slitna 
delar ut mot nya. Samtidigt blir alla tätningar förnyade. För motorns del används vid behov en 
yrkeskunnig montör. Också alla löstagbara apparater borde föras till yrkeskunnig service. På 
detta sätt förlängs båtens bruksålder och samtidigt minskar sannolikheten för oförutsedda fel. 

 
 

REPARATION AV SKADOR 
Vid reparation av skador är det skäl att fästa uppmärksamhet på följande saker: 

Träbåtar 

 en skada på bordläggningen bör förnyas på åtminstone två spantavstånd från det skadade 
stället 

 spant som reparerats med hjälp av en ersättande spant får inte på bärande platser ligga 
bredvid varandra  

 speciellt bör man granska rodrets lager och kölbultarna, vilka kan vara helt sönderfrätta  
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 båtarna bör andas inifrån; mögellukt kan innebära förstörda bottenbord 

 trä som plastats på vardera sidan ruttnar lätt, då det upptar vatten 

 färgändringar i fogarna i en träkonstruktion är ett tecken på att träet skadats på grund av fukt 

Båtar av glasfiberarmerad plast 

 gelcoatskador som går ända till laminatet bör repareras - för reparationen skall laminatet 
torka och detta skall konstateras med fuktmätare 

 om en båt med fenköl haft grundkänning skall man granska bottnen vid kölens fram- och 
bakkant - vid behov skall en ultraljudsmätare användas för att utröna om en delaminering 
skett. Om besiktningsmannen upptäcker en dåligt utförd reparation skall han anmärka om 
detta. 

 på insidan bör man fästa uppmärksamhet på brott i topcoaten vid kölbultarna och vid hårfina 
sprickor i kölbalkarnas laminat samt ifall skott eller en eventuell  innermodul har släppt, vilket 
tyder på en omfattande skada. 

 vid behov används ultraljuds- och/eller fuktmätning 
 
En snygg reparation visar i allmänhet på yrkesskicklighet, varvid säkerheten har beaktats 
tillräckligt. 

 

SPANTER OCH FÖRSTÄRKNINGAR 
Alla spanter och förstärkningar som är åtkomliga granskas okulärt. Känsliga platser är bl.a.:  

 

 förstärkningarna kring motorn  

 motorbädden och dess fastsättning  

 förstärkningarna i bottnen på en planande båt  

 förstärkningarna mellan akterspegel och skrov  

 förstärkningarna kring förtöjningsbeslagen  

 styrinrättningens fästpunkter  

 förstärkningarna kring en fenköl  

 förstärkningarna vid masten och stagen  

 de platser där förstärkningen upphör eller blir tunnare  

 kraftigt böjda träspant 
 
Granska speciellt förstärkningens hörn, där dess höjd förändras och platser där förstärkningen 
utsätts för stora krafter (t.ex. under bänken i en liten båt eller vid masten i en segelbåt).  
 
I träbåtar observeras spantens skick och nitning. Vid behov kan man med båtägarens tillstånd 
prova nitens skick genom att knacka på den med en kulhammare. En hel nit ger ett klarare svar 
än en defekt nit. Provningen kräver erfarenhet. 
 
I plastbåtar observeras ifall en förstärkning möjligen har rivits lös, vilket i allmänhet sker längs 
kanten på den fog som förenar förstärkningen med skrovet, på sidan av förstärkningen. Genom 
att knacka kan man konstatera om det trä som möjligen finns inne i förstärkningen är friskt. 
Ägaren kan i starkt misstänkta fall borra ett tre mm hål i förstärkningen – träets färg avslöjar 
skicket. (Kom ihåg att fylla igen hålet!) 
 
I metallbåtar observeras korrosionen på förstärkningarna och fogarna.  
 
Ifall båten är försedd med en stor utombordsmotor eller inu-motor bör speciell vikt fästas vid 
akterspegelns hållfasthet och dess infästning i skrovet. Också en liten motor belastar 
akterspegeln.  
 
Fogarna undersöks visuellt.  
 
I båtar med dubbelskrov undersöks innermodulens delaminering genom att knacka på fogen. 
Det är inte alltid möjligt att undersöka dubbelskrovskonstruktioner. Meddela båtägaren om 
någon punkt blir osedd!  
 
Förutom skrovfogarna bör uppmärksamhet fästas vid infästningen av utskjutande delar i 
skrovet. Dessa är bl.a.:  
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 fastsättningen av segelbåtsdrevets motorbädd i skrovet (lamineringen)  

 den föregåendes mekaniska fastsättning i själva drevet  

 fastsättningen av inu-motorns drev i akterspegeln (bultförband)  

 olika givares och dylikas fastsättning  

 fastsättning av axelbockar och roder i skrovet  

 fastsättningen av separat motorställning  
 

Fastsättningen av kölen på en segelbåt granskas visuellt genom att se på kölbultarnas ändar 
och stödkonstruktionerna på insidan och området kring kölen på utsidan. 
 
Bultar som ser dåliga ut eller är defekta ger orsak till att misstänka deras skick. Med ägarens 
tillstånd kan man genom att knack på dem försöka utröna deras skick (jmf. nitarna i en träbåt). 
Endast genom att lösgöra bulten får man en säker bild av den. 
 
Undersök också laminatet under bulten och de spant och längsgående balkar som finns i 
närheten av kölen. Skador på dessa måste noggrant undersökas för de kan vara ett tecken på 
att det finns större skador i själva skrovet. 

 
Undersök bottnen för- och akterom kölen. Sprickor i plastens yta är ofta tecken på allvarliga 
skador. 

 

1.2  ÖPPNINGAR OCH MÖJLIGHET ATT TILLSLUTA DEM 

För ljusöppningar som är större än 18 dm2 krävs i klass 1 och rekommenderas i klass 2 
stormskydd, ifall ljusöppningarna inte ur hållfasthetssynpunkt är en del av skrovet.  
I luckor och dörrar bör finnas ett låssystem som förhindrar deras ofrivilliga rörelser som kan 
skada människor. 
I skjutluckor bör finnas ett låssystem (tex. hasp) som förhindrar luckans rörelse då en människa 
är i lucköppningen. 

 

1.3  KONDITIONEN FÖR SKROVETS MATERIAL OCH YTBEHANDLING 

Ytbehandlingen bör kunna bibehålla materialets hållfasthetsegenskaper. Utseendet påverkar 
inte besiktningen. Smärre skråmor och dylika godkänns. 
 
I plasten förekommande spindelaktiga figurer kan inte anses farliga ifall de inte fortsätter i själva 
laminatet. Om det finns blåsor i gelcoatytan (osmos) är det ett tecken på skada och bör 
repareras. En liten mängd blåsor kan i alla fall godkännas samtidigt som båtägaren uppmanas 
följa med skadans utveckling och låta reparera den vid lämpligt tillfälle. 
 
Inuti båten observeras speciellt platser där vattnet blir att stå. Hartsen sköljs sakta bort från ytor 
som saknar en yta av gelcoat eller topcoat och kvar blir den vita glasfibern. I båtar med 
dubbelskrov finns det inte möjlighet att titta på alla ställen och i dem kan nyss nämnda platser 
vara undangömda. 
 
En trä- eller stålbåt skall också på insidan vara ändamålsenligt skyddad. Aluminium klarar våra 
förhållanden utan skydd, tvärtom bör man undvika att måla aluminium med andra färger än de 
som enkom är avsedda för detta. T.ex. kopparbaserade bottenfärger förorsakar en kraftig 
korrosion. 
 

1.4  KÖL OCH RODER 

Fästanordningarna för köl och roder bör vara hela. Kölbultarna får inte ha märkbara 
korrosionsskador. Roderbladets fastsättning bör vara i skick och roderaxeln får inte ha stort 
glapp. Man bör fästa ägarens uppmärksamhet på saken. 

 

1.5. STYRSYSTEMET 

Från styrhytten eller styrplatsen bör det finnas god utsikt åt alla håll. Den borde finnas i båtens 
mitt eller på högra sidan.  
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Genom att balansera styrsystemet bör man förhindra att rodervinkeln växer då man släpper 
greppet om ratten. I fjärrstyrda system bör rodret ha stoppare i ändlägen, och det bör vara 
möjligt att anordna en reservstyrning direkt på roderaxeln. 
Styrpulpeten eller -systemet bör förutom de av styrningen förorsakade krafterna också tåla de 
som rorsmannen förorsakar på grund av båtens oväntade rörelser. 
 
Rodret granskas okulärt. Observera att vid sjögång och backning utsätts roderbladet för stora 
påfrestningar.  
Eventuella bultförband granskas. Glapp får inte förekomma. Bult/mutterförband bör ha låsning.  
Hur förhindras rodret från att ramla bort? I detta avseende kritiska skruvar bör vara låsta. 
 
Roderaxelns lager granskas så som hos propelleraxeln. Granska också roderaxelns lodräta 
rörelse. Rodret får inte hoppa ur sina lager.  
Fastsättningen av det skaft, segment eller motsvarande som finns i roderaxelns övre ända 
granskas. Glapp får inte förekomma. Enbart spännskruv borde inte godkännas i klass 1 och inte 
rekommenderas i någon klass. 
 
Båtens huvudstyrsystem bör vara helt och pålitligt samt tåla de även stora påfrestningar som 
kan förväntas på det aktuella seglationsområdet. Rodret, roderfenan, roderaxeln och stopparna 
bör vara tillförlitligt fastsatta utan glapp. Styrvajrarna, -kablarna och -rören bör vara rätt 
dimensionerade och till sitt skick oklanderliga, i synnerhet angående fogar, fastsättningar och 
skarvar. 
 

DIREKT STYRNING 
Rorkulten bör tåla all den kraft som förmedlas till rodret och all den belastning rodret utsätter den 
för. Olika styvhet då rodret svängs i olika riktningar tyder på antingen inexakt infästning eller på 
böjd roderaxel. Roderaxelns hylsa bör nå klart över vattenlinjen eller gärna upp till sittbrunnens 
lägsta nivå. 
 

VAJERSTYRNING 
Styrvajern bör ha en diameter på 4-6 mm beroende på båtens och/eller motorns storlek. Vajern 
skall vara rostfri eller skyddad mot korrosion. Rekommenderas 7x19 trådig. Plastbeklädda vajrar 
rekommenderas inte då beklädnaden, ifall den bryts sönder, kan låsa styrningen. Blocken borde 
vara av nylon och ha en diameter på minst 16x vajerns diameter. De skall fästas med 
genomgående bult och brickor. 
Vajerändarna skall fästas antingen med vajerlås (2 st./ända), genom splitsning eller med 
pressförband. Vajerändarna skall förses med kaus. Dessutom skall styrvajerns spänning kunna 
justeras. Roderkvadranten skall vara kraftigt byggd och på rätt sätt fastsatt. I styrsystemet bör 
finnas en begränsning som förhindrar överstora utslag av rodret. 
 

KABELSTYRNING 
Kabelstyrningens dimensionering beror på motorstyrkan och båtens storlek. Vid val av 
kabelstyrning bör tillverkarens direktiv följas. 
 

HYDRAULISK STYRNING 
Styrkraften överförs med hjälp av vätsketryck. Systemet är helt känslolöst. Systemets 
påfyllnings- och luftningsskruvar bör vara lättåtkomliga. Hydraulrören bör fästas med högst 30 
cm mellanrum. 
 

AUTOMATSTYRNINGAR 
Det finns många olika system på marknaden, de flesta elektriska. De kan monteras både på 
rattstyrning och på rorkult. Automatstyrningen håller en vald kurs med hjälp av systemets egen 
kompass. Mera utvecklade system kan kopplas också till andra sensorer (radar, GPS, vind). 
 

VINDRODER 
Segelbåtar som seglar på oceanerna är ofta försedda med vindroder för att underlätta 
styrningen. Vindrodret påverkar ofta det egentliga rodret via ett hjälproder och är alltså inte 
mekaniskt i kontakt med rodret. Vindroder kan användas på öppna vatten och vid stadiga 
vindförhållanden. 
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1.6 KONDITIONEN FÖR DREV, AXEL OCH PROPELLER 

Propelleraxeln bör vara rak och hel och får inte ha nämnvärda frätskador. Speciell 
uppmärksamhet bör ägnas axelhylsan, fastsättningsflänsarna, lagren och drivknutarna. Spelet i 
propelleraxelns lager får inte vara för stort. Propellern får inte ha nämnvärda frätskador eller 
formfel. Drevens tätningsgummin och drivaxelns och avgasrörets gummibälg bör vara hela och 
elastiska. De borde bytas enligt tillverkarens instruktioner. 
 
Axlar av "svart stål" (propeller- och roderaxel) bör dras ut för granskning. De känsligaste ställena 
finns i närheten av propellern och på vardera sidan av lagren. Det är också skäl att kontrollera 
att gängorna, kilspåret, kilen och konen inte är anfrätta av korrosion.  
 
Axelns rakhet kan grovt uppskattas genom att rotera axeln och med hjälp av en styv måttstock 
se om axeländan rör sig. Om kastet kan upptäckas med ögat är axeln så mycket böjd att 
vibrationerna kan skada skrovets hållfasthet.  

 

OBS: Metoden är mycket grov och på basis av den kan man inte bedöma axelns verkliga 
rakhet. För snabbt roterande axlar kan också ett mindre fel vara farligt. 
 
För att närmare undersöka axelns rakhet måste den föras till en svarv, vilket inte kan förutsättas 
vid besiktningen men rekommenderas.  
 
Propellern kan undersökas på följande sätt för att fastställa skador och deformering:  

 

 Propellerbladen granskas okulärt med avseende på stötar och korrosion. Små hack som 
filats eller små korrosionsskador som spacklats med t.ex. epoxispackel godtas.  

 Propellern betraktas från sidan samtidigt som den roteras för hand. observeras rörelsen vid 
bladens spetsar. Dessa bör löpa på samma sätt för alla blad.  

 Observera hur ändan på bladen rör sig i förhållande till en fast måttstock då propellern 
roteras för hand. Spetsen för varje blad bör passera ungefär samma punkt. 

 

Märkbara fel bör repareras innan dessa åstadkommer följdverkningar.  
 

OBS: Ju högre varvtal desto viktigare är det att propellern är i skick.  
 

OBS: Även nya propellrar kan ha defekter. Endast stora kast innebär reparation i samband med 
besiktningen. Reparation av mindre fel kan i alla fall vara till nytta för båtägaren.  
 
Avsikten är att försäkra sig om att propellerns styrka har bevarats så att den tål påfrestningen 
vid normal belastning. Vid en okulär granskning får inte upptäckas så stort kast eller andra 
skador som förorsakar obalans så att den vibration som uppstår äventyrar båtens eller lagrets 
hållfasthet. (Om man strävar efter en perfekt propeller bör den granskas på en verkstad med 
hjälp av noggranna mätinstrument).  
 
Glapp i propelleraxelns lager kan upptäckas genom att bända axeln uppåt med hjälp av en 
trästång. 
 

OBS: En metallstång får inte användas, den skadar propellern.  
 

OBS: Propellern bänds upp endast så mycket som glappet medger, böj inte axeln!  
 
Ett litet glapp i lagret är naturligt. Ett större glapp kräver att lagret förnyas.  
 
Skicket på eventuella stödlager granskas. Eventuella glidlager kan undersökas genom att känna 
hur lätt och jämnt axeln roterar samt genom att lyssna på ljudet från lagren. 
 
En eventuell slang till lagertätningen (i ändan på stäv röret) lösgörs och dess skick granskas 
noggrant. Själva tätningens skick uppskattas okulärt. En läpptätning (stefa) är kanske skäl att 
byta för säkerhets skull, ett tätningsband som brunnit bör ovillkorligen bytas. 
 
Att axeltätningen håller tätt granskas i vattnet.  
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1.7 SKROVGENOMFÖRINGAR, AVSTÄNGNINGSVENTILER OCH RÖR 

Bottengenomföringarna inom Östersjöområdet är i allmänhet vattenledningstillbehör, dvs. gjorda 
av en mässingslegering. I båtar avsedda för oceanbruk används genomföringar av brons- 
legeringar för att öka korrosionsbeständigheten. Också genomföringar av plast, avsedda för båt- 
bruk, godkänns. Mellan bottengenomföringen och båt bottnen används som tätning en massa 
som inte löser upp sig vatten och som bibehåller sin smidighet (t.ex. Sikaflex, INTE SILIKON). 
Som avstängningsventiler borde användas kulventiler, vilka är snabba att använda och vilka inte 
fastnar. 
 
För att kunna besiktiga ventilerna lösgörs slangen och i mån av möjlighet också gallret. Ventilen 
måste avlägsnas ifall man inte kan se igenom den. 
 
Ventilernas funktion granskas genom att prova dem. Funktionen bör vara klanderfri. Invändig 
korrosion får inte förekomma. Ventillocket får inte rotera då ventilen används.   
 
Alla delar granskas okulärt för att utröna korrosions- eller andra skador. Genomföringens inre 
sida undersöks genom att belysa den och skrapa på den med ett metallföremål. Avsikten är att 
upptäcka korrosion genom att zinken minskat. 
 

OBS: Genomföringens insida kan vara sträv som en följd av gjutmetoden.  
 
Ifall det förekommer korrosion uppmanas båtägaren att byta ut delen mot en hel. Detta är viktigt 
med tanke på säkerheten och de pengar som offras är obetydliga i jämförelse med skadorna 
efter en olycka.  
 
Slangarna och slangklämmorna granskas noggrant och de måste förnyas vid behov. 

 
Skrovgenomföringarna bör vara hela, täta och försedda med avstängningsanordningar enligt 
följande: 

 i klass 1 i alla genomföringar 

 i klass 2 i genomföringar under vattenlinjen, rekommenderas också i genomföringar ovan 
vattenlinjen 

 i klass 3 i genomföringar under vattenlinjen 
Slangarna ansluts till genomföringarna med två slangklämmor eller med pressförband. Man bör 
fästa speciell uppmärksamhet vid skicket för sittbrunnens självlänsar. 
Det rekommenderas att plastslangar förnyas vart femte (5) år och gummislangar vart tionde (10) 
år. 
 

1.8 FÖRHINDRANDE AV ATT FALLA ÖVERBORD OCH FÖRTÖJNINGBESLAG 
Motorbåtar                           Klass 1            Klass 2            Klass 2x)         Klass 3           Klass 4 

  >8,5 m < 8,5 m 
Grovmönstrat däck x x x x x 
Fot list  x x x   
Grabbräck  x x x x x 
45 cm högt mantåg   x 
60 cm högt mantåg x x 
Fästen för säkerhetslinor x  x 
h 
x) I klass 2 för motorbåtar fordras inte mantåg ifall det finns fästpunkter för säkerhetssälar. 
 
Segelbåtar                     Klass 1           Klass 2 och 3    Klass 2 och 3  Klass 3 x)      Klass 4 
   > 8,5 m < 8,5 m dagseglare 
Grovmönstrat däck x x x x x 
Fot list  x x x x 
Grabbräck  x x x x x 
45 cm högt mantåg   x 
60 cm högt mantåg x x 
Fästen för säkerhetslinor x x x x 
Livlinans fäste  x x x 
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x) dagseglare = båt som används endast i dagsljus 
 

Den fordrade mantågshöjden bör vara den samma runt hela båten. Stävräcket  (pullpiten) får 
ha en öppning på 360 mm. I klass 1 och 2 rekommenderas slutet stävräck. 
Säkerhetsselens fästpunkter bör vara enligt följande: 
a) högst 1 meter från huvudingången 
b) högst 2 meter från ute styrplatsen 
c) högst 2 meter från masten (segelbåtar) 
d) högst 2 meter från vinscharna (segelbåtar) 
e) högst 2 meter från ankarspel eller förtöjningsknapar och pollare 

  Fästpunkterna får inte vara över 3 meter från varandra. 
 
Mantågets övre lina skall vara en vajer eller av ett material med motsvarande styrka, t.ex. en 
syntetisk lina, linan bör tåla slitage. Stäv- och häckräckena skall var lika höga som mantåget och 
till sin konstruktion motsvara detta. ISO 15085.10.6. Också andra arrangemang som ger samma 
säkerhet godkänns, t.ex. fasta metall- eller träräcken. Vajer utan (plast) höljen rekommenderas. 

 
Räck och handtag bör vara stadigt fastsatta i konstruktionerna och så placerade att de ger ett 
bra stöd då man rör sig och arbetar på däck. Det rekommenderas att däcken förses med 
halkskydd. 
 
Beslagens fastsättning prövas med handkraft. Beslagen får inte röra på sig. Ifall beslaget vid 
belastning har rört på sig finns ofta spår av detta runt fastsättningsstället. Det kan vara fråga om 
en rörelse om endast en millimeter eller mindre. Ett löst beslag kan under påfrestning ge vika. 
Avsikten är att beslaget inte rör på sig. Fastsättningsskruvarnas skick och låsning konstateras 
okulärt. 

 
Inne i båten behövs tillräckligt med handtag för att man tryggt skall kunna röra sig i sjögång. 
Avrundade hörn på inredningen minskar risken för skador. 
I samband med spisen behövs i klasserna 1 och 2 säkerhetssele för den som använder spisen. 

 

FÖRTÖJNINGSBESLAG 
 

Förtöjningsknaparna bör vara tillräckligt stora och tillförlitligt fastsatta. Halkip rekommenderas för 
att minska på belastningen. Förtöjningsbeslag och ändor bör vara dimensionerade så att 
fånglinornas hållfasthet är under båtkonstruktionens. 
Ett ankrings/bogseringsfäste i fören på alla båtar. 
Båtar över 6 m bör därtill ha ett fästbeslag i aktern. 
Båtar över 12 m bör ha 2 fästbeslag i aktern och stäven. 
Båtar över 18 m bör därtill ha fästbeslag på styrbords-  och babordssida (för springers.) 

 
 

1.9 FASTSÄTTNING AV TUNGA FÖREMÅL 

I klasserna 1 och 2 bör kajutans alla förvaringsutrymmen vara sådana att de föremål som 
placeras i dem hålls på plats också i hård sjögång, och alla lådor och dörrar sådana att de förblir 
stängda också vid stora lutningar. I alla klasser bör tunga föremål så som batterier, ankare, 
m.m., fästas så att de inte på ett farligt sätt kan röra på sig i sjögång.  

 
 

1.10 SÖTVATTENSYSTEM 

Till sötvattensystemet räknas här också det sjövattensystem som används för hushållsändamål. 
Huvuddelarna i sötvattensystemet är tanken (tankarna), rörsystemet och pumparna. 
Sötvattentankarnas storlek varierar beroende på båtens användningsändamål. Stora tankar  
(> 200 l) delas i allmänhet upp på flera mindre tankar. I mindre system används manuell pump,  
i större elektrisk pump och tryckvatten. Rörsystemet består i allmänhet av vävförstärkta 
plastslangar.  
Sjövattensystemet använder vatten direkt från havet för att spara på sötvattnet. Dessa är  
i allmänhet försedda med en fotpump. 
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VATTENTANKAR  
 

Vattentankarna skall fästas stadigt. Fast monterade vattentankar med tillhörande rörlinjer bör vid 
behov kunna tömmas och putsas. 
På hösten bör tankar, pumpar och slangar tömmas och möjligen desinficeras. I obehandlat 
vatten uppstår lätt en bakteriestam som kan förorsaka  t.o.m. svåra tarminfektioner. Därför 
borde det alltid ombord finnas desinficeringsmedel för dricksvattnet. Sjövatten som står far 
snabbt illa i pumpar och slangar, varför dessa ofta borde sköljas. 

 
 
 
 

1.11. DEN LÄGSTA LÄCKAGEPUNKTEN 

I samband med besiktningen söks tillsammans med båtens ägare den plats där vattnet först 
tränger in i båten. Platsen antecknas i protokollet under anmärkningar på sid 2. I synnerhet i 
båtar där det gjorts ändringar bör man speciellt noggrant och omsorgsfullt bedöma varifrån 
vattnet kan tränga in. Öppningens avstånd från vattenlinjen bedöms och antecknas i punkt 1.11 . 

 
Läckagepunkten kan vara vilken lägsta öppning som helst, varifrån vatten kan komma in i båten, 
i kölsvinet eller i brunnen/fördjupningen – inkluderande brunnens/fördjupningens kant. Fribord 
betyder lägsta höjden över vattenytan, där vatten kan tränga in i båten. Genomföringarna för 
länspumpar och dylikt beaktas inte. Genomföringarna och deras slangsystem bedöms i alla fall 
med tanke på häverteffekten.  

 
 

 
 
 

2. RIGG OCH SEGEL 
 

2.1  RIGGEN 

Master och bommar gjorda av trä är handgjorda och individuella. De kan vara limmade av flera 
delar, och åtminstone mastskåran är skilt tillverkad och limmad på masten. Med tanke på 
säkerheten är det viktigt att lim fogarna är hela och träet friskt. Också det trä som finns under 
beslagen skall vara friskt. Detta syns inte i allmänhet ifall inte beslaget lösgörs, varför en 
regelbunden service är viktig. För att träet skall hålla är det viktigt att ytbehandlingen (lack, färg) 
är hel och väl fast i underlaget. 
 
Aluminiummasterna är serietillverkade, pressade profiler, vars material är homogent. Det finns 
flera profilmodeller och - grovlekar. På aluminiummaster bör följande saker granskas: 
 

 i aluminiummaster får det inte finnas intryckta områden, för de är vid belastning möjliga 
brottställen 

 på grund av trötthet i metallen kan det vid öppningar och i trakterna av salningarna uppstå 
hårfina sprickor. Dessa är svåra att upptäcka, men t.ex. genom att pensla olja på dem blir de 
synliga genom den smuts som trängt in i dem. Sprickorna kan stoppas genom att borra ett 
litet hål i ändan på dem. Vid behov bör man ty sig till en mastexpert för att få reda på 
mastens skick. 

 masten skall varje säsong få service, varvid speciellt bör granskas blocken i masttoppen och 
salningarna. 

 beakta mastens korrosion 

 vid grundbesiktningen bör hela riggen kunna kontrolleras. 
 

 
Master tillverkas också av kolfiberlaminat. Dessa används i tävlingsbåtar och i sådana båtar 
vars riggkonstruktion avviker från det normala så att masten inte har något stöd. Kolfiber är ett 
starkt men dyrt material. Därför är bruket av kolfiber inte allmänt. 
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I den löpande riggen är det viktigt att granska fall/vajer skarvarnas skick och vid behov förnya 
dem. Det är bra att med några års mellanrum dra ut fallen från masten för granskning och 
förnya dem vid behov. Stag och vanter i den stående riggen bör granskas och rengöras helst 
varje höst. Redan om en enda tråd i vajern har brustit är det tryggast att byta vajern. För års 
service av vajrar är tunn och inträngande mast olja lämpligt. Vantskruvarna skall också putsas 
och inoljas lätt. Samtidigt granskas att vantskruvarnas ändar inte har böjts. Kopparpasta är bra 
att smörja syrafasta vantskruvar med. 
 
Riggen kan vara antingen partiell rigg eller masthead rigg, och masten kan antingen stå på 
däcket eller gå igenom däcket. Masten stöds med stag och vanter så att den i viloläge är  
i sidled är rak. I längdriktningen kan masten vara böjd beroende på behovet av trimning. 
Genomgående master skall, för att förhindra pumpning, stödas vid däcket så mycket att 
stödgummina trycks ihop åtminstone 25% av sin tjocklek. 
 
Vantskruvarna skall låsas så att de inte kan skruva upp sig. Om låsningen sker med sprintar 
skall de tejpas för att förhindra att de vassa ändarna förorsakar skada. 
 

2.2 SEGLEN 

 

Seglen tillverkas i dag av konstfiber. Det vanligaste materialet är dacron (polyester), för 
spinnaker nylon (polyamid). I långfärdsbåtar har inrullningsbara försegel blivit vanliga, numera 
också storsegel som rullas in i masten. Normala storsegel har antingen korta lattor eller 
genomgående lattor. 
 
I segelvården är det viktigast att på hösten ganska seglets sömmar. Revor i seglen kan tillfälligt 
repareras med segeltejp, men genast då det ges möjlighet skall seglet sys eller lappas. 
Seglen förs i allmänhet till ett segelmakeri för översyn. 

 
 
 
 
 

2.3  STORMSEGEL 

I klass 1 krävs storm -stor och -fock. I klass 2 rekommenderas samma men revbart storsegel 
och inrullningsbart försegel kan godkännas 
 

 

2.4  REVNINGSANORDNING 

Med tanke på hårt väder krävs följande möjligheter att justera segel: 
klass 1: Stormfock och stormstor eller motsvarande revningssystem för storseglet, med 

vilket seglets mastlik kan förkortas med minst 40%. 
 
klass 2: Stormfock eller inrullbart försegel, och revningsmöjlighet för storseglet 
 
klass 3: Revningsmöjlighet rekommenderas. Revningsmöjligheten är inte nödvändig på 

båtar där man genom att trimma mast eller segel kan plana ut seglen då vinden 
tilltar. 

 
 

3.  MOTORN OCH DESS SYSTEM 
 

3.1  MOTORN 

Alla inombordsmotorer bör installeras i ett slutet utrymme skilt från bo utrymmet så att faran för 
att en eldsvåda, giftiga gaser, hetta, oljud eller vibrationer skall spridas sig till bo utrymmena är 
så liten som möjligt. Motorn installeras stadigt på en motorbädd enligt tillverkarens instruktioner 
så att vibrationsdämpningen och upptagandet av skjutkraften är så bra som möjligt. De 
lutningsvinklar som finns i motorns installationsanvisningar får inte överskridas. 
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Motorrummet skall vara ventilerat både för att motorn behöver förbränningsluft och av 
brandsäkerhetsorsaker.  
Motorn måste obehindrat få förbränningsluft och luft för kylning av motorutrymmet. Den fria 
arean för luftintaget bör vara 1 dm² per liter motorvolym, om motorn är försedd med turbo är 
motsvarande tal 1,5 dm². Luftöppningarna bör förses med vattenlås så att vattnet inte kan 
tränga in i båten via dem. 
Den värme som utvecklas av motorn förgasar bränsle som möjligen läckt ut, och 
gasblandningen antänds lätt av t.ex. gnistbildning i startmotorn. Därför bör motorrummet för 
bensinmotorer vara försett med en gnistskyddad fläkt som suger ut dessa gaser och som 
används innan motorn startar och efter det att den stängts av. Också nuvarande dieselbränslen 
är mera lättantändliga än förut. Det skulle vara bra att det vid förarplatsen skulle finnas en 
anteckning om att ventilera motorrummet minst fyra minuter före start av motorn. 
 
Motorn skall isoleras med sådant material som fördröjer en brand och som inte suger i sig 
bränsle och vars yta lätt kan torkas av. 
 
Utombordsmotorn borde ha en kraftig ställning eller annan fastsättningskonstruktion. 
Utombordsmotorer på över 15 kW bör fästas med genomgående bultar. 
 
I allmänhet bör motorn förses med sådana skydd som förhindrar icke önskad kontakt med 
rörliga eller heta delar. Å andra sidan bör man lätt komma åt den för service och kontroll. För 
granskning av och service på motorn måste man komma åt motorrummet via luckor eller 
löstagbar inredning (t.ex. trappa eller motor låda). Motorn får inte läcka olja, vatten eller bränsle. 
 
Under motorn borde finnas ett kärl eller på annat sätt förhindra olje-läckage, som kan blanda sig 
med vattnet i pilsen och genom pilspumpen komma ut i vattenområdena. 
 
Motorns avgasrör bör vara av rätt kvalitet och vattenkylt eller värmeisolerat. I båtar används 
allmänt vattenkylda avgasrör, varvid motorns kylvatten leds ut via avgasröret. I avgasrör med 
dubbel vägg leds kylvattnet i den yttre manteln. Ett vattenkylt avgasrör bör efter motorn stiga 
minst 125 mm över vattenytan vid maximal last för att förhindra att vatten tränger in i motorn. 
Avgasrörets yta får inte vara varmare än 60º C. Om röret har en högre yttemperatur bör speciellt 
genomföringarna vara värmeisolerade. I klass 1 kan det finnas behov av att förse avgasrörets 
genomföring med en avstängningsventil. 
 
Kraftöverföringen från motorn till propellern sker via en koppling och en rak propelleraxel eller 
via en vinkelväxel. I synnerhet i små motorer är kopplingen av en lätt konstruktion och förutsätter 
en mild behandling. I en del båtar används efter kopplingen en led som dämpar vibrationerna för 
att spara på axelhylsan. Raka axlar förs ut genom axelhylsan, som har tätningar för att hindra 
vattnet att tränga in. De består nuförtiden ofta av vattensmorda gummipackboxar, och det är 
viktigt att genast efter sjösättningen avlufta dem. Deras livslängd är begränsad och därför är det 
till fördel att i segelbåtar förhindra axeln från att rotera vid segling. Också olje- eller talgsmorda 
tätningsband används. Som stödlager för axeln används vattensmorda gummilager, varvid en 
del av motorns kylvatten leds via lagret. Ifall kylvattenkanalen täpps till skadas lagret. 
 
Propellrarna borde rengöras och kontrolleras under vintern så att man kan upptäcka ifall de har 
anfrätts eller fått formfel. Hos propellrar med vridbara blad skall mekanismen smörjas och alla 
skruvar skall ovillkorligen låsas.  
I allmänhet förnyas offeranoderna för propeller och kraftöverföringssystem årligen. Ifall de inte 
förbrukats bör man granska att de har galvanisk kontakt med de objekt de skall skydda och att 
propelleraxeln inte har korroderat innanför lagret. 
 
Rören i motorn är av metall och slangarna av oljebeständigt gummi eller plast. I 
bränsleslangarna, avgasslangarna och kylvattenslangarna används till sin sammansättning olika 
material beroende på vilken temperatur och kemisk sammansättning vätskan som cirkulerar i 
dem har. Därför är det viktigt att man för varje ändamål väljer rätt slangmaterial. I motorrummet 
skall alla slangar vara av brandsäker kvalitet (A klass enligt EN ISO 7840) och anslutningarna 
täta. 
De kopparrör som används i bränslesystemet blir med tiden spröda. Denna egenskap avlägsnas 
genom att glödga dem. För denna åtgärd måste rören lösgöras och sköljas.  
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Den gummitätning som finns i inu-motorns sköld, liksom segelbåtsdrevets (S-drev) 
gummitätning, är inte eviga. Om tätningen går sönder sjunker båten. Tätningen bör trots att den 
är dubbel bytas ut enligt tillverkarens rekommendation och alltid då den befinns ha blivit 
svagare. Instruera båtägaren att följa med tätningens skick. 

 
Besiktningsmannen borde angående motorinstallationen fästa uppmärksamhet på följande 
saker: 

 motorn är rätt installerad på motorbädden, axeln riktad 

 motorfästena väl åtdragna  

 vibrationsdämparna är i gott skick och rätt dimensionerade 

 är motorn ren, läcker det ut vätska, är motorn rostig 

 ljudisoleringens skick, har den sugit in olja eller bränsle; isoleringen bör ha en oljetät och lätt 
putsbar yta också i ändarna och på underkanten 

 kilremmarnas skick och spänning, finns det reservremmar 

 är kylsystemets sugslang hel, läckage i vattenpumpen 

 fastsättning av avgasröret, systemets skick 
 
 

3.2  MOTORNS REGLAGE OCH DERAS KONDITION 

Reglagen kontrolleras manuellt. De skall fungera klanderfritt. Ett i båtens tvärriktning monterat 
reglage rekommenderas inte på grund av dess ologiskhet. 

 
 

3.3  BRÄNSLESYSTEMET 

Bränslesystemet och anordningarna för påfyllning, förvaring, ventilation och matning av bränsle 
bör planeras och installeras så att faran för brand och explosion är så liten som möjligt. 
 
Bränsletankar, - rör och -slangar bör fästas samt hållas i sär från eller skyddas för alla större 
värmekällor. Material och byggnadssätt för tankarna bestäms på basis av deras volym och 
bränsletyp. Över 50 l tankar bör ha skvalpskott. Tanken bör ha manlucka.  
 
Tankens luftningsslang bör ha en tillräckligt hög svanhals och ett flammnät i 
genomföringsbeslaget. Luftningsbeslaget borde inte vara i skrovet i båtens för, för då kan det 
komma in vatten i tanken vid sjögång. Minsta tvärsnittsarena för luftningslinjens samtliga delar 
är 95 mm² (i Ø12 mm). 
 
Bensintankar får inte utgöra en del av skrovet och de bör vara avskilda från motorrummet och 
andra gnistkällor samt från boutrymmena. El-utrustning som finns i samma utrymme som 
bensintanken eller i ett utrymme där det finns delar av bränslesystemet skall vara gnistskyddad. 
 
Alla kopplingar bör finnas på tankens övre sida. I diesel tankar får finnas genomföringar på 
tankens sidor eller botten om de förses med tillslutningsventiler. Ventilerna bör vara lätt 
åtkomliga. 
 
 
 
Bränsletankarna skall fästas permanent (förutom lösa kanistrar). Lämpliga material och 
väggtjocklekar för olika bränslesorter är följande: 

 
 Bensin  minsta väggtjocklek 
 syrafast stål  1 mm 
 aluminium  2 mm, kontrollera beständighet mot 95E10 

 
 Dieselbränsle 
 aluminium  2 mm 
 rostfritt stål  1 mm 
 korrosionsskyddat stål  1,5 mm 
 polyeten  5 mm 
 glasfiberlaminat (får inte vara en  4 mm. 
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 fast del av skrovet) 
 

Bränsle rör och slangar bör vara av sådant material som tål resp. bränsle. Påfyllningsbeslagets 
inre diameter bör vara minst 38 mm, och beslaget bör placeras så att bränsle som flödar över 
inte kan rinna in i båten. Fasta tankar bör vid tanken ha en avstängningsventil ifall en 
slangskada kan tömma tanken.  
Slangarna bör förses med dubbla slangklämmor, och rören med banjokopplingar. I fasta 
installationer borde det finnas en vattenavskiljare förutom motorns finfilter.  
I bensinmotorer bör bränslesystemet jordas utan avbrott från påfyllningsbeslaget till motorn. Och 
också för dieselmotorer rekommenderas jordning. 
 
Besiktningsmannen borde fästa uppmärksamhet på följande saker i bränslesystemet: 

 bränsletankens och - slangarnas material och kondition 

 luftningsslangens genomföring och vattenlås 

 är filtren täta, i skick; bränsleläckage är farliga 

 för bensinmotorer: jordning av systemet och ventilation av motorrummet 

 för dieselmotorer: kan ägaren lufta sin motor? 
 

3.4  KYLSYSTEMET 

Båtmotorerna är nuförtiden vätskekylda antingen direkt med sjövatten eller via ett slutet 
kylsystem med sötvatten. För havsförhållanden rekommenderas ett slutet system för det 
förlänger märkbart motorns livslängd. 
Till sjövatten kylsystemet bör installeras en hävertventil om det finns risk för hävertverkan då 
motorn installeras under vattenlinjen. 
 
Sjövattenintaget för kylvattnet bör vara försett med en sil och en avstängningskran. 
Kylvattenslangen bör vara en gummislang som inte blir tillplattad vid sug eller böjning.  
Sjövattenpumpen bör ses över årligen och om det finns de minsta tecken på sprickor i impeller 
bladen bör den bytas ut.  
I sjövattenkylda motorer bör motorns skyddsanoder granskas årligen och bytas vid behov.  
I sötvattenkylda motorer måste kylarvätskan bytas ut minst vart tredje år på grund av att den 
förlorar sina korrosionsskyddande beståndsdelar. 
  
Vid höstservicen bör sjövattenkanalerna sköljas med sött vatten och skyddas med kylarvätska, 
och termostatens funktion granskas. Motorns temperatur är vid sjövattenkylning i allmänhet  
c. 65º, eftersom saltvattnets korroderande egenskaper snabbt tilltar då vattnets temperatur 
stiger till 70º. I slutna system är kylvattnets temperatur mellan 75º - 85º, vilket gör att 
förbränningen i cylindrarna är effektivare och sotbildningen mindre 
 

3.5  SJÖVATTENFILTER 

I besiktningsklass 1 krävs i alla båtar och i klass 2 i motorbåtar sjövatten filter, rekommenderas  
i motorbåtar i klass 3. Motorbåtarnas driftsäkerhet blir större om man använder två 
sjövattenintag med ett dubbelt sjövattenfilter försett med omkopplare. Sjövattenfilter 
rekommenderas numera också i de andra besiktningsklasserna, då alger och andra 
föroreningar lätt täpper till kylvattenkanalerna i motorblock och -lock (sjövattenkylda motorer) 
eller värmeväxlarnas trånga rör (sötvattenkylda motorer) 

 

3.6  ELSYSTEM 

Elsystemen bör planeras och installeras så att båten fungerar klanderfritt under normala 
användningsförhållanden och att faran för brand och elstötar minimeras. 
 
Båtens elsystem bör vara rätt dimensionerat och sakkunnigt byggt för marina förhållanden, 
speciellt ledningsdragningen och skyddet av de olika systemen. Man bör använda ledningar som 
är avsedda för marint bruk och dessa bör vara rätt dimensionerade  för de olika förbrukarna, så 
att man uppnår både mekanisk hållfasthet och ett litet spänningsfall. Alla förbrukare förutom 
startmotorn bör skyddas med rätt dimensionerade säkringar.  
 
Elsystem med olika spänning bör skiljas åt på ett så klart sätt att man inte kan missta sig. Alla 
system med en spänning på över 230 V (s.k. landströmsinstallation) bör utföras enligt gällande 



  Besiktningsmannens handbok   

   

Segling och Båtsport i Finland 

 

19 

installationsbestämmelser. Båtägaren kan själv utföra installationer ifall han använder godkända 
stöpselförsedda monteringsserier eller om han innehar behörigt installationstillstånd. För 
installationen bör finnas ett installationsintyg av behörig installatör eller ett granskningsintyg. 
Jordning bör inte göras i genomföringarna på grund av risken för galvanisk korrosion. 
I båtar som inte har landström är det skäl att använda en separat jordfelsbrytare mellan 
skarvledningen och förbrukaren då man tillfälligt tar ombord el med en skarvledning. 

 
Båtägaren borde känna elsystemet i sin båt så bra att han kan lokalisera en skadad strömkrets, 
byta säkring och vid allvarligare fel isolera den aktuella strömkretsen, och vid höstservicen 
skydda de objekt som är mest utsatta. 
Det borde i båten finnas ett kopplingsschema över elsystemet. Båtägaren borde också känna till 
hur han kan skydda sin båt mot galvaniska strömmar, dvs. den rätta placeringen av zinkanoder 
på skrovet och i motorn. Det viktigaste är att det finns galvanisk (elektrisk) kontakt mellan 
zinkanoden och det objekt som skall skyddas (t.ex. propeller- eller roderaxeln). I motorerna finns 
i allmänhet också zinkanoder, vars skick årligen bör granskas. 

 

LÅGSPÄNNINGSSYSTEMET 
 

Elsystemet i båtar är i allmänhet ett 12 V, ibland 24 V likspänningssystem. El produceras av 
motorns växelströmsgenerator, och i synnerhet i segelbåtar också med solpaneler eller 
vindgeneratorer. Elenergin lagras i blyackumulatorer (batterier) vars kapacitet i genomsnitt ligger 
mellan 60 - 120 Ah, numera också i gelé- och hybrid ackumulatorer.  

 
Systemet har följande egenskaper: 

 likströmmen är enkelriktad och man använder + och - ledningar, polariteten får inte förväxlas 

 spänningen är låg varför man måste använda tjocka ledningar 

 förmågan att leverera ström är låg, varför man måste vara noggrann med belastningen och 
skydda alla kretsar med en rätt dimensionerad säkring 

 växelströmsgeneratorn får inte användas obelastad, dvs. då motorn är igång måste huvud-
strömbrytaren vara sluten. Generatorns spänning i 12 V system bör vara 13,8 – 14,4 V. 

Batteriet 

Batterierna förvaras i fast monterade, syrafasta behållare som placeras i ett torrt utrymme 
ovanför slagvattennivån så att de hålls på plats också i hård sjögång. Installationen skall klara av 
30° lutning utan lossna eller läcka syra. Batteriutrymmet bör vara ventilerat utanför båten på 
grund av att det uppstår vätgas vid laddningen . Batterierna får inte placeras direkt under eller 
ovanför bränsletanken eller bränslefiltren. Batterierna får inte förvaras i samma utrymme som 
bensintanken eller motorn. Ifall det kan bildas gaser i batteriutrymmet (gäller sådana batterityper 
där gasbildning kan uppstå) och utrymmet inte är sakligt ventilerat, gör besiktaren en anteckning 
i besiktningsprotokollet. 
I klass 1 och 2 krävs separata start- och förbrukningsbatterier. 
 
Batteriets kapacitet anges i amperetimmar (Ah). I båtar varierar storleken mellan 60 - 150 Ah 
eller större beroende på båtens och elsystemets omfattning. I båtar med flera förbrukare är det 
nyttigt att ha ett batteri för startmotorn och ett för övriga förbrukare.  
 
Batterierna kan kopplas parallellt, men laddningssystemet bör då innehålla en diod eller ett relä 
så att alla batterier laddas. Varje batteri bör ha en egen huvudströmbrytare.  
Om två batterier förenas med dioder förhindras batteriet med högre laddning att urladdas till 
batteriet med lägre laddning.  
 
 
Dioderna har följande egenskaper: 

 spänningsfallet över dem är 0,7 - 1,0 V vilket leder till att batterierna inte blir fullt laddade 

 dioderna tål c. 200 graders temperatur 

 diodernas nominella strömtålighet är 50 - 60 A, men de tål tillfälligt upp till 1000 A. Dioderna 
klarar alltså eventuellt en felkoppling av batteriets poler ifall reflexerna är snabba. 

 elsvetsning i båten kan skada dioderna ifall generatorns + pol inte kopplas lös 
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Huvudavbrytare 

Batterisystemet bör förses med huvudavbrytare. Huvudavbrytaren placeras i systemets + 
ledning så nära batteriet som möjligt. Motorn kan ha en egen huvudströmbrytare och i klasserna 
1 och 2 krävs detta. 

Ledningarna 

Ledningarna bör vara lämpade för marint bruk, rätt dimensionerade för olika förbrukare och 
tillräckligt tjocka, så att tillräcklig mekanisk hållfasthet uppnås samtidigt som 
spänningsförlusterna blir små. 
 
Formler: spänning (förlust) (V)=ström(A) x motstånd (Ω) och 
motstånd (Ω ) = spänning (V) / ström (A) 
 
Varje ledare har ett norm-motstånd. Motståndet ökar med ledarens längd och minskar med 
ökad tjocklek. Ledarens area (tjocklek) kan ökas med en andra parallell ledare 
 
Vid planeringen av kabeldragningen bör följande beaktas: 

 vid kontinuerlig belastning får ledningarna inte bli varma (ljus, apparater) 

 vid tillfällig belastning får spänningsfallet inte bli för stort (startmotorn) 

 för att uppnå tillräcklig mekanisk hållfasthet är minsta tillåtna arean 1,5 mm². Fintrådig ledare 
bör ej användas. Undantaget apparaters anslutningskablar. 

 kopplingarna görs med likadana press- eller skruvförband som används inom biltekniken; 
lödning rekommenderas inte 

 ledningarna bör fästas med 20 - 30 cm mellanrum 

 ledningarnas värmebeständighet bör vara minst 60°C och i motor utrymmen 70°C. 
 

Den behövliga tvärsnitts arean för ledningen kan bestämmas med hjälp av nomogrammet i 
bilaga 4.  
Nomogrammet har ursprungligen gjorts upp för bilar där karossen fungerar som minus ledare.  
I båtar skall ledningen längd beräknas från batteriet till förbrukaren och tillbaka, dvs. dubbelt. Vid 
dimensioneringen beaktas både ledningens värme belastningen och spänningsfall. 
Värmebelastningen är dominerande då stora effekter överförs i korta ledningar. Från 
tvärsnittsskalan väljs alltid det större värdet. Följande exempel belyser i bilaga nummer 4. 
 
Vid besiktningen är det skäl att för båtägaren berätta om följande grundregler för båt 
installationerna: 

 dimensionera systemet rätt 

 använd ledningar som är avsedda för marint bruk 

 installera en säkring i varje strömkrets 

 använd rätt kontakt utrustning och rätt teknik 

 säkra fastsättningarna och genomföringarna 

 gör upp kopplingsschema! 

Säkringar 

Som säkringar kan användas vanliga trådsäkringar. Genom att beräkna belastningen 
(apparatens effekt dividerad med spänningen) får man fram värdet för den minsta tänkbara 
säkringen. Tabellen ger det största värdet som får användas för olika ledningstvärsnitt.  
I allmänhet ger 6 - 16 A säkringar ett tillräckligt skydd.  
Ett överbelastningsskydd eller en värmesäkring är mest användbar, då en sådan kan återställas 
efter en tillfällig överbelastning. Ett överbelastningsskydd utlöses om det uppstår en kortslutning 
i strömkretsen.  
Nackdelen med dessa är det höga priset och att det behövs yrkeskunskap vid planeringen. 
 
 
Följande tabell är till hjälp för dimensionering av säkringar: 
 

 Ledningens tvärsnitts area [mm2] Säkring [A] 
 1,0       6 
 1,5     10 
 2,5     16 
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 4,0     20 
 6,0     25 
 10,0     35 
 16,0     50 (63) 

 
Om laddningskretsen av misstag bryts med strömnyckeln eller huvudströmbrytaren då motorn är 
igång kan dioderna eller generatorn skadas. Skadan kan till en början vara svår att upptäcka.  
Via den varningslampa som finns i laddningskretsen får växelströmsgeneratorn en startimpuls 
så att den börjar ladda. Om lampan lyser då motorn är igång laddar generatorn inte. Orsaken till 
felet är ofta en dålig kontakt eller en ledning som gått av. Generatorn kan också ha skadats på 
grund av felaktig användning. För att batterierna skall laddas effektivt är det bra om det i 
systemet finns en bra laddningsregulator. Om solpaneler kontinuerligt används är detta speciellt 
viktigt att använda deras regulator för att förhindra att batterierna börjar koka. 
 
För att kunna bestämma storleken på batteriet måste effektförbrukningen räknas ut. Följande 
exempel belyser saken (12 V): 
 
Apparat effekt ström under gång  ström till ankars 
 
sidoljus 20 W 1,6 A 
toppljus 10 W 0,8 A 
akterljus 10 W 0,8 A 
ankarljus 10 W  0,8 A 
motorn 24 W 2,0 A 
innebelysning 20 W 1,6 A 1,6 A 
värmare 24 W 2,0 A 2,0 A 
elektronik 24 W 2.0 A 
kylskåp 40 W 3,3 A 3,3 A 
 
sammanlagt 182 W 14,1 A 7,7 A 
  (172 W) (94 W) 
 
 
Under gång förbrukas 172 W. Effekten för en växelströmsgenerator är 50-70 A eller 600-800 W. 
För laddningen finns alltså att tillgå 400-600 W eller 33-50 A. Om batterikapaciteten är 60+120 
Ah eller 180 Ah och batterierna vid starten har 50% laddning, skulle de bli fulladdade efter 3-4 
timmars gång. Blyackumulatorns inre motstånd växer nämligen rätt snabbt då laddningsgraden 
ökar och då minskar laddningsströmmen. Den är 10-25 % av batteriets nominella kapacitet (Ah). 
Geléackumulatorernas laddningsström förblir nästan oförändrad.  
 
Då båten ligger till ankars är förbrukningen 7,7 A eller 94 W. Om batterierna är fulladdade räcker 
strömmen för 120/7,7 = 15 timmar. Batteriet borde i alla fall inte urladdas helt (djupurladdning), 
varför strömmen i praktiken räcker för c. 10 timmar. Om tiden blir längre måste antingen en 
uppladdning ske eller så måste förbrukningen minskas. Å andra sidan visar uträkningen att 
förbrukningsbatteriet är för litet i förhållande till förbrukningen. 
 
Solpanelens effekt är 30-40 W. Om all annan förbrukning kopplas bort kan solpanelen dagtid 
t.ex. förse kylskåpet med energi. 
 
Batterierna kräver underhåll. Batteriet bör hållas rent på utsidan för att förhindra läckage och 
polerna bör skyddas med lack eller fett. Under sommaren bör vätskenivån granskas och vid 
behov fyller man på med batterivatten. Laddningsgraden kan bäst fastställas med en mätare 
som mäter syrans täthet, en areometer.  
Under vintern borde batterierna förvaras svalt och torrt samt urladdas och uppladdas 2-3 
gånger. Gelé- och hybridbatterier kan underhållas endast av servicefirmor. Dessa batterier är 
dyra, men hållbara och tål 90º-180º lutning utan att läcka. De är känsliga för 
laddningsspänningen och har också andra begränsningar. 
 
En fulladdad blyackumulators spänning är 12,5v och urladdad 10,5v i praktiken börjar 
apparaterna droppa av vid 11,5v. Varje battericell har en cell spänning på 2v. Med specifik 
viktmätare kontrolleras varje cells laddning separat. Om någon cells laddning är lägre än de 
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övriga är ackumulatorn med största sannolikhet defekt och bör bytas ut. Om cellernas laddnings 
läge är likvärdiga bör ackumulatorn laddas. 
 

LANDSTRÖM 
 

Elsystemen i en fritidsbåt bör installeras och repareras enligt gällande bestämmelser.  
 
I en båt anses alltid elapparaternas användningsförhållande vara farligt eller mycket farligt. 
Kapslingsklassen för elapparater som installeras på däck eller ovanför däcket på en nöjesbåt 
bör uppfylla kravet IP 55. Elsystemet bör vara utfört enligt TN-S systemet, dvs. nolledningen och 
skyddsjordledningen dras med separata ledningar. Anslutningen är 1 fas 230 V, och endast 
i undantagsfall 3 fas (230/400 V). Anslutningskabeln bör vara en väderbeständig 3 polig 
gummikabel, vars tvärsnitts yta är minst 1,5 mm² och största längd 25 m. Den bör vara försedd 
med stickkontakt enligt IEC 309. Då de flesta båthamnar ännu är försedda med schuko dosor, 
är det skäl att ha med sig en adapter med vilken kabeln kan anslutas till en jordad schuko dosa. 
 
I en fast elinstallation i en båt bör det finnas en huvudströmbrytare på en lättåtkomlig plats. Ifall 
båten har endast en strömkrets, kan överbelastningsskyddet användas som huvudströmbrytare. 
Varje gruppledning bör förses med en ändamålsenlig avbrytare som samtidigt fungerar som 
överbelastningsskydd. Vid ledningsdragningen skall användas mångtrådiga ledare, vars 
tvärsnitts yta är minst 1,5 mm². Ledningsdragningen bör göras så att 230 V spänningen under 
inga omständigheter kan komma i beröring med likspänningskretsarna. För detta har givits 
synnerligen stränga installationsanvisningar. Det finns också att få färdiga installationspaket 
med anvisningar. 
 
Sådana i båten befintliga apparater som ansluts till elnätet i land och vars hölje kan bli 
spänningsförande på grund av ett fel skall jordas till varandra och till skyddsjordledningen ifall 
det inte finns en skyddstransformator ombord. 

Skyddstransformator 

Med en skyddstransformator separeras skyddsjordkretsen i båten från hamnens skyddsjord och 
båtens växelströmsnät från hamnens elnät. Genom att separera skyddsjordkretsen förhindras 
effektivt läckströmskorrosion och separeringen av växelströmsnätet gör användningen av 
landström i båten säkrare. 
 
Ifall det inte finns en galvanisk avskiljare eller skyddstransformator finns risk för att 
läckströmmar börjar cirkulera från båten via metalldelar under vattenytan till bryggans 
konstruktioner och vidare till skyddsjordskontakten i eluttaget på bryggan, och sedan via 
elkabeln tillbaka till båten. Denna cirkulerande elström förorsakar till och med mycket kraftig 
läckströmskorrosion. 

Jordfelsbrytare 

Jordfelsbrytaren följer med strömskillnaden mellan fas ledaren och noll ledaren. Om strömmen i 
dessa är olika stora, dvs. ström läcker till jord fel väg, bryter jordfelsbrytaren strömkretsen. All 
230 V el som kommer till båten, också från ett eget aggregat, bör föras till förbrukaren via en 
jordfelsbrytare. T.o.m. i sådana båtar som saknar landström, är det skäl att använda en lös 
jordfelsbrytare också då man tillfälligt använder nätström från land. 
 
Installation och reparation av landströmssystem i båt är enligt de nya bestämmelserna helt i 
samma ställning som motsvarande arbeten på land. De kräver alltid tillräcklig yrkesskicklighet av 
den som utför dem och ofta bör personen inneha tillräcklig kompetens (Installations lov). 
 
Besiktningsmannen är sällan en yrkesperson inom elbranschen. Därför bör man då det gäller 
landstömsinstallationer betona båtägarens ansvar och försäkra sig om att han har förstått vilka 
säkerhetsrisker som är förknippade med saken. Redan om det råder liten osäkerhet angående 
säkerheten är det skäl att vända sig till en auktoriserad installationsaffär för att undvika livsfarliga 
olycksfall. 
 

KORROSIONSSKYDD 
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Korrosionen kan vara antingen kemisk (baser, syror) eller elektrokemisk, dvs. galvanisk, vilken 
förorsakas av metallernas olika elektriska potential (bilaga 5). Då metallerna kommer i kontakt 
med varandra via havsvattnet uppstår en galvanisk ström. Den förorsakar frätning på den metall 
som har den lägre potentialen. Frätningen är kraftigare ju längre från varandra metallerna 
befinner sig i den galvaniska serien. Om det t.ex. är fråga om aluminium och koppar fräts 
aluminium kraftigt, medan det mellan mässing och rostfritt stål just inte sker någon korrosion. 
Potentialskillnaden mellan två metaller som är i beröring med varandra via havsvattnet borde 
inte överstiga 0,2 V. 
 
Som skydd mot den galvaniska korrosionen används zinkanoder, vilka har en mycket låg 
potential. Zinkanoderna monteras på de delar de skall skydda eller förbinds galvaniskt 
(elektriskt) med dem. T.ex. plastbrickor eller plast- eller gummilager kan isolera. Zinkanoderna 
får inte övermålas. En anod som fästs på propelleraxeln bör balanseras för att undvika 
vibrationer. 
En annan metod är att använda en zinkbeläggning, galvanisering. Beläggningen bör vara hel, 
annars sker frätningen under beläggningen. Varmförzinkning ger ett bättre skydd än en sk. 
kallförzinkning. 
 
Jordningen i båten borde inte anslutas till skrovgenomföringarna på grund av risken för 
galvanisk korrosion 
 
 

4.  BÅTUTRUSTNING 
 

All utrustning bör vara funktionsduglig, lätt tillgänglig, och till sin kvalitet, storlek och effekt än-
damålsenlig för den aktuella båtstorleken. 
 

4.1  MÄRKNING AV BÅT OCH UTRUSTNING 

Båtens registernummer skall vara synligt på båtens båda sidor, också då båten är i rörelse. 
Båtens namn och hemort eller hemklubb, skall vara synligt på båtens skrov eller överbyggnad 
så att de kan läsas från utsidan. Båtens namn bör vara synligt också från bryggan.  
Samma uppgifter skall vara på flytvästar som hör till båten, livbojar och räddningsflottens hölje.  
Andra flytande föremål, såsom fendrar och åror, kan märkas för att underlätta identifieringen. 
 
Det rekommenderas att det inne i båten på ett synligt ställe placeras en skylt med båtens namn 
eller registernummer och båtägarens namn, adress och telefon. 
 
För att lättare kunna identifiera båten i fall av stöld rekommenderas en motsvarande anteckning, 
på en plats där en utomstående har svårt att hitta den. Anteckningen skall inte vara vattenlöslig. 
 

4.2  ANKARUTRUSTNING 

Det bör ombord finnas ett i förhållande till båtens storlek och vikt tillräckligt stort ankare med lina 
enligt nedanstående: 
 
klass 1: Två ankare och för vardera en lina vars längd är c. 80 m, varav tio meter kätting, 

eller alternativt enbart kätting c. 60 m 
klass 2: Två ankare och för vardera en lina vars längd är c. 50 m, varav kätting eller bly rep 

3 m, eller alternativt enbart kätting c. 30 m 
klass 3: Ett ankare med lina 30 - 40 m beroende på båtens storlek 
 
Vikten för ett normalt ankare kan beräknas för enskrovsbåtar med formeln P = L+B+D där P är 
ankarets vikt (kg), L är båtens längd överallt (m), B är båtens största bredd (m) och D är båtens 
deplacement (tn). Lättankare kan ha en vikt som är högst 40% mindre än formelns värde. 
 
Ankarlinans diameter borde vara följande 

Båtstorlek Lina Kätting 
över 6 ton 20 mm 8 – 10 mm 
2 – 6 ton 14 – 16 mm 6 – 8 mm 
under 2 ton 12 mm  
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Ankarlinan kan ersättas av en ankarolina med motsvarande draghållfasthet. 
Ankarlinan får skarvas med en tillförlitlig knop. 
 

4.3  DRIVANKARE 

I motorbåtar krävs i klass 1 drivankare, och det rekommenderas också i klass 2.  
 
Ett segel eller en segelsäck kan användas som drivankare i segelbåtar. 
 

4.4  BÅTLINOR 

I långfärds båtar krävs åtminstone följande mängd linor dimensionerade enligt båtens storlek: 
 

 i klass 1  4 stycken ca. 30 meter långa förtöjnings linor,  

 i klass 2  2 stycken ca. 30 meter långa förtöjnings linor,  

 i klass 3 och 4  ca. 30 meter förtöjnings lina. 

 rekommenderas en separat bogserlina 
 
Linorna dimensioneras enligt samma tabell som ankarlinan. 
För hemmahamnen bör finnas separata, efter behov med fjädring och hakar försedda 
förtöjningslinor av lämplig längd. 
 

4.5  VERKTYG OCH RESERVDELAR 

I båten bör finnas verktyg och reservdelar för att kunna underhålla och reparera rigg, segel, 
motor, olika system och utrustning.  
Ägaren uppmanas bekanta sig med rekommendationstabellen i bilaga 3. 
 

4.6  ÅRA ELLER PADDEL 

Så dimensionerade att de kan användas till att röra på båten. i stora båtar (över 2 ton)  
krävs det inte. 

 

4.7  BÅTSHAKE 

Ändamålsenlig och av kraftig konstruktion, bör hålla både att skjuta med och dra med. 

 

4.8  KASTLINA 

C. 20 m lång tunn, flytande, orangefärgad lina försedd med en mjuk kastvikt, klar för omedelbar 
användning. 

 

4.9  FENDRAR 

Beroende av båtens storlek, 4 - 6 stycken. Fendrarna bör vara tillräckligt stora. 
 

4.10 BÅTSTEGE/OMBORDSTIGNING  

 
Fast monterad stege som gör det möjligt för en person som fallit i vattnet att ta sig ombord, 
antingen vid akter eller båtsida. Sådana stegar som kan fällas upp bör kunna fällas ned av den 
som befinner sig i vattnet. Om de är en del av räcket får de inte riskera säkerheten på däck. Den 
nedfällbara stegens nedersta steg bör vara minst 300 mm under vattenytan då den är i sitt 
nedersta läge. Om en obelastad båts fribord är under 500 mm fodras ingen stege. I en sådan båt 
bör finnas handtag med vilket man kan ta sig ombord. 

 

4.11  DEFROSTER OCH VINDRUTETORKARE 

I slutna styrhytter krävs i klasserna 1 och 2 ett arrangemang med vilket rutorna hålls imfria samt 
vindrutetorkare för att torka bort regn- och stänkvatten från vindrutan.  
I klass 3 rekommenderas ett motsvarande system. 
 

4.12  TOALETT OCH AVFALLSHANTERING. 
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TOALETTSYSTEM 
För att inte skräpa ner i naturen krävs det toalett i båtar, kravet är åtminstone ett med lock 
försett ämbar som håller att sitta på. De borde alltid tömmas i land för att förhindra att vattnet 
övergöds. 
I kemiska toaletter måste man använda tillsatsämnen för att kontrollera luktbesvären. Dessa är 
giftiga för naturen och därför får kemiska toaletter tömmas endast i speciella behållare avsedda 
för dem.  
 
För vattentoaletter krävs septiktank med sugtömnings möjlighet. I alla genomföringar bör det 
finnas fungerande avstängningsventiler och dessa bör i stängt läge vid behov kunna plomberas. 
För luftningsslangens innerdiameter rekommenderas 19 mm. Sugtömnings slangens inre 
diameter är 38 mm. Enligt förordningen om förhindrande av miljöns förorening, förorsakad av 
fartyg 635/1993 § 18 får tömningen av septiktanken i havet ske minst 12 sjömil från land och 
med minst fyra knops fart så att en tillräcklig uppblandning sker. I vattentoaletter får inte 
användas några tillsatsämnen. 
 
Driftsunderhållet för en vattentoalett är rengöring och då och då en tillsats av matolja eller dylikt 
för att pumpen inte skall fastna. På hösten skall toaletten putsas väl och pumpen demonteras 
och smörjas med t.ex. silikon.  
Slangarna i toalettsystemet borde beroende av skicket bytas ut med c. 10 års mellanrum. 
 

AVFALLSHANTERING 
 

Den övriga avfallshanteringen omfattar sortering och förvaring av livsmedelsavfall, 
pappersavfall, glas- och metallavfall och problemavfall så att de vid lämpligt tillfälle kan lämnas 
till den kommunala avfallshanteringen eller returneras för återvinning. Speciell uppmärksamhet 
bör fästas vid tillvaratagandet av oljeavfall då redan en liten mängd olja förstör en stor mängd 
vatten. För spillolja bör det finnas ett eget uppsamlingskärl, och olja som kommit ut i kölsvinet 
bör sugas upp med t.ex. en specialfilt. Oljehaltigt slagvatten får inte pumpas ut i vattnet. Det 
borde finnas ett uppsamlingskärl för olja under motorn, eller så borde den del av kölsvinet som 
finns under motorn vara avskild från det övriga kölsvinet. 
 

4.13 FLYTGASSYSTEM OCH APPARATER 

 

Om användningen av flytgas har stadgats genom en förordning och en flytgasstandard. 
Gasapparaterna bör vara av förångande typ, de bör vara täta och de bör tåla de påfrestningar 
sjöförhållandena medför. Apparaterna bör vara godkända och försedda med 
flamkontrollanordning. De bör installeras och granskas enligt gällande bestämmelser.  
Det hör ägaren till att granska systemets täthet årligen på våren. 
 
Rörsystemet bör vara försett med avstängningsventil och dessutom bör varje förbrukare ha en 
separat avstängningsventil. I förgrenade gas linjer bör varje apparat vara försedd med en 
apparatventil. Flytgasflaskorna bör förvaras i ett separat utrymme till vilket man kommer endast 
från båtens yttre utrymmen. Förvaringsutrymmet bör från sin lägsta punkt vara ventilerat direkt 
ut ovanför vattenlinjen. Förvaringsutrymmet får inte ventileras till sittbrunnen ifall dess självläns 
mynnar ut under vattenlinjen. Förvaringsutrymme för flytgasflaskor som befinner sig i 
inneutrymmen bör vara gastätt tillslutet och från sin lägsta punkt ventilerat direkt ut ovanför 
vattenlinjen. Installation av flytgasflaskan i inneutrymmen rekommenderas inte. 
 
För fastinstallerade flytgassystem bör finnas installations/granskningsintyg av ett godkänt 
installationsföretag.  
 
Slanginstallationer får utföras av båtägaren själv. Orangefärgad flytgasslang bör användas och 
dess sammanlagda längd får vara högst 120 cm.  
 
Den årliga granskningen av flytgassystemets täthet hör båtägaren till. Rörinstallationen bör 
också övervakas så att det inte uppstår skador vid genomföringar och att fastsättningen håller. 
 

4.14 VÄRMEAPPARATER, KOKANORDNINGAR OCH VENTILATION 
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De vanligaste värmeapparaterna som används i båtar är varmluftsfläktar som drivs med 
antingen lyspetroleum eller dieselbränsle. De är ganska driftsäkra om de installeras och 
underhålls enligt tillverkarens instruktioner. Då de har både intag för förbränningsluften och 
utsläpp för förbränningsgaserna behövs ingen separat ventilation. De kan också under 
hamnuppehåll användas relativt långa tider då deras strömförbrukning är liten och ljudnivån låg. 
I CE märkta båtar får inte finnas bensindrivna värmeapparater. 

 
Spisar bör installeras så att det inte från den sk. brännarporten på mindre avstånd än 150 mm 
vågrätt och 350 mm lodrätt finns brännbart material. Speciellt bör man vara försiktig med tyg. Då 
lågan breder ut sig under kastrullen kan den förorsaka t.o.m. förkolning av närliggande trädelar. 
Inom ett område som för flytgasbrännare är 300 mm i vågrät riktning och 500 mm i lodrät 
riktning skall materialet skyddas med t.ex. en metallskiva så att det blir en luftspalt emellan. För 
apparater med flytande bränsle är motsvarande avstånd 300 mm och 700 mm. 
 
Samma krav gäller kaminer som använder flytande eller fast bränsle. Ifall kaminen inte har en 
skorsten, bör man ovillkorligen ombesörja avlägsnandet av förbränningsgaserna (fara för os 
förgiftning). 
 
Av brandsäkerhetsskäl bör det i närheten av spisen finnas en brandfilt med vilken plötsligt 
uppflammande vätske- eller fettbränder snabbt kan kvävas. Spisar som har en kokplatta som 
blir varm kräver speciell uppmärksamhet av användaren. 
 
Segelbåtar bör i klasserna 1 och 2 ha en spis med låsbar kardanupphängning. 
 
Förbränningsapparaterna behöver förbränningsluft och förbränningsgaserna måste ledas ut.  
I närheten av en flytgasspis bör det finnas en ventilationsöppning på minst 150 cm² som kan 
vara tillslutningsbar. Det kan vara t.ex. ett öppningsbart fönster. Följande anteckning bör finnas  
i närheten av kokapparaten: "Tillslutna luftöppningar skall vid användning vara öppna. 
Kokapparaten får inte användas för att värma upp utrymmena." 
För varje flytgaslampa och -kylskåp bör det finnas en 10 cm² ventilationsöppning som inte kan 
stängas. Standard SFS 3682. 
 

4.15  AKTERFLAGGA ELLER VIMPEL 

Endast årligen besiktigad båt får föra klubbflagga.  I stället för klubbflaggan kan båtägarvimpel 
användas. Vimpeln får inte föras på platsen för nationsflaggan. Båten får föra Finlands flagga, 
eller ur denna härledd båtföreningsflagga endast i fall ägoförhållandet är finskt eller det finska 
ägoförhållandet är över 60 % (sex tionde delar). I annat fall för båten ägarens nationsflagga. 
Klubbtillhörigheten anges med båtägar-vimpeln. I fall den utländska båtägaren är EU-med-
borgare och fast bosatt i Finland och föreningsmedlem kan han hos Trafik- och kommuni-
kationsministeriet ansöka om tillstånd att få föra klubbflagg. Vissa villkor bör uppfyllas och lovet 
är avgiftsbelagt.  
 
 

 
 

5.  NAVIGATIONSUTRUSTNING 
 

5.1  LANTERNOR OCH ANKARLJUS 

Lanternorna bör vara av TraFi godkänd modell. I klasserna 1 och 2 bör lanternorna uppfylla 
kraven i Sjövägsreglerna. I klass 3 får lanternorna vara enligt bestämmelserna i reglerna för inre 
farvatten ifall båten endast används på de vattenområden som dessa regler omfattar. Om en båt 
i klass 4 används mellan solnedgång och soluppgång bör den föra lanternor. I en segelbåt 
räcker det t.ex. med en ficklampa som vid behov kan visas upp. 
Bland reservdelarna bör ingå lampor till lanternorna.  
Placeringen av lanternorna bör vara i enlighet med bestämmelserna. Akterljuset bör placeras  
så att inte t.ex. flaggan eller utombordsmotorn skymmer ljuset. 
 
Ankarljuset kan placeras i masttoppen, i båtens förtriangel eller i sittbrunnen. Som ankarljus 
godkänns i finska inre farvatten en stormlykta.  
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5.2  SIGNALFIGURER 

Ett svart ankarklot fordras i alla båtar över 7 meter. Ifall båten användes ytter om de inre 
farvattnen fordras alltid ett ankarklot, oberoende av längd eller besiktningsklass. För en motor 
försedd segelbåt fordras ytterligare alltid en svart kon i alla klasser. Signalfigurernas storlek är 
bestämd i reglementen, men fordringarna på materialet finns inte. 
 

5.3  LJUDSIGNALANORDNING 

Som grundutrustning krävs ett horn som man blåser i. I klass 4 räcker det med t.ex. flytvästens 
visselpipa. För elektriska eller pneumatiska horn behövs i reserv ett horn som man blåser i eller 
pumpar. I båtar över 12 m bör ljudsignalanordningen vara typgodkänd. På fartyg över 20 m 
fordras skeppsklocka 
 

5.4  RADARREFLEKTOR 

Radarreflektorn är obligatorisk i klass 1 och 2, rekommenderas i klass 3. Radarreflektorn borde 
placeras så högt som möjligt så att dess effektivaste reflektionsyta är i båtens längdriktning 
framåt. Typ av radarreflektor får väljas fritt. 
 

5.5  STYRKOMPASS 

I båten behövs för att styra en magnetisk vätskekompass som placeras så att rorsmannen har 
möjlighet styra efter den. I klass 4 räcker det med t.ex. en orienteringskompass.  
Kompassens deviation borde alltid granskas i början av säsongen, då båtens magnetfält kan 
förändras under vintern. Ifall det finns deviation bör en deviationstabell uppgöras. Stor deviation 
kan bero på att det i närheten av kompassen finns något stort magnetiskt föremål , 
metallföremål, högtalare, reseradio, mobiltelefon eller annat dylikt. Genom att flytta bort dessa 
minst 0,5 m hjälper. I annat fall måste felet kompenseras med kompensationsmagneter. 

 

5.6  RESERVKOMPASS OCH PEJLAPPARAT  

I klass 1 och 2 krävs det som reserv för styrkompassen en separat kompass, som  
i nödfall kan användas att styra efter. Som sådan kan man använda t.ex. pejlapparatens 
kompass eller en orienteringskompass. 
För att bestämma positionen krävs i klasserna 1 och 2 en pejlapparat, t.ex. en handpejlkompass 
eller en pejlskiva. 
 

5.7  LOGG, EKOLOD OCH BAROMETER 

 

LOGG 
I klasserna 1 och 2 behövs en logg med vilken man kan mäta den tillryggalagda sträckan.  
Den kan vara mekanisk eller elektrisk och den kan också innehålla andra funktioner.   
I klass 3 rekommenderas en logg. 
Loggen skall kalibreras så exakt som möjligt eller så måste man känna loggens 
korrigeringsfaktor.  
Enbart GPS mottagarens distansuppgift räcker inte. 
 
Den mekaniska loggen mäter antalet varv loggpropellern gör på en viss tid, och meddelar 
båtens fart i förhållande till vattnet. Instrumentet kräver inte någon ström. 
Elektriska loggar fungerar enligt samma princip, men är noggrannare. Med hjälp av en 
processor erhålls momentan fart, medelfart och acceleration/retardation.  
GPS ger också fartuppgifter, men den varierar inom systemets felmarginaler. Den största 
skillnaden är dock att GPS ger farten i förhållande till bottnen, med den kan man alltså t.ex. 
observera strömmens hastighet och riktning. 
 

EKOLOD 
 

I klasserna 1 och 2 krävs ett ekolod med fast monterad givare. 
I klass 3 rekommenderas ekolod. I alla fall borde man ha ett hand lod. 
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Ekolodet skickar ut en ljudimpuls och mäter tiden det tar för impulsen att återvända till 
instrumentet. Då ljudets hastighet i vattnet är känd kan djupet beräknas. Käglan är en c. 30 
graders kon, så mätningen är i viss mån inexakt. Fel uppstår också på grund av bottnens 
beskaffenhet och mellan ekon t.ex. från fiskstim, sjögräs eller stora temperaturskillnader. 
I segelbåtar förvrängs djupsiffrorna av båtens lutning. 
Ekolodet mäter rakt nedåt. På senare tid har det dock kommit ut ekolod som också mäter snett 
framåt. 
 

BAROMETER 
 

I klasserna 1 och 2 krävs en barometer för att man skall kunna följa med förändringarna  
i lufttrycket. Barometern bör vara tillförlitlig och avsedd för marint bruk.  
I klass 3 rekommenderas en barometer. 
 

   5.8  SJÖKORT OCH BESTICK SAMT KIKARE 

 

SJÖKORT OCH BESTICK 
 

Aktuella eller korrigerande sjökort över de områden man rör sig på och bestick för att mäta 
distans och kurs från sjökortet. På områden med tidvatten behövs tidvattentabeller.  
På Nordsjön, Biscaya och Medelhavet behövs dessutom åtminstone sextant, en noggrann 
klocka och gällande Nautical Almanac. ADB baserade system ersätter inte ovanstående. 
 
På marknaden har kommit ut datorbaserade digitala kartor vars data kan matas in i t.ex. en 
autopilot. Positionen från en GPS kan matas in i datorn varvid rutten och positionen blir synlig på 
kartan på datorskärmen. I sig är systemet noggrant, men endast i förhållande till kartans 
noggrannhet och är beroende av en störningsfri strömtillförsel. Därför ersätter den inte 
traditionella kartor och hjälpmedel. 

 

KIKARE 
 

En kikare av god kvalitet avsedd för marint bruk, t.ex. 7x50. Streckskala och diopterjustering 
rekommenderas. 
 

   5.9  RUNDRADIOMOTTAGARE 

En rundradiomottagare som gör det möjligt att lyssna på väderrapporter. VHF radiotelefon, 
mobiltelefon eller vädermottagare ersätter inte. 
 
En vanlig rundradiomottagare är det tillförlitligaste sättet att få uppgifter om vädret för dem som 
rör sig på insjöarna och i närheten av kusten. Tidpunkten för väderrapporterna ändras just inte. 
Om det finns en fast monterad radiomottagare i båten lönar det sig att i reserv ha en liten bärbar 
apparat som också lätt kan tas med om man måste lämna båten. Det krävs ingen licens. 
 

5.10  SATELLIT POSITIONSAPPARAT OCH AIS 

I klass 1 krävs en satellit positionsapparat. Som sådan godkänns GPS och DGPS. 
I klass 2 rekommenderas nämnda system. 
 
Numera används vanligen GPS systemet (Global Position System). Navigationen grundar sig på 
de uppgifter som erhållits via GPS mottagaren och som i mottagarens processor omvandlas till 
information som kan användas vid navigering.  AIS- apparater, som anger den egna farkostens 
och andra farkosters position, kurs och fart, är numera tillgängliga också för den vanliga båt-
fararen. Dessa är också sändande apparater och bör därför vara antecknade i farkostens radio-
licens.   
 

5.11  RADAR 

Radar fodras i klass 1 och rekommenderas i klass 2. Radarn är det enda navigationshjälpmedel 
med vilket man vid dåligt väder kan observera annan sjötrafik. 
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Radarn är det enda navigationsinstrument med vilket man kan iakttaga den övriga trafiken, men 
användningen av den förutsätter att användaren har satt sig in i radarnavigering och att han har 
erfarenhet. Radarn är en sändare och bör vara antecknad i farkostens radiolicens. 

 

5.12  STRÅLKASTARE 

I motorbåtar krävs i klasserna 1 och 2 en fast monterad, effektiv stråkastare.  
Den rekommenderas också i klass 3. 
 

5.13  VHF-RADIOTELEFON 

I klasserna 1 och 2 krävs och i klass 3 rekommenderas VHF radiotelefon. Dessutom 
rekommenderas tillsats för digitalselektivanrop (DSC). 
En mobiltelefon ersätter inte VHF radiotelefonen, men kan vara till nytta. 
I klass 1 rekommenderas ytterligare en hand VHF. 
 
Marin VHF är en säkerhetsutrustning. Vid kusterna och på insjöarna börjar GSM vara ett nästan 
lika tillförlitligt alarmeringssystem, men med den kan man inte ge allmänt anrop.  
 
VHF telefonen kräver av användaren ett radiotelefonistcertifikat, vilket erhålls genom att ta en 
VHF examen. Under omedelbar uppsikt av en person som innehar certifikatet kan även andra 
personer använda VHF telefonen. För att använda DSC apparaten krävs ingen extra examen, 
utan redan beviljade certifikat är fortfarande i kraft. Marin VHF telefon kräver radiolicens för 
fartyget. Där finns en eventuell DSC apparat antecknad. Också en bärbar VHF telefon kräver 
licens. 
Via det internationella Inmarsat satellitsystemet förmedlas också signaltrafik för sjöfarten. En 
Inmarsat- terminal är en licensbelagd sändare. 
 

ÖVRIG BÅTELEKTRONIK 
 

Båt elektroniken har under de senaste åren kraftigt ökat, blivit allmännare och billigare. Det här 
har gjort det möjligt att skaffa åtminstone de vanligaste båtelektronikapparaterna till båtar där 
det finns tillgång på elström. Då båtelektroniken i dag tillverkas av halvledarkomponenter är den 
liten, effektiv och strömsnål.  Nackdelar är känsligheten för överspänningar (åskväder) och 
känsligheten för fukt. 

 

5.14  BÅTDOKUMENT 

I alla båtar bör finnas giltiga stadganden angående sjötrafiken och giltiga besiktningsdirektiv 
(t.ex. Båtfararens årsbok) samt en nödvändig mängd navigations- seglings- och hamnguider 
samt andra sjöfartshandböcker. Handböckerna för båten, motorn och olika apparater borde 
förvaras ombord. Detta fodras inte i klass 4. 
 
Till dokumenten hör båtens registerutdrag, besiktningsdokumenten, båtcertifikatet, båtens VHF-
radiolicens samt skepparens kompetensdokument, t.ex. radiotelefonistintyget, internationella 
förarbrevet för fritidsbåt och licens för signalpistol. Utomlands behöver man respektive stats 
bestämmelser för de inre farvattnen (t.ex. bestämmelser för seglation på kanaler och floder), 
försäkringsdokumenten för båten, intyg över äganderätten till båten och möjligen intyg över att 
omsättningsskatten för båten har erlagts. 
När lagen fordrar bör i klass 4 båtar finnas ett registerutdrag. Dessutom besiktningsdokument 
och båtcertifikat, 

 

6.  SÄKERHETSUTRUSTNING 
 

6.1  FLYTUTRUSTNING 

För varje person ombord bör finnas en flytväst, flytplagg, räddningsväst eller räddningsdräkt som 
vad gäller storlek och bärförmåga är lämplig för personen, samt CE-märkt eller godkänd av 
Finlands Standardiseringsförbund/förbundet för varudeklaration (TSL), TraFi, 
Konsumentverket i Sverige, Dansk varefakta i Danmark, Varefakta i Norge eller av  
sjöfartsmyndighet i land som anslutits till SOLAS allmänna överenskommelser. 
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Klass 1 minst 100N flytväst, som bör ha inbyggd säkerhetssele 
Klass 2 100N flytväst, rekommenderas med säkerhetssele 
Klass 3 minst 50N flytplagg, rekommenderas 100N flytväst 
Klass 4 50N flytplagg  
I klass 1 och 2 fodras flytvästar med grenband och rekommenderas i klass 3 och 4. 
 
Gamla godkända flytvästar är fortfarande godkända. Ifall myndigheterna ger 
avvikande direktiv skall de följas. Det rekommenderas att flytvästarnas färg är orange eller av 
annan väl synlig färg. Flythalare borde inte användas utan flytväst. För luftfyllda räddningsvästar  
bör det finnas reservdelsförpackningar. Räddningsvästarna bör servas årligen enligt tillverkarens 
direktiv. Anteckning över att västarna servats bör finnas. Västar äldre än 10 år bör förnyas. 

 

6.2  SÄKERHETSSELE OCH FÄSTPUNKTER FÖR DEM 

I segelbåtar krävs i klass 1 säkerhetssele för alla ombordvarande. För fastsättning av 
säkerhetsselen bör det på däck finnas antingen livlinor eller skilda fastsättningsbeslag för den.  
I klasserna 2 och 3 krävs två säkerhetsselar. 
 
I motorbåtar krävs i klass 1 två säkerhetsselar och i klass 2 en säkerhetssele. 
Det rekommenderas att säkerhetsselarna hör till flytvästarna och att de består av två 
säkerhetslinor med hakar. 
Bestämmelser om säkerhetsselarnas fästpunkter finns i 1.8. 
 

6.3  LIVBOJ 

I segelbåtar bör livbojen vara försedd med visselpipa, reflexband, ljusboj och drivankare.  
I motorbåtar räcker det med reflexband och ljusboj. Dessutom skall i motorbåtar en livboj  
vara fäst i båten med en c. 20 m lång lina. 
Livbojens färg bör vara orange, röd eller gul. Livbojar krävs enligt följande: 
 
Klass 1:  två livbojar, av vilken den ena i segelbåtar skall vara försedd med flagg boj. En 

livboj skall vara inom räckhåll för rorsmannen, klar att omedelbart användas 
Klass 2: en livboj med utrustning inom räckhåll för rorsmannen, klar att omedelbart 

användas 
Klass 3: en livboj inom räckhåll för rorsmannen, klar att omedelbart användas, 

i motorbåtar krävs inte ljusboj 
Klass 4: rekommenderas livboj 
För livbojens typ eller modell har inte fastställts krav. 
 

6.4, 6.5, 6.6  NÖDSIGNALER 

Nödsignaler fordras enligt följande: 
Klass 1  4 st. röda fallskärmsraketer 
  4 st. röda bloss 
  2 st. orange rök 
Klass 2  4 st. röda fallskärmsraketer 
  4 st. röda bloss 
  orange rök rekommenderas 
Klass 3  2 st. röda fallskärmsraketer 

  2 st. röda bloss (rekommendation) eller 4 röda bloss 
Klass 4   2 st. röda bloss rekommenderas 
Ljuspistol och röda fallskärmspatroner vars stighöjd är 300 meter (stämpel) ersätter röda 
fallskärmsraketer. Ljuspistolen ersätter dock endast 2 st. röda fallskärmsraketer.  
 
Nödsignalerna bör vara i gott skick och förvarade på rätt sätt. Båtägaren rekommenderas att följa 
tillverkarens angivna giltighetstider för raketerna och handblossen. Om nödsignalerna är 
överåriga, gör besiktaren en anmärkning i besiktningsprotokollet samt påpekar för båtägaren att 
tillverkaren inte ansvarar för föråldrade nödsignalers funktion. Från och med 2016 godkänns 
endast tillverkarens angivna giltighetstid.  
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Efter utgången av den giltighetstid tillverkaren angett ansvarar båtägaren själv för sina 
nödsignaler. Giltighetstiden för ljuspistolernas patroner enligt stämpeln, eller utan stämpel högst 
25 år ifall de är i oklanderligt skick och inköps datum kan fastställas. Ljuspistolen kräver licens. 

 
Nödsignalerna bör förvaras på en plats som alla ombord känner till. De borde förvaras i en skild 
kapsel skyddade för vatten och värme enligt tillverkarens rekommendationer. Utanför 
seglationssäsongen bör de förvaras på en torr och sval plats i enlighet med föreskrifterna för 
brandsäkerheten.  
 

6.7 OCH 6.8  LÄNSNINGSANORDNINGAR 

 

Alla båtar bör konstrueras så att faran för att sjunka är så liten som möjligt. Sittbrunnen och 
andra brunnar bör vara självlänsande, med undantag av vissa äldre båtkonstruktioner, eller så 
bör man på annat sätt hindra att vattnet tränger in i dem. Länsningssystemet bör kunna 
avlägsna vattnet från alla huvudsektioner i båten i vilka vatten kan samlas. 
 
I båten bör finnas en manuell länspump, i klass 1 två, som suger vatten från pilsen. De 
membranpumpar som nuförtiden används har en kapacitet på 60 - 120 l/min.  
 
Med membranpumpar behärskar man ett måttligt läckage. I första hand bör man försöka täta 
läckaget, ty att pumpa är ansträngande och ens krafter begränsade. Regnvatten som samlas  
i båten behärskas bäst med en el.pump försedd med en nivåvakt. Pumpen kopplas direkt till 
batteriet förbi huvudströmbrytaren. 
 
Sugslangen för alla pumpar bör förses med en sil för att filtrera bort det skräp som finns  
i pilsen. Silen skall regelbundet putsas.  
 
Om flera pumpar för ut vattnet via samma genomföring, bör man försäkra sig om att vattnet inte 
kan komma tillbaka i båten via någon annan pump och att inte pumpningseffekten minskar då 
vardera pumpen pumpar. 
 
Den viktigaste reservdelen till en membranpump är ett reservmembran och en reservklaff. Då 
pumpen får vatten börjar klaffarna fungera. Det är skäl att binda fast pumpens skaft i båten så 
att det inte av misstag åker över bord. Att pumpa utan skaft är nämligen ganska svårt. 
Som reservlänsningsredskap behövs alltid några starka hinkar. 

 
Det bör finnas en länspump eller annan lämplig länsningsutrustning samt beroende på båtens 
storlek flera stadiga ämbar. 
 
Klass 1: två fast installerade handpumpar, av vilka den ena kan användas ovanför däck och 

den andra under däck då alla luckor är stängda. Dessutom kan det finnas 
maskinella pumpar, det fordras minst en maskinell pump. 

 En läckage matta rekommenderas. 

 
Klass 2: en fast installerad handpump som kan användas antingen ovanför däck eller under 

däck då alla luckor är stängda. Dessutom kan det finnas maskinella pumpar. 
 
Klass 3: fast installerad handpump. 
 
Klass 4: lämpligt länsningsredskap, åtminstone ett öskar. 

 
 
 
 
 
 

6.9 OCH 6.10  SLÄCKNINGSUTRUSTNING 

Enligt lag bör det finnas eldsläckare i båtar som har en förbränningsapparat med öppen låga, 
inombordsmotor eller över 25 kW utombordsmotor, Släckarna bör enligt Sjöfartslagen 124/1997 
§ 2 granskas årligen (ändrat enligt Statsrådets förordning 330/2006). Myndigheterna har godkänt 
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en ny släckare för en period av ett år åt gången från och med den instansade 
tillverkningstidpunkten . Vid besiktningen skall släckaren vara försedd med en för tillfället giltig 
granskningsmärkning. Märkningen behöver inte täcka hela seglations perioden. En förnyelse av 
granskningen är på båtägarens ansvar. Besiktningsmannen gör en anteckning i 
besiktningsprotokollet om en ny granskning ifall giltighetstiden förfaller under seglationstiden 
(maj – oktober), men detta är ingen brist i besiktningen. 
Av erfarenhet är det förnuftigt att låta granska släckarna före båten besiktigas t.ex. vid 
gemensamma granskningstillfällen. På så sätt behöver man inte hålla reda på när giltighetstiden 
går ut under seglationsperioden med risk för böter. 
 
I besiktningen fordras: 
 
Klass 1: två minst 8A 68B eldsläckare, av vilka den ena är installerad ute och den andra 

inne, samt släckningsfilt. För den ena eldsläckaren rekommenderas effektklass 
34A 183B  

 
Klass 2: minst två 8A 68B eldsläckare, samt släckningsfilt. För den ena eldsläckaren 

rekommenderas effektklass 34A 183B 
 
Klass 3: en 8A 68B eldsläckare, samt släckningsfilt  
 
Klass 4: åtminstone en eldsläckare minst klass 8A 68B ifall i båten finns förbrännings 

apparat med öppen låga, inombords motor, över 25 KW utombordsmotor, eller om i 
båten finns batteri eller flytgas. 

 
Båda fordringarna i släckningseffekt -klasserna A och B bör uppfyllas.  
Exempel; 13A 55B fyller inte fodringarna. 
 
En släckare som uppfyller minimikravet är i praktiken ändå liten. 
 
Nya eldsläckare bör uppfylla den EN3 standard som trädde i kraft 1.9.1997.  
 
Ifall släckaren är installerad i ett skåp eller på motsvarande plats skall platsen vara försedd med 
en symbol utanför. 
 
Riktgivande direktiv om eldsläckarens placering: 
- högst en meter från huvudstyrningsplatsen eller från ingången i båtar under 10 meter. 
- högst 2,5 meter från huvudstyrningsplatsen eller från ingången i båtar mellan 10 – 15 meter 
- högst 2 meter från spisen och/eller fastmonterad apparat med öppen låga, men ändå inte så 
  att släckaren inte kan nås ifall av brand. 
- utanför motorrummet och högst 2 meter från motorrummets släckningsöppning. 
- högst 5 meter från sovutrymmet mätt från britsens mitt. 

- ifall alla dessa fodringar inte kan fyllas bör FLERA SLÄCKARE finnas.  
 

6.11  NÖDTILLSLUTNINGAR 

I båtar med skrovgenomföringar skall det finnas koniska träpluggar av lämplig storlek för att 
kunna täppa till genomföringarnas hål. Pluggarna skall helst vara tillverkade av mjukt trä. 
En plugg av lämplig storlek borde placeras i närheten av ifråga varande genomföring. 
 

6.12  HANDLAMPOR 

I båtar bör finnas handlampor enligt följande; 
 
Klass 1 3 st. var av en bör vara effektiv, stänkvatten beständig och lämplig att söka med samt en 
vattentät med morse signalfunktion. 
 
Klass 2 2 st. var av en bör vara effektiv, stänkvatten beständig och lämplig för att söka med samt 
en vattentät med morse signalfunktion. 
 
Klass 3 en effektiv och stänkvatten beständig.  
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Reservbatterier/laddningsapparatur och reservbrännare bör finnas ombord. 
 

6.13  FÖRSTA HJÄLP 

Ombord bör finnas förstahjälp utrustning t.ex. enligt rekommendationstabellen i bilaga 2. 
 

6.14  RESERVSTYRNING 

Båtar försedda med rattstyrning bör ha ett skaft som utan dröjsmål kan fästas direkt på 
roderaxeln. Båtar försedda med rorkult bör i klasserna 1 och 2 ha en rorkult i reserv.   
 
I motorbåtar med fjärrstyrt roder bör det finnas reservstyrning. Ägarens uppmärksamhet bör 
dessutom fästas på möjligheterna att ordna en nödstyrning för sin båt. 
 

6.15  NÖDVERKTYG 

För att kunna kapa riggvajrar och vantskruvar vid eventuellt rigghaveri krävs tillräckligt effektiva 
nödverktyg, t.ex. vajer avbitare/bultsax. Användning av järnsåg kan ifråga sättas. 
 

6.16  DRICKSVATTEN OCH PROVIANT I RESERV 

I klass 1 och 2 krävs en skild ca.10 liters dunk med dricksvatten samt en förpackning med 
proviant. 
I klass 3 rekommenderas dricksvatten och proviant i reserv. 
 

6.17  RÄDDNINGSFLOTTE 

I klass 1 krävs en automatiskt uppblåsbar räddningsflotte. Flottens storlek bör överensstämma 
med antalet personer ombord. Flotten bör förvaras på en enkom för den reserverad lättåtkomlig 
plats, varifrån den snabbt kan flyttas till båtens sida. Flotten skall granskas av en godkänd 
servicefirma enligt tillverkarens direktiv.  
I klass 2 rekommenderas en räddningsflotte beroende på vattenområdena och förhållandena. 
Flottens utlösningslina bör alltid fästas i båten. 
 

6.18  BRANDVARNARE OCH GASVARNARE 

I båtar med kokutrustning med öppen låga och med slutna sovutrymmen bör finnas 
brandvarnare i pentryt och i varje slutet sovutrymme, monterade så högt upp som möjligt.  

          Gasvarnare rekommenderas i båtar med flytgas apparater. 
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BESIKTNINGEN AVBRYTS ELLER BÅTEN UNDERKÄNNS 

 

Orsaker som direkt berör säkerheten: 
- Skador i skrovet, som sänker sjödugligheten 
- Skador eller brister i styrningen och drivenheterna 
- Skador eller brister i riggen, berör också fast och löpande tågvirke 
- Slangar och genomföringar felaktiga, svaga eller av fel material 
- Farlig eller felaktig elektrisk utrustning 
- Brandsäkerheten bristfällig i värmare och spis 

 
Övriga liknande fel och brister i konstruktionen. De bör åtgärdas varefter besiktningen kan fortsätta 
 
 

Brister i utrustningen 
 
Säkerhetsbrister i utrustningen avbryter besiktningen, som kan fortsätta då bristerna har åtgärdats 
 

Sådana brister är bland annat: 
 

- Livräddningsutrustning 
- Ankare 
- Åror eller paddel 
- Eldsläckare (inte giltig granskning) 
- Släckningsfilt 
- Nödsignaler, överåriga 
- Icke godkända gasinstallationer 
- Lanternor, icke godkända  
- Pumpar eller annan tömningsutrustning 
- Andra motsvarande brister 

 

 

 
Tre fel inom gruppen 1 – 5 kan godkännas med anmärkning i protokollet.  
 
Besiktningen kan fortsätta trots dessa fel och brister. Fel och brister, som antecknats, bör åtgärdas 
snarast möjligt. Ifall felen och bristerna inte är åtgärdade vid nästa besiktning, avbryts besiktningen 
omgående. 
 
Fel och brister i grupp 6 avbryter besiktningen, som kan fortsätta efter att dessa åtgärdats. Efter 
slutförd besiktning erhåller båten årsdekal och införs i föreningens register, som besiktigad. 
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DEL H. BESIKTNINGSOBJEKTEN OCH -UTRUSTNINGEN 

 
Förklaring: x = obligatorisk, 2 = obligatorisk 2 st, o = rekommendation, p = endast i segelbåtar,    
 m = endast i motorbåtar, k = för alla 
 

Utrustning eller system Klass 

 1 2 3 4 

1. Skrov och strukturell säkerhet     
1.1 Skrovets och konstruktionernas kondition x x x x 
1.2 Öppningar och möjligheten att tillsluta dem x x x  
1.3 Materialets och ytbehandlingens kondition x x x x 
1.4 Köl och roder x x x x 
1.5 Styrsystem x x x x 
1.6 Drivutrustningens, axelns och propellerns kondition x x x x 
1.7 Skrovgenomföringar, avstängningsventiler och rörnät x x x o 
1.8 Fall hinder och förtöjningsbeslag x x x x 
1.9 Fastsättning av tunga föremål x x x o 

1.10 Sötvatten system x x x o 
1.11 Den lägsta läckagepunkten                                                                         -----cm 
 

x x x x 

2. Rigg och segel, ifall monterade     

2.1 Riggens kondition och underhåll x x x x 
2.2 Segel x x x x 
2.3 Stormsegel x o   
2.4 Revningsarrangemang x x o  
     

3. Motorn och dess system, ifall monterad     

3.1 Motorns installation och kondition x x x x 
3.2 Motorns reglage och deras funktion x x x x 
3.3 Bränslesystemet (tankar, rörsystem, avstängningsventiler, filter) x x x x 
3.4 Kylsystemet (bottenbrunnar, genomföringar, rörsystem, avst.vent.) x x x x 
3.5 Sjövattenfilter x xm om  
3.6 Elsystemet x x x x 
        - separat start- och förbrukningsbatteri x x o  
        - installation och olycksfallsskydd för landström x x x  
        - aggregatsystemets (230 V) kondition, ifall installerat x x x  
     

4. Båtutrustning     

4.1 Märkning av båt och utrustning x x x x 
4.2 Ankarutrustning x2 x2 x o 
4.3 Drivankare xm om   
4.4 Båtlinor ca.30 m. X4 X2 x x 

4.5 Verktyg och reservdelar x x x o 

4.6 Åror och paddel o o x x 

4.7 Båtshake x x x o 

4.8 Kastlina x x x  

4.9 Fendrar x x x o 

4.10 Båtstege/ombord stigning x x x x 

4.11 Defroster och vindrutetorkare i slutna styrhytter x x o  

4.12 Toalettarrangemang och avfallshantering x x x x 

4.13 Flytgas system, ifall installerat x x x x 
4.14 Båtkök och värmare, om installerat x x x x 
4.15 Akterflagga och vimpel x x x o 
     

5. Navigationsutrustning     

5.1 Lanternor och ankarljus x x x o 
5.2 Signalfigurer x x x x 
5.3 Ljudsignalanordning x x x o 
5.4 Radarreflektor x x o  
5.5 Styrkompass x x x x 
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Utrustning eller system Klass 

 1 2 3 4 
5.6 Reservkompass och pejlanordning x x o  
5.7 Logg, ekolod och barometer x x o  
5.8 Sjökort och bestick samt kikare x x x o 
5.9 Rundradiomottagare x x x o 
5.10 Satellit positionsapparat x o   
5.11 Radar x o   
5.12 Strålkastare xm xm om  
5.13 Marin VHF radiotelefon 
        ------Hand VHF 

X 
o 

x o  

5.14 Båtdokument X x x x 
     

6. Säkerhetsutrustning     

6.1 Godkänd flytutrustning för alla ombordvarande x x x x 
6.2 Säkerhetssele och fästpunkter/livlina segelbåtar xk x2 x2  
 motorbåtar x2  x   
6.3 Livboj med utrustning x2 x x o 
6.4 Röda fallskärmsraketer x4 x4 x2/-  
6.5 Röda handbloss x4 x4 x2/4 o2 
6.6 Orange rök x2 o   
6.7 Handpump fast installerat x2 x x om 
6.8 Maskinell länspump x o   
6.9 Eldsläckare om så fordras x2 x2 x x 
6.10 Släckningsfilt x x x  
6.11 Nödtillslutare x x x o 
6.12 Handlampa, reservbatterier och reservlampor x3 x2 x o 
6.13 Förstahjälp utrustning x x x o 
6.14 Reservstyrsystem x x x o 
6.15 Nödverktyg xp xp xp  
6.16 Dricksvatten och proviant i reserv x x o  
6.17 Räddningsflotte med utrustning x o   
6.18 Brandvarnare x x x x 
 
All utrustning och alla apparater bör vara funktionsdugliga, lättillgängliga och av sådan kvalitet, storlek 
och effekt att de är ändamålsenliga för respektive båtstorlek eller personer samt om så krävs, av god-
känd modell. 
 
 
I klasserna 1 och 2 bör navigations- och säkerhetsutrustningen följa bestämmelserna i Sjövägs-
reglerna, i klasserna 3 och 4 bestämmelserna i Sjövägsreglerna eller Reglerna för inre farvatten. 
 
 

ATT OBSERVERA DÅ BÅTEN ÄR SLUT 
 

Ingenting är evigt förutom kärleken. Någon gång händer det att i stället för att erbjuda båtägaren 
en båtplats måste man rekommendera honom att skrota båten. Uppgiften är inte trevlig varken för 
besiktningsmannen eller båtägaren. Uppgiften är tung för besiktningsmannen, men den bör ses 
som en del av arbetet för säkerheten till sjöss. 
 
Ju tidigare man kan få båtägaren att inse att båten närmar sig slutet, desto lättare är det sedan 
när den stunden kommer. Ägarna till åldrande båtar kan förberedas på saken genom att tala om 
den med dem, rekommendera honom att bekanta sig med nya båtar osv. Avsikten med 
skrovbesiktningen är i alla fall den att båtägarna rör sig med båtar vars skrov är gott skick. 
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BILAGOR 1. Lanternor och ankarljus, signalfigurer och ljudsignalanordningar  
 2. Förstahjälp utrustning 
 3. Verktyg och reservdelar 
 4. Nomogram för val av ledningsarea 
 5. Metallernas galvaniska serie 
 6. Författningar som berör båtfarare 
 
 
BILAGA 1 
 
LANTERNOR OCH ANKARLJUS, SIGNALFIGURER OCH LJUDSIGNALANORDNINGAR (5.1, 5.2 
och 5.3) 

 
1. Lanternor 
1.1 Segelbåt på väg 

 
Längd 7-20 m Grönt och rött sidoljus eller ett kombinationsljus och vitt akterljus, ELLER 

ett trefärgat ljus i masttoppen. 
 
Längd under 7 m Ifall lanternor inte finns, bör det finnas en ficklampa som visar vitt ljus, med 

vilken man också kan belysa seglen. 
 

1.2. Motordriven båt på väg 
 
Längd 12-20 m Grönt och rött sidoljus eller ett kombinationsljus och ett vitt akterljus samt 

ett vitt toppljus  2,5 m ovanför däcket och  1 m ovanför sidoljusen. 
 
Längd 7-12 m Grönt och rött sidoljus eller ett kombinationsljus och ett vitt akterljus samt 

ett vitt toppljus  1 m ovanför sidoljusen, i inre farvatten tillåts  0,5 m 
ovanför sidoljusen. 

 Akterljuset och toppljuset kan ersättas med ett runt horisonten lysande vitt 
ljus. 

 
Längd under 7 m Ifall sidolanternor inte kan installeras räcker det med ett runt horisonten 

lysande vitt ljus. 
 

2. Ankarljus 
Ett runt horisonten lysande vitt ljus. 

 
3. Kompletterande direktiv: 

Lanternorna bör vara typgodkända av TraFi eller annan sjöfartsmyndighet i ett EU/ETA land.  
 
Utanför Finlands territorialvattengräns bör man använda lanternor enligt Sjövägsreglerna. 
Innanför denna gräns kan man använda lanternor enligt Reglerna för inre farvatten. 
 
I båtar som tagits i bruk före den 15.7.1981 får man använda sk. Gamla lanternor, vars 

ljusöppning är  40 mm hög och linsens yttre diameter  45 mm. Lampans effekt är  10 W. 
 
I Finlands inre farvatten duger en stormlykta som ankarljus. 

 
4. Signalfigurer 

Signalfigurerna är ett svart ankarklot och en svart kon vars höjd är lika stor som basens 
diameter. Deras storlek är följande: 
 

Båtens längd Klotets diameter eller konen höjd och bas 

Över 20 m 600 mm 

12 - 20 m 450 mm 

under 12 m 300 mm 

 
5. Ljudsignalanordningar 

Ljudsignalanordningar är vissla och skeppsklocka eller godkända apparater som ersätter dem. 



Besiktningsmannens handbok  

   

Segling och Båtsport i Finland 

 

38 

 

Båtens längd Ljudsignalanordning 

12 m eller över Godkänd vissla 

under 12 m Anordning med vilken man kan ge en kraftig ljudsignal (t.ex. ett 
manuellt horn med kraftigt ljud) 

 
 
BILAGA 2    
 
REKOMMENDERAD FÖRSTAHJÄLP UTRUSTNING (6.13) 
 

För båten rekommenderas båtapotek och förstahjälpsförpackning. Båtapoteket är avsett för 
sjukdomsfall och skötseln av mindre skador. Förstahjälpsförpackningen innehållande behövligt 
material för förstahjälp vid svårare skador. 
 

1. Båtapotek 
 
snabbförband, olika storlekar 20 st 
förbandsrulle, t.ex. 8 cm x 4 m 2 st 
elastiskt förband (idealbinda) 10 cm x 4 m 1 st 
häftplåster, t.ex. 1,25 cm x 5 m 1 st 
sax (ej i annat bruk) 1 st 
säkerhetsnålar (ej i annat bruk) 12 st 
värkmedicin, desinfektionsvätska för sår 
salva för brännskador 
medicin för diarré, ormserum, vanliga hemmediciner  
personliga mediciner 
 
Giltighetstiden för mediciner kan t.ex. granskas på apoteket på våren, och föråldrade mediciner 
förnyas. 
 
 

2. Förstahjälpsförpackning 
 

sterila kompresser 10 x 10 cm 15 st 
sårförband 10 x 12 cm 1 st 
primärförband 1 st 
kräppförband 8 cm 1 st 
slangnät, huvud-, arm- och benstorlek 1+1 st 
mitella 2 st 
skyddsförband 60 x 60 cm och 30 x 70 cm 1+1 st 
värmefilt 1 st 
fot– och handspjäla, uppblåsbar 1+1 st 
block och penna  
stormstickor eller motsvarande  
förstahjälpguide, gärna illustrerad 
 

 
 
BILAGA 3   
   
REKOMMENDATION FÖR VERKTYG OCH RESERVDELAR (4.5) 
 
 
A. Verktyg 
 
1. Allmänna verktyg 

skiftnyckel, en serie fasta nycklar, en serie hylsnycklar, olika storleks sexkantsnycklar 
skruvmejslar av olika storlek, flata och kryssmejslar, handborr med bett, pryl, brotsch, 
polygrip, tänger, spetstång, sidavbitare, tång för pop-nitar, tång för elkontakter 
kniv, hammare, märlspik, järnsåg, sticksåg, yxa, cigarettändare 
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2. Verktyg för motorservice (se motorns handbok eller fråga verkstaden) 
 
 
3. Verktyg för reparation av rigg och segel 

båtsmansstol, segelnålar, tråd, segelsömnadshandske, segeltejp 
 
 
B. RESERVDELAR OCH MATERIAL 
 
1. Allmänna tillbehör 

syrafasta skruvar, bultar, muttrar, schackel, slangklämmor, brickor, ståltråd 
elkabel, elkontakter, säkringar, plasttejp, självvulkaniserande tejp, reservlampor, torrbatterier i 
reserv, batterivatten 
vattenfast vaselin, vapenolja, CRC el. motsv., reparationssats för gelcoat, målartejp, trasor och 
handdukar 
trä- och metallister, andra trä- och metalldelar beroende på båten 

 
 
2. Motorservice 

Enligt motorns handbok, men åtminstone motorolja, oljefilter, bränslefilter, impeller, packning  
för vattenpumpen, kilremmar, bränsle- och sjövattenslangar, slangklämmor, möjligen 
reservpropeller med fastsättningsdetaljer. 
 
Dessutom 
för dieselmotorer insprutningsrör  
för bensinmotorer tändstift  
för utombordsmotorer extra start lina och brytpinne för propellern 

 
 
3. Riggservice 

Sprintar för vantskruvarna, vantskruvar i reserv, reservblock, reservlinor och -beslag för den 
löpande riggen, snöre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAGA 4 

   
NOMOGRAM FÖR VAL AV KABELDIMENSION 
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TVÄRSNITT

VÄRME-
BELASTNING

SPÄNNINGS-
FALL

6 V12 V24 V
24 V12 V6 V

EFFEKT  W

KABELLÄNGD

m

50

35

25

16

10

6

4

2,5

1,5

1,0

1,0

1,5

2,5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

60

50

40

30

20

15

10

8

7

5

4

3

2

1,5

1

0,75

0,5

6

120

100

80

60

40

30

20

16

14

12

10

8

6

4

3

2

1,5

1

200

160

120

80

60

40

32

28

24

20

16

12

8

6

4

3

2

1200

900

720

600

480

420

360

300

270

210

180

240

150

120

108

90

72

60

48

54

36

30

24

16

1440

12002400

9601920

8401680

7201440

6001200

5401080
480960

420840

360720

300600

240480

216432

180360

144296

120240

108216

96192

72144

60120

4896

3264

1

2

mm
2

mm
2

 
 

Exempel 1 
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Fråga: I ett 12 V system kopplas en 480 W apparat på ett avstånd av 4 m från batteriet.  
Hur tjock ledning behövs? 
 
Lösning: Den behövliga ledningslängden är 4 + 4 m = 8 m. Med linjal förenas ledningslängden till 
höger med effektskalan till vänster. Skärningspunkterna med tvärsnittsskalorna för 
värmebelastning och spänningsfall ger den behövliga tvärsnitts area. 
 
Vi erhåller  för värmebelastningen  4 mm² 

 för spänningsfallet 16 mm² 
 
Den rätta ledningstjockleken är 16 mm², annars blir spänningen vid apparaten för låg. 

Exempel 2 

 

Fråga: I ett 12 V system kopplas en belastning på 960 W på ett avstånd av 0,5 m från batteriet.   
 
Vilken area behövs? 
 
Lösning: Ledningens längd är 1 m. Enligt ovanstående exempel erhålls ur nomogrammet 
 

 för värmebelastningen 6 mm2 
 för spänningsfallet 4 mm2 

 
Den rätta ledningsdiametern är 6 mm2, annars blir ledningen för varm. 
 
 effekt (W) 
Formel: ström (A) = ---------------- och effekt (W) = ström (A) x spänning (V) 
 spänning (V) 
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BILAGA 5  METALLERNAS GALVANISKA SERIE 
 
 
 
metall elektrisk  

potential  
(V) 

magnesiumblandningar - 1,51 
zink - 1,09 
aluminium 25,35, 52S, 53E-7, 61S-T - 0,75 
kadmium - 0,73 
gjutaluminium 12,14, 17 - 0,70 
aluminium A17S-T - 0,64 
aluminium 23,25 - 0,59 
järn, stål - 0,55 
aktivt rostfritt stål - 0,53 
bly-tenn lödmetall - 0,52 
bly - 0,51 
tenn - 0,47 
nickel - 0,25 
inconel - 0,25 
aktivt titan - 0,25 
mässing - 0,22 
koppar - 0,22 
bronsmaterial - 0,22 
koppar-nickel legeringar - 0,20 
passiverat rostfritt stål, syrafast rostfritt stål, kromnickelstål - 0,15 
monell - 0,10 
silverlödmetall - 0,07 
silver - 0,05 
guld + 0,18 
passivt titan + 0,19 
platina + 0,33 
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BILAGA 6 
STADGANDEN SOM BERÖR BÅTFARARE 
 
- Sjötrafiklag 463/1996 
- Lag för vissa fritidsbåtars säkerhet och miljökrav 621/2005 (Fritidsbåtslagen) 
- Sjölag 1302/1999 förordning om tillämpning av 1 kap. 1§ sjölagen 1304/1999 
- Sjöräddningslag 1145/2001 
- Lag om Finlands flagga 380/1978 
- Lag om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg 300/1979 
- Lag om gränserna för Finlands territorialvatten 463/1956 
- Strafflag 39/1889 
- Lag om sjöfarkosters registrering 976/2006 
- Sjötrafikförordning 124/1997 
- Förordning om båttrafik 152/1969 
- Statsrådets förordning om fritidsbåtars och vattenskotrars säkerhet och ljudnivå samt för 
  fritidsbåtar och vattenskotrar fastställd ljud - och avgasnivå 748/2005 (Fritidsbåtsförordningen) 
- Förordning om fritidsfarkosters flaggor 292/1983 
- Förordning om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg 635/1993 
- Förordning om tillämpningen av lagen om gränserna för Finlands territorialvatten 993/1995 
- Förordning om passgranskningsställen 461/1992 
- Förordning om innefattande trafikstadga för kanaler och rörliga broar 512/1991 
- Förordning om prejningssignaler till fartyg 46/1976 
- Flytgas förordning 316/79 
- Internationella regler till förhindrande av sammanstötning till sjöss 1972, dvs. 
   sjövägsreglerna.(COLREG) 
- Förordning om förhindrande av sammanstötning i inre farvatten 252/1978 dvs reglerna för inre    
  farvatten 
- Handels- och industriministeriets beslut om tillämpningen av författning 711/93 
-Trafik- och kommunikationsministeriets utlåtande 2099/43/2001, 6.10.2003 och 941/02/2011,           
 18.5.2011  
 
 
 
 


