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FORTOJ ALLTID FOR STORM 
S i  lyder en gamma1 god sjomansregel. 

Att fortoja en b i t  p i  ett sakert satt kan vara svbrt aven for den 
erfarne bitagaren. Olika hamnfdrhillanden gor att vad som ar 
en bra fortojning pb en plats kanske inte duger p i  en annan. 

BRA F ~ R T ~ J N I N G  
MINSKAR SKADERISKEN 
B5tforsakringsvillkoren innehbller sakerhetsforeskrifter avse- 
ende fortojning. De ska foljas for att full ersattning vid skada 

\ ska betalas. D i  ar broschyrens r i d  och anvisningar en god 

, hjalp. Dessa grundar sig p i  de svenska bitforsakringsbola- 
gens samlade erfarenheter. Folj ocksi de olika bestammelser 
som finns, t ex hamnforordningen, for den hamn dar din b6t 
ligger. 

I de svenska bitfors8kringsbolagens tekniska kommitte sam- 
arbetar: ANSVAR, ATLANTICA, FOLKSAM, UNSFOR- 
SAKRINGSBOLAGEN, NEPTUNUS (ALLMANNA BRAND), 
SECURITAS, SIRIUS, SKANDIA, VEGETE OCH TRYGG- 
HANSA. 
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Pollare och knapar 
Bbten ska vara utrustad med beslag som miijliggor saker for- 
tojning. - 
Pollare, knapar, ring- och oglebultar etc mbste vara s i  stora 
att fdrtojningsgodset kan goras fast ordentligt i dem och s i  
kraftiga och vat monterade att de hiller for extra stora pbkan- 
ningar, t ex vid bogsering. De ska vara val rundade sb att 
thgvirket inte utsatts for notning. Fastsattningen i skrovet ska 
ske med genomgbende bultar - helst av rostfritt st i l  - och 
muttrarna ska sakras genom nitning eller dubbelmutter. For- 
starkningar under dacket mbste finnas, sb att inte pollare och 
knapar lossnar vid kraftiga ryck. 

Kontrollera ovannamnda anordningar i din egen b i t  och for- 
stark eller byt ut dem om s i  behovs. 



Bygelbultar, ogle- och ringbultar 
Bitar med en vikt av hogst 200 kg kan fortojas i bygelbultar av 
rostfritt stat med en minsta godstjocklek av 8 mm. For tyngre 

Halkipar 0ch klys bdtar kravs grovre dimension p i  bygelbulten. Forstarkning p i  

Om halkipar och klys anvands miste de vara sd stora att de insidan ska finnas i s8val for som akter vid bultinfastningen. 
Jamfor sid 4 sista meningen, andra stycket. 

"svaljer" tigvirket med dess skyddskladsel (t ex plastslang). 
Beslagen ska vara sb rundade att tigvirket inte kan skadas Om ogle- eller ringbultar anvands i stallet for bygelbultar ska 
genom notning. Skruvar p i  alla skenor och beslag ska vara sd aven de vara av smitt stil, som ar rostfritt eller galvaniserat, 
placerade och forsankta att notning forhindras. och kraftigt dimensionerade. 
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Tagvirke 
Tigvirke som anvands till fortojnrng ska ha hog draghitllfast- 
het och vara motstindskraftrgt mot notning, ryck och solljus. I 
Det finns flera olika syntetiska tigvirkesmaterial, men som 
permanent fortojningsgods rekommenderas lingfibrigt tagvir- 
ke tillverkat av polyester eller polyamid, s k "silke". Rekom- 
nender&dmensioner dterfinns p i  sid 19. 

Polyesterull sorn armerats med minst 50% lingfibrigt polyes- 
tersilke sarnt tigvirke av lingfibrigt polypropylen eller poly- 
eten kan anvandas under forutsattning att dimensionen okas 
med 2 m enligt tabellen pii sid 19. 

Korffibrigt oarmerat tigvirke av stapelfiber eller s k "ull" har 
Idg brottgrans och ska inte anvandas till permanent fortijjning. 

Flera olika handelsnamn p i  konstfibrer forekommer. Forvissa 
dig om att det tigvirke du tanker kopa ar det basta som finns 
att fA enligt denna broschyr. 

Om tegvirket ar skadat ska det genast bytas ut. Permanenta 
fortojningar av polyester och polyamidsilkegods ska bytas ut 
minst var 4:e ar oavsett om de ser notta ut eller inte. Lagre 
kvaliteer miste bytas irligen p i  grund av deras snabba Bld- 
rande. 
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Tank p i  att varje knop eller annan brytpunkt innebar en redu- 
cering av tigvirkets hillfasthet. Dessutom f i r  inte tigvirke 
Iaggas glidande genom en ring som p i  bilden utan ska kno- 
pas fast. 



Schacklar, kauser och hakar 
Schacklar tillverkas i minga olika kvaliteer. Till fortojnings- 
anordningar msste de vara av smitt stal. Ett gott r i d  ar att 
schackelns dimension och hillfasthet inte ska understiga den 
rekommenderade kattingens. Schackelns bult ska sakras. 
Betraffande galvanisk korrosion se sid 9. 
Se ocksi tabell p i  sid 19. 

Kauser. Ogonsplits vid schackel som anvands for permanent 
fortojning ska forses med kaus av st i l  som notningsskydd. 
Ogat ska vara s i  trangt att kausen inte lossnar. 

Hakar. lngen typ av hake far anvandas vid fortojning pa svaj 
dB bitens rorelser kring bojen kan medfora att haken vrids 
sonder eller oppnar sig. 

Vid fortojning av batar mellan brygga och bojlpile i oskyddat 
Iagefir sjalvsakrande hakar inte anvandas. 

Vanliga karbinhakar ar helt olampliga for fortojning. 



En bbt vars fortojning kan springa av genom ryck ar inte ratt 
fortajd. Nigon form av ryckutjamning miste finnas. Fortoj- 
ningsfjader av stbl mbste alltid sakras med katting av sbdan 
dimension som kravs snligt rekommendationstabellen sid 19. 

Vissa "fjadrar" bestar av ett dragtbligt, ryckdampande gummi- 
material. NBgra av dem har en inbyggd stilkarna. Vid fortijj- 
ning av bbtar over tre ton i utsaff I&ge tillrids aven for denna 

det tigvirke som behovs till bbten. 

Fendrar 

bdde den egna och andra bitar. Fendrarnas antal, form och 
storlek bestammes av bbtens Iangd, hojd och fribordsprofil (se 
bild). Du ska ha minst 3 fendrar p i  varje bbtsida. De bor ha 
sddan tyngd att de inte kan blbsa upp pB dack. 



BOJ, KATTING 
OCH BOJTYNGD 

Galvanisk korrosion 
DB schacklar, l istrid till dessa, kattingar, lekare etc av olika 
material, t ex jarn, rostfritt stil, massing eller koppar anvands 
intill varandra uppstir galvanisk korrosion, framforallt i saltvat- 
ten. Undvik darfor sidana materialkombinationer, sarskilt un- 
der vattnet. 

Boj och bojten 
Bojen ar en viktig ryckdampare. Den ska gott och vBI bara 
kattingtyngden men bor inte vara storre an att den kan dras 
ner under ytan vid kraftig belastning. 

Bojtenen mQte vara s i  dimensionerad att den ti1 mycket 
stora Mfrestningar. Den ska vara genomgiende och ha svet- 
sade oglor upptill och nedtill. Dimensionen pA ten och oglor 
ska vara minst 1,5 ginger kattinggodsets tjocklek, dock Iagst 
13 mm, eventuell skyddskladsel p i  tenen oraknad. Om lekare 
anvands fL dess hMHasthet inte vara mindre an bojtenens. 

Kontrollera att den helgjutna bojen inte doljer forsvagningar av 
tenen genom rostangrepp eller dylikt. Gor drag- eller vridprov i 
tenen varje sasong. 



BajkattSng 
Bojkattingen Pr en del av fbrtojningen som ar utsatt for snabb 
forslitning (notning, korrosion). Den utgdr ocksd genom sin 
tyngd en viktig ryckdiimpare. Av dessa skal ar valet av kvalitet 
och dimension pa bojkattingen viktigt 

Lamplig kattingkvalitet ar klass 2 eller 3 enligt svensk stan- 
dard av vilka klass 3 ar starkare. Det kan vara battre ekonomi 
ati ahlnanda en grovre ogalvaniserad katting an en klenare 

" galvanisslrad dd ytbelaggningen and8 snart nots bort. 

Olta kmbineras en g rw  bottenkatting med en klenare upp till 

. bo)en. Den klenare kattingen ska inte nd botten, dB den del 
som lgger pb botten slits mest. Kilttingens livslangd ar starkt 
beroende av bottenbeskaffenheten, graden av vattenforore- 
ningar, salthalten m m pd fortojningsplatsen. 

Sam ersattning fbr bojkatting har lhngfibrigt, syntetiskt Mgvir- 
ke taii jat anvandas. 

T@vjrket saknar kattingens tyngd och darmed dess ryckdam- 
pande verkan. 

Vid djup over 10 meter kan det av flera anledningar vara 
forddakttgt att anvanda tPgvirke som d i  genom sin Iangd ger 
god fiMring. Viktigt ar dock att sdval vid ytan som vid botten 
minst 2 meter katting anvands som skydd mot notning och 
annan mekanisk piverkan. Tdgvirket bar ha en diameter ej 
understigende 30 mm och tBgvirkesdelens langd bor inte vara 
mer an vawendjupt. Vid eventuell fdrvaring pB land mb te  det 
syntetiska tegvirkef skyddas mot solljus. Om tagvirket inte alls 
utatts far solljus kan polypropylenlina anvandas. ~ v e n  denna 
bdr vara tfver 30 mm for bdtar upp till 8 ton. 
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Kontroll av katting och tdgvirke ska goras varje Br. Den bor 
ske fore sjosattningen pd vdren. 

Wire som "bojkatting" ska undvikas, bl a p i  grund av dess 
benagenhet att bilda "kinkar" med stor risk for brott. Wire ska 
heller inte anvandas mellan bdt och boj. 

Katting eller tdgvirke mellan boj och bojtyngd ger mojlighet att 
lyfta stenen for kontroll av korrosion och andra skador. Detta 
gar inte om du ersatter kattingen eller tdgvirket med armerad 
gummilina. 

De vanligaste kattingdimensionerna och deras vikter framgir 
av foljande tabell: 

Dimension Vikt i kg per meter 

halvl Ang- 
lankad lankad I 

Pa djup intill 10 meter bor du ha kortlankad katting. Pa storre 
djup ger den halvlanglankade kattingen tillracklig ryckdamp- 
ning. 



Undersok sjobottnens beskaffenhet 
och lutning innan du Iagger ut bojtyng- 
den sB att du inte rikar ut for det har. 



1: Boityngd och Bglebult 

I - Bojtyngden ska ha sddan vikt och sddant grepp i botten att 
bitens drag- och lyftkraft vid sjohavning inte kan flytta den ur 
dess Iage. Vikten p i  den bojtyngd som behovs till din b8t f i r  
du en uppfattning om i tabellen p i  sid 19. 

Om oglebult med kil anvands ska kilen vara ndgot smalare an 
spdrets bredd i bulten. Hilet vidgas ndgot i botten. Kontrollera 
att bulten far fullgott faste samt att det inte blivit sprickor i 
stenen. Hdlet fylls med smalt svavel eller epoxy. 

Expanderbult ska inte anvandas. Om naturstenen genombor- 
ras miste dglebulten med bricka och mutter sakras pi3 ste- 
nens undersida. Oglan i vilken kiittingen fasts ska vara svet- 
sad och ha en godsdiameter ungefar dubbelt sd stor som 
kattingens, dock aldrig mindre an 25 mm. 

Om bojtyngden har ett "lddmbtt" enligt tabellen nedan blir 
vikten i vatten resp luft foljande. 

Cirkavikter i kg 
Bojtyngdens betong st en natursten 
mitt l cm vikt i vikt i vikt i vikt i 
"lidmhtt" vatten luft vatten lufi 



Som jamforelse kan namnas att en jamklump med "lidmitt" 
5 0 x 5 0 ~ 2 0  cm vager cirka 335 kg i sjbn och cirka 375 kg p i  
land. Om bojtyngden tillverkas av betong rekommenderas 
jarnarmering. 

Om du sjalv kan valja bojplats blir du forvissa dig om att 
botten ar s i  jamn att bojtyngden ligger kvar dar du lagt den. 
Om botten ar mycket 10s miste du berakna Iampligt tillagg p i  
bojkttingens Iangd. Se bild sid 11. 

Om du linar en bitplats ska du fdrvissa dig om att fortojnings- 
anordningarna hiller for din bit. 

Betraffande P-ringen, se sid 17. 

PERMANENT 
F ~ R T ~ J N I N G  
Vid brygga 
Alla anordningar (brygga, kaj eller annat) sorn fortojningen 
ska fastas i mPste kontrolleras s i  att pollare, ringar och dylikt 
sitter ordentligt fast och hiller for den b i t  sorn ska fortojas. 

Anvands pilar miste du se till att de ar oskadade, ordentligt 
nedslagna och riktigt dimensionerade. Kontrollera att forttij- 
ningslinan sitter fast i pilen pA den punkt som ar Iampligast 
med hansyn till det normala vattenstindet och att den ej kan 
glida fritt i ring och oglebult eller utefter pilen. Se bild sid 6. 
Tank p i  att en kraftig forandring av vattenstindet kan medfo- 
ra att fortojningen slackar. D i  kravs ett ordentligt avstind mel- 

Ian b i t  och brygga for att undvika skada. Exceptionellt Iigvat- , ; 
ten kan f i  som foljd att biten blir hangande mellan fortijjnings- .' 

punkterna. 

Den breda biten med t v i  pollare i aktern biir fortijjas med 
linorna i kryss. Det ger minsta rorelsen i sidled. Linorna ska ha 
skyddskladsel p i  alla stallen dar notningsrisk finns. 

Fortijjning vid flytbryggor, pontoner och andra rorliga anord- 
ningar kan vid sjo och svall medfora svira ryck i fortijjning- 
arna. Det staller sarskilt stora krav pa avfjiidringen. . S T  

Dar sjoging och svall forekommer bor plattgattade min re %; 
bitar, siirskilt de med tunga utombordsmotorer, fortojas med 
staven mot den mest besvarande vindriktningen. Risken min- 
skar d i  for overspolning och sjunkning. Oavsett fortojnings- 
satt ska utombordsbitens motorbrunn (skvalplida) ha tat- 
ningar (manschetter) for reglage- och styrkablar samt for 
bransleslangar. 

Mellan fortojningsbommar 
Bomfortojning anvBnds av minga bitklubbar och marinor. 
Den ar lflmpligast p i  flytbryggor och fasta bryggor i skyddade 
Iagen dar vattenstindsforandringarna ar mattliga. Tillverkarna 
ger besked om storsta batlangd och ovriga praktiska detaljer 
for den valda borntypen. Av stor vikt ar att beslag och infast- 
ningar ar oskadade och av betryggande dimension. Fortoj- 
ningsanordningar som fungerar enligt andra principer bor val- 
jas med stor forsiktighet. 



TI Mellan brygga och b o ~  
Fortojningssattet bor undvikas om vattendjupet ar mer an 6 

h om flera bAtar ligger vid samma brygga. Vid storre 
vattendjup blir bojkattingen sh l ing att bstarnas svangning i 
sidled blir ett svbrbembtrat problem. 

Betraffande boj, kattingdimension och bojtyngd, se sid 9, 19 
och 12. 

Kattinglangden ska anpassas till vattendjupet. lo r  att uppnaa 
god ryckdampning mellan bojtyngd och b i t  bor bojkattingens) 
Ian d vid medelvattenstandinte underdiga 1,5 ggr vattendiu-p 
petk-arande vattensti3nd" p i  denna sida.. 

Varierande vattenstand 
Utijver de irstidsmassiga skillnaderna i vattenstindet fore- 
kommer snabba och stora variationer i vattennivan utefter v i -  
ra kuster, sarskilt p i  vast- och sydkusten, beroende pa luft- 
trycksforandringar och vindforh6llanden. Detta mdste du kom- 
ma ihig nar du bestammer Iangden av bojkattingen om boj- 
tyngden Iaggs ut pa vintern eller viren dB vattenstandet ofta 
ar IAgt. 

Pa svaj vid boj 
Fortojningsgodset mellan bat och boj far inte vara sa kort att 
baten kan lyfta bojen, men inte heller s& langt att det kan 
trassla in sig i bojkattingen. En tumregel ar att langden bor 
vara 113 av bdtlangden. Om du anvander tigvirke och Iaget ar 
utsaft ska mitten i tabellen pa sid 19 okas med 2 mm, d i  du 
kanske inte kan komma ut till baten vid hart vader. 

P A  utsatfa Iagen med grunt vatten (max 3 m) ska vid berak- 
ning av kattinglangden "vattendjupet" okas med 2 meter, var- 
efter det tal som d i  erhills multipliceras med 3. Vid t ex 3 
meters djup ska kattingen vara 15 meter, d v s 3 m + 2 m = 5 
rn; 5 m x 3 = 15 m. Skalet ar att effekterna av okat vatten- 
st5nd och vaghojd miste kompenseras. 

Vid djup mellan 3 och 5 meter okas djupsiffran med 1 m. 
Kattinglangden far du genom att multiplicera med siffran 3. 

Vid djup mellan 5 och 10 m ska du multiplicera normalvatten- 
djupet med 3 for att fa kattinglangden. 

Vid djup over 10 meter fAr kattinglangden anpassas till det 
utrymme som finns. 

Vid bestamning av kattingens totala Iangd, se aven "Varieran- 
de vattenstand" pa denna sida. 

Vid all fortojning maste du fowissa dig om att vattendjupet p i  
platsen vid Iagsta vattenstand ar tillrackligt for baten med han- 
syn till sjogPng och svall. 



Mdste du av utrymmesskal ha en kortare katting far du god 
ryckdampning med en grovre och darmed tyngre katting. Den- 
na har dessutom Iangre livslangd. 

Den efterstravade hoga kattingvikten och darmed den goda 
dampningsverkan mot ryck kan alltsa uppnis pa tva satt. 
Antingen med I lng katting (dar utrymme finns) eller en kortare 
men av grovre dimension (vid utrymmesbrist). 

Kombinationen grov bottenkatting och en klenare katting nar- 
mast bojen se sid 10. 

Betraffande galvanisk korrosion, se sid 9. 

"FORTOJNING" PA LAND . 

Mindre batar som inte fortojs i sjon ska dras sa hogt upp pa 
land att hogsta vattennivBn aldrig kan na dem. Glom inte ris- 
ken for svallvigor. 

Latta biitar mdste dessutom surras till Iampligt fast eller tungt 
foremal for att forhindra att de flngas av vinden. Det racker 
oftast inte med trailern. 

For riggade jollar maste sarskild omsorg agnas Bt  surrningen 
sB att de inte valter. 

Ankring - 
Ankare, dragg eller platt, oavsett storlek, f i r  aldrig anvandas 
for permanent fortojning. Vid ankring far biten inte Iamnas 
utan tillsyn. 

Vid all anvandning av ankare mAste du forvissa dig om att 
sjobotten ge ankarlinanlkattingen ar till- 
rackligt l ing amt att ankaret faster i bot- 
ten. Hur tungt ankare du behover kan du f i t  en uppfattning om; 
i tabellen sid 19. 

Forsok att pa Iampligt satt varna passerande batar for din 
ankarlina. Undvik linor som flyter. 

TillfUlig fortojning med "spring", se sid 16. 



(I LIngs brygga, kaj eller annan blt 
Vid sAdan tillfallig fortojning kravs forutseende och gott omdo- 
me. Baten ska vara val avfendrad och fortojningarna lagda s i  
att rorelser i Iingskeppsriktningen begransas. 

En metod att Astadkomma detta, speciellt dar utrymmet ar 
begransat, ar fortojning med s k "spring". Se bild sid 15 och 
ordlista sid 18. 

l natthamn 
Till natthamn ska du forsoka finna en plats som ger vind- och 
sjola frAn s i  m h g a  riktningar som mojligt. Du ska ocksd ha 
sA stort djup under kolen att du kan ta dig ut pA fritt vatten om 
det blir sjohavning eller minskat vattenstind. 

Fortojning pi3 svaj dar utrymme finns ger stor sakerhet. Se 
"Ankring" pA sid 15. 

Om du ligger landfortojd mAste du se till att biten kan rora sig 
fritt utan att slA emot nAgonstans. 

Mot eventuella foljder av overraskande nattliga svall eller and- 
ring av vindriktningen kan du gardera dig genom att dra ut 
bAten ett par meter fr in land nar alla komrnit ombord for 
kvallen. 

Ligg helst fri frAn andra bAtar. Du vet inte om de har samma 
goda ankarfaste som du. Lagg alltid ut fendrar. 
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Vid slussning 
Slussningsproceduren ar for minga en ny upplevelse. For 
vissa av de storre kanalsystemen finns tryckta rid, anvisning- 
ar, brosignaler och oppettider. Skaffa dem. Slussningsperso- 
nalens anvisningar mAste alltid foljas. Yrkestrafiken ska alltid 
ges foretrade. 

Har foljer nigra praktiska r%d. Ordentligt tilltagna fendrar ska 
finnas pA bdda sidor om biten och vara placerade efter sluss- 
kajernas och skrovets form. Minst tvA personer bor finnas 
med ombord for passning av fortojningarna i land och i bAten. 

Vid slussning uppat kan aktertampen Iaggas fast i biten och 
fast iland. Fortampen gors fast iland och tas hem lopande 
genom halkip eller runt pollare p i  biten. PA en segelbAt kan 
fortampen Iampligen dragas via ett brytblock till en skotwinsch 
i sittbrunnen. Nar slussen fylls tar man hem pa fortampen 
medan aktertampen skoter sig sjalv. 

Vid slussning nedst gors for- och aktertamp fast i biten och 
trads runt en pollare iland och tillbaka ombord i bAten. Hi l l  fast 
i anden och ge efter nar biten "sjunker" med slussytan. Fasta 
fortojningar i bat och iland p i  vag nedAt innebar fara for att 
biten blir hangande i tampama. En latt tillganglig kniv bor ingi 
i sakerhetsutrustningen. 



DIVERSE 

1 P-ringen fungerar mer som ett ankare an som en bojtyngd. 
Den ar relativt Iatt och sd utformad att den ska bita sig fast i 
god botten p3 samma satt som ett ankare. For att en P-ring 

ii ska kunna tjana sorn bojtyngd bor botten bestd av sand, lera 
I - eller lihande. Tat bottenvegetation av sjogras eller tang gor 

att P-hngen har svart att fd faste. Pd stenbotten ar den helt 

. damplig . 

4 Tillverkaren ger detaljerad beskrivning over hur en P- 
ringsfortqning ska anordnas. Den mdste noga foljas for att 

I fortiijningen ska fungera. Sd mdste exempelvis bojkattingens 
Iangd vara minst vattendjupet + en meter ggr 3 och katting- 
dimensionen minst en halv tum (1 2,5 mm). 

Vid fortojning pd svaj ska P-ringen inte anvandas. 

Knopar 

Tv4 rundtornar med dubbelt I halvslag om egen part. 

TvA halvslag med dubbelt 
halvslag om egen part. A 

Enkelt skotstek 



Ordlista 

Bojten I en boj genomgiende stilstang rned ogla i var- 
dera anden. 

Bygelbult U-format beslag, genomgaende och rned gangor 
och muttrar, i vilket lina eller katting kan sattas 
fast. 

Enkel form av ankare, ofta ihopfallbart, rned 4 
armar som ska hugga tag i botten. 

Fender Don for att skydda bitsidan, oftast tillverkad av 
' plast och uppblisbar. 

Halkip 

Kaus 

Klys 

Beslag, genom vilket fortojningslinan ska ledas 
och hillas p i  plats vid relingen. 

Beslag av stal eller plast som skoning i oglor p i  
tigvirke mot notning. 

Beslag genom vilket en lina, oftast en ankarlina, 
kan foras ut. 

Knap Don for fastlaggning, ofta av klenare linor, t ex 
fall och skot. 

Lekare Don som medger att t v i  f6remil kan vrida sig 
oberoende av varandra. 

Platt Tallriksformat mindre skilankare av bly med en 
ingjuten stilsting som faste for ankarlina. 

Pollare 
J - 

Ringbult 

Schackel 

4I 

Splitsa 

Spring 

Svaj 

Utsatt Iage 

Don for fastsattning av fortojningslina i foren och 
aktern pa biten. 

GenomgAende bult rned ogla och ring i vilken 
lina eller katting kan sattas fast. 

U-formad bygel av st i l  som rned en bult genom 
skanklarna ftjrvandlas till en sluten lank. 

"Flata ihop" (skarva) t v i  tagvirkes- eller stallinor, 
alternativt "flata" en ogla i anden (ogonsplits). 

Extra fortojningslinor d i  biten ligger utefter en 
brygga eller kaj. "Forspring" ar en lina som g i r  
snett akterover till bryggan frin foren. "Akter- 
spring" g i r  snett fbrover frin aktern. Se bild sid 15. 

Ligga " p i  svaj" ar att vara fortojd vid enbart boj 
eller ankare. 

Fortojningsplats utan skydd i t  ett eller flera hi l l  
mot sj6- och vind ochleller dar hastiga och bety- 
dande vattenstandsandringar forekommer. 

Genomgdende bult rned oga (ijgla) i vilken lina 
eller khtting kan sattas fast. 



Uppgifter fr6n tillverkare rn fl sorn visar andra varden an tabel- 
len kan ha sin grund i andra, oftast gynnsarnmare, Rrhitltan- 
den an dern sorn fbrutatts i broschyren. . , + L  , , 7 

1) Vld amrandnlng av kortflbrlgt tagvlrke med mlnst 50% Ibghbr~g 
armenng ska d~ametermhtlgn I tabellen bkas med 2 mm (se s ~ d  6) 

2, KW~ngen far lnte forlora mer an en femtedel (20%) av sln ur- 
sprungl~ga godstjocklek gemm avrostnlng ochleller notmng Innan ' 

den d s t e  bytas ut 
Med ' utsatt I&*" menas en fi)rtQn~ngsplats utan skydd at ett eller 
flera hgfl av vare slg naturllg eller konstgjord avsMrmnlng mot sjo 
och vrnd ochteller dar vattendjupet kan paverkas av hastiga och 
betydande vaffenstdnds2indr1ngar Fbrtdjn~ngsplatser av det h8r 
slaget Rnns I synnerhet pa vhstkusten men aven utefter vAra 
dvr~ga kuster och I de storre Inspama. 
"' OBSI Med tanke pa hard vlml frdn den ogynnsammaste rlktnlng- 

en kan &en vld "skyddat lag%" d~nwnslonerna enllgt tabellen 
behdva bkas negot - FORT(ZJ ALLTID FOR STORM! - - - = 




