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Grundläggande om pallning och ansvar
Det är båtägarens ansvar att försäkra sig om att allt stöttnings och pallningsmaterial är
ändamålsenlig och att arbetet med dennes båt sker på ett smidigt sätt. Slipbasen är ansvarig
för säkerheten vid torrsättning och sjösättning. Finner slipbasen att säkerheten äventyras är
det dennes skyldighet att avbryta arbetet tills dess säkerheten ej äventyras.
Inför sjösättning 2019
Vid sjösättningen i vår skall vi göra underverk, vi skall efter bästa förmåga fortsätta arbetet
med att fastställa inställningarna på subliften för din båt. Detta för att på ett smidigt sätt få
till stånd en torrsättning på kortare tid och säkrare sätt. Vår TSS – Magnus Wild-Nordlund kommer finnas på plats för att hjälpa till om frågor uppstår, vilket knappast blir fallet då alla
nu vet vad som behöver göras.
Vet du redan vilka inställningar som gäller så tar du med dessa till sjösättningen. Tanken är
att vi snarast möjligt ska ha subliftdata för såväl 10-tonnaren som för 12-tonnaren gällande
din båt.
Naturligtvis bara om din båt går att ta med båda subliftarna.
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Historia
Till mångas glädje har nu gulagpassen gått till historien, men en liten tår för en del... därmed
har de typer av stöttning och kölpallning som utvecklades för gulagpassen också blivit
inaktuella.
Verkligheten idag
Undergrunden för uppställningen av våra båtar består av sjöbotten, fint sediment som inte
klarar för stora laster på för små ytor. Uppe på detta fina sediment ligger delar av
Klarakvarteren, tegelstenar m.m. Man kan därför lätt förledas till att tro att våran
uppställningsplan är av gott utförande. Detta medför att pallning av våra ögonstenar/båtar
lämpligen utförs så att lasterna sprids ut på så stor yta som möjligt, framför allt i läget för
kölar och motorer.
Stöttning
All korrekt dimensionerad, korrekt underhållen och korrekt förvarad stöttning är gångbar på
båtägarens ansvar. Dessvärre inträffar stormar med höga vindhastigheter, där våra fint
intäckta båtar helt plötsligt mer synes likna en gammal T-Ford på väg ner i diket. Med tanke
på de stora värden som båtarna är synes det oansvarigt spara/snåla med pengar på
stöttning/pallning.
Klubben har tagit till vara på ett antal Seaquipstöttor som nu är gulmålade och som är till för
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temporär stöttning (30 minuter) vid hanterande av båten när slamkryparen skall placeras
under båten eller köras därifrån. Dessa stöttor har visat sig fungera bra och minimerar tiden
vid framför allt torrsättning men även sjösättning och ökar säkerheten för hanterande av
våra båtar.
Ju högre det är upp till täckställningsnocken desto viktigare är att stöttning är rätt utförd.
För att säkra förordade stöttor skall de stöttor som står mitt för varandra säkras till varandra,
med tillhörande kätting / spännband, kättingen är oftare lättare att avgöra om den behöver
bytas. Säkringarna skall vara spända. OBS! Rep är inte godkänt som säkring!
För att sprida ut lasterna från stöttorna kan plattor placeras under benen. Det ligger nära till
hands att placera lastfördelning under rören som går längs marken på stöttorna, dessvärre
medför detta att skuvningskrafterna i svetsen mellan ben och rören längs marken kan bli så
stora att stöttan skadas. Därför bör lastfördelningsplattan placeras under benet, plattans
tjocklek bör vara 35 mm vid massivt trä och 25 mm vid plywood.
Pallning
Kölpallning, skall minst uppta en yta av 0,1 m2/10 dm2 per ton.
Vid kölpallning av trä bör miljöklassat virke användas.
Höjden på kölpallningen bör vara inom intervallet 100 - 150 mm
Långkölade båtar kan det vara aktuellt med alternativ pallning och stöttning då förordade
stöttor ej klarar vinkeln mot skrovet.
Den långkölade båten pallas normalt under ballastkölens för- och akterkant. En lång köl
innebär att problemen med sättning i långskeppsriktningen minskar. Dock måste båtar med
kraftigt överhäng i förskeppet ges en extra pallning under förskeppet. Likaså krävs pallning
för båtar med långt överhäng akterut.
Om vaggor
Som tidigare skrivits så önskar klubben att medlemmarna inte använder vaggor. Om
medlemmar ändå vill göra detta så är det klubbens inställning att användande av vagga inte
får fördröja torr- eller sjösättning. Dvs. det får inte ta längre tid än om stöttor skulle använts.
Medlem som har tung vagga ska också vara medveten om att denna ska ställas undan på
därför angiven plats som vilket annat sättning/pallningsmaterial som helst.
Klubbens traktor kan inte användas som transport för eller av enskild medlem.
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Följande text har vi lånat från Atlanticas website (något redigerat):
Pallning av fenkölad segelbåt
Pallningens botten måste vara bred och stabil. Därför använder man bockar och dessa bockar
ska vara så kraftiga att de med bred marginal orkar bära upp den avsevärda belastning som
kan komma att förorsakas av regn, snö, is och häftiga vindar.
Om den mark som bockarna ställs på inte har en hård yta, bör bockarna ställas på plattor av
grov plywood eller annat lämpligt material som ger stor bäryta. Bockarna ska också fästas vid
underlaget så att de inte kan komma på glid.
De flesta moderna segelbåtar är fenkölade och fenkölen har för liten anläggningsyta för att
båten ska stå stadigt på sin köl.
Används stöttor av typ Seaquip eller liknande måste de vara sammanlänkade med kätting och
stöttor och kätting måste efterdras. Ställ stöttan på en lastfördelningsplatta.
Moderna segelbåtar med plan botten akter om kölen kräver extra stöttning av akterskeppet
för att förhindra att tyngden orsakar sprickor i de längsgående bottenstockarna.
Pallning av långkölad segelbåt
Den långkölade båten pallas normalt under ballastkölens för- och akterkant. En lång köl
innebär att problemen med sättning i långskeppsriktningen minskar. Dock måste båtar med
kraftigt överhäng i förskeppet ges en extra pallning under förskeppet. Likaså krävs pallning
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för båtar med långt överhäng akterut.
Stödpunkterna mot skrovet bör helst ligga mitt för skotten. Stöttornas tryck fördelas med
hjälp av väl fastsatta plattor (mellanlägg) av trä eller metall.
De allra flesta båtar måste vila på kölpallningen med hela tyngden. De får inte hänga i sina
vaggor eller på stöttorna.
Justerbara rörstöttor måste användas med försiktighet. För att fungera väl måste deras
anläggning mot bordläggningen vara så nära 90 grader som möjligt och de måste stå på hårt
underlag.
Stöttor som står fel kan böjas och knäckas om båten utsätts för tryck från sidan. Stöttning
långt in under båten ger dålig stabilitet, lika väl som en vagga med för liten markbredd.
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Följande text har vi lånat från Atlanticas website (och redigerat lite):
Pallning av V-bottnade motorbåtar
Inombordsmotorbåtar har oftast en V-formad bottenprofil med brett akterparti. Skrovet bör
stöttas på tre ställen, i fören, aktern och mitt emellan. Den aktersta bocken kan inte vara
bredare än 2350mm då detta är maxmått för subliftarna bred och placeras under
akterspegeln.
På den förliga pallningen ska båten stöttas i sidled. Detta är särskilt viktigt eftersom båtar
med stora motorer har ganska liten del av sin tyngd i förskeppet som därmed blir extra
vindkänsligt. Det är också viktigt att komma ihåg att viktfördelningen ändras kraftigt när man
monterar av eller på en utombordsmotor.
De här båtarna pallas ofta bäst i långskeppsriktning. Dessutom bör man lägga en pallning
under motorn. Stöttningen i sidled löser man bäst med snedbockar alt. rejäla stöttor. För
långa båtar kan det krävas två bockar/stöttor på varje sida.
Pallning av rundbottnade motorbåt
De här båtarna pallas ofta bäst i långskeppsriktning. Dessutom bör man lägga en pallning
under motorn. Stöttningen i sidled löser man bäst med snedbockar.
Metoden ger god stadga i sidled under förutsättning att bockarna är väl anpassade till
skrovformen. För långa båtar kan det krävas två bockar/stöttor på varje sida.
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