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Båtsäkerhetskontroll av Fritidsbåtar 

 

Uppgift och omfattning 

Båtsäkerhetsombudets uppgift är att medverka till bättre sjösäkerhet genom att 

erbjuda fritidsbåtsägare en periodisk frivillig kontroll av båten. 

Båtsäkerhetskontroll avser att fastställa om båten håller en ur sjösäkerhetssynpunkt 

godtagbar standard samt att delsystem och installationer redovisade i 

säkerhetssprotokoll är godtagbara ur säkerhetssynpunkt. 

Båtsäkerhetsombudet bör påpeka detaljer som inte uppfyller normala krav och som 

saknas i säkerhetsprotokollet. 

Båtsäkerhetsombudet  

Båtsäkerhets ombud som genomgått godkänd utbildning får legitimation och rätt att 

utföra Båtsäkerhetskontroll samt utfärda protokoll enligt dessa bestämmelser. 

Ansvarsförhållande 

Ansvarsförhållandet mellan båtägaren och båtsäkerhetsombudet bygger på 

nedanstående huvudpunkter: 

Båtsäkerhetskontroll kan utföras på för nyttjande rustad båt på land eller sjösatt och 

riggad båt. 

Båtsäkerhetskontroll avser båtens kondition ur sjösäkerhetssynpunkt. Den avser inte att 

fastställa dess värde. 

Båten ska av den som begär båtsäkerhetskontroll vara iordningställd på lämpligt sätt så 

att åtkomligheten för kontroll av delpunkter enligt protokollet underlättas. Ingrepp i 

båten för att fastställa olika detaljers kondition ur sjösäkerhetssynpunkt utförs av 

båtägaren, på dennes ansvar och under Båtsäkerhets ombundens tillsyn. 

Båtsäkerhets ombud har inget ansvar för händelser som inträffar vid båtens nyttjande 

efter kontrollen. 

Båtsäkerhets ombud har inget ansvar för detaljer som förbisetts vid kontrollen, liksom 

inte heller för skador som uppstått på grund av handhavande efter kontrollen. 

Båtägare som önskar säkerhetskontrollera sin båt ska erlägga fastställd avgift plus 

ersättning för reskostnader till säkerhetsombudet. 
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Råd till Båtsäkerhetsombud 

 

1. Kom ihåg att Du inte har en myndighetsfunktion utan en servicefunktion för 

kunden/båtägaren. 

 

2. Koncentrera dig på de stora katastrofriskerna  

 explosion  

 storbrand  

 sjunkning  

 personskada   

Förklara då varför ett fel innebär risk och försök ge råd om hur felet kan avhjälpas. 

 

3. Använd vettig klädsel, oöm någorlunda ren overall och vettiga båtanpassade skor. Du 

ska vara beredd på att krypa i trånga utrymmen utan att smutsa ner båten. 

 

4. Obligatorisk utrustning vid säkerhetskontroll: 

 Handboken ”Båtsäkerhetskontroll av fritidsbåtar”  

 Spegel 

 Ficklampa 

 Måttband 

 Liten penhammare med cirkulärt huvud 

 

5. Rekommenderad utrustning: 

 Skiftnyckel 

 Skruvmejsel 

 Jordningsprovare med lång kabel och krokodilklämma 

 

6. Båtägaren ska vara med vid säkerhetskontrollen. 

 

7. Båtsäkerhetsombud ska inte besiktiga egen båt. 
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Undantag från Säkerhetskontroll 

 

För båt där båtägare svarar nej på samtliga nedanstående frågor, föreligger normalt inget behov av 

säkerhetskontroll. 

 

Frågor: 

 Är båten bebolig? 

 

 Har båten fast tank? 

 

 Finns det några genomföringar under vattenlinjen? 

 

 Har båten elinstallation med batteri? 

 

 Har båten rattstyrning? 

 

 Har båten pentry? 
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1. Skrov o Däck 

 

1.1 Skrov Okulärkontroll Täthet och skador på undervattensskrov och 
fribord, t.ex. delaminering, frostskador, 
krosskador, rötskador och frätskador                                 

    

 Skrovventil 
(Fönster i 
skrovsida) 

Okulärkontroll Max mått =200x300 på överbyggnad och däckad 
båt. Min. höjd över vattenlinjen =500 mm. (CE- 
godkända båtar byggda enl. ISO 12216 =600 
mm).  Öppen båt: min höjd =350 mm över 
vattenlinjen. Ska vara infälld 20 mm från 
skrovlinjen. 

    

 Däck Okulärkontroll Däckets anslutning till skrovet 

    

 Överbyggnad  Fastsättning och skador. Utförande och stabilitet 
på överbyggnad samt infästning av rutor. Kontroll 
av luckor och nergångar samt mastgenomföring. 

    

 Sittbrunn  Notera att båt med öppen sittbrunn akterut ska 
underkanten från nedgången från sittbrunnen inte 
vara belägen under huvuddäckets nivå. 

    

1.2 Fästanordningar Okulärkontroll Beslag, röstjärn räcken, handledare och handtag 
ska vara väl fixerade och där det är möjligt med 
genomgående bult. Skador på ovan ska 
kontrolleras. Båten ska vara försedd med beslag 
som möjliggör säker förtöjning och bogsering i för 
och akter. 

   Förtöjningsbeslag ska tåla en dragpåkänning P 
(se flik 12) i längdriktningen. Brickans 
ytterdiameter ska vara min. 3 gånger bultens 
diameter. Brickans tjocklek ska vara 10 % av 
ytterdiametern. 

    

1.3 Köl, roder, 
centerbord och 
skädda 

Okulärkontroll Täthet och skador på kölinfästning. Kontroll av 
kölbultar, skador utvändigt och invändigt på köl, 
balkar och förstärkningar. Centerbordstrumma 
och skädda kontrolleras. Kölbultarnas muttrar ska 
inte vara överplastade.                             

 Inre barlast och 
tung utrustning 

Okulärkontroll Inre barlast eller annan tung utrustning ska alltid 
vara säkert fastsatt. 
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1.4 Skrovgenomföring
ar 

Okulärkontroll                
 
Funktionsprov av 
bottenventiler upp 
till 100 mm över 
vattenlinjen samt 
alla bords genom-
föringar som 
kommer under 
vatten vid 300 

krängning på 
segelbåtar och 
motorseglare. 

Genomföringar under eller intill vattenlinjen. 
Täthet mot skrov, avstängningsventilers funktion. 
Slangars klamning och rörs fastsättning. Slangar 
ska ha dubbla, motvända syrafasta 
slangklämmor. 

Se flik 12.   
Vid genomföringar lägre än 100 mm. över 
vattenlinjen ska det finnas avstängningsventiler 
eller fast rör upp till 350 mm över vattenlinjen. 
Möjlighet till fjärrmanövrering av ventil måste 
beaktas. Oavsett placering måste den alltid 
kunna stängas. Koniska pluggar av mjukt trä eller 
likvärdigt material bör finnas vid varje 
bordsgenomföring. Beakta självlänsutlopp. 

    

1.5 Personskydd 
 
 
Räddningsstege 
(Se nästa sida) 

Okulärkontroll 
 
 

Nya regler för 
”Räddningsstegar” 
2017-11-14 
Fasta stegar skall gå 
ner minst 0,56 m i 
vattnet och person i 
vattnet ska kunna ta 
sig ombord utan hjälp 
Se sid.6 

Infästningar av räcken och mantåg, fästpunkter 
för säkerhetsselar.  

Räddningsstege ska finnas och bör vara 
nerfällbar till minst 2 steg under vattenytan, dock 
minst 600 mm under vattenlinjen.  
Den ska kunna fällas av nödställd i vattnet.  

Stegen bör luta minst 10o från båtens skrov. 
Handtag och nödutgångar till däck.(se flik 12) 
Inombords bör vassa kanter och t.ex. bultar 
beaktas. 

 Halkskydd Okulärkontroll Däckmönster/Halkskydd och 25 mm fotlist 

    

1.6 Flytbarhet 
(för mindre båt) 

Okulärkontroll Flytelement och dylikt ska finnas i erforderlig 
mängd och vara väl fastsatta och oskadade. 
Vattentäta skott ska vara intakta. 

    

1.7 Länspumpar Okulärkontroll, 
funktionsprov 

I en båt av minst 6,0 m ska det finnas en fast 
monterad manuell länspump. Hink/Pyts bör finnas 
ombord. Länspumpsavlopp får mynna ut i 
sittbrunnen bara om sittbrunnen är öppen akterut. 

    

1.8 Offeranoder Okulärkontroll Offeranoder ska finnas, dessa ska vara elektriskt 
förbundna med det de ska skydda, samt inte vara 
sönderfrätta eller övermålade. 
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Äntligen lag på riktiga Räddningsstegar 
Efter manga år och många turer på EU-nivå är äntligen standarden 

för räddningsstegar på nya båtar fastställd (2017-11-14) 
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Fönster i skrovsida 
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   2. Motor 

 

2.1 Motorrum Okulärkontroll Motorrummet ska vara skilt från andra utrymmen 
med skott eller dylikt och får inte användas för 
annat ändamål.   Bensinmotorrum bör vara gastätt 
avskilt upp till durk eller däck. Isoleringsmaterial 
ska ha oljetät yta och vara självslocknande. Båtar 
med utombordsmotor över 15 kW (20,4hk) ska ha 
motorbrunn dränerad till sjön, motorn ska vara 
fastsatt med genomgående bult. Hål för 
reglagekablar och bränsleledningar ska ha täta 
manschetter.  I motorbrunn ska motor, 
tankarmatur och rörledningar etc. vara åtkomliga 
för inspektion och service.   

    

2.2 Avgassystem och 
kylsystem 

Okulärkontroll Dragning och fastsättning samt kondition av rör 
och slangar kontrolleras. Avgasledning ska vara 
så monterad att läckage undviks. Då 
slangklämmor används ska dessa vara dubbla, 
motvända och av syrafast material. Dränering får 
inte vara placerad i personutrymmen. 
Avgasledning med yttertemperatur över 80o C ska 
vara isolerad eller ha beröringsskydd och får ej 
ligga intill annat brännbart material. (Avgasledning 
ska vara försedd med svanhals) se bild. 

    

2.3 Ventilation Okulärkontroll Till motorer för alla bränslen ska finnas separat 
motorrumsventilation. Det ska finnas skilda till- 
och frånluftskanaler och de ska vara placerade i 
skilda delar av motorrummet. Slutet utrymme för 
inombords bensinmotor ska ha motorrumsfläkt. 
Instruktionsskylt om att fläkten ska köras minst 2 
minuter före motorstart ska finnas vid förarplatsen.  

Se vidare sid 10 - 12. 

    

2.4 Drivenhet Okulärkontroll Backslag, drev, kopplingar, axeltätning och 
propeller kontrolleras med avseende på att 
enheterna sitter fast och att glapp och spel är 
skäliga. Vid S-drev påpekas att bälgtätningen byts 
med högst 7-års intervall enligt fabrikantens 
anvisningar. OBS! Sök tre runda ringar ingjutna i 
gummit som visar år, månad och dag. 
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3. Bränslesystem 

3.1 Tank Okulärkontroll Tank av lämpligt material, tät och väl fastsatt. 
Tank som rymmer mer än 50 liter ska ha 
inspektionslucka och skvalpskott. 
Inspektionsluckan kan utgöras av öppning för 
bränslemätare och ska vara så placerad att den 
kan användas för att avlägsna vatten och 
sediment. 

    

3.2 Tankanslutningar 
och nipplar 

Okulärkontroll Anslutningar ska vara placerade på toppen av 
tanken. Endast för dieselbränsle medges 
bränsleledningsanslutning med avstängningskran 
samt avtappningsplugg i tankens botten om den 
är lättåtkomlig.  Socklar för slangar ska ha 
tillräcklig längd för montering av dubbla motvända, 
syrafasta slangklämmor. Material i rör och nipplar 
ska vara av likvärdigt material så att galvanisk 
korrosion inte kan uppstå.  

    

3.3 Påfyllning Okulärkontroll Fast tank ska ha separat påfyllnings- och 
luftningsledning i tillräckliga dimensioner (min. 38 
resp. 12 mm innerdiameter) som mynnar på däck 
respektive utombords. De ska ha beslag som 
skyddar mot vatteninträngning. Avluftningen ska 
vara försedd med flamskydd eller kapilärpatron. 
Påfyllningslocket ska vara märkt för rätt typ av 
bränsle. Varna för plasttratt vid tankning. Luftintag 
och avgasutsläpp från förbrännings-punkter ska 
placeras minst 1 meter från bränslepåfyllning och 
tankavluftning. 

    

3.4 Bränsleledningar Okulärkontroll Ledning mellan bensintank och motor kan vara av 
koppar, kopparnickel eller teflon med rostfri 
strumpa. (Se flik 12). Den kan även vara av 
nitrilgummi och godkänd enligt ISO 7840 och 
märkt A 1 för bensin och diesel, slang märkt A 2 
är avsedd endast för diesel. För dieselbränsle får 
böjbar slang användas. Närmast motorn används 
böjbar slang med maskinellt monterad koppling. 
Speciell brandtålig slang ska användas. Slangar 
ska vara i god kondition. 

    



 

Sida 20 av 52 
Rev. 2019-01 SA 

 

3.5 Avstängningskran, 
filter 

Okulärkontroll På bränsleledning ska finnas avstängningsventil 
intill tanken om ett läckage kan medföra 
självtömning av tanken. Bränsleledning ska ha lätt 
åtkomlig vattenavskiljare, filter. Rör och slangar 
ska vara monterade med tillräckliga 
expansionskrökar samt ordentligt klammade, max 
c/c 300 mm och monterade så att de inte utsätts 
för mekanisk skada. 

    

3.6 Jordning Okulärkontroll Hela bränslesystemet ska vara jordat från 
däcksgenomföringen och luftningsventilen via 
tanken till motorblocket. Detta gäller för alla 
bränslen. Två-polig motor ska jordas separat med 
jordningsplatta. 

    

3.7 Material dieseltank Okulärkontroll Sjövattenbeständig aluminium                   2,0 mm 

   
Rostfritt stål                                              1,25 mm 

   
Stål                                                             1,5 mm 

   
Polyeten                                                     5,0 mm 

   
GAP                                                           4,0 mm 

    

 Material bensintank Okulärkontroll Rostfritt stål                                              1,25 mm 

   
Sjövattenbeständig aluminium                   2,0 mm 

   Koppar 

    

 Tankform segelbåt, 
motorseglare 

Okulärkontroll Hög och smal 

 Tankform motorbåt Okulärkontroll Låg och bred 

    

 Särskild information  

    

 Bensin: Tankutrymme för tranportabla tankar ska ventileras till öppet utrymme 
i båten med en öppning längs en hel sida eller minst två öppningar. 
Arean ska vara minst 2000 mm2 (200x10 mm) 

  Tankrum för fast monterad bensintank ska ha naturlig ventilation 
enligt samma krav som för motorrum för bensinmotorinstallation.  

  
A=4 000xC mm2 (dock minst 4 500 mm2) 

    
  Båt med inombords bensinmotor ska ha fast installerad bränsletank.  

Tank större än 25 liter ska monteras som fast tank.   
Utombordsmotor större än 4 kW (5 hk) ska lämplig fastsättnings- 
anordning för lös tank. 

  
Dieselmotor med överliggande bränsletank monterad direkt på motorn 
och med fall till denna, godtas inte. 

  
Bränsleledningar enligt ISO 7840 ska vara av typ A1 eller A2.  

  
OBS ledning typ A2 är avsedd endast för diesel. 
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4. Elsystem  

4.1 Batteri, Ventilation Okulärkontroll Batteriet ska vara åtkomligt placerat och väl 
fastsatt. Syrabeständig låda ska finnas till batteriet 
om det är risk för läckage. Batteriet ska inte heller 
vara placerat i samma utrymme som tank eller 
motor. Polerna ska vara rena och fria, batteri ska 
ha skyddslock för att undvika kortslutning. 
Batterier med en sammanlagd kapacitet över 416 
Ah vid 12 V eller 208 vid 24 V ska ha separat 
ventilation till fria luften. Vid lägre kapacitet bör 
ventilation finnas. När en elektrisk startmotor utgör 
enda praktiska möjligheten att starta motorn bör 
det finnas ett särskilt batteri, vars primära uppgift 
är att vara startbatteri.   

OBS! Stor försiktighet tillråds vid laddning med 
ladd aggregat av gastäta batterier. 

    

4.2 Batterikablar, jord Okulärkontroll Ledningar ska vara väl klammade, c/c max 300 
mm, eller förlagda i rör samt skyddade mot 
mekanisk åverkan, vatten eller bränsle.  
Kontrollera alla tecken på oxidation, skador eller 
dålig isolering. Alla el-rör ska vara dränerade för 
att motverka uppkomst av krypströmmar.  

    

4.3 Huvudströmbrytare Okulärkontroll Väl fungerande huvudströmbrytare ska vara 
placerad så nära batteriet som möjligt. Hela 
brytaren bör placeras utanför batteri- och 
motorrummet. Den ska frånskilja alla förbrukare 
utom gasvarnare, tjuvlarm och automatisk 
länspump samt installationer som behöver kylas. 

    

4.4 Kablar, el-dragning Okulärkontroll Ledningarna ska vara väl klammade c/c max 300 
mm eller förlagda i dränerade rör samt skyddade 
mot mekanisk åverkan, vatten eller bränsle. De får 
inte vara inplastade. Ledning ska vara mångtrådig 
och anpassad till de belastningar som 
förekommer, de bör vara märkta i båda ändar. 220 
V-anslutning ska ske via jordfelsbrytare.  

   Se t.ex. broschyr från SBU. 

    

4.5 Säkringar, 
kopplingar 

Okulärkontroll Brytare, säkrings- o kopplingsdetaljer bör vara av 
obrännbart material 
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   5. Styr- och Reglagesystem 

5.1 Styrdon Okulärkontroll, 
Funktionsprov 

Alla delar inom systemet ska vara fria från 
korrosion, glapp eller onormalt slitage. Kontroll av 
styrkablars ändinfästningar, deras säkra funktion 
och skick. 

    

   Vid vajerstyrning med 133 trådig rostfri vajer bör 
brytblockens diameter vara minst 20 ggr vajer-
diametern.  
Vid galvad stålvajer minst 10 ggr.  
Vajerlås ska vara stabila, väl dragna och minst 
dubbla vajerlås. 

    

5.2 Roder, roderblad, 
fingerlingor, maljor 
och andra 
infästningar 

Okulärkontroll Lagringar ska vara stabila och i gott skick och 
utan skador.  Kontrollera maljor och fingerlingor 
samt eventuell röta eller frostsprängning av 
roderblad. Roder i GAP kan lätt delaminera 
(knacka). 

    

5.3 Roderstopp Okulärkontroll Roder bör vara försett med godtagbart roderstopp. 

    

5.4 Nödstyrning Okulärkontroll Hjärtstock med fjärrstyrning bör ha försetts med 
nödstyrning. Reservrorkult bör finnas ombord.  
I mindre båtar är åra eller paddel ett alternativ för 
nödstyrning. 

    

  Kontroll Kontrollera att båtägaren/båtansvarig har 
kännedom om någon metod för reservstyrning. 

    

5.5 Övriga reglage Okulärkontroll Alla delar i systemet ska vara fria från korrosion, 
glapp eller onormalt slitage. Kontroll ska ske av 
ändinfästningar och deras säkra funktion. 
Kontrollera eventuellt läckage i hydraulsystemet 
och att slangar i systemet har pressade 
ändstycken. 

    

   I båtar som kan framföras i farter över 15 knop bör 
säkerhetskontakt (dödmansgrepp) finnas. 

   I båtar som kan framföras i farter över 40 knop 
ska säkerhetskontakt (dödmansgrepp) finnas. 

   Kontrollera om möjligt dess funktion. 

    

   OBS! Det ska finnas extra säkerhetskontakt 
ombord.   
Gäller endast snabbgående båtar. 
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6. Övriga system 

6.1 Värmesystem Okulärkontroll Säkert installerat utan skador och väl fastsatt. 
   Värmaren ska vara av lämplig typ, för användning 

i fritidsbåt.  

   Förbränningsluft och avgaser direkt från 
respektive till fria luften. 

   Slå inte av huvudströmbrytare förrän värmarens 
fläkt stannat. 

    

6.2 Spis/Kök Okulärkontroll Brandskyddad placering enligt skiss. 

   Spis/Kök ska vara säkert fastsatt och av lämplig 
typ för användning i fritidsbåt.  
Kardansk upphängd spis ska kunna fixeras. 

   Gasolspis/Kök ska vara av lågtryckstyp med 
tändsäkring i brännaren.  Se flik 12. 

    

6.3 Kylskåp Okulärkontroll Kylskåpet ska vara fast monterat.  
Vid gasoldrift ska detta vara av lämplig typ med 
sluten förbränning. 

    

6.4 Ventilation Okulärkontroll Tillräcklig ventilation i personutrymmen är 
livsviktigt! 

   En person i vila omsätter 4 m3/tim. 
    

6.5 Övriga system Okulärkontroll  

    

6.5.1 Toalett-Septiktank Okulärkontroll Systemets slangar, anslutningar och tank är tätt 
och av typ avsedd för toalett-system. 
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7. Brandsläckare 

7.1 Släckare 1 Okulärkontroll Båtar som har inombordsmotor - oavsett 
motorstyrka - eller utombordsmotor på mer än 34 
Hk (25kW), kokmöjligheter, värmeapparat eller 
annan apparat med öppen låga ska ha minst en 
brandsläckare av typ ABC-pulver med minst 2 kg 
kapacitet.  
Släckaren ska placeras på lämplig synlig och 
lättåtkomlig plats, väl fastsatt. Den ska vara 
kontrollerad/återfylld enligt anvisningar.  
Släckaren bör skakas/dunkas minst en gång per 
år. 

    

7.2 Släckare 2 Okulärkontroll Båt med längd över 10 meter eller dubbelruffad 
ska ha två sådana släckare. 

    

7.3 Fast installation Okulärkontroll Båt med bensinmotor i slutet rum bör vara 
utrustad med fast monterad släckningsanläggning 
av godkänd typ. Anläggningen ska kunna utlösas 
manuellt från en central plats i båten. 

    

 Särskild Information  

    

 Kontroll av släckare 

 Rekommenderad tidsintervall för funktionskontroll av släckare bör vara 5 år om den förvaras 
i båten 

 Rekommenderas att båten är försedd med brandvarnare och brandfilt 

    

    

 Släck medel Effektivitets klass Mängd släckmedel.  

 ABC pulver 13 A 89 B 2 kg 

 ABC pulver 43 A 233 B 6 kg 

 ABC pulver 55 A 233 B 9 kg 

 ABC pulver 55A 233 B 12 kg 

 Koldioxid 34 B 2 kg 

 Koldioxid 89 B 5 kg 
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8. Gasol 

8.1 Behållare Okulärkontroll Oavsett behållarens storlek ska den förvaras 
stående, väl fastsatt och placerad i en toppmatad 
box med bottenventilation/dränering till fria luften. 
Ventilationen ska ha en minsta diameter på 19 
mm. 
Gasolbehållare bör ej utsättas för direkt solljus 

    

8.2 Läckindikator Okulärkontroll,  Om Läckindikator finns ska den vara placerad i 
ventilerat utrymme.   

  Funktionsprov Enkelt täthetsprov för anläggning: 

   1. Tänd köket 

   2. Släck köket 

   3. Stäng gasolkranen 

   Efter besiktningen ska köket kunna tändas på den 
gasol som finns i ledningen mellan tub och kök. 

    

8.3 Reduceringsventil Okulärkontroll Till behållaren anpassad tryckreduceringsventil     
3 KPA (300 mm vattenpelare =0,03 kp/cm2).  
Bör ej vara äldre än fem år. 

   Ventilen ska finnas monterad direkt på flaskan 
eller i samma utrymme. 

 Gasvarnare Funktionsprov Om gasvarnare finns ska dess funktion 
kontrolleras 

    

8.4 Rör, kopplingar, 
nipplar, slangar, 
klammor. 

Okulärkontroll Rör av koppar -t.ex. prisolrör- diameter 8mm.  
Klamning max c/c 300 mm. Orangefärgade 
slangar ska vara utan sprickor och märkta 
"GASOL" väl dragna och klammade. Slangar och 
rör ska vara skyddade vid genomföringar i skott 
eller dyl. Vid övergång mellan rör och slang ska 
röret vara försett med rörstos vid slang-
anslutningen. 

   Slanglängd max 2 meter vid en förbrukare, 1,0 
meter + 1,0 meter vid flera förbrukare. 

   Samtliga slangklämmor i installationen ska vara 
av syrafast material. 

    

   OBS!  Enkla slangklämmor, samt att kran ska 
finnas på röret före slangen till varje förbrukare. 

    

   Slang hela vägen mellan tub och förbrukare är 
godkänt enligt ISO 10239 om slangen är försedd 
med pressade ändstycken och klammad max 
300mm c/c. Ej slang i motorrum.  
Se efterföljande skiss! 
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9. Navigationsutrustning 

9.1 Kompass Okulärkontroll Påpeka vikten av att kompassen är devierad och 
inte utsatt för störningar. 

    

9.2 Lanternor Okulärkontroll Av godkänd typ och utan skador. Riktigt 
monterade med avseende på lysvinklar, höjder 
och avskärmning. 

    

9.3 Övrig utrustning Informera  

    

 Regler för lanternor på fritidsbåtar 
    

 Roddbåt  

 För roddbåtar räcker det med en elektrisk lampa med vitt ljus. Denna ska visas i så god tid som 
möjligt för att undvika kollision. 

     Motorbåt under 7 m och 7 knop 

 Motorbåtar under 7 meter som har en max fart på 7 knop får föra runtlysande vitt ljus. Ljuset ska 
synas minst 2 sjömil. Dessa båtar bör om möjligt föra röd/gröna sidlanternor. 

     Motorbåt under 12 meter 

 Motorbåtar under 12 meter ska föra; vit topplanterna förut synlig minst 2 sjömil, röd/gröna 
sidlanternor och vit akterlanterna som syns minst 1 sjömil. 

 Den vita topplanterna och akterlanternan får även föras i en runtlysande lanterna som syns minst 2 
sjömil. 

 Topplanterna (samt vit runtlysande lanterna) ska placeras minst 1 meter ovanför sidlanternorna. I så 
kallat Svenskt inre vatten räcker det dock med 0,5 meter över sidlanternorna. 

     Motorbåt 12-20 m  

 Topplanterna synlig minst 3 sjömil, placerad minst 2,5 meter ovan reling och minst 1 meter över 
sidolanternorna. Sido- och akter lanternor synliga minst 2 sjömil. De röd/gröna sidoljusen får även 
föras i en sammansatt lanterna. 

    

 Segelbåt under 7 m  

 Segelbåtar under 7 meter, som seglar, bör föra sido- och akterlanterna om det är praktiskt möjligt 
(med tanke på batteriladdning). Det räcker emellertid med en elektrisk lampa med vitt ljus. Denna 
måste visas i så god tid som möjligt för att undvika kollision. 

    

 Segelbåt under 12 meter  

 Segelbåt under 12 meter, som seglar, ska antingen föra sidolanternor (dessa kan föras separat eller i 
sammansatt röd/grön lanterna placerad i stäven), som syns minst 1 sjömil och akterlanterna som 
syns minst 2 sjömil, eller en i masttoppen placerad sammansatt lanterna, som visar rött/grönt och vitt 
ljus. Sistnämnda lanterna är mest praktisk vid segling. Den syns bäst och ger mindre 
strömförbrukning. 

    

 Segelbåt 12-20 meter  

 Segelbåt mellan 12 och 20 meter som seglar, ska föra samma lanternor som segelbåt under 12 
meter. Samtliga lanternor ska dock synas minst två sjömil. 

    
 Allmänt  

 Lanternor ska vara tända från skymning till gryning i inre svenskt vatten. Längs kuster och på havet 
ska lanternorna vara tända från solnedgång till soluppgång. Båt som endast används i dagsljus, 
behöver ej vara utrustad med lanternor. 
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10. Rigg och Segel 

10.1 Rundhult Okulärkontroll 
och 
Funktionsprov 

Mast och bom i trä utan rötskador, öppna limfogar 
eller andra strukturella skador.  
Kontroll ska ske på infästning av stående rigg, 
beslag och bommens infästning till masten. 
Lättmetallmaster kontrolleras för att upptäcka 
eventuell sprickbildning vid genomföringar och 
infästningar vid stående rigg och beslag. Kontroll 
ska även ske av masten och bommens form. 
Kontrollera blockskivornas funktion och slitage. 
Kontrollera dessutom vantspridare och dess 
infästningar. 

    

10.2 Stående rigg Okulärkontroll Kontrollera ev. skador på vajer, splitsar, 
ändstycken och vantskruvar. Vantskruvar ska 
alltid vara tillfredsställande låsta och saxsprintar 
skyddade.  
Kontrollera att låsningen av förstaget är säker och 
att det inte går att ofrivilligt lossgöra under segling. 
Riggen ska vara säkert och rätt ansatt. 

    

10.3 Löpande rigg Okulärkontroll Kontrollera att det inte finns något onormalt slitage 
på vajrar, tågvirke eller skot.  
Kontrollera vajerfall med halända av tågvirke vid 
övergången till vajer.  
Låsning av backstags-skot ska vara väl 
fungerande 

    

10.4 Mastfot, maststötta 
och kilning av mast 

Okulärkontroll Mastfot och maststötta ska vara säkert fastsatta. 
Kontrollera mastkrage och att kilningen av masten 
i däcksgenomföringen är tillfredsställande. 

    

10.5 Segel, skot, rev och 
revlinor 

Okulärkontroll Kontrollera, om möjligt, segel i avseende på 
sömmar mm. Samt revningsmöjligheter. 

    

10.6 Skotvinchar, block 
och övrig 
däcksutrustning. 

Okulärkontroll Kontrollera vitala detaljer såsom skotvinchar, 
brytblock, travare och revanordningar. Kontrollera 
eventuella skador på skot och revlinor. 
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Källa: Seldén Mast 
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11. Säkerhetsutrustning 

11.1 Ankare, ankarlina 
och förtöjningsgods 

Okulärkontroll Ankare, ankarlina och förtöjningsgods ska 
vara av storlek och utförande lämplig för 
den aktuella båten. Påpeka vikten av säker 
förtöjning. 

    

11.2 Flytvästar, kastlina, 
säkerhetsselar och 
säkerhetslinor 

 Informera om EU´s krav och bestämmelser 
för flytvästar, säkerhetsselar och 
säkerhetslinor. Påpeka fördelen med 
säkerhetssele enligt rekommendationer i 
bifogad broschyr om flytvästar och selar.  

   Kastlina, minst 15 meter lång, bör finnas 
ombord. 

    

11.3 Livboj, bojljus, 
nödsignaler och 
handlampa. 

Okulärkontroll. Livboj ska finnas ombord. Kontrollera 
livbojen. Den bör vara försedd med 
självtändande ljus och drivankare.  

Kontrollera eventuella nödsignaler. Om de 
är i god kondition och i obruten orginal-
förpackning, får de vara högst 6 år.  

Vattentät handlampa bör finnas ombord. 
    

11.4 Räddningsflotte Okulärkontroll Om sådan finns, kontrollera senaste 
ompackningsdatum på certifikatet, att det 
inte är äldre än två år för tävlingsbåt och tre 
år för fritidsbåt. 

    

11.5 Båtpärm Informera En "Båtpärm" innehållande 
instruktionsböcker, kopplingsscheman och 
övriga handböcker samt kopia på 
försäkringsbrev och i förekommande fall 
mätbrev. 

   Dokumentationen ska finnas ombord. 

    

 Se för övrigt Sjöfartsverkets broschyr "Säkerhet ombord". 
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12. Tekniska specifikationer 

Skrov, däck och fästpunkter  

 Förtöjningsbeslag ska tåla en dragpåkänning P, i längdriktningen. 

 P= 50x depl. I kilo genom båtens längd i meter. Ger svar i Newton N. Dividerat med 
9,81 ger svar i kilopond. 

    
Bränsleledningar  

 Kopparrör självhärdar, vilket innebär att röret blir sprött och kan spricka eller gå av. 
Informera båtägaren om att gamla kopparrör bör glödgas vart femte år eller bytas ut 

till modernare material, t.ex. nitrilgummi märkt ISO 7840. A1 för bensin o diesel 

eller A2 för diesel. 
    

Personskydd  

 Mantåg: Båt under 8,5 m. min. höjd 450 mm. min. en lina. 

  Båt över 8,5 m. min. höjd 600 mm med ytterligare en lina på 
halva höjden.  

    
 Räddningsstege: Båt med längd över 6,0 m eller fribordshöjd över 500 mm ska 

vara utrustad med räddningsstege. 

    

 Reservutgång: Stängbar ruff med sittplats för mer än fyra personer, min. 
luckhål: 

  450x450 mm. eller 450 mm diameter. 

    
Gasol  

 Densitet: Gas (luft =1) 1,53 vätska (vatten =1)  0,52 Kokpunkt -43oC 
ångtryck   1 At. 

    

 Volymutvidgnings-
koefficient 

10 gånger större än för vatten. 

    
 1 kg gasolvätska ger 0,5 m3 gasolgas (2 kg flaska = 1m3 gas). 

 Ångtrycket är oberoende av mängden gasolvätska i flaskan. Eftersom förgasningen 
pågår så länge som vätska finns kvar är trycket lika stort ända till sista droppen 
förångats. 

 Brännbarhetsområde 2 - 10% 

 Luktmedlet ska ge gasen en tydlig lukt då dess halt i luften är 1/5 av undre 
brännbarhetsgränsen (0,4 vol.%) 

 Förbränningsresultatet ger (rökgaserna) 3 m3 CO2 (koldioxid), 4 m3 H2O (vatten) och 
19 m3 N2 (kvävgas). Om lufttillförseln till brännaren är mindre kommer rökgaserna att 
innehålla den giftiga gasen CO (koloxid). 

Omvandlingstal   

 Kilowatt till hästkrafter = x 1,36  

 Hästkrafter till kilowatt = x 0,7355  

    Flampunkter   

 Flampunkt för diesel: Kolla med resp. leverantör. För bensin = -37oC. 
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