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7 RÅD TIL BÅTEIER
Vi har laget til en liste til deg som er båteier og ligger i en havn fra Marina
Solutions! Sjekk våre 7 råd under!

1.

Hvor mange fortøyningsstrekk bør båten ha?

Båten skal ha minimum 4 stramme fortøyningsstrekk med gummi strekkavlastere på. Det er
viktig å fjerne rykk og napp i fortøyningene fordi du ikke vil ha skade på verken båten, utriggeren,
fortøyningsbommen eller flytebryggen!
Dersom båten ligger i en mer utsatt havn for vind og bølger må du bruke 6 fortøyningsstrekk:
to fortøyninger foran, to bak (brestfortøyning) og to langsgående på siden av båten
(springfortøyning). De to langsgående tauene hindrer at båten beveger seg frem og tilbake i
båsen.
Er det meldt storm? Det kan da være lurt å doble alle fortøyninger, men la sikringstauet være litt
løsere.
PS. Vi har ekstra fortøyningsøyer til utriggere og fortøyningsbom på lager hvis du synes du har for
få fortøyningsmuligheter i din båtplass!

							

2.

Hvor stramme skal tauene være?

								For mye slark i fortøyningen kan gi 		
								mye bevegelse i båtplassen ved kraftig
								vind og sjø. Fortøyningstauene er for
								stramme dersom strekkavlasteren i 		
								gummi strekkes ut i rolig havn.
								Strekkavlasterne skal dempe rykk og
								
napp og skal ikke stå i spenn når det er
								fint vær.
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3.

Kan jeg bruke sjakler i stål?

Nei, du kan ikke bruke sjakler i stål i fortøyningøyet. Det
er fordi at når det er galvanisert stål mot galvanisert
stål vil galvaniseringen slites bort ganske raskt og det
vil begynne og ruste. Rusten fra bøylen vil renne ned
på utrigger / bom og misfarge denne i dette området.
Dette er verken fint eller korrosjonsbeskyttende for
anlegget.
Vi anbefaler at fortøyningstau blir festet direkte inn
i fortøyningsbøylen og på den måten unngår man
slitasje og ulyder fra sjakler.
Fortøyningstauet kan godt surres 2 ganger rundt
rundtjernet på bøylen før det knytes fast.
Fortøyningene som brukes i båtplassen bør tilpasses
din båt. Når du kommer hjem til båthavna bør det
være lett å hekte på tauene på båten! Husk gummi
avlastning!

4.

Beskytt båtplassen!

Dersom marinaanlegget du har båten din i ikke har fendring, vil vi anbefale at du investerer i Marina
Solutions fenderlister. Disse er spesialtilpasset til utrigger og fortøyningsbommer og dekker hele siden,
både over og under hjørnet. Den koster ikke skjorta, og du skal få 10% rabatt.
Sa vi at vi synes marinaen blir mye finere med å bruke våre fenderlister? De bare plugges og skrues
direkte inn i hullene på siden. Du slipper å snurre tauverk eller stripse.
OBS! Husk også baugfender! Vi har en fin variant som du kan skru inn i fenderstokken for anlegg med
betongbrygger eller stålprofilen for de med stålbrygger.

Marina Solutions ASwIvar Aasen gate 10w6150 ØRSTA
w70 30 08 90wpost@marinas.noworg.nr. 995 524 252

marinas.no

4.

Beskytt båtplassen!

Sa vi at vi synes marinaen blir mye finere med å bruke våre fenderlister? De bare plugges og skrues
direkte inn i hullene på siden. Du slipper å snurre tauverk eller stripse.
OBS! Er du redd for å skade båten mot bryggen?
Da anbefaler vi at du ligger omtrent en halvmeter fra bryggen, investerer i en baugfender og bruker
springfortøyning langs siden! Vi har en fin baugfender som du kan skru inn i fenderstokken for marinaer
med betongbrygger eller stålprofilen for marinaer med stålbrygger.

5.

Hvilken båtstørrelse skal inn i hvilken båtplass?

Det har seg sånn at en båt skal helst ikke stikke ut mer enn 1-1,5 meter lenger enn utriggeren og
fortøyningsbommen. Store båter som ligger på små båtplasser kan gjøre skade på marinaen.
Tommelfingerregelen er at
›
en 6 meters båt skal ligge på en 6 meters utrigger
›
en 8 meters båt skal ligge på en 8 meters utrigger
›
en 10 meters båt skal ligge på en 10 meters utrigger
›
en 12 meters båt skal ligge på en 12 meters utrigger
Dette er fordi du ligger ca. 0,5 meter fra brygga og båten ikke skal stikke ut mer enn ca. 1-1,5 meter.
Planlegger du å kjøpe større båt? Det er mulig å forlenge 6 meters utrigger og fortøyningsbom til 8 meter
med å kjøpe et forlengelsesledd. (Men dette går dessverre ikke fra 8-10 meter eller 10-12 meter, eller den
aller smaleste fortøyningsbommen på 15 cm.)
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6.

Hvilken vei bør jeg ligge?

Dette er en smakssak, men vi ser oftest at mindre båter kjører med baugen/fronten inn på båtplassen sin.
Større båter bakker ofte inn mot brygga. Utriggeren på 10 og 12 meter er spesialtilpasset for å komme
lenger inn for de som bakker.
Gi deg tid til å treffe midt i båtplassen og gjør klar fendere hvis du skulle bomme. Har du fenderkasse med
rom på utriggeren din? Denne tåler harde støt, så om du uheldigvis dunker litt borti gjør ikke det noe!
								OBS!
								Dersom du ligger ved en rød fenderkasse, 		
								så er det en redningsleider innunder den! 		
								
Denne skal ligge i skinnen når den ikke er i bruk
								
for at det ikke skal komme groe på den. Husk at
								
alle må kunne bruke denne hvis uhellet først er
								
ute, så den må ikke blokkeres på noe vis.

7.

Hold båtplassen ryddig!

Det er mindre stress for deg om du har knyttet alt fortøyningstauet klart på båtplassen din,
sånn at det er fort gjort å feste i båten når du kommer tilbake fra tur. Har du forresten sett
tauholderen vår? Den er smart å ha på sin egen båtplass, det er nesten som den rekker deg
tauet når du kommer tilbake fra tur! Da slipper du også at tauet faller på sjøen og du må
jobbe med å fiske det opp igjen.
Skal du besøke en gjestehavn er det lurt å ha et par ekstra fortøyningstau med strekkavlaster på. (Vi har høykvalitetsstrekkavlastere i gummi på lager!)
Sist men ikke minst; faste plasser for utstyret som brukes er alltid en god regel!

Oppsummering!
Fortøy båten godt. Beskytt båtplassen med fendring. Bruk strekkavlastere i gummi.
Bruk ikke stålsjakler i fortøyningsøyene. Hold båtplassen ryddig og oversiktlig!
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