Veileder for:
- Opplag
- Opptak
- Utsetting

Råde, 24.4.2017

Generelle regler for opplag av båter i havna:
Båteier må selv sørge for å forsikre båt, motor og deler som er i opplag eller på annen måte
befinner seg på Råde Båtforenings område. Sjekk at forsikringen dekker alle forhold under
opplag på land, f.eks. påmontert mast.
Båteier har ansvar for at båten er sikkert støttet opp under opplag slik at den ikke kan velte
eller på annen måte være farlig / skadelig for mennesker, dyr og andre båter.
Råde Båtforening har ikke ansvar for tyveri, brann eller annen skade påført av kjent eller
ukjent tredjemann, ei heller skade påført i opplag på grunn av velt eller ved
naturbegivenheter.
Medlemmene skal rette seg etter kranførers anvisning av opplagsplass og kvalitet på
opplagsutstyr. Kranfører kan avvise opptak av båter som ikke har forsvarlig opplagsutstyr.
Opplagsutstyr skal være av solid kvalitet og dimensjonert for båten det benyttes til. Båten
skal støttes sikkert opp slik at den ikke kan velte.
Seilbåter som står i opplag i kjettingkrybber med mast på, skal støttes opp med minst to
ekstra støtter om båten er under 30 fot og minst 4 ekstra støtter om båten er over 30 fot.
Det skal benyttes lukkede strekkfisker til kjettingkrybber.
Seilbåtkjøl skal sikres mot sideveis forskyvning.
Motorbåter skal ha stabile kjølstøtter som ikke velter ved forskyvning.
Alle løse støtter skal forbindes under båten slik at de ikke kan gli fra hverandre.
Presenning skal ikke forankres i løse støtter eller bein på kjettingkrybber.
Presenning skal sikres med tau under båten i tillegg til vekter for å holde den på plass
Båt og / eller opplagsutstyr skal være tydelig merket med navn og telefonnummer til eier.
Hekkaggregat bør fjernes for å hindre tyverier.
Undervannshus på påhengsmotorer bør fjernes for å hindre tyverier.
Stiger og trapper skal låses fast i båt/opplagsutstyr for å vanskeliggjøre tyverier
Etter spyling av skrog skal båteier fjerne skjell, rur og bunnstoff som har løsnet.
Ved pussing /sliping av skrog skal det legges ut duk på bakken for oppsamling av
bunnstoff/ slipemateriale. Oppsamlet materiale deponeres som bunnstoff / maling i skap
for farlig avfall.
Opplagsutstyr skal fjernes fra plassen så snart båten er sjøsatt. Opplagsutstyr merket med
eiers navn og telefonnummer kan lagres bak garasje/bod. Umerket opplagsmateriell og
opplagsmateriell hensatt på opplagsplassen vil bli fjernet og kastet.
Båthengere fjernes fra havna når de ikke er i bruk, så fremt ikke annet er avtalt med
havnesjef.
Det er ikke anledning til sommeropplag i havna. Om det i særskilte situasjoner ikke er mulig
å sjøsette båten, må båteier så tidlig som mulig søke havnesjef om å få ha båten på land. Det
må betales for sommeropplag og for eventuell flytting av båten.

Veileder for opplag av motorbåt:
•
•

Benytt kjølstøtter som er dimensjonert for båtens vekt
Skråbukker må være solide og så store at båtens anleggspunkt er innenfor de
vertikale støttebeina. Støttebeina bør være mest mulig parallelle med
belastningsretningen. Skråbukker må forankres sammen under båten for å sikre at de
ikke sklir ut.

Eksempler på oppstøtting:

Veileder for opplag av seilbåt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Det er enklest og best å benytte stålkrybbe til opplag av seilbåt
Følg krybbeleverandørens anvisning
Sjekk at treverket er i trekrybber er uten råte
Plasser krybben slik at den står vannrett
Legg planker / plater under trykkpunkt på bakken slik at opplagsutstyret ikke kan synke ned i
underlaget.
Kjølen må sikres mot sidelengs forskyvning.
Støttebeina må vanligvis etterstrammes flere ganger den første tiden i opplag.
Ikke fest presenning i løse støtter.
Pass på at båten blir stående rett i krybba, eventuelt med noe fall mot hekken.
Det blir stort vindfang når det blåser, benytt fortrinnsvis ”tung” presenning og sikre den med
både vekter og tau under båten. Lukk endestykkene så ikke presenningen blir en spinnaker
når det blåser.

Eksempler på bruk av opplagsutstyr:
Ilas/Lamberseterkrybbe:

Denne krybba er ikke godkjent for oppsett av båt med masta oppe og ekstra bukker må
benyttes om masta skal stå på. Bruk strammebånd/laststrammere i lastebilkvalitet for ekstra
sikring. Stram fra bein til bein under båten og skråavstiv langskips . Kjølen bør stå på ei solid
”plate” som er forbundet til krybba med stag, kjetting eller strammebånd.

Støttebukker.

Krever fast grunn som asfalt el. pukk .Er det tvil om underlaget er godt nok ,festes ei plate under hver
bukk for å fordele tyngde. Bruk laststrammere fra bukk til bukk under båten så høyt som mulig, i
tillegg brukes kjetting som følger med støttebukkene. Som minimum skal produsentens veiledning
følges. Står masta oppe bør støttebukkene avstives både tverrskips og skråavstives langskips med
stag eller strammebånd.

Stål krybbe.

Vær oppmerksom på at ved de minste stål krybbene er hullene på justeringsbolten så store
at de kan være bruddanvisere. Avstiv med laststrammere fra bein til bein både langskips og
tverrskips. Ekstra støttebukker kan anbefales hvis båten er opp i mot makslast av krybbas.
Husk sidestøtte til kjøl.

Opptaksveileder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opptak avtales med aktuell kranfører – se vaktliste for de mest aktuelle ukene.
Båteier må sørge for tilstrekkelig mannskap til å flytte båten til Kran/Sublift og til å
håndtere opplagsutstyret.
Opplagsutstyr klargjøres på plass anvist av kranfører.
Før båten kjøres inn i subliften fjernes fendere på babord side. Det klargjøres ett tau i
baug og ett i hekk; begge på styrbord side.
Båteier må ha oversikt over hvor løftestroppene kan plasseres og hvor de ikke kan
plasseres. Det er lurt å merke løftepunkt på båten.
Opptak skjer for båteiers risiko og forsikring. Båteier har ansvar for båten også under
opptak.
Septiktank må være tom før opptak.
Vann i bunn av båt må øses før opptak for å hindre vektforskyvning under løft.
Krana løfter båter med totalvekt under 5 tonn.
Subliften løfter båter med totalvekt under 12 tonn; og maksimalt 5 tonn på fremre
løftesøyler og 7 tonn på bakre løftesøyler.
Om båten skal plasseres i tilhenger må den bakkes inn i subliften.
Bunnen av båten spyles vanligvis etter plassering på opplagsplass.
Båteier rydder opp spyleutstyr og fjerner skjell, rur og bunnstoff når spylingen er
ferdig.

Utsettingsveileder:
•
•
•
•
•
•
•

Utsetting avtales med kranfører – se vaktliste for de mest aktuelle ukene.
Påse at startbatteri er oppladet
Båteier må sørge for å ha tilstrekkelig mannskap til å flytte båten til aktuell plass i
havna.
Utsetting skjer for eiers risiko og forsikring.
Kontroller at det ikke er unormal vanninntrenging i båten før den tas ut av Sublift /
kran.
Forsikre deg om at du fortøyer båten forsvarlig og på riktig plass.
Rydd opplagsplassen umiddelbart etter utsetting.

