
Kapitlet ”Tekniska system” omfattar 
styr och reglagesystem, elsystem, kök 
och bränsle med mera. 

Vi graderar de tekniska funktionerna i 
tre steg, Kritiska, Viktiga och Bra att 
ha. I de tidigare kapitlen har vi skrivit 
om skrov och däck, motor och bränsle 
samt segel och rigg. Alla delar som be-
skrivits i de tidigare kapitel betraktas 
som kritiska.

En båt kan vara mer eller mindre avan-
cerad och mångfalden av tekniska sys-
tem och lösningar för att göra båtlivet 
bekvämt varierar. Tendensen mot en 
ökande komplexitet är emellertid tyd-
lig. Med denna utveckling får vi försöka 
vara medvetna om båtens sjövärdighet 
är beroende av något enskild teknisk 
lösning. Fungerar nödstyrningen om 
rattstyrningen går sönder? Kan vi ma-

növrera båten om bogpropellern inte 
fungerar. Får vi fram färskvatten om 
tryckvattensystemet havererar? osv.

Vad kan vi båtägare göra? Måste vi vara 
kunniga på motorer, elsystem, riggar, 
gasolinstallationer med mera? Svaret 
på denna fråga är obetingat ja när det 
handlar om en större havsgående båt 
medan kunskapsbehovet minskar med 
enklare installationer. I detta kapitel ger 
vi en grundläggande insikt i tekniska 
system.

För den fortsatta diskussionen delar vi 
upp problematiken:
•	 Styr	och	reglagesystem
•	 Elsystem
•	 Kök	och	bränsle

Styr och reglagesystem
Styr- och reglagesystem ger oss möj-

ligheten att hantera roder och maskin 
från styrplatsen. Rattstyrning blir allt 
vanligare och betraktas av många som 
en självklarhet. Om ratten kopplas till 
rodret med vajer och styrskivor eller 
om det handlar om hydraulisk styrning 
så är alla lösningar i mindre båtar idag 
oberoende av el. Vajerstyrningen på-
verkar rodret direkt med hjälp av va-
jer och styrskivor. Hydraulstyrningen 
överför styrkraften via slangar från en 
hydraulpump i ratten till en styrcylin-
der vid rodret. 
Vilken lösningen än är, så är det viktigt 
att alla delar sitter fast och är välsmor-
da. Styrvajrar får inte ha några skada-
de kardeler och styrskivorna skall vara 
säkrade och hela. Beträffande hydrau-
liken så skall man leta efter läckor och 
kontrollera klamring av slangarna.

Är din båt sjösäker? Tekniska system.
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Oavsett fritidsbåtars typ, byggmaterial eller ålder är det all-
tid båtägaren/skepparen som skall se till att den är sjösäker. 
Den samlade erfarenheten från klubbens säkerhetsbesiktning-
ar under många år är samlat i ”Båtpärmen” som kan nås via 
SXK:s Västkustkretsens hemsida under rubriken Verksam-
het/Båtteknik.  

Artikelserien ”Är din båt sjösäker?” är en introduktion till 
båtpärmen så att materialet blir mer lättillgängligt för 
medlemmarna. Tidigare artiklar, ”Introduktion”, ”Skrov och 
Däck” , ”Motor och Bränsle” samt ”Rigg och segel” har publi-
cerats i Västpricken Nr 2, 3 och 4, 2011 samt Nr1 2012.
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Kontrollera att alla delar i styrsystemet 
sitter fast och är utan skador. Kontrol-
lera att reservrorkult/reservstyrning 
fungerar.

Motorreglagen består oftast av va-
jer som påverkar motorns pådrag och 
backslag direkt. Dessa reglage är nor-
malt sett driftsäkra, men om ett vajer-
hölje har monterats med en tvär böj, 
eller om någon främmande del kan 
begränsa reglaget så kan man förlora 
kontrollen. Alla rörliga delar i systemet 
skall vara monterade med mjuka böjar 
och skyddade från blockering av främ-
mande föremål.

Kontrollera att alla rörliga delar är väl 
klamrade och säkrade samt skyddade 
mot blockering av främmande föremål.

Elsystem
Elsystem spänner över ett stort områ-
de. En del nöjer sig med en ficklampa 
eller ett blybatteri för belysning och 
lanternor. Andra har omfattande sys-
tem med flera batterier, solceller, vind-
generator, kyl, dator, TV, bogpropeller, 
elektriska vinschar, varmvattenbere-
dare, landström, etc. Listan kan göras 
mycket lång.  

De grundläggande frågorna för alla  
elsystem är:
•	 Hur	mycket	el	behöver	båten?	 
 Elbudget.
•	 Hur	mycket	el	behöver	jag	lagra?		
 Batterikapacitet.
•	 Varifrån	får	jag	elen?	Laddning.

Elbudgeten är en beräkning där man
 tar reda på hur mycket el varje enskild 
förbrukare ombord drar, och hur länge 
den normalt används per dygn. Här får 
vi fram elbehovet i kWh per dygn.
Batterikapaciteten bör vara minst det 
dubbla elbehovet per dygn, men helst 
mer. Batterierna skall aldrig laddas ur 
mer än till halva sin kapacitet. (12,4 V i 
viloläge). Gel och AMG batterier tål en 
något djupare urladdning.

Laddning sker oftast från motorns ge-
nerator som kan kompletteras på olika 
sätt med solpaneler, vindgenerator, 
landström, etc.

För de som är intresserade av el om-
bord rekommenderas vidare studium i 
båtpärmen eller att delta i SXK Väst-
kustkretsens kurs på området.
För dem som inte vill fördjupa sig i el-
systemet följer här några tips om vad 
man kan göra för att elsystemet skall 
fungera.

Alla batterier skall sitta fast och ka-
blarna skall vara väl klamrade och 
märkta i bägge ändar. Inga främmande 
föremål av metall får finnas i batteri-
lådorna. En ofrivillig kortslutning ge-
nom en kvarglömd skiftnyckel kan slå 
ut systemet. Inga ringar eller klockor 
på dej när du arbetar med batterier/
kablar. En klocklänk i metall blir glö-
dande på ett ögonblick om den orsakar 
kortslutning.

Det är viktigt att nya elförbrukare i el-
systemet byggs in på ett bra sätt med 
rätt kabeldimension och säkring.

Väl åtdragna kontakter, rätt säkring och 
kabeldimension är ett bra skydd mot 
överhettning och brand.

Välordnad batterilåda för förbrukningsbatterier. 
Foto Gert Swenson.

Infästning rorkult och roderstopp. SXK båtpärm.

 Elcentral med laddare, laddningsfördelare, 
batterier med mera.. Foto Gert Swenson.

Ett par solpaneler på rufftaket bidrar till batteri-
laddningen. Foto Ingemar Pålsson.

Oskyddat reglage i stuvfack som byggts in i en box 
för att säkra funktionen. Foto Gert Swenson.
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Kök och bränsle 
Köket ombord är en viktig komponent. 
Hur viktig beror på hur båten används. 
De vanliga bränslena är gasol, sprit 
och fotogen. Alla bränslen är av natur-
liga skäl brandfarliga eftersom det är 
hela poängen. Däremot har de nämnda 
bränslena olika egenskaper som skall 
poängteras.

Gasol är ett lätthanterligt och effektivt 
bränsle som lagras under tryck. Gasen 
är lömsk i och med att den är tyngre än 
luft och ansamlas i kölsvinet vid even-
tuellt läckage. Gasflaskan skall alltid 
förvaras stående eftersom gasen, som 
är i vätskeform, annars kan orsaka att 
en låga flammar upp mycket häftigt! Se 
över gasrör och slangar så att de är fria 
från skador och täta. Läckagetest med 
jämna mellanrum och en gasvarnare 
ger god säkerhet. 

Spritkök är också lätthanterliga, men 
effekten är lägre än för gasol. Systemet 
med bränslebehållare som är fyllda 
med en absorbent (kudde) som suger 
upp spriten anses mycket säkra. Dessa 
behållare skall emellertid fyllas utom-
hus på grund av att spriten är mycket 
lättantändlig. Observera att utspilld 
sprit syns väldigt dåligt och behållaren 
får inte vara varm.

Fotogen är ett bränsle som är minst 
lika effektivt som gasol, men fotogen-
kök anses svårhanterliga eftersom en 
dåligt förvärmd brännare kan flamma 
upp. När man stänger kranen slocknar 
emellertid lågan omedelbart.

Läckagetesta gassystemet med jämna mel-
lanrum. En gasvarnare ökar säkerheten.

Fyll aldrig på en spritbehållare när kö-
ket är varmt. Ta ur den och fyll på tanken 
utomhus. Kom ihåg att sprit är farligare 
som bränsle än som dryck.

Förvärm fotogenköket ordentligt och för-
vara spriten på säker plats.

Spritkök. Foto Ove Thorin.

Traditionellt fotogenkök med spritförvärmning. 
Foto Ingemar Pålsson.
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Gasolflaskorna skall förvaras i en gastät låda med 
dränering utombords. Foto Gert Swenson 

Mer information och fler system finner ni på www.vastkustkretsen.se/Teknik/Batparmen
Ingemar Pålsson Tekniska Kommittén
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