
              
Styrelsen vill förändra vår torr-och sjösättning

KBK:s styrelse har under flera år funderat på att förändra våra nuvarande rutiner kring torr- och 
sjösättning. Innan den miljöinspektion Värmdö kommun genomförde den 17 september, var orsaken 
främst att tillgången på kranbilar minskar som kan lyfta våra båtar. Detta beroende bl a på att de nya 
elektroniska registreringarna av körtider medför att många kranbilsförare kommer att registreras för 
långa körtider utan tillräckliga viloperioder. Även kostnaderna för kranbilslyft kommer att stiga.

Med nuvarande system för inhyrd lastbil måste vi långt i förväg bestämma torr-och sjösättningsdatum 
oavsett väderförhållanden. I våras hade vi tur då kranbilen råkade vara ledig lördagen efter vår 
planerade sjösättningsdag. Isen låg ju som bekant länge innan den gick upp.

Systemet med kranbil innebär dessutom att vi inte har någon möjlighet att kunna ta upp båtar för 
service eller reparationer på andra tider än att respektive båtägare själv får beställa lyft för dryga 
kostnader.

Efter miljöinspektionen uppmärksammades vi på ett tvingande och avgörande skäl till 
att byta system: nämligen förbudet att spola av giftiga bottenfärger på varvsplan såvida 
vi inte har en spolplatta med rening. Senast december 2015 ska det finnas en färdig 
spolplatta. Förbudet att släppa ut giftiga ämnen reglerades i förordning redan 2001. Då 
upptagningarna måste ske via en spolplatta skulle varje båts upptagningstid med 
spolning bli alltför lång och säkert mer än fördubbla kostnaderna för varje båtägare. 
Dessutom skulle nuvarande entreprenör inte ställa upp då spolningen skulle smutsa ner 
bilen.

Med bakgrund av att förutsättningarna ändrats och nya krav ställs har vi i styrelsen tittat på och försökt 
utvärdera system där vi dels kan sköta torr-och sjösättning själva utan inblandning av tredje part och 
dels spola botten på ett miljöriktigt sätt. Fördelarna med detta är många. Vi kan bestämma 
sjösättningstider när vi själva vill. Vi kommer lättare kunna möta båtägarnas önskemål om tidigare 
eller senare sjö- och torrsättningar. Medlemmarna kommer att kunna ta upp båten under säsongen t ex 
för inspektion och reparation och bottentvätta när spolplattan är byggd.

Vi har tittat på olika alternativ och fastnat för ett alternativ som kommer att uppfylla de ovan angivna 
kraven och därför blir positivt för många av medlemmarna. Alternativet innebär att:
 
-  Vi anskaffar en självgående vagn och till den anordnar en bana i form av spontbalk som läggs ut på 
botten och avslutas på land några meter ovanför vattenbrynet. Den självgående vagnen heter 
SUBLIFT och kan ta båtar upp till 12 ton. Om ni söker efter SUBLIFT på internet så hittar ni mera 
information om vagnen.

-   Vi bygger en spolplatta på planen ovanför SUBLIFTENs landfäste. I anslutning till spolplattan 
anläggs en filtreringsanläggning.

Innan vi fastnade för alternativet med SUBLIFT  tittade vi på andra alternativ:

Fast lyftkran för lyftet + avancerad specialgjord vagn med dragfordon
Detta alternativ kräver att vi bygger ett stadigt fundament delvis på och utanför nuvarande sjö-och 
torrsättningskajen. Kajen är också snart i behov av åtgärder. Detta kan innebära pålning och 
förstärkning av nuvarande betongkonstruktion. Det är också svårt att få tag på lämpliga lyftkranar. 
Kräver dessutom certifikat att köra samt årlig besiktning av accrediterat besiktningsföretag. 



En annan nackdel är många maskiner, kran + vagn och dragare/traktor. Hela lösningen blir dyr 
eftersom vi behöver en avancerad vagn typ holländska Roodberg. Visserligen finns det billiga vagnar 
med låg eller ingen lyfthöjd. Från den typen av vagnar är det svårt och krångligt att lyfta av och 
innebär att båtägarna får byta vaggor. Många funktionärer krävs varje gång en båt ska hanteras. 
Dessutom inte så många som kan hantera dragfordon med lång vagn på trånga utrymmen.

Bygga ny ramp + avancerad specialgjord vagn med dragfordon
Kostnaderna för att bygga en ny ramp ansågs vara för dyr och nackdelarna med detta alternativ 
sammanfaller med lyftkransalternativet förutom att vi slipper bygga fundament och förstärka kajen.

Styrelsens förslag

Vi tycker att vi funnit en bra och flexibel lösning för medlemmarna. Den innebär att vi 
torr- och sjösätter med en 12 tons SUBLIFT. Det är en dieseldriven självgående vagn 
som körs trådlöst av en förare. Förarutbildning av en 5-6 förare anordnas av 
leverantören. Med SUBLIFTEN kan befintliga vaggor och stöttor användas med ett 
fåtal undantag. Banan anläggs till höger om mastskjulet, sett från varvsplanen, ca 30 m 
ut i vattnet till en låg anläggningskostnad. Nuvarande jollebryggan kan utan förändring 
användas för att förhala båten i rätt läge och att få banden på båten på rätt ställe. En 
spolplatta med rening byggs där SUBLIFT stannas och avspolning sker.
 
Finns det då inga nackdelar med SUBLIFTEN?

-‐ JO tidsåtgången: En rimlig uppskattning av tidsåtgången för båthanteringen är ca 3-4 båtar i 
timmen i stället som i dag 6-8. Detta kräver att vi använder flera helger och
kanske kvällar. Men flexibiliteten borde utjämna nackdelen.

-‐ OCH investeringarna: Att anskaffa en SUBLIFT inklusive bana och spolplatta kostar 
naturligtvis pengar. I bilaga 1 kan ni se hur vi i styrelsen tänkt oss finansieringen. Förslaget är 
att låna de medel vi behöver genom att ta ett s k båtklubbslån via Svenska Båtunionen som har 
ett avtal med SWEDBANK. För att kunna ansöka om ett lån så fordras det att klubben 
beslutar om detta på ett medlemsmöte. Därefter skickas ansökan via båtförbundet Saltsjön-
Mälarens båtförbund till Svenska Båtunionen och därefter till banken.

Den tidsplan vi har tänkt oss är följande:

1.     Extra medlemsmöte under andra delen av oktober
2. Efter beslut skickas en ansökan till det regionala förbundet
3. Lånet beviljas av SWEDBANK i slutet av 2013
4. Beställning av SUBLIFT snarast därefter
5. Iordningställande av mark och utläggning av balkbana, klart 2014-04-15
6. Leverans SUBLIFT 2014-04-15. Utbildning av utsedda förare påbörjas
7. Första sjösättning 2014-04-26
Varför ska det vara klart redan till våren 2014? Börjar vi jobba med SUBLIFT vid sjösättning 
så kan vi dokumentera hur respektive båt ska lyftas och hur lyftbanden ska placeras. Därför 
blir det desto enklare vid upptagningen nästa höst.
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