
 

Rekommendationer för svajbojsystem på Kolbryggans båtklubb 
 

Tidvis händer det att båtar sliter sig från sin bojförtöjning. Vi inför nu nya rekommendationer i 

KBK för att minska riskerna för detta, enligt följande 

 

Boj  

• Bojen ska vara på 60 liter för en båt större ön 1 ton, eller 35 liter för båtar 

mindre än 1 ton.  

• Bojen skall vara av den typ som har ett genomgående rör varigenom 

linan går för att fästas i bojtenen, se exempel i figur 1 

Bojvikt 

• För att bojen skall stå upprätt i vattnet måste en tyngd monteras under 

bojen som i figur 2.  

Lyftboj  

• För att hålla linan från botten och bojstenen så kan en mindre 

flytkroppsboj monteras på linan som i figur 3. 

Linor 

• Linor skall vara av syntetiskt material med lämpliga dimensioner, ej kedjor 

• Linan är fäst vid bojstenen figur 4 eller motsvarande 

Bojsten 

• Bojstenens vikt väljs för den båt som ska ligga vid bojen  

• Bojstenar skall vara tillräckligt stora för att draggning inte skall kunna 

ske 

Wirelås och schackel med mera 

• Nödvändiga metalliska detaljer skall vara tillverkade av hög kvalitet med 

en förväntad livslängd av minst 10 år på platsen för monteringen 

Övrigt 

• Allt utförande skall eftersträva att okontrollerat slitage undviks 

Genomförande 

• KBK anskaffar och tillhandahåller föreskrivet material till 

självkostnadspris, alternativt hänvisar till inköpsställe. 

• Ett bytessystem införs för smidiga byten 

• Bojstenens storlek skall dokumenteras 

• Bojen skall märkas med medlemsnummer 

• Befintlig boj bör bytas i samband med inspektion om så erfordras.  

Ansvar 

• Bojsystemet i sin helhet är båt- och bojägarens ansvar, men för att undvika att 

båten/bojen sliter sig skall bojsystemet inspekteras regelbundet enligt KBKs stadgar. 

• Båt och bojägaren är ansvarig för eventuella skador på andra båtar och bryggor om 

sådana skador uppstår i samband med att bojsystemet fallerar. 

 

Dessa rekommendationer i sin helhet och utförligare instruktioner finns på KBKs hemsida eller 

tillhandahålles vid behov av KBKs hamnfogdar. 
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