
PALLNING
En båt skall aldrig ställas direkt på marken. Den skall stå på en så kallad pallning, dvs ett underlag som bör bestå av grövre 

virke eller bockar av trä eller stål. Att pallningens bottenbas är bred och stabil är särskilt viktigt för de båtar som står på en 

mycket liten kölyta, t ex kortkölade segelbåtar.

Om markunderlaget för pallningen inte är hårdgjord mark bör den ställas på och fästas vid plattor av grov plywood eller 

annat lämpligt material som ger en stor bäryta.

Vad gäller konstruktion och dimensionering av bockarna är grundregeln att materialmåtten skall väljas med så god marginal 

att det tål oberäknade viktökningar såsom snö, regnvatten, vindtryck o s v.

Om du själv tillverkar dina bockar kan tabellen på sidan 6 ge dig vägledning om lämpliga materialmått.

Skadat och kvistigt virke kan minska bärigheten avsevärt. Ä du osäker om bocken klarar tyngden av din båt, anordna då ett 

extra markstöd mitt under bocken, eller öka materialdimensionerna.
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Inu-båtar
Den moderna Inu-båten har ofta en V-bottnad bottenprofil och 

ett brett akterparti. Detta underlättar både pallningen och 

stöttningen förutsatt att i varje fall den aktre bockens bredd är 

minst densamma som båtens.

En av bockarna placeras intill akterspegeln. Tyngre båtar kräver 

tre pallningar – en midskepps och en på varje ytterkant av 

botten. Den förliga pallningen bör ej placeras för långt akterut. 

Givetvis måste båten även på den förliga pallningen ha 

sidostöttningar.

Tänk på att båtar med stora motorer har en ganska liten del av 

sin tyngd i förskeppet, som därför blir känsligt för vindtryck från 

sidorna.

Inu-båtar med en längd över ca 7,5 m bör ha en tredje pallning 

mellan för- och akterpallning.
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Sidostöttning
De justerbara rörstöttor som finns i handeln bör användas med viss 

försiktighet. För att fungera på ett fullgott skick måsta de anbringas 

mot bordläggningen i en vinkel så nära 900 som möjligt , vilket kan 

skapa utrymmesproblem. 

Om stödpunkterna i marken dras in mot båten kan stöttorna vid 

sidotryck böjas eller knäckas om avståndet mellan stagnings- och 

tryckpunkterna är för långt.

Stöttning för långt in under båten ger dålig stabilitet på samma sätt 

som en vagga med för liten markbredd.

Den som har sin båt placerad på yttersidan av en uppläggningsplats, 

där den kan vara utsatt för starkt vindtryck, måste vara extra noga med 

stöttningarna. 

Den som kortare eller längre tid förvarar sin båt riggad på land måste 

ägna alldeles särskild omsorg åt stöttningarna och dessutom se upp för 

hinder, t ex elektriska ledningar, vid förflyttning av båten.

Båtens vinterstöttning bör kontrolleras regelbundet men i övrigt hest 

inte röras fram till sjösättningen. Justeringar som betingas av 

markförändringar, blåst o s v ska dock utföras utan dröjsmål
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Rundbottnade båtar – snipor , högsjöbåtar och dylikt
Dessa båtar bjuder inga större svårigheter att palla i 

långskeppsriktningen. Det är klokt att lägga en pallning även under 

inombordsmotorn. Stöttningen i sidled kräver mer omsorg.

En sedan länge använd stöttningsmetod – snedbock – framgår av 

principskissen. Metoden ger god säkerhet i sidled om bockarna är 

väl anpassade till skrovets form och dessutom bultade eller spikade 

till varandra under båten eller i kölpallningen. Skrov över ca 7,5 

meters längd kräver två bockpar.
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Långa båtar med inombordsmotor
Denna båttyp är känslig för deformationer i i

långskeppsriktningen under uppställningen på land. Detta 

beror på skrovkonstruktionen och vad gäller träbåtar även 

ålderns inverkan men mest på motorns placering mitt i 

skrovet. Den bakre pallningen placeras vid kölens 

akterände och den förliga på lämpligt ställe under 

förskeppet. Båten måste också pallas mitt under motorn. 

Denna pallning kan efterjusteras med kilar, dock ej så hårt 

att kölen trycks in. Håll noga kontroll på stöttningen under 

detta arbete.

Skrovets vekhet kan medföra att den propelleraxel som är 

”stelt” förbunden med motorn genom kopplingshalvor blir 

krokig. Skilj därför propelleraxeln från motorn innan båten 

tas upp på land. Kontrollera noga vinkeln mellan motor 

och axel efter sjösättning.
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TILLÅTEN BELASTNING PÅ BOCKEN

Avstånd mellan bockbenen

Dimensionering 

av överliggare 

PRIMA VIRKE

(tum) / (cm) 1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m

2x4 / 5x10 250 kg 150 kg 125 kg 100 kg 75 kg

2x6 / 5x15 550 kg 375 kg 275 kg 225 kg 175 kg

2x8 / 5x20 1000 kg 675 kg 500 kg 400 kg 325 kg

Överliggare
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