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Bryggupptagning
Förberedelser någon dag tidigare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kolla över verktyg.
Dokumentera landfästet, Märk upp delarna.
Lossa brädorna vid sektionsskarvarna
Kolla och bättra på märkningen av bryggan (sektioner/förtöjningar)
Ta upp badstegarna
Ta bort handräcket
Ta in badflotten och förtöj den vid bryggan
Kontrollera och märk ut om något måste åtgärdas till nästa säsong.

Kontrollera och förbättra märkning av sektioner
1. Sektionerna är märkta 1 till 9.
1 är närmast land och 9 är ytterst.
(6 är den lilla skarvdelen som förenar de breda yttre sektionerna med de smalare inre.)
2. Märkning finns på mittpontonen (södra sidan) och vid skarvarna (också södra sidan).

Lossa och ta bort badstegar
1.
2.
3.
4.

Lossa skruvarna (insex 6 mm / T25 och fast nyckel Ø 13)
Dra upp stegarna på bryggan
Sätt tillbaka skruvarna i stegfästet på bryggan
Gör rent stegarna och ta upp dom till båthuset.

Lossa och ta bort plankor vid sektionsskarvar
1. Plankor mellan sektion 6 och 7 får sitta kvar
2. Skruva ur skruvarna med skruvdragare. (Bits T40) Ta vara på skruvarna.
3. Ta upp losstagna plankor till båthuset.

Lossa och lägg upp smala bommar på sektionerna
1. Börja utifrån
2. Lossa beslagen (Spärrnyckel 16 mm hylsa och fast nyckel 17 mm)
Lossa muttrarna först och håll samtidigt i muttrarna och det undre järnet
Ta bort bultarna genom att bända ut bryggfästet med den fasta nyckeln.
Lägg de lösa delarna i en plastspann.
Bommen hänger kvar av egen tyngd
3. Lyft upp bommen (2 man + 1 ) på bryggan och vrid in den.
4. Skrapa bort havstulpaner från pontonen.

Lossa breda bommar och lägg dom i vattnet för bogsering till lyftplats.
1. Vid lugnt väder hänger bommen kvar av egen tyngd men för säkerhets skull skall en man stå
på bommen medan den lossas.
2. Lossa beslagen (Spärrnyckel 16 mm hylsa och fast nyckel 17 mm)
Lossa muttrarna först och håll samtidigt i det undre järnet
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Ta bort bultarna genom att bända ut bryggfästet med den fasta nyckeln.
Lägg delarna i en plastspann.
3. Ta tag i var sitt fäste (2 man på knä).
-Han som står på bommen stiger av
-På gemensamt kommando lyft och haka av bommen.
-På gemensamt kommando släpp av bommen i vattnet.
OBS! Bommen slår runt hastigt så detta moment måste ske kontrollerat.
4. Vid vind eller ström kan bommen behöva förtöjas i väntan på bogsering.

Lossa skruvar för u-järn sektionsprofilerna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verktyg: Spärrskaft med hylsa 24 mm samt långt drag med hylsa 24 mm.
Lossa de 2 skruvarna på den yttre sektionen ca 1 varv (på varje sida av bryggan).
Lossa och ta bort de 2 skruvarna på den inre sektionen (på varje sida av bryggan)
Järnen kommer att följa med den yttre sektionen vid isärtagning.
Repetera ovanstående för varje sektionsskarv utom mellan 6 och 7.
Märk upp de järn där gängorna har släppt.

Lossa bultar vid sektionsskarvar
1. Verktyg: Spärrskaft med hylsa 24 mm samt långt drag med hylsa 24 mm.
2. Börja utifrån
3. Lossa bultarna så mycket att muttern sitter kvar med flera gängor

Lossa förtöjningar
1. Verktyg: Avbitare, skiftnyckel, dragblock, tuschpenna
2. Kontrollera märkning av bojar, fästpunkter i bryggan och den kättinglänk som sitter i
schackeln. Märk om vid behov.
3. Börja utifrån
4. Lossa schackeln på ena sidan. Går det inte att avlasta spänningen i kättingen måste
dragblocket användas.
5. Kroka i den lösa kättingen i bojen. Håll kvar bojen
6. Lossa schackeln på andra sidan. Kroka även i denna kätting i bojen och släpp ut bojen.
7. När sektionen är löskopplad kan nästa förtöjning lossnas

Koppla loss sektionerna för bogsering
1. Verktyg: Spärrnyckel 24 mm, fast nyckel 24 mm, kofot
Sektion 6 och 7 bogseras och lyfts ihopkopplade
2. Lossa bultarna och ta bort dom
3. Dela sektionerna lite med hjälp av kofoten
4. Fäst en lina i den yttre sektionen
5. Sitt ner och använd benkraften för att trycka isär sektionerna (2 man). Låt en eller flera stå i
andra ändan av den sektion ni sitter på för att sektionerna lättare skall dela på sig.
6. Bogsera bort sektionen till lyftplatsen.

Stapling av sektionerna på land
1. Lägg upp sektionerna i rätt ordning dvs 9, 8, 7 underst och 3, 2, 1 överst. Lägg dem dessutom
så att järnen som sticker ut på ena sidan kommer utåt. (för ev. underhåll)
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2. Bommar läggs mer fästdelen åtkomlig för ev. underhåll.
3. Läggs bommar på sektionerna så säkras dom med spännband.

Lyft ner landgången på sektion 1
1.
2.
3.
4.

Bär iland allt som inte behövs för arbetet.
Ta bort handräcket från landgången om detta sitter kvar
Lossa säkringarna (sidowirarna ) mellan landgången och bryggan. Schackel.
Dra in sektion 1 så att landgången hamnar på den. Hjulen skall hamna utanför sektionen.
Detta moment skall ske försiktigt så att landgången hamnar mitt på sektionen. Vid vågig sjö
måste landgången säkras med linor både under nedmontering och vid bogsering.
Sektionen kan dras in och styras med hjälp av landfästena. För att få ut sektionen igen (vid
lågvatten) kan en lina vara bra att ha fäst i närmaste förtöjningsboj.
5. Lossa innersta landgångsfästet för att underlätta nedsänkningen
Landgångens fäste i landfästet lossas (Schackel) och landgången sänks ner för att
mellanlanda på yttersta tvärribban i landfästet och därefter sänks den ner på sektionen.
OBS! Detta moment är besvärligt och riskabelt. Vikten måste avlastat när bultarna släpps
genom att 2 man lyfter och sedan släpper ner försiktigt.
6. Lossa Schackel vid fästena i land och dra upp kätting och dämpare på sektion 1.
7. Säkra landgången med spännband före bogsering.

Montera ner landfästet.
1. Kolla så att landfästet är fotograferat och uppmärkt för att underlätta montering nästa
säsong..
2. Ta bort trälämmen
3. Lyft ner landgången och bär upp denna
4. Montera ner ställningen och lägg vid de smala bommarna. Demontera inte mer än
nödvändigt. (Skiftnyckel/Spärr 23mm)
5. Lossa fötter och stag från berget och sätt tillbaka skruvar och muttrar i berget.
(Skiftnyckel/hylsnyckel ?? mm)
6. Lägg landgången så den täcker byggställningsdelarna
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Verktyg

Spärrskaft
- Hylsa 16 mm
- Hylsa 17 mm
- Hylsa 23 mm
- Hylsa 24 mm
Långt drag för hylsa
Insexnyckel 6 mm
Fast nyckel
-17 mm
-24 mm
Skiftnyckel
Avbitare för najtråd
Tång för najtråd
Kofot
Skruvdragare
-Bits T20
-Bits T40
-Bits Ph2
Dragblock
Tuschpenna
5-56 spray
Spackelspade

Antal
4
4
4
2
4
2
4
4
2
2
2
2
1
?
5
2
5
1
2
2
10
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