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Manövrera med hjälp av ankare 
 
Fartyg med bara ett vanligt roder och en vanlig propeller kan vid behov ta hjälp av ett släpande 
ankare vid manövrering. Då kontrolleras fartyget betydligt bättre.  
I detta avseende är det i princip ingen större skillnad mellan stora fartyg och mindre fritidsbåtar. 
Större fartyg reagerar dock långsammare och använder ankarkätting. Kätting är tyngre och bl.a. 
därför bättre än den ankarlina som är allmän i fritidsbåtar. Fiskebåtar använder vanligen wire.  
 
Den punkt fartyg rör sig runt - pivotpunkten - sitter 
centralt och nästan alltid någonstans för om fartygets 
egentliga mittpunkt. En gir sker därför med förstäven 
bara lite innanför gircirkeln men med aktern mycket 
längre utanför. 
Ett förspring flyttar fram pivotpunkten rejält varför 
hävstången mot akterskeppet blir avsevärt större men 
upphör nästan helt mot förstäven.  
Ju mer maskinkraft som används desto kraftigare och 
snabbare blir reaktionen. 
 
Ett släpande ankare verkar i stort sett som ett fjädrande 
och dessutom medföljande förspring. Det styr och håller 
förskeppet betydligt bättre på plats än om vind och 
ström obehindrat får göra det.  
 

Gå till kaj med ankare.  
Ett släpande ankares bromsande effekt gör att maskinkraften kan ökas utan att framfarten ökar 
i motsvarande grad. Det är bra eftersom man vid sämre förhållanden behöver mer maskinkraft 
men samtidigt måste ha mycket låg framfart när kajen nalkas.  
Hur mycket maskinkraft som kan användas beror på hur mycket ankartåg som är ute samt på 
övriga omständigheter såsom vindriktning, vindstyrka, båtens övervattenskropp, skrovform och 
djupgående, ankartyp, mm.  
 
Ankaret ska släppas så att det väl når och lägger sig på botten. Sen får det släpa det lilla stycke 
akter om förstäven som krävs för att ankarets plogfunktion ska verka; med kortare lina blir 
fästet för dåligt. Ökas linlängden går det att köra lite hårdare men med för mycket ankarlina ute 
kanske man initialt knappt rör sig ens med full maskinkraft.  
 

Prova genom att successivt öka maskinkraften till du tycker att framfarten är lagom 
och att rodret svarar väl.  

 

De sista få metrar in mot kajen måste av försiktighetsskäl vanligen maskinkraften reduceras. 
För att maskin ändå ska orka kan man slacka lite försiktigt på ankarlinan och då nå ända fram.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Går man till kaj används normalt utsidans ankare eftersom insideankarets lina skulle komma 
under skrovet och försvåra de sista metrarna.  
Väl förtöjd kan ankaret tas in. Ibland får det dock ligga kvar ute och bli till god användning vid 
avgång om vindpressen mot kajen är stor. Man spelar sig då ut på ankaret som ofta har hunnit 
sjunka lite mer och gräva ner sig bättre.  
 
Ett stålskrov skadas inte om ankarkättingen skulle råka ligga mot det. Fritidsbåtars plast- eller 
träskrov skadas normalt inte heller av ankarlinor av tågvirke. Inte heller är risken stor att den i 
detta fallet korta linan trasslar in sig i roder och propeller. En ankarlina ska f.ö. sjunka av sig 
själv. Vissa segelbåtars kölkonstruktion kan däremot göra denna metod mer tveksam.  
 

Svänga runt med ankare.  
Att i trånga vatten vända fartyg med minsta möjliga area görs (se Sjömanskap/Manövrering) 
med dikt roder och snabbt växlande kraftiga fram- och backmanövrar. Propellerns gängning 
avgör om fartyget ska vändas i styrbords- eller babordsvarv. 
Om vändningen måste göras i ogynnsam vind och/eller ström eller i konflikt med propellerns 
gängning kan detta bli mycket svårt eller rent av omöjligt. 
 

Lägg då av ankaret så det lägger sig väl på botten. Sen kan båten lätt vändas åt valfritt håll 
oberoende av propellergängningen. 
Väl på kurs kan ankaret tas in utan brådska eftersom det, enl. ovan, underlättar styrningen. 
 

Backa med ankare.  
Att backa kontrollerat kortare eller längre sträckor görs (se Sjömanskap/Manövrering) genom 
att vid behov stoppa en kort stund och då räta upp fartyget med dikt roder och en rejäl knuff 
fram. Med gott om utrymme är därför backning - även runt krökar - sällan ett problem.  
Vid backning i besvärande vind och/eller ström samt i mycket trånga farvattnet är ett släpande 
ankare en god hjälp. Det kommer då att fungera som ett mycket effektivt drivankare. 

Ankaret, som nu i stort sett är pivotpunkten, ska släpa det lilla stycke från stäven som krävs för 
att ankarets plogfunktion ska verka. I början tar det en kort stund och behövs lite mer utrymme 
innan kursen stabiliseras och man har full kontroll. Därpå backar man med jämn, sakta till halv 
maskinkraft under hela manövern och styr utmärkt genom att ge lite babords roder om man vill 
låta aktern komma styrbord och vice versa.  
Ju kortare ankarlina desto bättre kontroll. Dock får den inte kortas så mycket att plogfunktionen 
upphör. Ökas linlängden för mycket kanske fartyget nästan inte rör sig ens på full back; jämför 
rådet att slacka ut ankarlina om ett ankrat fartyg draggar.  
 

Botten måste vara lämplig när ankare används. Det ska inte kunna haka 
i andra ankardon eller annat på botten, t.ex. kablar.  
Därför är ankring förbjuden i många hamnar och vissa andra farvatten. 
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