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Länk video

file:///C:/Users/lmoll/OneDrive/_SXK/2019/Kanalbåt/video/155a Not A Vlog realtime narrowboat journey Blisworth to Weedon on the Grand Union canal.mp4


Vad är en narrowboat?

Längd 15-20 m
Bredd 2 m

Vikt 15-20 ton
Djupgående 60-90 cm 







Centralvärme

Pentry och matplats







Sängar 60 cm/120 cm Toa med vakuumtömning
Tryckvattensystem v/k



På taket

Landgång (planka)
Båtshake

Putt-ifrån-stång
Svabb

Livboj (väl utom räckhåll!)



I aktern finns dieseltank.  Ingen 
nivågivare!
Rensa propellern från sjögräs på 
kvällen.
Smörj hylslagret varje dag.



I fören finns gasolflaskor och vattentank



Vattentank ca 400 l. Nivågivare saknas!!
Fyll vatten varje dag.
Duschar etc förbrukar mycket.
Ställen finns markerade i kartboken.
Nyckel till tappställe följer med båten.



Shakespeare 4
(länk)



Shakespeare 4
(länk)Vad finns på båten?

• Sängkläder
• Köksutrustning
• Diesel och gas för minst en vecka
• Regnställ för en person
• 1 handduk per person
• Toatankar, räcker minst en vecka
• Vattentank, typiskt 400 l. Fyll varje dag



Shakespeare 4
(länk)

Försäkring ingår, ingen självrisk
Undantag: 
• Fortkörning (max 4 miles/tim = 3,5 knop)
• Vårdslöshet 
• Skada på roder och prop orsakad av 

slusströskel
• Båten kraftigt nedlortad vid inlämning



Bildspel länk

file:///C:/Users/lmoll/OneDrive/Bilder/England/Valda


Planering

1. Välj var man vill åka
2. Välj tid
3. Välj hyrfirma/båt



Rött är breda kanaler

Violett är smala kanaler

Blått är farbara floder 

Bredden avser bredd i slussar och under broar.

Om kanalerna

Storbritannien har över 300 mil kanaler och farbara floder, varav 
250 mil är kanaler. De flesta underhålls och administreras nu av en 
statlig stiftelse, Canal & River Trust. En stor mängd frivilliga 
entusiaster (volunteers) hjälper till med att underhålla stränder, 
rensa kanaler.
Volunteers hjälper också ibland till med slussning. Känns igen på 
flytvästen.

Stiftelsen ansvarar också för 2980 broar, 1580 slussar och 335 
akvedukter. Man har gett ut en handbok Boaters' Handbook som 
också finns som video. 



Planering 1: Välj var man vill åka
Man måste komma tillbaka till startpunkten.

Fundera på
• Ring eller fram-och-tillbaka
• Landsbygd eller genom städer
• Många eller få slussar

Ring
• Man slipper se samma sträcka två gånger. 
• 7-8 timmar per dag

Fram och tillbaka
• Man kan välja hur länge man vill köra per dag. 

Efter halva tiden vänder man.



Våra kanalturer (hittills)

2002 7 dagar
The 4 Counties Ring

2007 7 dagar 
Stratford upon Avon Canal

2012 10 dagar
Warwickshire Ring

2016 7 dagar
Cheshire Ring



Planering 2: Välj tid

Man hyr oftast från kl 15 (t.ex. en lördag) och 
skall lämna tillbaka båten kl 9 nästa lördag.

Vanligast fredag-fredag, andra lördag-lördag. 
Andra tider förekommer.



Planering 3: Välj hyrfirma och båt
Exempel
• Black Prince www.black-prince.com

• ABC www.abcboathire.com

• Anglo Welsh www.anglowelsh.co.uk

• Canal Holidays www.canalholidays.com

Attraktiva båtar bokas tidigt, ofta redan hösten före.
Det är värt att kolla många firmor.

https://www.black-prince.com/


Val av båt
• Antal bäddar (bädda matplatsen?)
• En eller två toaletter?



Val av båt
• Inredning av matplats (soffa eller stolar?)
• Matplats i fören eller aktern?



Val av båt
Typ av akter 
- cruiser stern
vanligast 

- semi-trad
ibland

- trad
mer ovanlig



Canal & River Trust har gjort en video om att åka kanalbåt.

Den är 25 min lång – skall vi se den?

DVD

Eller CruisingTheCut (20 min)

file:///C:/Users/lmoll/OneDrive/_SXK/2019/Kanalbåt/video/DVD.avi
file:///C:/Users/lmoll/OneDrive/_SXK/2019/Kanalbåt/video/114.%20Narrowboat%20trip%20from%20Stratford%20to%20Wootten%20Wawen%20on%20the%20South%20Stratford%20canal.mp4




Navigation
Guideböcker: 
• Pearson
• Nicholson 



På På kartan finns
- Slussar med 

nummer
- Broar med nummer
- Vändplatser
- Pubar 
- Förtöjningsplatser
- Vattenställen 
- Mataffärer
- Marinor
- m.m., m.m.



Broar och slussar är 
tydligt numrerade



• En del slussar har nyckellås för att förhindra obehöriga. Nyckel följer 
med båten.

• Tid för en viss sträcka kan beräknas som
(antal slussar + antal miles) / 3 (timmar)

• Planeringshjälp på Nick’s Canal Route Planner. Beräknar hur långt man 
behöver gå varje dag. 

• Webben https://canalrivertrust.org.uk/

https://canalplan.eu/


Tack för att ni lyssnat.

Frågor?

Länk bilder
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