
 
 
 

En introduktion till Kanalbåtar i Storbritannien 
 

 
 
Upplev landet med båt 
Vi får dagligen frågor från kunder om hur det går till att kryssa med en kanalbåt på Storbritanniens många 
kanaler. Med hjälp av synpunkter och tips från våra kunder och egna erfarenheter har vi sammanställt svaren på 
de vanligaste frågorna i det här dokumentet för att hjälpa er vid planering av er ”kryssning”. På de smala 
kanalerna i Storbritannien används traditionella ”narrowboats”. 
 
Narrowboats 
Den klassiska engelska kanalbåten, s.k. narrowboat, är något helt unikt för Storbritannien. Här har vi försökt 
samla svaren på de vanligaste frågorna till hjälp för er som planerar en kanalkryssning. Mer information om 
slussning, förtöjning och båthantering får ni i ett häfte (på engelska, så spara ordlistan i denna broschyr!) som 
medföljer färdhandlingarna. Dessutom får ni en ordentlig instruktion av båtfirman vid starten. 

 
Historia 
De engelska kanalerna byggdes på 1700- och 1800-talen för att frakta gods, som t ex kol, vete, porslin etc. från 
tillverkare till kunder. Kanalerna stod på sin höjdpunkt i början av 1800-talet. I och med järnvägens framväxt så 
minskade deras kommersiella betydelse. I dag återstår ca 2000 miles (ca 3200 km) farbara kanaler som vårdas 
ömt av både entusiaster och myndigheter. För att maximera transportkapaciteten, begränsa anläggningsarbetet 
och vattenförbrukning vid slussning så utvecklades en standard med mycket långa (max 70ft = 21.3m) men smala 
(max 7ft = 2.1m) båtar. Ursprungligen var båtarna dragna av hästar, varför det fortfarande på ena sidan av 
kanalen finns en dragstig som tillhör kanalbolaget. Det engelska landskapet är ofta kuperat varför konstruktörerna 
tvingades till för sin tid mycket avancerade lösningar som akvedukter, tunnlar, slusstrappor etc. 
 
Körteknik 
Kanalbåtarna är inte svåra att köra, men självklart gör deras längd och tyngd (10-15 ton!) att de reagerar 
långsamt och man måste köra med en viss framförhållning. Förarbevis eller intyg behövs inte för att köra 
engelska kanalbåtar. Båtarna är oerhört robust konstruerade med stålskrov varför det knappast går att 
åstadkomma några skador på dessa. Fendrar anses därför obehövliga och skulle dessutom bara vara i vägen i 
slussarna. Båtarna drivs av mycket tillförlitliga dieselmotorer på ca 1.5-2 liter, vilket är fullt tillräckligt på dessa 
farvatten. 
 
Hastighet 
Hastigheten är begränsad till 4 mph på kanalerna. Höga böter utdelas om man kör för fort då det stör andra båtar, 
eroderar stränderna och kan förorsaka olyckor. Titta på båtens svallvågor, bryter de mot strand kör ni för fort. 
Tänk alltid på att sakta ner till ett minimum vid möte och när ni passerar förtöjda båtar. 
 
Utrustning 
Kanalbåtarna, som finns att hyra i storlek för 2 till 12 personer, är förhållandevis rymliga och välutrustade. 
Vattentoalett, dusch och fullständigt utrustat kök med rinnande kallt och varmt vatten finns alltid, ofta även t.ex. 
radio och TV. Kylskåp och spis är oftast större än vad som är vanligt på svenska båtar. Tänk på att packa ert 
bagage i mjuka väskor och bagar som ryms i stuvutrymmet, hårda resväskor är svårstuvade! Sänglinne i form av 
täcke/lakan eller sovsäckar/sovsäckslakan ingår som standard och som regel också handdukar, men kontrollera 
detta före avresan.  
 
Båtarna från Alvechurch, som byggs på eget varv, är genomsnittligt av högre klass. Deras båtar är graderade 
efter antalet stjärnor, där 5 stjärnor betyder att båten har generöst tilltagen yta per person och har mycket 
extrautrustning. Även Anglo-Welsh, Wessex, Red Line och Viking Afloat graderar sina båtar på liknande sätt. 
Generellt sett motsvarar priset också båtens standard och utrustning. Gemensamt för alla båtar är att de är 
anpassade för varierande väder, barn och många gäster. En del båtar är utrustad med centralvärme och därför 
lämpliga för bruk året runt. I de flesta hyreskontrakten ingår bränsle för en veckas normal förbrukning. 
 
Planering 
Varje kanaldistrikt i katalogerna inleds med en översiktskarta som visar de viktigaste städer och byar som ligger 
vid kanalen. Här anges också effektiv körtid för olika rutter. Dessa kartor är mycket användbara för att 
grovplanera en resa. För detaljplanering och navigering är de givetvis olämpliga, för detta rekommenderar vi i 
stället Nicholson’s Guide to the Waterways. 
 
Tre miles per timme är en normal hastighet på kanalerna. Man räknar med att det tar lika lång tid att passera en 
sluss som att färdas en mile (sk ‘lockmile’). En tumregel för att beräkna hur lång distans man hinner på en vecka 
är att summera sträckan i miles, lägga till antalet slussar på sträckan och dividera med 3. Detta ger totala antalet 
körtimmar under veckan. 6-8 timmar är en normal åktid per dag, dvs. man hinner ca 80 - 120 lockmiles på en 
vecka. Glöm inte vid planeringen att båten måste lämnas på marinan där den hämtades, om ni inte gör en s.k. 
One-way-Cruise. Anglo-Welsh erbjuder vissa möjligheter att hämta och lämna båten vid olika marinor.  
Det finns alltid en skyddad parkeringsplats för bilen vid båtfirman.  
 



 
För Er som flyger så hjälper vi till med transfer mellan flygplatsen och båtfirman, dessutom tar chauffören er till en 
Supermarket om ni vill handla mat på vägen. Bland svenskar är kanalsträckorna Stourport Ring, Llangollen 
Canal, 4-Counties Ring, Cheshire Ring, Oxford Canal och Themsen de mest populära. 
 
Slussar, broar och pubar 
En kanalbåtsemester varierar mycket beroende på vilken kanal ni valt, hur många slussar sträckan har etc. 
Slussarna är en mötesplats där man träffar andra kanalfarare, tar sig ett glas öl på puben eller en glass med 
barnen. Under högsäsong kan det vara väntetid vid slussarna, eftersom bara en eller två båtar kan slussa 
samtidigt. Slussar och broar manövreras av båtens besättning själv (utom på Themsen). Slussningen är mycket 
enkel och kräver inga speciella krafter och även en ”svag” kvinna eller ett barn på 10-12 år klarar av att hantera 
en sluss. 
 
Bad 
Vattnet i kanalerna är inte giftigt eller förorenat men kanalerna är ändå inte lämpliga badplatser dels p.g.a. av 
båttrafiken och dels för att vattnet ofta är ganska dyigt. 
 
Trafikregler 
På kanalerna gäller högertrafik med förkörsrätt för den som går nedströms. Det är i princip tillåtet att lägga till 
överallt utom där man hindrar eller försvårar färden för andra som t ex i slussar, kurvor, vändplatser etc., vid privat 
strand eller där det är skyltat ”No Mooring”. 
 
Säkerhet 
Att kryssa på engelska kanaler är tämligen riskfritt. Eftersom djupet sällan uppgår till mer än 1-1.5m och 
avståndet till närmaste land sällan övergår 10 m så kan en vuxen som faller överbord i princip promenera i land. 
Det finns flytvästar att låna på båtfirman och givetvis skall barn alltid bära flytväst. Halkfria båtskor är lämpligt, 
speciellt viktigt vid regn och slussning. Försök aldrig stoppa en båt i rörelse med handkraft, låt den stoppas upp 
av kanalkanten, den är byggd för att tåla mer än en människa. 
 
Avgifter 
Alla båtuthyrare fordrar att deras avbeställningsskydd (ca 4% av båthyran) samt en skadeförsäkring (damage 
waiver; ca £45) tecknas och betalas i samband med bokningen. Vi rekommenderar dessutom att ni har en 
separat reseförsäkring (kan tecknas via Classic World). Några få kanalsträckor är privatägda och en licens 
erfordras, t.ex. Tewkesbury - Stratford. Betalas när båten hämtas. 
 
Fiske 
Fiske i form av mete är mycket populärt i kanalerna och fiskekort krävs därför alltid. Om ni planerar att fiska under 
er kanalkryssning så hör med båtfirman eller närmaste postkontor var ni kan köpa fiskekort. 
 
Allmänna tips 
I Storbritannien ger man ca 10 % i dricks på restauranger och till taxi, medan dricks ej förväntas på en pub. Sätt 
gärna en svensk flagga på er båt, den ger många kontakter med andra kanalfarare! För inresa till England/Irland 
fordras pass för svenska medborgare medan visa kan behövas för andra nationaliteter. Observera att Classic 
World för er räkning förmedlar bokningen hos båtuthyraren varför deras hyresvillkor gäller (se respektive katalog). 
 
Service av kanalbåten 
Den enda service ni förväntas utföra på båtarna är att regelbundet kontrollera kylvatten och olja. Slutstädning av 
båtarna ingår i hyrespriset. Om ni får tekniska problem under resan så finns under arbetstid alltid en 
servicetekniker på marinan beredd att hjälpa er med teknisk support. Samtliga båtbolag har i sina resevillkor en 
klausul gällande att förlorad tid på grund av nödvändig reparation ej är ersättningsbar. 
 
Nicholson's kanalguider 
För detaljplanering och ”navigering” på de engelska kanalerna rekommenderar vi varmt Nicholson's Guide to the 
Waterways. Guiden är uppdelad i  flera olika böcker som var och en täcker ett större distrikt. För en normal 
kryssning räcker en bok. Förutom alla nödvändiga uppgifter om kanalerna så beskriver guiderna sevärdheter, 
restauranger, pubar etc. längs kanalerna. Vi säljer Nicholson's guider till självkostnadspris. Expeditionsavgift för 
porto tillkommer. 
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Ordlista för Kanalbåtsfarare 

 
 
 

 
 
Additional  extra  Inc  inkluderat 
At rear  på baksidan  Linen  linne (säng- och köks-) 
Balance Beam  hävstång för att öppna Lock  sluss 
  slussport  Lock chamber  slusskammare  
Beam  bredd på fartyg  Locked compound låst inhägnat omr. 
Bedlinen  sänglinne (lakan och filt/  Mandatory  obligatorisk  
  täcke)   
Berth  koj  Microwave  mikrovågsugn 
Blanket  filt/täcke  Mooring  förtöjningsplats 
Boat pole  3-4 m lång trästör för att Mooring stake  ca 0,5 m lång järn- 
  skjuta ifrån båten    stång för förtöjning 
Boatyard  marina, båtfirma  Paddle   slusslucka(fylla/tömma 
Bollard  pollare (att förtöja båten i)   slusskammaren) 
Bunkbeds  våningssängar  Pets  husdjur 
Cancellation insurance avbeställningsskydd Peak season  högsäsong 
Carpeted  inlagd heltäckningsmatta Pillow  kudde  
Complimentory  gratis  P o a  betalas vid ankomst 
Cooker  spis  P p w  per person och vecka 
Cot  barnsäng  Precautions  försiktighetsåtgärder 
Crockery  porslin  Prior notice  förbokad 
CTV  färgTV  Security deposit  skadeförsäkring  
Cupboards  skåp    deposition 
Cutlery  bestick  Shallow water  grunt vatten 
Damage Waiver  skadeförsäkring  Short break  tre- eller fyradagars 
Dinette  fast matplats    bokning 
Dinghy  jolle  Sill  slusströskel  
Disabled  rörelsehindrad  Sink unit  diskbänk 
Duvets  täcke (dun)  Sleeping bag  sovsäck 
En-suite  hytt med toalett  Storage place  förråd 
Excursion  utflykt  Stroll  promenad/promenera 
F o c  gratis (free of charge) Tiller  rorkult 
Fortnight  2-veckors period  Toaster  brödrost 
Fridge  kylskåp  Winding hole  vändplats för kanalbåt 
Galley   pentry (båtkök)   Windlass  vev för manövrering av 
High chair  barnstol    slusslucka 
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