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Sammanfattning 
Sveriges geografi, med en lång kuststräcka och mängder av sjöar, är väl anpassat för båtliv. 
Det märktes inte minst på de nästan 900 000 båtar som 2014 var registrerade i landet. Av 
dessa var över 70 procent mindre privatbåtar utan möjlighet till övernattning.  

Tanken med projektet, som utfördes i samarbete med NOA, tillverkare av båttillbehör, var att 
konstruera ett ankare för dagens marknad. Detta ankare skulle levereras till slutkunden i ett 
platt paket, redo för montering, och fick gärna bestå av aluminiumprofiler.  

Till en början genomfördes en förstudie som innehöll butiksbesök, State Of the Art-analys, 
marknadsundersökning, mäss- och museibesök, intervjuer och studiebesök. Detta för att 
kunna ta så välgrundade beslut som möjligt i processen.  

Utifrån förstudien togs tre koncept fram. Koncept som var för sig behandlade ett speciellt 
problemområde inom ankring och ankare. Det första var Spine, som med hjälp av en 
funktionskonstruktion gav användaren möjlighet att dra ankaret baklänges om det visat sig att 
det inte går att lossa från botten. Det andra, Ray, var baserat i en plåtkonstruktion som erbjöd 
en, för ankare, ny tillverkningsmetod och ett ovanligt formspråk. Sista konceptet kallades 
Koncept III och byggde på teorin om modulariserbara produkter och utbytbara blad. 

Efter utvärderingen beslutades att gå vidare med en kombination av Ray och Koncept III. 
Konceptet behöll namnet Ray och baserades på huvudkomponenter i aluminiumplåt och 
fästen konstruerade av profiler, som levererades demonterad till kunden. Istället för 
möjligheten att använda fler blad till samma arm, vilket hade förenklat hanteringen i butik och 
leverans, togs beslutet att inrikta sig på att effektivisera ankarets förvaring i mindre båtar. 
Ankaret gestaltades för att se lätt och smidigt ut samtidigt som det skapar en känsla av att vara 
robust och pålitligt. Det var även utformat för att passa i ankarspel och NOA Ankarhållare. 



I infästningen mellan armar och blad adderades en aluminiumprofil vilket ökade hållbarheten 
samtidigt som det innebar en enkel montering. Aluminiumprofilen fästs på armarna inför 
första användandet och får sedan sitta kvar vid förvaring.  
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Abstract 
The Swedish geography, with its long coast line and many lakes, is well suited for boating. 
This does also explain the almost 900 000 ships registered in the country at 2014. Out of 
them, 70% is smaller boats without the possibility to spend the night in. 

An anchor has been used as long as there have been ships and although the main technique, to 
attach the boat to the bottom of a lake or an ocean, has remained the same, the way of doing 
so has changed. The focus has shifted from once only be about the weight of the object 
working as an anchor, to now more involve geometrical solutions for attachment.  

The reason for the project, that included boat accessory manufacturers NOA, was to construct 
an anchor suited for the market. This anchor was to be delivered to the customer in a flat 
package, arranged for mounting. It might as well, if possible, consist out of aluminum 
profiles.  

In the beginning a pilot study was made, including visits in shops, ship fairs and museums, a 
State Of the Art-analysis, market investigations and interviews. This was necessary in order to 
take well founded decisions in the process.  

Out of the conducted information study, three concepts were developed. These concepts 
concentrated on different problems discovered in anchoring. The first one was Spine, which 
was built with a function that helped the user loosen its anchor from the bottom if it got stuck. 
The second one, Ray, was built on the idea of sheet metal and offered a, as for anchors, new 
way of manufacturing and an unusual design. The last concept was named Koncept III and 
built on the theory of modular products.  

After evaluation, the decision to progress with a combination of Ray and Koncept III was 
made. The concept maintained the name Ray and was based in sheet metal components that 
were delivered demounted to be assembled by the customer. Instead of creating an arm that 



was compatible with different sizes of anchor sheets, which would had simplified the storage 
in shops as well as the transports, the decision to focus on the efficiency in storing the product 
on the boat were made. The mounting function was made as easy as possible. 

In the attachment between the anchor sheet and the arms, an aluminum profile was added to 
increase the durability and to simplify the mounting even more. The profile is installed on the 
arm pre use and left on during storage.  



Förord 
Vi gick in i det här ankarprojektet med väldigt lite kunskap om båtar i allmänhet, och ankring 
i synnerhet. Något som lett till att vi mängder av gånger under projektets gång insett att vissa 
saker inte alls var som vi trott. 

Efter dessa fem månader kan vi dock säga att vi förmodligen vet mer om ankare än de flesta 
här på skolan, något som inte hade varit möjligt utan hjälp från nedanstående. 

Först och främst vill vi tacka Stefan Järleby och NOA för ett bra samarbete under projektets 
ång. Stefan har med sin entusiasm spridit både glädje och ovärderlig kunskap. 

Tack även till ProfilGruppen för en väldigt inspirerande och lärorik konstruktionsdag i 
Åseda, Tomas Östeberg för vägledning vid modellbygget, Björn Magnusson som hjälpte oss 
med vattenskäraren, Benjamin Hedlund, Hans Orsadius och Inga-Lill Ankarberg för en 
engagerad guidning på Sjöhistoriska samt Watski och Hjertmans som bistod med 
försäljningssiffror. 

Till sist vill vi tacka Stefan Ståhlgren och Conrad Luttropp för deras handledning genom 
processen.

       Adam Nordström   Max Sandgren 
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1 Inledning 

“The history of ship’s anchor is obviously limited by the fact that before the first ship there 
were no anchors.” [F. Mall, 1932] 

Metoden för ankring har genom historien byggt på samma princip, att på något sätt fästa sitt 
vattenburna färdmedel vid botten med ett ankare. Ankaret i sig har däremot förändrats 
väsentligt. Från att till en början bestå av en inbunden sten, där ankarets vikt var dess enda 
egenskap, till att mer och mer utformas i syfte att förbättra fästförmågan på botten. Ankarets 
geometri har därmed fått större och större betydelse, en utveckling som fortskrider än idag, se 
Bilaga 1. 

1.1 Bakgrund 
Sveriges 2700km långa kust sträcker sig från Norrbotten längst upp i Bottenviken till 
Bohuslän på västkusten. Räknar man dessutom med de ungefär 1000 farbara sjöarna är det lätt 
att förstå att Sverige har en geografi som lämpar sig väl för båtliv. Resultatet av detta är 
mängder av båtägare, som tillsammans äger nästan 900 000 fritidsbåtar. Av dessa är ca 70 
procent mindre båtar utan övernattningsmöjlighet. [SweBoat, 2014] 

1.1.1 Ankring 
Då man har bestämt sig för att stanna på en plats ute på vattnet, utan boj eller liknande att 
förtöja båten vid, behöver man ett ankare. I Sverige hör sand, sten och dy till de vanligaste 
bottentyperna och det är utifrån dessa man väljer ankartyp. De olika ankaren bygger dock alla 
på samma princip, att fästa båten vid botten. För att det ska kunna ske krävs en snäv vinkel 
gentemot underlaget. Något som uppnås med en, i förhållande till djupet, förlängd lina. De 
flesta båtägare använder sig även av ett antal meter kätting, dimensionerad efter båtens och 
ankarets storlek, som fäster vid ankaret innan linan tar över och löper upp till båten. I vissa 
fall ersätts denna kombination av en förstärkt och därmed tyngre lina. Se Figur 1. 

 

Figur 1. Ankring med respektive utan kätting, där vinkeln gentemot botten är markerad. 
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Vid ankring är det viktigt att användaren - är medveten om eventuella vindar och strömmar 
som kan driva båten efter att den fästs i botten. Dagens ankare klarar olika stora förändringar i 
dessa riktningar och det händer att man får ankra om till exempel vid en kraftig 
vindförändring eller att man använder sig av ett extra ankare för att parera krafter i andra 
riktningar.  

 

 
Figur 2. Två ankare i en tendemankring.  

Vid mer extrema förhållanden kan ett extraankare användas på samma kätting för att utföra en 
så kallad tandemankring. Det främre ankaret fungerar då som en extra tyngd och ger en 
ultimat dragvinkel för det bakre. Se Figur 2. Detta kan även användas för att få två 
infästningspunkter, det kräver dock en lång kätting mellan de två ankarna för att ge effekt.  

Ankarstorleken bestäms främst utifrån båtens vikt, men även vindhastighet och andra 
förhållanden spelar in. Det är viktigt att ankaret fäster tillräckligt för att båten inte ska driva 
iväg men att det samtidigt är enkelt att lossa när detta önskas. För att lossa ett ankare dras 
linan rakt upp, utifrån ankarets fasta position.   

 

 
Figur 3. Deltaankare som är kopplat till ett horisontellt ankarspel med en kätting. 

Traditionella ankare är tillverkade av korrosionsbehandlat stål, ett billigt men tungt material. 
Detta medför att ankaret blir svårhanterligt, framförallt på mindre båtar. Stora ankare 
manövreras ofta med ett ankarspel, en slags vinsch, som släpper ut och drar in ankarlinan med 
hjälp av en rulle som drivs av en motor. Se Figur 3.   
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1.1.2 NOA 
NOA levererar och producerar båttillbehör samt modulariserade täckställningar för båtar. 
Produkterna är baserade på aluminiumsprofiler producerade av Profilgruppen. NOAs filosofi 
är att skapa ett flexibelt och modulariserbart sortiment. På de sätten vill NOA kunna leverera 
kompletterbara produkter till intressenters nuvarande, men även framtida, båtar. Vilket leder 
till en bestående kundkontakt. VD på NOA var Stefan Järleby. 

1.1.3 Problembeskrivning 
Viktens betydelse ansågs vara omotiverad, då det främst var ankarets geometri samt 
kättingens vinkel mot botten som var avgörande för fästförmågan. Ankare konstruerades till 
en början med en stor vikt som ett resultat ur behovet av grova konstruktioner. Med dagens 
teknik sågs möjligheten att byta både tillverkningsmetod och material. För NOA skulle detta 
betyda ett ankare tillverkat i aluminium med en konstruktion baserad på profiler.  

För att klargöra mer ingående vad som förväntades av projektet hölls ett första möte med 
företaget i projektets början då man diskuterade vilka önskemål och krav som fanns på 
slutprodukten samt Stefans tankar om ankring.  

Det framgick att kompromisser i visionen kunde göras. Detta om andra grunder som ledde till 
marknadsfördelar för slutprodukten återfanns under förstudien. Det som däremot ansågs vara 
intressant var att ta fram ett ankare som baserades på idén att vikten inte hade någon stor roll 
och något som NOA kunde producera eller kunde beställa av underleverantör. Detta innebar 
att man ville undvika svets som sammanfogningsteknik, att undersöka aluminiumslegeringar 
samt söka konstruktioner med mindre förädling vilka kan levereras i platta paket till kunden.  

Figur 4. Ankaret Mantus före och efter montering. 

För att ge en referenspunkt visades ankaret Mantus. Ett ankare baserat på en arm, ett blad och 
en rullbåge. Dessa levereras i ett platt paket till kunden som på egen hand sätter samman 
ankaret med skruvar och muttrar, se Figur 4. 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet var att utveckla ett ankare som, i så stor grad som möjligt, var redo för 
marknaden. Slutprodukten skulle väl spegla NOAs värderingar samtidigt som det fyllde en 
lucka i företagets sortiment. Utöver detta fanns önskan om att resultatet skulle ha en “unique 
selling point”, USP, för att kunna slå sig in på en gedigen och i vissa fall konservativ 
marknad.  
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1.3 Mål 
Slutprodukten ska ha samma egenskaper som ett likvärdigt stålankare samtidigt som det utgör 
två tredjedelar av dess vikt. Ankaret bör vara tillverkat av aluminium, och får gärna innehålla 
profiler i detsamma, då det är ett material som företaget NOA har stora kunskaper om och 
behandlingsmöjligheter för. Eventuella legeringar och ytbehandlingar ska väljas utifrån dess 
prestanda i tänkt miljö. Produkten ska även levereras i delar för att kunna monteras av 
kunden.  

1.4 Kravspecifikation 
En kravspecifikation med krav och önskemål på produkten sammanställdes för att enkelt 
kunna definiera lösningen under projektets gång men också̊ för att kunna utvärdera densamma 
i slutet på ett enkelt sätt.  Dessa krav och önskemål sattes utifrån funktion och begränsningar 
där de behandlades utifrån de tillverknings- samt hanteringsrelaterade aspekterna. 
Allteftersom projektet fortlöpte gavs större insikt i problemområdet. Kravspecifikationen 
uppdaterades efter nyfunna krav och reviderades med ny fakta som grund. Se Bilaga 2 för 
fullständig kravspecifikation. 

1.5 Avgränsningar 
En del avgränsningar har gjorts i projektet. Några av dessa gjordes i samband med uppstarten 
av projektet, andra har man behövt ta ställning till under processens gång. Anledningen till 
dessa avgränsningar var främst bristen på tid och finansiella medel. Avgränsningarna berörde 
främst produkttesterna som hade krävt stora resurser för ökad noggrannhet i utfallen. 
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2 Genomförande 

Detta kapitel berör hur projektet fortskridit fram till slutkonceptet. Här redovisas de grunder 
och delresultat som lett fram till slutkonceptet.  

2.1 Förstudie 
För att skapa en uppfattning kring marknaden samt för att tydliggöra problemformuleringen 
inleddes projektet med en förstudie. Denna baserades i huvudsak på intervjuer med olika 
typer av användare samt besök.  

2.1.1 State Of the Art 
Till en början sammanställdes en State Of the Art-analys från vilken en entydig utformning, 
med stark anknytning till Bruceankaret, observerades.  

Figur 5. Bruceankare där bladet och armen är markerad. 

Bruceankaret var när det kom revolutionerande. Det baserades på ett blad och en krökt arm, se 
Figur 5. Principen för denna typ av ankare är att skapa ett moment för bladets spets ned i 
botten. Detta skapas i huvudsak genom ett samspel av tre faktorer; geometri, dragvinkel och 
viktfördelning. För att initialt förstärka detta moment har man på vissa ankare lagt en extra 
vikt vid spetsen, böjt ned densamma eller använt sig avlyftförmågan som luft har under 
vatten, se Figur 6. 

Figur 6. HydroBubble till vänster använder sig av luft och ankaret till höger, Ultra, av en 
nedåtböjd spets för att skapa ett moment. 

För att ankare ska kunna fästa krävs även rätt sorts kontakt mellan blad och botten. Befintliga 
lösningar angriper problemet från två olika håll, antingen en symmetrisk utformning av 
ankaret vilket gör alla kontaktytor till potentiella fästytor, eller genom att tvinga ankaret i rätt 
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position. För att tvinga ankaret i rätt position har man använt sig av viktfördelning och olika 
geometriska lösningar, till exempel med hjälp av en bygel, se Figur 7.  

Figur 7. Till vänster det symmetriska ankaret Bulwagga. Till höger ett Bügel-ankare utrustat 
med bygel som tvingar ankaret i rätt position. 

I huvudsak återfanns tre ankare som innehöll rörliga delar, Fortress, Dragg och CQR. 

Figur 8.  Fortress-ankaret och draggen, med sina rörliga delar. 

Med hjälp av en led placerad mellan arm och blad kan Fortress fästa på båda sidor och ändra 
vinkel mellan blad och arm. Draggens flyn är hopfällbara för att underlätta förvaring, se Figur 
8. En led mellan plog och arm gör det möjligt att ankaret CQR kan ändra dragriktning när det
fästs i botten. Det är således lämpat för ankring på svaj, Se Figur 9.

Figur 9. CQR-ankare anpassat för ankring under svaj. 

För projektet fanns intresse att ta fram ett ankare som var monterbart för kunden. En aspekt i 
denna typ av ankare är paketeringen, hur det ser ut när det kommer till kunden. Det ville man 
således få undersökt. 
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Figur 10. De monterbara ankarna Fortress och HydroBubble. 

Fortress återfanns även när det kommer till monterbara ankare. Ett ankare som till sin 
utformning påminde om Danforthankaret och därmed kunde tillverkas i raka 
aluminiumprofiler, se Figur 10. Detta gav Fortress en platseffektiv utformning väl lämpad för 
paketering. Mindre platseffektiva paketerade produkter observerades även i tidigare nämnda 
märken som HydroBubble och Mantus. Dessa var konstruerade likt Bruceankaret, med ett 
blad och en arm. Det vinklade bladet och den böjda armen begränsade optimeringen. Trots 
detta tog de betydligt mindre plats än en ej monterbar produkt. 

Förpackningarna utformades i huvudsak för att enkelt kunna förvara ankaret tills att det 
levererades till kunden. Viss eftertanke lades vid intrycket av Fortressankarets förpackning, 
genom trycket på förpackningen, men utöver detta adderades inget ytterligare för att förstärka 
upplevelsen av produkten.  

Figur 11. Koppling mellan arm och blad för Spade och HydroBubble. 

Vidare observerades olika infästningar mellan blad och arm på de mer nyutvecklade ankaren. 
Generellt var dessa fästen konstruerade med svetsning som infästningsmetod. Ankarna Spade 
och Hydrobubble använde sig av olika fästen mellan blad och arm som gjorde dem 
demonterbara för förvaring i båt om så önskades, se Figur 11.  



8 

Figur 12. Wemar tandemankare. Med primärankaret åt höger. 

Ett ankare helt anpassat för tandemankring är ankaret Wemar. Där sekundärankaret är 
anpassat för att rymmas i primärankaret, se Figur 12.  

För de fall då ankaret inte lossnar från botten upptäcktes en kreativ lösning. Denna bestod i att 
kättingen fästs i infästningen mellan blad och arm. Kättingen löpte sedan utefter armen upp 
till ett buntband som höll den på plats vid dragpunkten. Om bladet fastnade gick buntbandet 
sönder och dragpunkten ändrades, varpå ankaret kunde lossas. Se Figur 13.  

Figur 13. Alternativ fästpunkt där kättingen löper utefter armen och hålls på plats vid 
dragpunkten av ett buntband.  

2.1.2 Butiksbesök 
För att få en mer omfattande uppfattning kring ankare gjordes även besök i butikerna Captains 
och Erlandsons brygga. Vid dessa besök observerades ankare av typen Bruce, plätt, dragg, 
Danforth och Delta, se Bilaga 3. Observationer gjordes kring olika egenskaper som vikt, 
viktfördelning, ytfinish, och storlek men även i detaljer som fäste för bojlina, 
tyngdpunktsförskjutning, och fäste för båtkrok.  

I samband med observationerna genomfördes även intervjuer med butikspersonal. Det 
framgick att försäljarna hade en bra allmän uppfattning kring vad kunden sökte men inte vilka 
ankardetaljer som egentligen sålde. Detaljer och funktioner på en del ankare var i flera fall 
svåra att förklara och förklaringarna skiljde sig åt mellan försäljarna. Det visade på en brist på 
kommunikation från konstruktör till försäljare och mot kund. Anledningen till 
detta förmodades vara att det saknades en användarhandbok, eftersom ankaret inte levererades 
i en förpackning där handboken kunde ingå. Utöver dessa observationer kunde försäljarna 
enas om att marknaden var konservativ, vilket även det bristfälliga samt enformiga utbudet 
pekade på.  
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2.1.3 Marknadssituation 
För att få en bättre uppfattning över hur bra de olika ankarmodellerna sålde och hur de stod 
sig i jämförelse med varandra kontaktades två av de största återförsäljarna utav båttillbehör i 
Sverige, Watski och Hjertmans.  

Figur 14. Diagram över andelen sålda ankarmodeller hos Watski och Hjertmans. 

Statistiken, med över 5000 sålda ankare, visade att Bruce-utförandet och dragg tillsammans 
utgjorde över 70 procent av försäljningen. Se Figur 14. Att Bruce-modellen sålde så pass bra 
ansågs bero på att den sedan den utkom på 70-talet [Bruce, 1983], i jämförelser, alltid har 
nämnts som en av de bästa modellerna och var också den modell många konkurrenters 
utformning byggde på. Draggens största styrkor fick anses vara dess pris och det faktum det 
har en välkänd form som många förknippar med ankring. Detta ankare var dock långt ifrån 
sina bästa konkurrenter i fråga om fästegenskaper och funktion. Något som även dess namn 
pekade på, dragg betyder att ankaret drar längs botten utan att fästa. Ankaret fungerade som 
ett reservankare på vilket det inte ställdes lika höga krav, alternativt som huvudankare i små 
båtar som sällan förtöjdes eller där funktionen inte var av stor vikt.  

Tredje mest, hos både Watski och Hjertmans, sålde plätten. Likt draggen var detta ankare 
både billigt och delvis något hämmat i funktionssynpunkt. Plätten hade dock den stora 
fördelen att det fungerar utmärkt på dy, som framförallt finns i vissa sjöbottnar. I kombination 
med det låga priset gjorde detta att ankaret stod för ungefär en sjättedel av försäljningen.  

2.1.4 Allt för sjön 
Ett besök gjordes på Sveriges största båtmässa, Allt för sjön, med förhoppningar om att få en 
större kunskap om nutidens båtliv. Främst observerades genomgående formspråk och uttryck 
speciella för dagens båtrelaterade produkter.  

Bland annat tydliggjordes omfattningen av ankarspel, se Figur 3. Ankarspel var vanligt på 
större båtar som är i behov av stora ankare samtidigt som mindre motorbåtar och liknande 
saknade denna detalj. Ett ankarspel satt på de flesta båtar i fören, men även aktermonterade 
och en kombination av de båda förekom. Det hände att båtägare hade ankare och ankarspel 
utan att använda dem. De var då monterade i fören och stor vikt hade lagts på anordningens 
utseende och att det skulle passa resten av båten. Observerade ankarspel var utformade efter 
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de flesta ankare med en rak arm och visst utrymme för formförändringar fanns så länge 
huvudgeometrin behölls. 

Vid samtal med en försäljare av ankarspel framgick det att ungefär var tusende kund 
återkommer till dem med en kapad lina. En lina som de behövt kapa då ankaret fastnat på 
botten på fel sätt och inte gått att få loss. Problemet att ankaret hamnar upp och ner på botten, 
då ankaret läggs ut, tycktes inte vara något problem hos användarna. 

Vid samtal med mässbesökare visade det sig att många båtägare hade två ankare. Det ena var 
ett standard- och funktionsankare, ofta i Bruce- eller Deltautförande, och det andra ett 
reservankare i form av en plätt eller i vissa fall en dragg. Besökare nämnde också att det 
aluminiumankare som fanns på marknaden, Fortress, var fult och svårhanterligt med sina 
rörliga delar som dessutom kunde skada båten. 

Båtfärger som dominerade på mässan var vit, svart och mörkgrå, men även mörkblå förekom. 
Det var också vanligt att man framhävde aluminium på både tillbehör och båtar.  

Återigen visade det sig att många ansåg att vikten var en betydande egenskap hos ett ankare, 
att det skulle vara tungt för att fylla sin funktion. Det var också tydligt att denna åsikt delvis 
grundade sig i okunskap och gamla vanor. När frågan om varför vikten spelade så stor roll 
ställdes hade många svårt att svara. 

I en av montrarna på mässan fanns en simulerad botten på vilken skalenliga ankare kunde dras 
för att visa på skillnader i egenskaper och hur det beter sig och fungerar i verkligheten. Se 
Figur 15. 

Figur 15. Skalenliga funktionsmodeller. Från vänster: Mantus, Manson, CQR, Spade, 
Fortress och Rocna. Ultra och Bruce testas och kan ses i den konstgjorda botten. Delta 
skymtas i den grövre sanden bakom de upphängda ankarna.  

Dragtester framhöll att ett spadformat blad grävde sig djupare och enklare ner i botten än ett 
plogformat. Detta medförde att fästförmågan var högre hos de ankare med denna utformning. 
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2.1.5 Intervjuer 
För att få mer kunskap om användandet av ankare genomfördes intervjuer med 
primäranvändare i hamnar. Öppna frågor ställdes för att få svar kring handhavandet av dagens 
ankare, på generella frågor om ankring och om tankar kring materialet aluminium.  

De ankare som observerades på båtarna i hamnarna var framförallt Bruce, Delta, dragg, plätt, 
Pool och CQR men även Danforth, Hall, Northhill och stockankare, se Bilaga 3.  

Användare med mindre båtar utan ankarspel fann ankare otympliga vid ankring, rengöring 
och förvaring. Vid samtal med båtägare som däremot använde sig av ett ankarspel var detta 
ingenting som kom på tal och man kunde då anta att dessa problem försvann i och med 
ankarspelet. Ett ankarspel möjliggjorde även att båtägarna kunde överdimensionera sitt 
ankare, för att vara säker på att det inte släppte.  

Det fanns tillit till äldre ankare som Bruce och Delta. Om de inte fastnade på botten sades 
problemet ligga i användandet av ankaret och inte i ankaret. Man påpekade att det gällde att 
vara smart vid ankring och välja rätt plats för ankaret. Vid frågor kring ett 
övernattningsankare i aluminium var responsen generellt negativ då det saknades förtroende 
för materialets hållfasthet.  

2.2 Tre koncept 
För att tidigt i projektet hålla processen öppen och bred gjordes valet att ta fram tre koncept 
som angrep olika problemområden vilka påvisats i samband med ankring. Dessa koncept löste 
problem som, i relation till varandra, ansågs vitt skilda. Något som bidrog till att processen 
kunde fortgå utan att ett avgörande val av riktning i projektet behövde göras, vilket i den här 
delen av processen var önskvärt.  

På grund av projektdeltagarnas, på förhand, knappa erfarenhet i det aktuella ämnet tilläts 
förstudien till en början fortlöpa parallellt med daglig brainstorming som det första steget i 
utformningen av de tre koncepten. Tanken med koncepten var delvis att var och ett av dem 
skulle ha varsin egenskap som gjorde att det stack ut på en i många fall onyanserad marknad.  

Figur 16. Strukturvariation som behandlar möjliga bladutformningar. 
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Till en början fokuserade brainstormingen på en fundamental ankardetalj och del som 
förväntades se liknande ut i alla tre koncept, oberoende problemområde. Bladets 
grundgeometri, vad gällde antalet flyn, bredd och längd behandlades i skisser och en 
strukturvariation, se Figur 16. Det viktigaste, och det som det lades störst fokus på vid 
tidpunkten, var att hitta en form som var optimerad med avseende på bladets fästförmåga i 
botten. Tidigare, i samband med besöket på mässan Allt för sjön, togs beslutet att konstruera 
bladet med ett v-format tvärsnitt. Se Figur 17. Detta för att denna utformning, på ett naturligt 
sätt, ansågs gräva sig nedåt i botten.  

Figur 17. Bladets v-form. 

2.2.1 Spine 
Vid ankring förekommer det att ankaret fäster på ett felaktigt sätt i botten, att det kilar fast. 
Något som kan leda till att ankaret inte går att lossa när man som vanligt drar ankaret rakt 
upp. Detta då den rotation som krävs för att få ankaret att lossna inte är möjlig. Båtägaren 
tvingas då välja mellan att kapa tampen eller själv dyka ned för att försöka avlägsna ankaret.  

Spine var det koncept som skulle möta denna problematik och utformades i syftet att 
minimera rädslan för att behöva lämna kvar sitt ankare på botten.  

Figur 18 Konceptet Spine, med ett tvärsnitt av armen till höger, där vajer och kåpa är 
markerad med blått. 

Spine konstruerades för att avsegling alltid skulle ske på samma sätt oavsett om ankringen 
skett felaktigt eller inte. Utformningen grundade sig i en arm med ett spår för en vajer. Vajern 
skulle stå för kraftöverföringen och löper mellan schackeln och bladets infästning i armen. En 
kåpa, placerad i armens främre del, konstruerades för att hålla vajern på plats, se Figur 18.  

Denna konstruktion ger användaren möjlighet att ändra dragpunkt om ankaret kilar fast på 
botten. Vid tidpunkt för avsegling tvingar båtens motsatta dragriktning vajern mot den blå 
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kåpan som släpper och dragpunkten ändras från armens främre kant till infästningen mellan 
blad och arm. Detta möjliggör för båtägaren att dra i bladet, motsatt fästriktningen, utan att 
någon rotation uppstår. Detta får ankaret att smidigt lossna från sitt inkilade läge.  

För att kåpan inte skulle lossna under hantering av ankaret eller vid en lyckad ankring, där 
ankaret inte kilats fast, var tanken att dimensionera det för att släppa enbart när ankaret var 
fast inspänt. Möjlig utformning för detta diskuterades och man såg möjligheten att konstruera 
kåpan i en aluminiumsprofil med snäppfästen. Vidare utveckling önskade ändra det ena 
snäppfästet till en led för att inte lämna kvar kåpan på botten. 

2.2.2 Ray 
Då de flesta ankare på marknaden, under tiden för projektets genomförande, var solida 
stålankare som i många fall göts i ett stycke ansågs det intressant att undersöka alternativa 
tillverkningsmetoder. En alternativ tillverkningsmetod skulle dels ge produkten en 
utseendemässig konkurrensfördel i det avseendet att den skiljde sig från resterande ankare 
men framförallt fanns förhoppningen om att metoden skulle underlätta och minska 
kostnaderna vid produktion.  

Efter att ha jämfört olika tillverkningsmetoder föll valet på bearbetad plåt. Plåt har många 
produktionsfördelar där dess enkla hantering och möjlighet till anpassning är de som ansågs 
som mest attraktiva. Plåtdetaljerna skulle bockas för att anta en form som på bästa möjliga 
sätt behöll de geometrier som i förstudien ansetts viktiga för ett ankares funktion.  

Figur 19. Två exempel på möjliga plåtankare. 

Alternativa utformningar diskuterades, jämfördes och värderades utifrån de satta kraven och 
önskemålen tillsammans med de geometriska begränsningar som fanns i bland annat 
existerande ankarspel, se Figur 19. För att behålla fördelarna med den enkla produktionen 
som kom med valet av plåt konstruerades ankaret i flera delar som sedan sammanfogades för 
att resultera en önskad form. 

2.2.3 Koncept III 
Tidigt i projektet observerades utbudet av de ankare som fanns tillgängliga i butik. Det visade 
sig att varje ankarmodell hade ett format för varje båtstorlek. Mängden ankare gav upphov till 
en problematik för försäljare då det gällde förvaring och hantering. Detta noterades vid 
butiksbesöken och det kom även upp som diskussion vid besöket på Allt för sjön. Vad som 
även noterades vid mässan var att kunder ofta förvarar flera olika ankare på båten för olika 
förhållanden.  
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För att lösa denna problematik söktes ett koncept som i sin utformning var modulariserbar 
med olika modulvarianter för blad och arm.  

Figur 20. Koncept III för modulariserbart ankare. 

Tanken var att skapa en arm anpassad för blad av olika storlekar, se Figur 20. En lösning som 
potentiellt också innefattade paketering i platta paket. Något som underlättar transporter samt 
handahavande av produkten för såväl slutkund som butik.  

2.2.4 Möte med NOA 
I samband med konceptgenereringen bokades ett möte med NOA in. Vid mötet presenterades 
resultaten från förstudien samt de tre koncepten, för utvärdering och diskussion.  

Vid mötet framkom att huvudfunktionen som erbjöds i Spine var intressant med sin USP som 
skulle kunna ge den en konkurrensfördel men att det var tveksamt om den hade tillräcklig 
kommersiell genomslagskraft. Marknaden var konservativ och risken fanns att efterfrågan på 
den adderade funktionen var liten.  

Ray, med sin alternativa produktionsmetod och enkla konstruktion tilltalade, Stefan samtidigt 
som det konstaterades att fokus i Koncept III kunde läggas på slutkunden istället för de 
problem som uppstod i butiker när det kom till förvaring och transport. Alternativet ansågs 
vara att Koncept III modifierades till att utgå från en demonterbar arm för att förenkla 
användarens förvaring. I relation till rådande koncept med en arm som skulle vara kompatibel 
med fler blad. 
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2.3 Konceptval 
För att gå vidare i projektet söktes en konvergerande metod för att ta ett beslut om 
vidarutveckling. Att använda sig av en relativ beslutsmatris var vid tillfället inte intressant då 
denna skulle ge bättre resultat och mer kunskap fanns kring ankarets fästegenskaper och 
dylikt. Den metod som valdes var kriterieviktsmetoden, då jämförelsen gjordes mellan tre 
egna koncept. 

De kriterier som sattes upp var tillverkning, USP, platta paket, förvaring på båt, 
aluminiumsprofiler, pris, marknad, fästförmåga, användarvänlighet, vikt och storlek. Dessa 
var baserade i den förstudie som genomförts samt med NOAs önskemål och 
produktionsmöjligheter i åtanke. Kriterierna har även blivit viktade på en femgradig skala där 
1 inte är särskilt viktig och 5 väldigt viktig. Se Bilaga 4.  

Figur 21. Diagram över resultat från kriterieviktsmetoden. 

Utifrån dessa kriterier graderades de tre koncepten och där Koncept III genererade bäst 
resultat, se Figur 21. Från mötet med NOA diskuterades ifall detta koncept borde modifieras 
för att fokusera mer på slutkunden och mindre på butiksförvaring. Modifikationerna 
genomfördes och konceptet innehöll således inga utbytbara blad utan enbart en avtagbart arm. 
I och med detta saknade konceptet någon tydlig USP och möjligheten att kombinera flera 
olika koncept togs i beaktande. Koncept IIIs egenskap, att vara demonterbart, applicerades på 
Spine och Ray. Utifrån dessa nya koncept gjordes en ny kriterieviktsmatris med samma 
kriterier.  
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Figur 22. Diagram över resultat från kriterieviktsmetoden med modifierade koncept. 

De modifierade koncepten genererade nya och bättre resultat där kombinationen av Ray och 
Koncept III gav högst totalsumma i valda kriterier, se Figur 22. Observationer från Allt för 
sjön visade att bakomvarande problematik som grundat konceptet Spine inte var av särskilt 
stor karaktär och konceptet valdes således bort. Det modifierade Koncept III saknade nästan 
helt USP då det finns liknande ankare på marknaden, men i kombination med Ray 
genererades ett ankare som både hade unika egenskaper samt var användbart. Med detta som 
grund valdes den sistnämnda kombinationen att arbeta vidare med för att ta fram ett slutgiltigt 
koncept. Kombinationen Ray och Koncept III vidareutvecklades under namnet Ray. 

2.4 Konceptutveckling 
Konceptet Rays fortsatta utveckling delades upp i tre delar; blad, armar och fästen. Arbetet 
med detta skedde parallellt för att få en så effektiv process som möjligt. För att modularisera 
utvecklingen krävdes även ett gränssnitt mellan dessa delar vilket lades i fästet. På så sätt 
kunde armarnas och bladets utformning bestämmas oberoende av varandra.  

Inför utvecklingen bestämdes att konstruktions- och tillverkningsmetoden baserades i plåt, att 
yttre dimensioner skulle sättas för att motsvara bladytan hos ett Delta-ankare anpassat till en 
tolv meter lång båt, att armarna skulle vara både monter- och demonterbara och att produkten 
levererades i ett platt paket.  

2.4.1 Blad 
Bladet är i de flesta fall, tillsammans med armen, en av två huvudkomponenter i ett ankare. 
Bladet är det första som har kontakt med botten och det är också den del av ankaret som 
bidrar mest till dess fästfunktion. Grundformen med en spets och fästpunkt samt en konkav 
ovansida, likt en spades, sattes redan i konceptgenereringen och byggde på förstudien i 
allmänhet och dragtesterna från Allt för sjön i synnerhet, se Figur 17.   

Olika teorier kring vad det var som gjorde att ett blad fäste diskuterades men vid flera 
tillfällen kunde inget konkret fastslås. För att undersöka vilka teser som var 
verklighetsförankrade och vilka som var felaktiga genomfördes tester. Dessa tester baserades 
på utskurna plåtblad i skala 1:3 som bockades för att svara mot de olika teorierna. På dessa 
plåtblad fästes sedan identiska armar.  



17 

Vid tester av de olika teorierna användes tidigare bladprototyp utan applicerad teori som 
referenspunkt gentemot den nya modellen där den nya tesen var applicerad. Dessa jämfördes 
genom att miniatyrankarna lades på sand och fästes i var sin ände av en tunn cylinder med 
hjälp av en tråd.  På cylinderns mitt ansattes en kraft i dragriktningen och med hjälp av 
skillnader i motstånd klargjordes vilken utformning som fäste bäst, se Figur 23. 

Figur 23. Metod för dragtester. 

Inledningsvis fastslogs att ett blad med en konkav v-form som utsätts för en dragkraft 
kommer att dras längs ena sidan eftersom bladets utformning ger en instabil mittpunktsbalans. 
För att få ankaret att gräva nedåt i dragriktningen behövdes ingreppskraften placeras i spetsen 
av ankaret. Första steget för att uppnå detta gjordes genom att utforma bladet med två vinklar. 
Detta gav två fästpunkter istället för en hel linje, se Figur 24. 

Figur 24. Första versionen av bladet, med dess vinklar. 
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För att få bladet att ta upp mer sand samt för att skapa en mjukare formgivning, ändrades den 
bakre kanten till att bli en sammansättning av en bruten radie, se Figur 25. Denna utformning 
möjliggjorde även den rullfunktion som gjorde att ankaret alltid vände sig rätt på botten, en 
funktion som tas upp i detalj under rubriken 2.4.2 Armar.  

Figur 25. Andra versionen av bladet, med dess rundade bakände. 

Det framtagna bladet grävde initialt ned sig i sanden men efter en viss sträcka vände det och 
började dra sig uppåt. För att ändra detta beteende bockades den bakre delen av bladet upp 
vilket gjorde att bladet fortsatte ned i botten. Se Figur 26. 

Figur 26. Tredje versionen av bladet, med ytterligare bockning. 



19 

För att få bladet att initialt fästa snabbare gjordes två modifikationer, det ena var för att bladet 
inte skulle fästa vid den bakre fästpunkten, den andra för att det skulle fästa bättre på den 
främre fästpunkten av bladet.  

Se Figur 27. Fjärde versionen av bladet, med de bockade flikarna samt den bockade spetsen. 

Den ena modifikationen var utformningen av två flikar i bakre änden av bladet, en på varje 
sida, som bockades ned. Det skapade en motståndskraft vid den bakre fästpunkten, rätade upp 
ankaret till en snävare vinkel mot botten innan infästning samt balanserade upp ankaret när 
det väl fästs i botten och drogs under sanden. För att sedan framhäva den främre 
infästningspunkten ytterligare bockades spetsen ned, se Figur 27. Detta visade sig ge två 
fördelar. Dels greppade bladet snabbare initialt och dels samverkade denna bockning med den 
bakre för att greppa ännu hårdare. 

2.4.2 Armar 
Konstruktionen av armarna utgick från den tidigare satta bladutformningen. Det valda bladet 
utvecklades också med en tänkt dragpunkt för bästa möjliga funktion. För att vara säker på att 
denna punkt verkligen var den bästa möjliga så modifierades den använda armen. Det gjorde 
den anpassningsbar och det blev möjligt att testa näraliggande dragpunkter. Efter att ha dragit 
prototypen i olika punkter i ett tänkt xy-plan stod det klart att den första punkten, för vilken 
bladet utformas, var den som fungerade bäst. Detta var således den dragpunkt vilken önskades 
behållas i utformningen av armen.  Utöver denna avgränsande riktlinje fanns även tanken på 
att lösa det problem som uppstår då ankaret hamnar upp och ned på botten, som även det var 
en del av bladutvecklingen. Genom rätt relation mellan geometri och tyngdpunkt söktes en 
lösning där ankaret enbart kunde ställa sig med bladets undersida mot botten. 
Förutsättningarna som behövdes tas i beaktande vid utformning av armarena var nu 
definierade. 



20 

Figur 28. Exempel på några av de armformer som testades. 

För att rörelsen som uppstod då ankaret hamnar upp och ner, och bladets rundade bakände 
utgör sin funktion, skulle fortskrida utefter armparet var det viktigt att dessa hade rätt 
geometrisk form. Denna form antogs till en början vara krökt i en båge för att sedan gå 
aningen nedåt mot ankarets infästning. Olika varianter, se Figur 28, skars sedan ut i plywood 
med hjälp av laserskrivare och monterades i tur och ordning på det valda bladet för att 
analysera vad som fungerade bäst. Det visade sig att grundteorin delvis var rätt, men också att 
det var viktigt att bågen började med en bakåtriktad kurva för att undvika ett läge där ankaret 
kunde balansera på blad och arm utan att vända sig rätt. Dessutom ansågs det viktigt att 
resterande del bestod av en så jämn och cirkellik form som möjligt.  

Figur 29. Fungerande armutformning som vände ankaret rätt. 

Efter ett stort antal armtester, där skillnaderna blev mindre och mindre, hade en utformning 
som uppfyllde önskemålet tagits fram. Armen, tillsammans med bladet, var nu konstruerad på 
ett sätt som gjorde det omöjligt för ankaret att på en plan yta ligga upp och ner. Se Figur 29.  
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Figur 30. Spänningsfördelning för armen. Godstjockleken var 8 mm per arm och den kraft 
som appliceras i dragpunkten hade storleken 22000 N. 

Vidare analyserades armparet i simuleringsmjukvaran Ansys. En kraft ansattes i dragpunkten 
samtidigt som delarna som skulle fästas i bladet var fast inspända. Se Figur 30. Resultatet 
visade att den maximala spänningen på över 600 MPa var högre än önskat och 
konstruktionsmässigt orimlig. Små formförändringar gjordes sedermera på insidan av armen 
utan att ge tillräckligt stora resultat. Se Bilaga Rund Arm Dim 
Här beslutades att frångå egenskapen att ankaret alltid vände sig rätt eftersom alternativet med 
en rejält förstärkt arm skulle medföra förändringar som ansågs negativa för ankaret. 
Framförallt hade bladet behövts överdimensioneras för att kompensera för den förflyttade 
tyngdpunkt som var viktig för ankarets fästfunktion. Detta hade lett till en markant ökning av 
produktens totala vikt och storlek. Vilket ansågs strida mot det uttryck som ankaret önskade 
utstråla.  

Figur 31. Armgeomterin sammanfaller med kraftriktningen. 
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Då beslutet att inte fortskrida med den runda armen togs påbörjades en ny utvecklingsprocess 
där fokus låg på att konstruera ett armpar med en, ur ett hållfasthetsperspektiv, god 
utformning. Grundtanken var nu att låta geometrin följa samma riktning i vilken den verkade 
kraften antogs angripa, se Figur 31. På så sätt utnyttjas hela armen i upptagandet av kraften. 
Med stor radie i bockningar och rundade hörn minskar de kritiska brottanvisningarna och 
armarna kan hantera större påfrestningar. Även utformningen av denna arm genomgick en 
mängd iterationer, med små ändringar som till slut ledde till en slutgiltig konstruktion Se 
Figur 32. 

Figur 32. Slutgiltig armutformning. 

De två armarna fästes i varandra i tre infästningar längs med armen. En i närhet till 
dragpunkten och de andra två längre bak på komponenten, där kraftpåfrestningarna var större. 
Se Figur 32. 

2.4.3 Fäste 
Då den slutgiltiga utformningen av bladet och armarna var klar kvarstod det att ta fram en 
lösning för att fästa dessa i varandra. Denna infästning skulle fungera på ett sätt som gjorde att 
armarna enkelt kunde avlägsnas från bladet för att göra demonteringen av Ray så smidig som 
möjlig. Utöver detta fanns även kravet på att inte använda sig utav svetsning vid tillverkning i 
iakttagande. Önskningar fanns även att addera så få tillverkningssteg och metoder som möjligt 
samt att ej frångå den huvudsakliga tillverkningsmetoden, vattenskärning. 

Till en början undersöktes möjligheten att med hjälp av spår i plåten, både på blad och på 
armar, utforma en infästning som fungerade genom att de olika komponenterna roterades på 
plats, relativt till varandra. Rotationen låstes sedan då armarna kopplas samman. Ett problem 
uppstod då konstruktionen krävde mycket material på undersidan av bladet som i sin tur 
skulle försämra ankarets huvudfunktion. 
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Figur 33. Infästningslösningar baserades på bockning, skruvar eller en kombination av de 
båda. Till vänster ses den skärprofil som erfordrades i plåten för respektive metod.   

Att konstruera en infästning som enbart byggde på vattenskärning fick anses orealistiskt och 
processen gick vidare med ytterligare produktionsmetoder i åtanke. Ett antal lösningar 
diskuterades, se Figur 33. Att bocka armarna och på så sätt utforma infästningen var något 
som sågs som en fördel då bockning redan användes vid tillverkningen av armarna. Dessa 
lösningar använde sig, precis som de enbart skurna varianterna, av armarnas infästning i 
varandra för att låsa rörelsen som var möjlig vid montering. Närmare studier av bockning som 
tillverkningsteknik visade dock att det skulle uppstå problem vid de små radier som krävdes 
för att denna metod skulle fungera optimalt.  

Vidare undersöktes möjligheten att addera en komponent och dela upp monteringen i två 
moment, där den ena enbart skedde innan första användandet av ankaret. På det här sättet 
kunde en hög hållfasthet bevaras trots att storleken på fästet förminskades och i det stora hela 
placerades på ovansidan utav bladet. NOAs erfarenhet kring aluminiumprofiler stod som 
grund då tankarna på en profil, som adderad komponent, formades. Vid besöket hos 
Profilgruppen i Åseda och i samråd med erfarna konstruktörer konfirmerades att en sådan 
profil skulle fungera även i praktiken samt att legeringen EN-AW 6082 skulle svara mot 
kraven, se Figur 34. EN-AW 6082 är en legering som används vid bärande konstruktioner och 
i marina system. Legeringen ger sämre yttoleranser än svagare legeringar som 6061, men då 
inga höga toleranskrav krävdes för konstruktionen var detta inte ett problem.  



24 

 Figur 34. Aluminiumprofil i vilken armen och bladet fästs. 

Profilen monteras på armen med hjälp av fyra skruvar och tillhörande mutter, föresedd med 
NOAs insex-huvud, och är permanent även vid demontering och förvaring av ankaret. 
Systemet skjuts sedan på plats via att spår i bladet där profilen kan löpa.  

Figur 35. Vinkeln mellan bladets spår som låser armarnas position. 

Tack vare den relativa vinkeln mellan de spår som skurits ut ur bladets låses armarnas 
position och rörelse då de fästs i varandra, se Figur 35. Då ett ankare i huvudsak påverkas av 
krafter i en ledd, från bakänden, genom armen och vidare i dragriktningen, var spår som 
mynnade ut i motsatt riktning på bladet en väl lämpad geometrisk lösning som en del av 
infästningen. Återstoden av krafter som påverkade ankaret verkade uppåt eller åt sidan, till 
exempel då man vill lossa från botten. Rakt bakåtriktade krafter förekom aldrig när produkten 
användes på det sätt som avsågs. 
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Figur 36. Profilen med dess spår för blad och arm, monteringshål och kompensationsspår för 
en jämn godstjocklek. 

Profilen konstruerades med en genomgående jämn godstjocklek för att underlätta vid 
extruderingen. Varierande godstjocklek påverkar materialets hastighet och kraft genom 
verktyget och ger defekter i den färdiga profilen. Efter extruderingen kapas profilen i önskad 
längd och monteringshål för armen borras, se Figur 36. 

2.4.4 Montering 
Monteringen av Ray delades upp i två moment. Ett som utfördes av slutkunden inför första 
användningen och ett som var tänkt att göras mellan de gånger som ankaret användes.  

Figur 37. Montering av profilen på armen som görs innan första användandet. 

Ray levereras i ett platt paket och det första användaren gör är att montera de två profilerna på 
varsin arm, se Figur 37. Vid demontering lämnas dessa monterade vilket medför att detta 
moment endast görs en gång per ankare. Profilerna monteras med insex-skruv som levereras i 
två komponenter per monteringsanvisning. Dessa komponenter fäster i varandra från varsin 
sida av armen. 
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Figur 38. Armarna, med de monterade profilerna, skjuts på bladet via spår i detsamma. 

Efterföljande moment utförs mellan användanden och är reversibelt, vilket gör ankaret 
demonterbart. Armsystemen, som består av arm och profil, skjuts på plats på bladet i de spår 
som löper från bakre änden på detsamma fram mot den yttersta bockningen. Se Figur 38. 

Figur 39. Vagnsbultarna som låser konstruktionen. 

Till sist fästs armarna i varandra med tre vagnsbultar, även dessa är tvådelade insex-varianter. 
Se Figur 39. I och med detta steg låses hela konstruktionen och den rörelse som tidigare var 
möjlig i spårens riktning säkras.  
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De komponenter och funktioner som användes i konstruktionen av fästet utformades för att 
montering och demontering av Ray skulle vara så enkel som möjlig. De skulle kunna utföras 
med enkla verktyg på båt samt gå snabbt och vara lättförståeligt så att användaren inte väljer 
att avstå funktionen.  

2.4.5 Dimensionering och materialval 
Ur hållfasthetssynpunkt gjordes valet att fokusera på två av ankarets komponenter, armarna 
och fästena. Anledningen till det hade med dess, i jämförelse med bladet, avancerade 
geometri att göra. Geometriska förändringar, speciellt om de sker på en liten yta, tenderar att 
binda spänningskoncentrationer och fungerar som brottanvisningar. Dimensioneringen 
förväntades leda till en grund på vilken materialval samt val av godstjocklek kunde göras. 
Som utgångspunkt och riktmärke i undersökningen valdes metall i både arm och fäste. Den 
kraft som lades på komponenterna i simuleringsmjukvaran Ansys utgick från ett tänkt verkligt 
scenario där en tolv meter lång båt ankrade i storm. Kraften på ankaret uppgick då till 10000 
N och verkade i armens dragpunkt med en vinkel lik den som uppstår då utsläppt ankarlina är 
fem gånger bottendjupet. [Yachting Monthly, 2009] 

Plåtens godstjocklek antogs vara 6mm och olika geometriska utformningar på armarna 
undersöktes. Till en början gjordes testerna med krafter som motsvarade ankring i orkan, 
vilket mer än fördubblade de krafter som uppkom vid storm. Då ankring i orkan inte ansågs 
vara ett normalt användande sänktes vindstyrkan med motiveringen att användaren skulle 
använda ett större ankare vid dessa tillfällen. Resultat av dessa tester finns dock, och kan ses i 
Bilaga 6.  

Figur 40. Ekvivalent spänning i arm. Fastspänd i de tänka fästena 
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Orkantesterna gav trots detta en bra bild över vilka utformningar som torde innebära bäst 
hållfasthet. Den arm med lägst spänningsmaximum belastades därmed med de tänkta 
krafterna och resultatet går att se i Figur 40. Slutsatsen från dimensioneringen var att den 
antagna godstjockleken var lämplig och att många metallers sträckgräns då översteg de högsta 
spänningarna som uppkom i armen. Det betydde att man fick ett materialval med många 
valmöjligheter.  

Figur 41. Ekvivalent spänning i fäste. Spänningskoncentrationer syns tydligt runt 
infästningarna.  

Vidare gjordes samma tester för fästena. Här sattes den antagna godstjockleken till 5mm och 
kraften leddes genom armen ner till komponenterna som skulle dimensioneras. Resultatet 
visade tydligt att fästets yttre dimensioner var väl tilltagna och att det var runt infästningarna 
som de största spänningskoncentrationerna kunde lokaliseras, se Figur 41. Den maximala 
spänningen ansågs tillräckligt låg för att de, på förhand, satta måtten skulle användas. 
Materialval kunde nu göras på bra grunder även för fästena.  

När det kom till materialval fanns det, på förhand, två huvudkandidater. Det ena var 
korrosionsbehandlat stål som är ett väl lämpat material i den aktuella tillämpningen. Stål var 
ett beprövat ankarmaterial som skulle tas emot väl av de ibland konservativa båtägarna. Stål 
har goda hållfasthetsegenskaper och med förbehandling fungerar det även väl i marina 
miljöer.  
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Figur 42. Jämförelse mellan sträckgräns för stål, rostrfritt stål och 5083-H24. 

Det andra alternativet var en aluminiumlegering i form av saltvattensbeständig plåt, 5083-
H24. Ett material som väl passar NOAs profil, väger lite, är lätthanterligt och dessutom, i sitt 
grundutförande, är mycket korrosionsbeständigt. Det är en anlöpt legering med bra 
formbarhet som används i bärande konstruktioner för marina system.  Rätt val av legering 
gjorde det även möjligt att med rimlighet kunna jämföra aluminium med stål. Se Figur 42. 

Valet av material föll på aluminiumlegeringen. Den något lägre sträckgränsen ansågs vägas 
upp av materialets fördelar tillsammans med det faktum att aluminium är något mer flexibelt 
än stål. Detta var en fördel då en ankrad båt i regel ändrar drivriktning under en ankring och 
att ett flexibelt ankare här är mer följsamt än ett stelt.  

Till sist återstod det att bestämma bladets tjocklek. Då bladet, med sin relativt enkla geometri, 
inte var en svag punkt i konstruktionen dimensionerades detta utifrån en önskad tyngdpunkt i 
ankaret samt med bockningen i åtanke. Ankarets förmåga att fästa vid botten blir bättre ju 
längre ner i konstruktionen den totala tyngdpunkten är placerad vilket betyder att en tjockare 
plåt fungerar bättre än en tunn. Tjock plåt innebär dock att stora bockningsradier och 
framförallt ett tyngre ankare, vilket inte var önskvärt.   

Figur 43. Tyngdpunktsplacering. 

Bladets godstjocklek sattes till 8 mm. Detta ansågs vara en dimension som lämpades bäst med 
de förutsättningar som rådde. Bockningsradien var tillräckligt liten, ankarets vikt hölls på en 
rimlig nivå och tyngdpunktens placering gjorde att ankaret behöll sina fästegenskaper. Se 
Figur 43.  
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3 Slutgiltig lösning 

Den slutgiltiga lösningen, Ray, är ett monterbart ankare helt tillverkat i naturligt anodiserat 
aluminium med plåtbaserade huvudkomponenter och fästen konstruerade av profiler. Ett 
ankare som är gestaltat för att se lätt och smidigt ut samtidigt som det skapar en känsla av att 
vara robust och pålitligt. Ankaret var även utformat för att passa i ankarspel samt för NOA 
Ankarhållare. Se Figur 44 och Bilaga 7. 

Figur 44. Slutgiltig lösning.

Ankaret utformades, likt många andra på marknaden, för att passa de flesta bottnar. Styrkan 
ansågs dock ligga i de lite hårdare ler- och sandbottnarna där det med sin tunna profil med 
fördel skar ner i den kompakta ytan och fäste. En svaghet torde vara dybottnar där geometrin i 
sig inte hade lika stor betydelse, här handlade det snarare om att låta ankringsredskapet sjunka 
djupt ner i dyn, med hjälp av en hög densitet.  
Ankaret var till en början tänkt att i sin helhet fungera som ett substitut till andra mångsidiga 
ankare och behövde därmed tillverkas i ett antal storlekar som spände över samma spann som 
dessa. Allt eftersom processen fortlöpte och konceptet utvecklades förflyttades dock fokus. 
Istället för att rikta sig till, och ha alternativ för, alla båtstorlekar gjordes valet att koncentrera 
sig på de mindre. Då detta segment innehåller de vanligaste båtarna i Sverige minskade inte 
antalet intressenter märkvärt. Däremot kunde tillverkningskostnaden sänkas då ankaret 
produceras i färre serier.  
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Figur 45. Rays två grundstorlekar. 

Ray beslutade tillverkas i två storlekar, se Figur 45, där storlekarna utgick från den plåt i 
vilken dom var tänkt produceras. För det större ankaret valdes tjockleken på bladet till 8 mm 
och armarna till 6 mm. Samma plåt, som i dessa armar, användes sedan i den mindre 
variantens blad för att minska spillbitar. En tredje plåt, med godstjockleken 4,5 mm, behövs 
till sist för det minsta ankarets armar. Det stora ankaret vägde 2,7 kg och det lilla 1,8 kg. Att 
jämföra med Deltas galvaniserade stålankare med motsvarande egenskaper, som vägde 10 
respektive 6 kg.  

Figur 46. Produktlogotypen för Ray. 

Namnet Ray, som hade funnits med i processen sedan konceptgenereringen, grundade sig i 
ankarets utseende. Ett utseende som, speciellt i de tidiga utformningarna, ansågs påminna om 
den rocka som lever i tropiska vatten, Mantan. Trots en del modifikationer kan likheter ses i 
grundformen och bladet, som utformades likt mantans vingar. Detta togs även tillvara på i 
skapandet av produktlogotypen där formen integrerats i bokstaven y, se Figur 46. Namnet 
passade, med sin tydliga marina koppling, ett ankare väl.  
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Figur 47. Ankaret förvarat på båt. 

Ray var tänkt att levereras omonterat till slutkunden, i ett platt paket. En detalj som gav flera 
fördelar både för primär och sekundäranvändare. Paketet var, i förhållande till alternativet, 
enkelt att transportera och förvara i butik. Här gjorde ankarets relativt korta armar paketet 
betydligt mindre. Vidare var slutprodukten på en båt konstruerad för att vara både 
demonterbar som monterbar. I delar tog ankaret väldigt liten plats vilket gav fördelar för båtar 
med begränsat utrymme samt för de båtägare som var i behov av ett reserv- eller extraankare. 
Se Figur 47. För att ingen information kring ankaret skulle gå förlorad mellan konstruktörer 
och primäranvändare medföljer en handbok i paketet som ankaret levereras i. 

Som följd av dess reducerade vikt var ankaret ytterst lätthanterligt vid ankring, rengöring och 
förvaring. Eftertraktade egenskaper för alla båtägare som inte äger ett ankarspel. Materialvalet 
ger även upphov till en mjukare kraftöverföring vid ankring på svaj. 
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Figur 48. Slutgiltigt blad med rundade hörn. 

Bladets utformning, i samverkan med armarna, var noga analyserat för att ankaret ska fästa 
ordentligt på botten. Där rundade hörn vid spåren för infästningarna gjorde monteringen 
enklare. Dessa rundningar placerades i ena hörnet av spåren för att, trots att det var omöjligt, 
ge en känsla av att armarna inte skulle glida ut. Bladets bakre del samt de nedvikta flikarna 
var även rundade för att inte skada båt eller användare. Se Figur 48. 

Figur 49. Korrekt fäst bojlina på ankaret. 

Vid ankring med förhållanden som ger risk för att ankaret fastnar eller i närheten av andra 
båtar som ligger för ankar fästs en bojlina runt armarna och genom hålrummet mellan dem för 
att sedan löpa upp längs ankarets baksida. Denna används sedan som markering för ankarets 
position och vid behov som dragpunkt för att lossa inkilat ankare. Se Figur 49.  
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Figur 50. Modellen i skala 1:2. 

I slutet av projektet tillverkades en modell i skala 1:2, detta för att enklare visa på Rays 
funktioner på kandidatsexamens-utställningen KEXPO på KTH, se Figur 50. Modellens blad 
och armar tillverkades i vattenskuren aluminiumplåt som sedan bockades till önskad form, se 
Bilaga (Ritningar) 8. Aluminiumprofilerna ersattes av plastdetaljer, tillverkade i en 3D-
skrivare, med samma dimensioner som slutprodukten. Då modellen tillverkades med samma 
metoder som en tänkt slutprodukt kunde alla tänkta egenskaper realiseras. Dessutom gav detta 
modellen en känsla, vad gäller tyngd och förhållanden, som väl överstämde med hur en 
slutgiltig och verklig produkt skulle kännas.  
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4 Diskussion 

Det faktum att deltagarna innan projektet inte hade någon större erfarenhet inom området 
ankring kan ses som en belastning, men i vissa fall även en fördel. Detta medförde att detaljer 
ifrågasattes som vana båtägare tog för givet. Det gav även en större designfrihet i projektets 
början då deltagarna inte var lika begränsade [Janhager Stier, 2015]. I andra avseenden var det 
däremot en nackdel då extra tid behövde läggas på att samla kunskap som var svår att hitta. 
Exempelvis kunde deltagarna vid tiden för förstudien inte själva genomföra en ankring då 
detta skedde på vinterhalvåret.  

Under förstudien granskades ett flertal olika patent, men på grund av tidsbrist kunde inte alla 
patent av ankare granskas. Dessa patent var i huvudsak utfärdade i USA och inga större 
begränsningar sågs vid försäljning i Sverige. 

Intressenters inställning till aluminium var genomgående negativ. Frågor ställdes om ett 
ankare i aluminium skulle sjunka samt hur mycket ett så lätt ankare skulle påverkas av 
vattenströmmar. För att bemöta denna okunskap utformades ankaret dels för att se robust ut 
men diskussioner fanns även kring ifall dess lätta vikt skulle framhävas eller inte. En lösning 
för att få ankaret att upplevas som tungt skulle vara att tillverka det i svartanodiserat 
aluminium. Även möjligheten att färga ankaret i en accentfärg till de som observerades under 
mässan Allt för sjön undersöktes. Idéerna annullerades då ankaret ändrade målgrupp till 
båtägare med mindre båtar. Valet gjordes att istället framhäva denna egenskap då den borde 
ses som en fördel. 

Processen att utveckla ett ankare, som på en plan yta alltid skulle vända sig rätt och ställa sig 
på bladet, var långt gången innan det visade sig att konstruktionen inte skulle hålla för de 
belastningar ett ankare utsätts för. Idén fick således frångås. Undersökningen visade dock att 
detta var geometriskt möjligt. 

Under processen diskuterades ifall en förstärkning skulle ske vid bladets spets i form av en 
extra plåt. Detta skulle ändra tyngdpunkten fördelaktigt, vilket tester visade, och innebära en 
bättre infästning i botten samt ge bättre motståndskraft vid belastning. Sammanfogningen 
mellan blad och plåt skulle enklast göras med svetsning men eftersom  det inte var ett 
alternativ lades idén åt sidan på grund av tidsbrist.  

På grund av det valda kundsegmentet, båtägare med mindre båtar, beslutades att konstruera 
ankaret i två storlekar. Detta kändes tillräckligt för den tänkta marknaden. Skulle det däremot 
vara så att behovet fanns även för större modeller var detta inget som ansågs vara något 
problem. Modifikationer skulle då göras på ankarets alla dimensioner och ankarets 
egenskaper skulle bestå. Det man dock kan tänka sig är att ett väldigt stort ankare inte har 
någon nytta av att vara monterbart, eftersom en montering hade varit svår att utföra. Det fanns 
en viss osäkerhet i hur tjock aluminiumplåt reagerar vid bockning. Kanske behöver värme 
adderas i processen för att göra materialet mer anpassningsbart. 

Ursprungligen önskades att en modell i full skala tillverkas för att kunna genomföra grundliga 
tester vid en  vidareutveckling samt för att få en helhetsuppfattning av ankaret vad gäller vikt 
och volym. Det fanns även en önskan att tillverka modellen i plåt för att få erfarenheter av 
aluminiumplåts egenskaper vid bockning. Vid samråd med Tomas Östberg framgick det dock 
att de maskiner som var tillgängliga på KTH inte skulle klara av att bocka önskad 
godstjocklek, 8mm för blad och 6mm för armar, samt att materialåtgången skulle blivit 
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onödigt stor. Modellen tillverkades i skala 1:2 då möjligheten fanns att bocka 3mm 
aluminiumplåt, vilken applicerades på både armar och blad. Detta i samband med de 3D-
utskrivna infästningarna, i plast, gjorde att modellen inte kunde göra sig rättvisa vid 
dragtester. Framförallt eftersom tyngdpunkten och flexibiliteten i denna inte riktigt stämde 
överens med den verkliga produkten.  

4.1 Fortsatt arbete 
Det fanns, i projektet, inte tid att behandla ankarets alla aspekter. Nedan redogörs för de som 
ansågs vara intressanta att till en början arbeta vidare med. I händelse av fortsatt arbete. 

Bladet är i sin utformning väl anpassat för att fastna på botten med god fästförmåga. Men om 
enklare tillverkning, för att uppnå en billigare produkt, skulle önskas går det att förenkla. Det 
som då krävs är att lokalisera de former där tillverkningspriset inte anses väga upp fördelarna. 
Revideringar som skulle behöva göras med representanter från NOA samt med eventuell 
underleverantör.  

Då armarna på Ray, i de flesta fall, är påtagligt kortare än andra ankares fanns en viss 
osäkerhet på om ankarets dragpunkt, nära tyngdpunkten, var optimal. Trots att tester gjordes 
på detta kunde det vara så att den satta punkten var den bästa i dess närhet, men att det fanns 
andra punkter i dragriktningen som skulle vara att föredra. För eventuellt fortsatt arbete bör 
denna dragpunkt utvärderas mer genomgående. Detta skulle vara enklare att göra med den 
slutgiltiga modellen i relation till de tester som utfördes i konceptutvecklingen. 

Angående de olika infästningarna ansågs de dimensioneringar som gjorts inte vara tillräckliga 
för att med säkerhet kunna säga att konstruktionen skulle hålla för önskad belastning. 
Speciellt krävde skruvarna som fäster armarna i varandra, tillsammans med dess placering, 
vidare analysering. Då den största kraft som uppkom på dessa infästningar var den som ville 
dra isär armarna fanns tankar på att avlägsna de bakre skruvarna, eftersom kraften var störst 
längst bak i armen. Istället kunde möjligheten till att använda sig av färre skruvar, placerade 
långt fram på armen, undersökas. Alternativt kunde infästningen kombineras med den 
schackel, i vilken ankaret fäster i draganordningen. 

Valet av vagnsbult gjordes för att underlätta monteringen och låsa rotationen så att 
användaren enbart behövde ett verktyg. Detta medför dock påfrestningar på armen och det 
befarades att det utskurna hålrummet i armen skulle deformeras efter slarvig användning. 
Dessa skruvar är en detalj att fundera ytterligare på.  

Alternativet att utföra sammanfogningen av fästet och armen redan i fabrik, då detta moment 
endast skedde en gång per ankare, skulle möjliggöra andra infästningsmetoder som 
nitförband. Detta skulle innebära en mer hållbar och en billigare konstruktion.  

Då fästet var gjort som en aluminiumsprofil är verktyget för framtagningen av detta en stor 
engångskostnad. Vid två storlekar på ankaret skulle olika tjocklekar på plåt förekomma vilket 
skulle leda till att två profiler, och således två verktyg, krävas för att matcha dessa. Om man 
däremot använde sig av den största profilen i kombination med distanser även för det mindre 
ankaret skulle detta undvikas helt. Detta skulle även medföra mindre spillbitar då 
aluminiumsprofilernas kapningar kunde optimeras för de två olika längderna. 

Eftersom produkten är anpassad för att monteras av kunden finns intresse att tydliggöra denna 
montering. Lösningar med markeringar som används för att göra det diskuterades till exempel 
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kunde monteringsriktningar visualiseras eller markeringar mellan olika komponenter av 
ankaret som vid montering sammanfaller göras. Förtydligande av montering är även tänkt att 
behandlas på förpackning samt i medföljande handbok, något som även behövde utformas. 

Vidare är en djupgående kostnadsanalys av intresse, speciellt för det berörda företaget. Denna 
analys skulle användas som beslutsunderlag för ett flertal olika vägskäl samt vidare arbete.  
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5 Slutsats 

I slutsatsen har krav och önskemål på produkten, tagna från kravspecifikationen, utvärderats 
mot den slutgiltiga lösningen. Se Bilaga 2. 

• Produkten är för kunden monterbar med standardverktyg
• Kunden kan montera ankaret med två händer
• Kunden kan demontera ett färdigmonterat ankare på under en minut, i en båt
• Slutkonceptet har flera marknadsfördelar
• I slutlösningen finns infästning för bojlina
• Ankaret intar inte rätt position då det använnds på en plan yta
• Produkten är dimensionerat för ett ankarspel
• Svetsning används inte som sammanfogningsmetod
• Ankaret är konstruerat för att levereras i ett platt paket till kunden
• Tillverkninsmetoden är anpassad för NOA med hjälp av underleverantör
• Produktens utformning är likvärdigt med ett stålankare och utgör ⅓ av dess vikt
• Ankaret är anpassat för att inte korrodera vid användning
• Ankaret är konstruerat i aluminium
• Konstruktionen för ankaret innehåller aluminiumsprofiler
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7 Bilagor 

Nedan följer de bilagor som har behandlats i rapporten. Bilagorna är listade i den ordning som 
de behandlas och nämns. 
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Bilaga 1. Sjöhistoriska 
Besöken på båtmässan och i butiker, tillsammans med State Of the Art-studien, hade gett en 
bra bild över hur dagens ankare fungerade, användes och såg ut. För att få en bättre förståelse 
för varför detta var fallet och varför ankare följt denna utveckling gjordes ett besök på 
Sjöhistoriska på Djurgården i Stockholm. I muséets bibliotek fanns böcker och tidsskrifter 
med ankarets historia, tester och funktionsberäkningar.  
Framförallt påvisades ankarets egenskaper genom tiden, från de första fastbundna stenarna till 
stockankaret som byggde på delvis vikt och delvis geometri, till nutidens moderna 
formbaserade stålankare. Se Figur Adam1. 

 
Figur 1. Ankarutformning genom historien.   
 
En tydlig fördel med att ankarets vikt har fått mindre och mindre betydelse allt eftersom tiden 
har gått är att det nu går att konstruera lätta ankare som samtidigt har mycket bra 
fästegenskaper. Detta gynnar främst de ägare av mindre båtar som ofta inte har ett ankarspel 
och måste hantera ankaret manuellt.  
  



1 
 

Bilaga 2. Kravspecifikation 

Bakgrund 
Ett ankare är ett fundamentalt redskap för en båtägare. De flesta av dagens ankare är 
tillverkade i korrosionsbehandlat stål, väl anpassat för marint bruk. Problem uppstår vid 
hanteringen av dessa ankare som på grund av materialet är väldigt tunga. Det mest populära 
aluminiumankaret på marknaden ansågs svårhanterliga med dess rörliga delar som kan skada 
båda användare och båt.  

Projektmål 
Målet med projektet är att utveckla ett ankare som, i så stor grad som möjligt, är redo för 
marknaden. Detta ankare ska väl spegla NOAs värderingar samtidigt som det fyller en lucka i 
företagets sortiment. Förhoppningar finns också på att den slutgiltiga lösningen ska ha en 
“unique selling point” för att kunna slå sig in på en gedigen och i vissa fall konservativ 
marknad.  

Tidsram 
Projektet pågår under perioden 160118-160527. 

Funktionella kriterier 

Krav 
• Ska för kunden vara monteringsbart med standardverktyg  

• Kunden skall kunna montera ankaret med två händer 

• Kunden skall kunna demontera ett färdigmonterat ankare på X minuter i en båt 

• Ska ha minst en marknadsfördel 

Önskemål  
• Bör ha en infästning för bojlina 

• Bör inta rätt position då det använvänds på en plan yta  

Begränsade kriterier 

Krav 
• Ska dimensioneras för ett ankarspel 

• Svetsning skall inte användas som sammanfogningsmetod  

• Ankaret skall vara konstruerat för att levereras i ett platt paket till kunden.  

• Tillverkningsmetoden skall vara genomförbart för NOA med viss hjälp av 
underleverantör.  

• Ska likvärdigt med ett stålankare men väga max ⅔ av dess vik.  

• Ankaret skall inte korrodera vid användning 
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Önskemål 
• Ankaret bör vara konstruerat i aluminium 

• Ankarets konstruktionslösningar bör innehålla aluminiumsprofiler 
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Bilaga 3. Lista på ankare 

 

 
Bruce 

 

 
Delta 

 

 
Fortress 

 

 
Dragg 

 

 
Mantus 

 

 
Plätt 
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CQR 

 

 
Spade 

 

 
Ultra 

 

 
Danforth 

 

 
Stockankare 

 

 
Northhill 
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Pool 

 

 
Hall 
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Bilaga 4. Kriterieviktsmatris 

Användbarhet 
Ett koncepts användarvänlighet inom ett större område. Produkten skulle kunna användas på 
samma sätt och i samma situationer som ett, vid tidpunkten för konceptet, aktuellt ankare på 
marknaden. Detta skulle samtidigt kunna göras på ett enkelt sätt. Detta var något som viktades 
till grad 4.   

Fästförmåga 
Hur bra ett koncept antogs fästa mot botten. Tills exempel gav Koncepts IIIs varierande 
placering av tyngdpunkt en sämre fästförmåga. Kriteriet graderades till 3 

Förvaring 
Hur konceptet underlättade förvaring av ankaret på en båt utan ankarspel. Således gavs 
demonterbara produkter högre poäng. Detta kriterium graderades till grad 4.  

Hållbarhet 
Hur väl ett koncept skulle hålla vid användning. Exempelvis ger fler rörliga delar en sämre 
hållbarhet i jämförelse med en helgjuten produkt. En aspekt som som graderades till grad 2.  

Platta paket 
Handhavandet i butik. Hur enkel slutprodukten skulle vara att förvara i butik samt om 
möjligheten fanns att konstruera produkten så att den kunde levereras i ett platt paket. Detta 
kriterium viktades till grad 4. 

Pris 
Produktens försäljningspris i butik till kund. Där hänsyn togs till skillnaden mellan uppskattat 
försäljningspris och tillverkningspris. Graderades till grad 2.  

Tillverkning 
Syftade på en effektiv och enkel tillverkningsmetod som för NOA skulle vara realiserbar. 
Viktades till grad tre.  

USP 
Ett kriterium som användes för att få en återkoppling till marknaden där varje enskilt koncepts 
olika egenskaper vägdes för att avgöra hur dessa kunde göra konceptet unikt på marknaden. 
Detta kriterium ansågs ha vikten 5.  
 
 

Kriterieviktsmatris. Första versionen. 

 
 
 
 

Kriterieviktsmatris. Andra versionen. 
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Bilaga 5. Dimensionering av rund arm 
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Bilaga 6. Dimensionering av arm i orkan 
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Bilaga 7. Ankarhållare 10605 i NOA produktkatalog 2015 
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Bilaga 8. Ritningar för modell. 

B

MS AN

Blad Modell
Datum

Skapad av

Ritningsn
r

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-06

Aluminium

Skala

Ämne/Dimension

MF122x

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

165,1

3

18
6

1:1
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MS AN

Arm Höger Modell
Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-11

Skala

Ämne/Dimension

MF122x

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

21
9,

55

97,91
3

1

Aluminium 1:1
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MS AN

Arm Vänster Modell
Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-11

Aluminium

Skala

Ämne/Dimension

MF122x

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

21
9,
55

3

1:1

1

97,91
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