Ankringsanvisning Dykpark Vättern

Under 2012 har vi och kommer vi ordna fasta ankringspunkter vid minst tre vrak i Vättern. För att dessa ska fungera som det är
tänkt och hålla så måste de användas på rätt sätt.
Fördelen med dessa ankringar är att vraken inte skadas och det gör det lättare för er som vill dyka att lägga till. Vi skyddar
vraken genom att inga fler linor eller ankare fästs rakt i vraken. Detta är även något som är olagligt på flera vrak i Vättern som
klassas som fast fornlämning och är straffbart.
Såhär är ankringen uppbyggd:
Ankringen består av en huvudlina som går från ca sex meters djup ner till botten, dessa ligger 10-15meter från vraken. Nere vid
botten så är linan fäst i två bromstrummor som väger 50-60kg vardera. Dessa kopplas samman med grova kättingar som i sin tur
väger ca 16kg.
På sex meter sitter en större boj som håller linan spänd och förhindrar att hela linan faller till botten om den lilla bojen uppe vid
ytan kapas.
Från bojen på ca sex meter så går en lina som är 10m upp till ytan och markeras med en röd mindre boj. Precis under bojen vid
ytan finns en ögla.
Beroende på djupet vid vraken så sitter det en ögla mitt på huvudlinan en bit upp från botten. På Ulrika sitter den t.ex på
26meter. Från öglan går en lina som kopplar huvudlinan samman med vraket.
Vid vraket ligger en mindre tyngd på botten alldeles intill skrovet, i den sitter ytterligare en boj i höjd med däcket. Det är i denna
som linan från huvudlinan är fäst.
Genom att ha det på detta sätt så kan hela ankringen röra sig fritt i alla riktningar utan att riskera dra sönder något på vraket.
Hela konstruktionen rör sig fritt från vraket.
Lägga till:
Plocka upp bojen uppe vid ytan, under den sitter en ögla där ni fäster en egen tamp. Den bör vara minst 10m lång, men allt
handlar om sunt förnuft och hur vädret är.
Är det plattvatten så fungerar det att förtöja direkt vid bojen, men vågar det så MÅSTE ni förlänga denna med en egen tamp
annars riskerar ni att lyfta hela förankringen!

Frågor eller Fel/Problem:
Om något skulle gå sönder eller om det är problem vid något av de vrak vi satt denna lösning på, kontakta oss så fort som möjligt
så får vi försöka lösa det. Det kan handla om förankringar som blivit flyttade, bojar som är borta mm.
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