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1.  SJÖKORT 

1.1  KARTPROJEKTIONER 

Eftersom jorden är klotformad måste vi bilda en plan avbildning av den för att underlätta navigationen. I 
Finland använder man sig av en metod som kallas Mercators projektion.  

 
 
Mercator-projektionen har följande egenskaper: 

• Meridianerna är parallella räta linjer, på samma avstånd från varandra 

• Latitudparallellerna är parallella räta linjer, avstånden ökar mot polerna, därför kan denna projektion 
inte användas närmare polerna än 70º-80º 

• Vinkeltrogen, vinkel på jordytan motsvarar vinkel på kartan 

• Loxodromen = båtens kurslinje är en rät linje 

• Koordinaterna kan mätas direkt 

 

 

1.2  FINLÄNDSKA SJÖKORT 

Sedan år 2003 följer sjökorten i Finland internationell standard, men vissa undantag har man fått tillstånd till. 
Koordinatsystemet på dessa blåa sjökort är WGS-84 och följer alltså samma standard som GPS-navigatorer. 
Observera att om du fortfarande har ett gammalt grönt sjökort så använder det koordinatsystemet KKJ och 
det skiljer sig från WGS-84, vilket gör att koordinaterna inte är direkt jämförbara med GPS-navigatorer. 
Finländska sjökort indelas i nedanstående kategorier enligt havsområden och insjöområden 
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 Översiktskort, för segling i öppen sjö och ruttplanering skalor: 1:100 000 - 1:500 000 
Kustkort, för skärgårds och kustnavigering, skala: 1:50 000 
Specialkort, över infarter till viktiga hamnar, skala: 1:5 000 - 1:25 000 
Sjökortsserie, för skärgårdsnavigering, skala: 1:50 000 
Översiktskort, Saimen, skala: 1:200 000 
Insjökort, över största delen av insjöarna, skala: 1:30 000 - 1:50 000 
Sjökortsserie, skala: 1:10 000 - 1:50 000 
Remmar- seglings och båtsportkort, skala: 1:25 000 - 1:50  000 
 
Skalan anger hur mycket kartan är förminskad i jämförelse med verkligheten, vilket gör att 1:50 000 betyder 
att 1 cm på kartan motsvarar 50 000 cm = 500 m i naturen.  
 
I rubrikfältet på ett sjökort kan man läsa: sjökortets namn, när originalet är ritat, skalan etc. 
 

  
 
På sjökortet finns också angivet när kortet är tryckt och på översikts- och kustkorten anges också vilka 
korrigeringar som beaktats. 
 

 
 
På sjökorten hittar man en skiss som anger djupinformationens tillförlitlighet 
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 1.3  UNDERRÄTTELSER FÖR SJÖFARANDE 

Underrättelser för sjöfarande utkommer tre gånger i månaden, 10nde, 20nde och sista varje månad. Extra 
brådskande meddelanden ges vid behov ut via ett extranummer. Via underrättelser för sjöfarande fås notiser 
gällande farleder, säkerhetsanordningar för sjöfarten och ändringar om dessa samt om sjöfartshinder, 
vintersjöfart, nautiska publikationer m.m.  
Innehållet delas upp i olika avdelningar på följande sätt: 
I: Finska viken, Russarö-Ryssland 
II: Skärgårdshavet och Ålands hav 
III: Bottenviken, som ytterligare delas in i: 

1) Bottenviken 
2) Bottenhavet 

IV: Östersjön 
V: Nordsjön 
VI: Inlandsfarvattnen 
VII: Saima kanal 
VIII: Tillkännagivanden, andra meddelanden som är relevanta för sjöfarande än de som hänför sig till 
sjökortsändringar. 
 

1.3.2 UPPDATERING AV SJÖKORT 

 
Från Liikennevirastos sidor kan man ladda ner de senaste underrättelserna för sjöfarande, de utkommer enligt 
ovannämnda datum. Första som syns vid öppnandet av dokumentet är en tabell där det är 4 olika kolumner, 
Kort, Notis, Sida, Föregående notis. Där följande betyder; 
Kort: Vilket kort det är frågan om, t.ex. D/715 (D-serien, kort 715) 
Notis: Vilken notis som gäller för det kortet, alla notiser radas upp på följande sidor 
Sida: På vilken sida notisen hittas 
Föregående notis: När senaste notis kommit för kortet i fråga 
 
Med notiser brukar man dela upp dem i 3 olika delar 
(T) = Temporary, en temporär ändring 
(P) = Preliminary, en preliminär ändring 
En permanent ändring nämns inte på något extra sätt, saknas (T) eller (P) så är det en permanent. 
 
En typisk ändring kan vara att flytta en prick, eller att rita in en ny farled, alternativt ändra djupet på den. 
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. 
No: Uppdatering nummer, vilken uppdatering det handlar om (i det här fallet 5492) 
Från & Till: Position (enligt WGS-84) på varifrån pricken skall flyttas och till vart. 
Korten: Vilka kort som det berör, D seriens kort 715 och förstoring nr. 1 i det här fallet. 
 

1.4  UTPRICKNINGSSYSTEMET I FINLAND 

Lateralmärken utmärker farledens babords- eller styrbordskant. Farledens huvudriktning är in mot en hamn 
eller på Finska viken från väster till öster och på Skärgårdshavet och Bottniska Viken från söder till norr. 
Huvudriktningen utmärks med symboler på sjökortet. 

 
 

Kardinalmärken visar i vilket väderstreck 
det är tryggt att passera om ett hinder.  
 

Punktmärket står mitt på ett fristående 
hinder, man kan passera på båda sidor om 
märket men med tillräckligt avstånd.  
 

Mittledsmärket utmärker inte något hinder 
utan endast farledens mittpunkt. 
 

Specialmärket avgränsar ett speciellt 
område, t.ex. fiskeodling, muddringsställe 
eller gränszon etc. 
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 1.5  FYRAR, LINJEMÄRKEN OCH KUMMEL 

Havsfyren är en stor konstruktion, den fungerar som en fast punkt för positionsbestämning i öppen sjö eller 
då man närmar sig kusten. 
 

   
Havsfyren Kemi  Havsfyren Porkala 

 
Sektorfyren visar ljus av olika färg i olika riktningar, sektorer. Då man rör sig mot fyren ser man oftast vitt 
ljus då man är i farleden och grönt till styrbord och rött till babord om farleden. 
 

   
Sektorfyr vid Sveaborg Sektorfyren Hästen 
 

Linjemärken är två tavlor placerade i linje med varandra. Linjen som går genom dem, enslinjen, utmärker 
farleden. Linjemärkena är stora tavlor målade i gult och rött eller ibland vitt och svart. Linjemärkena är 
placerade så att det längre bort belägna är högre upp, därför kallas de övre och nedre linjemärke. Många 
linjemärken är belysta och ibland kan linjemärket vara en fyr. 
 

   
Linjetavlorna (fyrarna) Skarvörarna Användning av linjemärken 
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Kummel finns utsatta längs farlederna för att underlätta igenkänning av holmar. Tidigare var alla kummel 
vitmålade stenhögar, men de byts småningom ut mot bokstavstavlor. Kumlets bokstav finns utsatt på 
sjökortet vilket underlättar navigeringen. 

    
Kummel av sten  Bokstavskummel 

 
 

1.6  FYRLISTOR 

Uppgifterna om alla belysta sjömärken, fyrar, prickar etc. publiceras i fyrlistor. Fyrar vid Finlands kuster, utges 
av sjöfartsverket vartannat år och innehåller uppgifter om Finlands havsområde. Motsvarande publikationer 
utkommer för Saimen och insjöarna. Fyrlistan innehåller följande uppgifter: 

• Farledens namn 

• Säkerhetsanordningens nummer 

• Säkerhetsanordningens namn 

• Läge, beskriven med ord 

• Position 

• Konstruktion: typ, form, färg etc. 

• Ljuskaraktär, ljushöjd, lysvidd, sektorer 

 
I fyrlistan finns förklarat hur man skall tolka de olika ljuskaraktärerna. 
Sedan 2016 utkommer listorna i .pdf format och finns att ladda ner gratis från trafikverkets hemsidor. 
 
Exempel 2.3   Fl (3) W 20s. 
Betyder: Groupflashing Light (3 flashes), White, 20 second period. På svenska; Gruppblixt (3 blixtar), vitt ljus, 
20 sekunders period för att visa alla ljus + mörker period. 
På våra sjökort nämns fyrens ljuskaraktärer enligt internationella (engelska) metoden. 
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1.7  SJÖKORTSTECKEN 
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1.8  SJÖTRAFIKMÄRKEN 

Hjälpmärken anger riktningar och avstånd Kabeltavla och kabellinjetavlor 
 

 
 
 
 

 
 
Förbudsmärken är vita tavlor med röd kant och ett rött streck över den svarta figuren som anger förbudets 
art. Nedanstående är de förbudsmärken som förekommer i Finland, men utomlands finns även andra så som 
förbud mot dykning. 
 

Ankringsförbud 

 

Stoppförbud Förtöjnings-
förbud 

Omkörnings-
förbud 

Mötesförbud

Svallförbud Vattenskid-
förbud 

Brädseglings-
förbud 

Motorförbud Vattenskoter-
förbud 

 
 
Påbud och begränsning, märkena är vita tavlor med röd kant och en svart figur. 
 

 
Allmän varning 

 

 
Fartbegränsning km/h 

 

 
Begränsat djup 

 

 
Begränsad segelfri höjd 

 

500 m 
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Stoppmärke 

 

 
Farledskant, meter 

 
Begränsad bredd 

 

 
Varning för badplats 

 

 
Påbud om anrop, kanal 

 

 
Kraftig ström, riktning 

 
Påbud om ljudsignal 

och signalen 

 
 
Informationsmärken är blåa tavlor med vit figur. 
 

Korsande färja 
 
 

Luftledning 

Angöring tillåten 
 
 

       Telefon 

Korsande 
linfärja 

 

Förtöjning 
tillåten 

 

Anropsställe, 
kanal 

 

Dricksvatten 

 

Förbud, påbud 
eller begränsning 

upphör 
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2.  KOORDINATBESTÄMNING 

2.1  JORDENS GRADNÄT 

 

 
Latitudparalleller (=breddgrad), latitud förkortas: lat eller φ (grekiska bokstaven fi) 
Meridian (=längdgrad), longitud förkortas: lon eller λ (grekiska bokstaven lambda) 
0º- latitud är Ekvatorn. Latitudparallellerna indelas: 0º-90º N, 0º-90º S 
0º- meridianen går genom Greenwich. Meridianerna indelas: 0º-180º O, 0º-180º V 
 
1º (grad) = 60' (minuter) 
1' = 60" (sekunder), vanligare 1' = 10 tiondelsminuter. 
 
Orten på bilden är alltså 60º N och 90º O. 
 
 

2.2  ATT BESTÄMMA KOORDINATER FÖR EN GIVEN PUNKT 

1. Med en passare mäts avståndet från punkten till den närmaste på kortet tryckta latitudparallellen. 

2. Vid motsvarande latitudparallell på kortets vänstra eller högra kant avläses punktens latitud. 

3. Avståndet från punkten till närmaste meridian mäts på samma sätt som avståndet till latitud 
parallellen. 

4. Vid motsvarande meridian på kortets övre eller nedre kant avläses punktens longitud 
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 Exempel 3.2   Vilka är koordinaterna för Norra Finnbankens havsfyr? 

 
 
Svar: Norra Finnbankens latitud är 64º 01,2' N och longitud 25º 41,1' O. 
 
 

2.3  UTLÄGGNING AV EN PUNKT MED KÄNDA KOORDINATER 

1. Avståndet från den närmaste på sjökortet tryckta latitudparallellen uppmäts på sjökortets vänstra eller 
högra kant 

2. Transportörens kant placeras på den erhållna latituden vid den närmaste meridianen 

3. Avståndet från meridianen uppmäts på kortets övre eller nedre kant 

4. Det erhållna avståndet avsätts längs med transportören och den sökta punkten fås 

 

Exempel 3.3   Vilket sjökortstecken finns på platsen 64º 00,25' N  26º 06,3' O?  

Svar: bottentyp Sr (grus) 
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 2.4  ÖVNINGSUPPGIFTER POSITIONSTAGNING 

1. Ange koordinater för följande platser på Carta Marina 

a) Norrbådans känningsbåk 

b) Verkkomatala ljusboj 

c) Rilax vattentorn 

d) Kummelskärs stenkummel 
 

2. Vilka sjökortstecken finns på följande Carta Marinas punkter? 

a) 63º 54,2' N 25º 28,5' O 

b) 63º 53,4' N 26º 01,2' O 

c) 63º 52,4' N 25º 45,6' O 

d) 64º 00,4' N 25º 55,6' O 
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3.  KURS- OCH DISTANSBERÄKNINGAR 

3.1  NAUTISKA DEFINITIONER 

3.1.1 MÅTTENHETER PÅ SJÖN 

¼ av meridianen = 90º 
 
Jordens omkrets runt polerna (meridian) = c. 40 000 km 
¼ =10 000 km =10 000 000 m 
 
Hela varvet runt = 360º, ¼ =90º 
1º=60’ (minuter) 1’ (bågminut) = 1 sjömil 
 

m,=
'°

m
=' 1852851851

6090

10000000
1 ≈

⋅   
 
1852 m = internationell sjömil. 
1/10 M = 1 kabellängd = 185,2 m. 
 

1 bågminuts längd på meridianen = 1 sjömil = M = nautical mile = nautiskmil = distansminut. 
Sjömilen har ingen officiell förkortning, men i engelskan används ofta M. Därför används M också i detta 
kompendium. 
 

3.1.2 SJÖHORISONTENS INDELNING 

 
 

A. 360º- systemet 
(gradsystemet) 

Vanligaste sättet 
att indela horisonten. 

 
 

 
B. Strecksystemet 
Består av 32 streck.  
Ett streck = ca 11º 
Används främst till 

vindriktningar 

 
 

 
C. Kvadrantsystemet 

Används inom besticksräkning
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3.1.3 KURS OCH BÄRING 

 
N = nordmeridian 
K = fartygets kurs 
B = bäring 
sv = sidvinkel 
 
Kursen är den vinkel som fartyget bildar med meridianen. 
Vinkeln räknas medsols från 0º-360º. En kurs som uppmätts 
från geografiska meridianen kallas rättvisande kurs (K) 
 
Bäring är den vinkel som bildas mellan meridianen och linjen 
mellan fartyget (a) och föremålet (b). En bäring räknad från 
geografiska meridianen kallas rättvisande bäring. 
 
 
 
 
 

3.2  FARTYGETS SIDOR 

Fartygets sidor definieras enligt följande: 
 

 

 

K 

B 

sv 

N 

 

b 

a 

Babords bog 
Kranbalksvis om babord 

Styrbords bog 
Kranbalksvis om styrbord 

Babord tvärs 

Babords låring 

Styrbord tvärs 

Styrbords låring 



 

  
Finlands Svenska Scouter rf 
Tölögatan 55, 00250 Helsingfors  Tel. (+358 9) 8865 1100 Fax (+358 9) 8865 1199 kansliet@scout.fi  www.scout.fi 
 

FINLANDS  SVENSKA  SCOUTER   
SJÖKURSKOMPENDIUM  26/107 
 
 

3.3  ATT BESTÄMMA KURS OCH DISTANS MELLAN GIVNA PUNKTER 

Användningen av gradskiva = transportör 

 
 
Transportörens viktigaste punkt är punkten M. Denna punkt placeras alltid på en meridian. I skärningen 
mellan denna punkt och gradskalan avläses kurs och kontrakurs. 
 
Då man bestämmer kurs och distans gör man på följande sätt: 

1. Förena frånseglad ort och inseglad ort med ett streck 

2. Placera transportörens punkt M på strecket där det skär en meridian och avläs kursen (om inte 
strecket, som förenar punkterna, skär en meridian, flyttas transportören till ett lämpligt ställe längs 
någondera kortsidan) 

3. Distansen fås genom att mäta avståndet mellan punkterna (3a). Avståndet flyttas till sjökortets lodräta 
kant, varifrån distansen i sjömil avläses (3b). 

 
Exempel 4.3   Vilken är kurs och distans för (den i bilden angivna) farledsdelen syd om Lappören? 
 

 
 
Svar: kursen: 65º och i motsatt riktning, dvs. kontrakursen 245º, distansen: 1,4 M 
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3.4  KURS OCH DISTANS FRÅN EN GIVEN PUNKT 

1. Rita utgående från den givna punkten den givna kursen med hjälp av transportören 

2. Längs det dragna strecket avsätts den givna distansen 

 
Exempel 4.4   Vilken är den inseglade orten då man färdas i kurs 105º, distansen 2,7 M från Viira havsfyr? 
 

 
 
Svar: Muna randmärke 
 
 

3.5  ÖVNINGSUPPGIFTER KURS OCH DISTANS 

1. Beräkna kurs och distans mellan följande punkter 

(a) från Hyljekrunni nordspets till Munaluoto nordspets 

(b) från 63º 57,7' N  26º 04,8' O till Norra Finnbankens fyr 

(c) från 64º 00,4' N  25º 48,7' O till 63º 50,8'N  25º 33,8' O 

(d) från 63º 55,7' N  25º 38,2' O till 63º 57,0'N  26º 08,3' O 
 
 

2. Avsätt kurs och distans från en given punkt. Ange inseglad position då du styr enligt följande 

(a) från en plats 0,6 M i riktning 191º från Verkkomatala ljusboj i K = 241º, D = 7,3 M 

(b) från en plats 64º 00,6' N  26º 03,3' O i K = 259º, D = 8,2 M 

(c) från 0,4 M i riktning 202,5º från Norrudds fyr i K = 205º,  D = 5,9 M 

(d) från en plats 63º 55,7' N  25º 54,0' O i K = 30º, D = 5,9 M 
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4.  FARTEN TILL SJÖSS 

4.1  HASTIGHET OCH DISTANS, LOGG 

4.1.1 PROPELLERLOGG 

En logg är ett instrument som visar båtens hastighet i knop och den seglade distansen i sjömil. Den vanligaste 
loggmodellen på fritidsbåtar är den s.k. propellerloggen. Den uppfanns år 1952 och består av en propeller 
som roterar då vattnet strömmar förbi. Den roterande rörelsen överförs elektroniskt eller mekaniskt till ett 
visarinstrument. Propellern är placerad i båtens botten och man skall se upp så att man inte målar över den då 
bottnen målas. Propellern kan också bli "igenvuxen" under säsongen, speciellt om båten står stilla under 
längre perioder. Propellern är ändå åtkomlig från insidan så man kan putsa den under säsongen, men kom 
ihåg att ha en tapp att sätta i hålet då propellern tas bort. Exempel på andra loggar är: släplogg (patentlogg), 
trycklogg (automatlogg), dopplerlogg och elektromagnetisklogg 
 

. 

4.1.2 SPOTTLOGG, DUTCHMAN'S LOGG 

Ett snabbt och praktiskt sätt att uppskatta farten då man inte har en vanlig logg ombord. 
 

� =
2 ∙ �
�

 

 
v = farten i knop 
l = båtens längd i meter 
t = tiden i sekunder 
 

• Släpp t.ex. en träbit i vattnet från fören 

• Sätt på tiden  

• Stäng av tiden när träbiten har kommit till aktern 

• Fyll sedan i värdena i formeln 

• Formeln ger ganska exakt farten (v) i knop! 
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Sammanfattning 
 
• Hastigheten mäts med logg. 
• Djupet mäts med ekolod. 

Exempel 5.2.2   Båtens längd är 10,75 m, tiden= 3,2 s. Vilken är farten? 

 

� =
2 ∙ �
�
=
2 ∙ 10,75	
3,2	�

= 6,719	�� 

Svar: 6,7 knop 

 

 

4.2  DJUP, LOD 

Det är viktigt att känna till djupet bl.a. då man rör sig i okända vatten eller då man skall beräkna hur mycket 
ankarlina det behövs vid ankring. Instrumentet som används för detta ändamål kallas lod. 
 

4.2.1 EKOLOD 

Ett ekolod är ett elektroniskt instrument som mäter djupet. 
Enligt besiktningsklasserna 1 och 2 är det obligatoriskt att ha 
ett ekolod. Ekolodet fungerar med hjälp av tidmätning. 
Givaren sänder ut en ljudsignal mot bottnen som mottagaren 
sedan registrerar då det reflekterats från bottnen (givaren och 
mottagaren är ofta kombinerade). Ekolodet mäter tiden och 
eftersom ljudets hastighet är känd ersätts resultatet av djupet i 
meter. Djupet visas oftast på ett digitaltinstrument, ibland 
används också blinkljus eller skrivare. 
 

4.2.2 HANDLOD 

Ifall man inte har ett ekolod ombord skall man i alla fall ha ett handlod. Med 
detta kan man lätt mäta djupet då man skall ankra och till och med få reda på 
bottentypen.  
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4.3  FART, DISTANS OCH TID 

Farten mäts i knop 

1 knop  = 1 M/h 

  = 1852 m/h 

  = 1,852 km/h 

  = 0,514 m/s 

 
Tiden mäts i timmar medan farten mäts i knop, genom hastighetsformeln kan tiden, hastigheten eller sträckan 
beräknas om man vet två av de tre storheterna.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
v = farten i knop (kn) 
s = distansen i sjömil (M) 
t = tiden i timmar (h) 
 
Exempel 5.1.1 1 min = 1/60 h ≈ 0,0167 h 
 
Exempel 5.1.2 35 min = 35/60 h ≈ 0,583 h 
 
Exempel 5.1.3 60 min= 60/60 h = 1 h 
 
Exempel 5.1.4 Vad är hastigheten om man seglar 10 sjömil på 90 minuter.  
 
Svar: 

� = 	
10	
90	���

= 	
10	
90	ℎ

	× 60ℎ ≈ 6,7	/ℎ	 = 6,7	��/ℎ 

 
 

� =
�
�
 

⟺ � = � ∙ � ⟺ � =
�
�

 
�
� ∙ �
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4.4  ÖVNINGSUPPGIFTER FART, DISTANS OCH TID 

1. Vilken är farten i knop då sträckan... 

a) 1,22 M körs på 3 min 20 s 

b) 2,4 M körs på 6 min 54 s 

c) 1,1 M körs på 6 min 12 s 

d) 37 M på 6 h 
 

2. Hur lång tid tar det att tillryggalägga en 9,3 M lång sträcka med 11 kn fart? 

 

3. Ni befinner er klockan 10.11 på platsen 63º 55,7' N, 25º 57,6' O och styr med er motorbåt mot 
Pohjanpauhas nordremmare som passeras klockan 10.38, vilken är er fart? 

 



 

  
Finlands Svenska Scouter rf 
Tölögatan 55, 00250 Helsingfors  Tel. (+358 9) 8865 1100 Fax (+358 9) 8865 1199 kansliet@scout.fi  www.scout.fi 
 

FINLANDS  SVENSKA  SCOUTER   
SJÖKURSKOMPENDIUM  32/107 
 
 

5.  SKÄRGÅRDSNAVIGATION I PRAKTIKEN 

Det krävs mycket övning för att logiskt kunna "översätta" sjökortets fågelperspektiv till det perspektiv ur 
vilket du ser omgivningen från din båt. Då du sitter i din båt ser det ut som om holmarna flyter ihop till en 
stor holme och avstånden är svåra att uppskatta. När det blir mörkt suddas konturerna ut och avstånden blir 
ännu svårare att uppskatta. Bilderna nedan försöker åskådliggöra detta problem, de föreställer alla samma 
skärgårdslandskap, dels ur fågelperspektiv och dels så man ser det från båten. Därtill finns det jämförelse 
mellan dags- och nattförhållanden. 
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Det som är skäl att komma ihåg är hur långt man ser till sjöss. Detta tenderar inte alltid vara relevant på 
dagen, men på natten avgör det mycket vilka fyrar och märken man på riktigt kan se. Avståndsberäkningar till 
sjöss kan ske genom nedanstående två formel. 
 

 � = �,��	�
 

                        � = 2,08	 × "#$� % #$&' 

 
Där  D är avståendet i meter 

ϕ är höjdvinkeln i bågminuter 
 H är föremålets höjd i meter 
  

H1 är fyrskenets höjd i meter 

H2 är ögats höjd i meter 

 
 
Det finns ett antal faktorer som påverkar praktisk navigation annat än mörker. Bland dessa är vind, dimma 
och hård sjögång. Därmed är det ofta skäl till att betänka hur dessa påverkas av landmassorna man seglar vid. 
Särskilt vid dålig sikt kan det ofta löna sig att välja en sådan seglatsrutt som man lätt kan identifiera med hjälp 
av landkännetecken som samtidigt undviker grynnor och  låga skär, eftersom dessa kan vara svåra att 
identifiera då de ligger just vid vattenytan.  
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 5.1  ÖVNINGSUPPGIFTER NAVIGATION I PRAKTIKEN 

Studera nedanstående bilder.  

1. Vilken av båtarna A, B och C har den bäst valda rutten till skyddshamnen om de endast har sjökort, 
kompass och logg ombord? Vinden blåser så som pilarna pekar och dess styrka är 4 m/s. Hur 
förändras detta om man har tjock dimma respektive mycket stark vind? 

2. Vilken av vägarna A och B är lättast och säkrast för navigatören att välja? 

3. I vilken av enslinjerna G och H märker man fortast en avvikelse i kurs? 
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Sammanfattning 
 
• Magnetkompassen visar vilken kurs vi styr. 
• Magnetkompassens kurs måste korrigeras. 
• Handpejlkompassen har också störningskällor. 

6.  KOMPASSEN, MAGNETISM OCH KURSKORRIGERING 

6.1  KOMPASSEN 

Kompassen är det viktigaste hjälpmedlet på sjön. De flesta båtar har en kompass av något slag. På fritidsbåtar 
använder man sig av s.k. magnetkompasser. Det finns också olika elektroniska kompasser t.ex. gyrokompass 
och fluxgate kompass. Deras fördel är att de inte utsätts för magnetiska störningar (deviation), men det finns 
andra störningskällor som måste kompenseras. 

 
 Kompassens konstruktion, styrkompass      Pejling med handpejlkompass 

 
Magnetkompassens kurs (Kk) måste korrigeras (missvisning och deviation) för att man skall få den 
rättvisande kursen (K) 
 

6.1.1 HANDPEJLKOMPASS 

I trä- och plastbåtar, där det inte finns så mycket järn, kan man använda en handpejlkompass för att 
bestämma bäringen till ett föremål. Man skall komma ihåg att magnetiska störningar inverkar på 
handpejlkompassen, men man gör ändå sällan en deviationstabell för den eftersom man ofta pejlar från olika 
ställen i båten. Därför skall man välja en så störningsfri plats som möjligt, och komma ihåg att också klockor 
och glasögon kan inverka. 
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 6.2  MISSVISNING 

Eftersom jordens magnetiska nordpol inte ligger på samma ställe som den geografiska, kommer 
kompassnålens riktning att avvika från den geografiska nordriktningen. Felet som uppkommer kallas 
missvisning. Missvisningen är olika på alla ställen på jorden och dessutom förändras den under årens lopp. 
 

 
RN = rättvisande nord, geografisk nord, kart nord 
M = magnetisk nord, missvisande nord 
m = missvisning 
 
Om magnetisk nord ligger öster om geografisk nord får missvisningen 
beteckningen O (ost) och tecknet + (plus) 
 
Om magnetisk nord ligger väster om geografisk nord får missvisningen 
beteckningen V (väst) och tecknet - (minus) 
 
Missvisningen anges i kompassrosen på sjökortet. Missvisningens storlek 
och riktning: Variation E (ost) eller W (väst) årtalet + eller - Annual 
Change (= missvisningens årliga förändring). 

 
 
Exempel 7.2   (se bilden) Vilken är missvisningen år 2014? 
 

 
 
Svar: 2017 ) 2000 = 17 

17 ∙ 0,1° = 1,7° 
4,3° % 1,7° = 6,0° 

 
 År 2017 är missvisningen 6,0º E (använd alltid jämn missvisning vid uträkning, avrunda uppåt /  

neråt enligt vanliga regler, 0,6 º = 1,0 º) 

RN 

MN m 



 

  
Finlands Svenska Scouter rf 
Tölögatan 55, 00250 Helsingfors  Tel. (+358 9) 8865 1100 Fax (+358 9) 8865 1199 kansliet@scout.fi  www.scout.fi 

FINLANDS  SVENSKA  SCOUTER   
SJÖKURSKOMPENDIUM  37/107 
 
 

6.3  ATT RÄTTA MISSVISANDE KURS 

RN  = rättvisande N (geografisk N, kart N) 
MN  = magnetisk N (missvisande N) 
m  = missvisning 
K  = rättvisande kurs 
B  = rättvisande bäring 
Bk  = missvisande bäring 
 
 
 
Exempel 7.3.1   Vi styr i kompasskurs (Kk) 50º, 
vilken är vår rättvisande kurs (K)? Missvisning = +10º 

 
KK 054º 
m +10º från sjökortet 
K 064º SVAR, som kan ritas in på sjökortet 

 
Exempel 6.3.2   Vår rättvisande kurs (K) är 64º, vilken är vår kompasskurs? 
 

K 064º 

m ±10º från sjökort 
Kk 054º SVAR, som kan ställas in i kompassen     

 

6.4  ATT RÄTTA MISSVISANDE BÄRING 

Vid rättning av bäring används samma regler som vid rättning av kurser. 
 
Exempel 7.4   Vi styr i Kk= 280º och pejlar Möyly i kompassbäring (Bk) 200º med handpejlkompassen, 
vilken är vår rättvisande bäring (B)? 
 
 
 Bk 208º från kompassen 
 m +7º från sjökortet 
 B 215º SVAR, som kan ritas in på sjökortet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
          KK    
K 

   B        Bk 

RN                 MN 

 
m 
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6.5  DEVIATION 

Med deviation avser man den vinkel som bildas mellan den magnetiska meridianen och kompassens nord-
sydriktning. Deviationen är beroende både av båtens kurs och av kompassens placering ombord. 
 
 
 

 RN = rättvisande nord, geografisk nord, kart nord 
 MN = magnetisk nord, missvisande nord 
 KN = kompass nord 
 m = missvisning 
 d = deviation 

 
 
 
 
 
Om KN ligger öster om RN får deviationen beteckningen O (ost) och tecknet är + (plus). 
Om KN ligger väster om RN får deviationen beteckningen V (väst) och tecknet är – (minus). 
Deviationen får man från s.k. deviationstabeller, tabellen görs skilt för varje båt (se bilaga). 
 
 

6.6  ATT RÄTTA KURS 

RN  = rättvisande N (geografisk N, kart N) 
MN  = magnetisk N (missvisande N) 
KN  = kompass N  
m  = missvisning 
d  = deviation 
K  = rättvisande kurs 
Km  = missvisande kurs 
Kk  = kompasskurs 
B  = rättvisande bäring 
Bm  = missvisande bäring 
Bk  = kompassbäring  
 
 
 
Exempel 7.6.1   Vi styr i kompasskurs (Kk) 50º, 
vilken är vår rättvisande kurs (K)? Missvisning = +10º 

 
Kk 050º från kompassen 
d +04º från tabell 
Km 054º 
m +10º från sjökortet 
K 064º SVAR, som kan ritas in på sjökortet 

 

RN 
MN 

KN 
m 

d 

                        Kk 
          Km    
K 

   B        Bm        Bk 

RN                 MN                 KN 

d 

m 



 

  
Finlands Svenska Scouter rf 
Tölögatan 55, 00250 Helsingfors  Tel. (+358 9) 8865 1100 Fax (+358 9) 8865 1199 kansliet@scout.fi  www.scout.fi 

FINLANDS  SVENSKA  SCOUTER   
SJÖKURSKOMPENDIUM  39/107 
 
 

Observera! 
 
Deviationen tas alltid för kursen, inte 
för bäringen! 

Minnesregel 
 
Söks rätt, görs rätt 
Söks fel, görs fel 
Sjökortet rätt (K), Kompassen fel (Kk) 

Exempel 7.6.2   Vår rättvisande kurs (K) är 64º, vilken är vår kompasskurs? 
 

K 064º från sjökortet 
m ±10º från sjökort 
Km 054º     
d ±04º från tabell 
Kk 050º  SVAR, som kan ställas in i kompassen 

 
 

6.7  ATT RÄTTA BÄRING 

Vid rättning av bäring används samma regler som vid rättning av kurser. 
 
Exempel 7.7   Vi styr i Kk= 280º och pejlar Möyly i kompassbäring (Bk) 200º med styrkompassen, vilken är 
vår rättvisande bäring (B)? 
 
 Bk 200º från styrkompassen 
 d +8º från tabellen för kursen 
 Bm 208º 
 m +7º från sjökortet 
 B 215º SVAR, som kan ritas in på sjökortet 
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6.8  ÖVNINGSUPPGIFTER KURSKORRIGERING 

Räkna med missvisning +7º. Uppgifterna kan räknas med och utan deviation (facit finns för beräkningar med 
och utan deviation) 

 

1. Vilken är vår rättvisande kurs (K), då vår kompasskurs (Kk) är 160º? 

2. Vi önskar komma fram i K= 78º, vilken kompasskurs (Kk) skall vi styra? 

3. Ett fartyg styr i K= 147º, vilken är Kk? 

4. Ett fartyg styr i kompasskurs 136º, Vilken kurs ritas på sjökortet? 

5. På ett fartyg önskar man styra K= 250º. Ur sjökortet avläses missvisningen till 3º västlig, deviationen 
beräknas till 6ºO. Vilken kurs ges åt rorsmannen? 

 

6.9  ÖVNINGSUPPGIFTER BÄRING 

Räkna med missvisning +7º. Uppgifterna kan räknas med och utan deviation (facit finns för beräkningar med 
och utan deviation) 

 

1. Vilken är vår rättvisande bäring (B) på styrkompassen, då vår kompassbäring på styrkompassen (Bk) 
är 150º. Vår kurs är 230º och missvisningen +7º. 

2. Vilken är vår kompassbäring (Bk) på styrkompassen, då vår rättvisandebäring på styrkompassen (B) är 
300º. Vår kurs är 75º. 
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7.  AVDRIFT 

Vågor och vind påverkar båtens färd genom vattnet, oftast så att båten driver bort från den tänkta kursen. 
Båtens ofrivilliga drift från den kurs man vill hålla på grund av vågor och/eller vind kallas avdrift. Om det 
förekommer ström i området beräknas det på ett annat sätt (i Finland förekommer egentligen inte ström). 
Därtill är ström inte relevant för finländska förhållanden, och därmed behandlas här endast vindens och 
vågornas inverkan på navigationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avdrift (förkortas a) leder till att båten rör sig sidledes i vattnet och medför att man hamnar i en annan 
slutdestination än den man avsett och satt kursen på, trots att stävlinjen initiellt hölls på det önskade målet. 
Den orten man vill komma till med ens rättvisande kurs kallas avsedd ort medan platsen man kommer till 
benämns observerad ort. Den kursen som man har då man kommer till den observerade orten betecknas kurs 
genom vattnet och förkortas Kgv. 
Om man navigerar utan instrument och ständigt korrigerar sin stävlinje kommer avdriften att medföra att 
man seglar en båge av en cirkel, vilket förlänger den seglade sträckan och kan göra att flera slag måste göras 
om man har en tajt kryss. 
 
Man kan bestämma avdriften (och strömmen till lika om dylik skulle finnas) genom att pejla båtens kölvatten 
eller genom att ta positionsbestämningar och jämföra skillnaden mellan ens rättvisande kurs och ens kurs 
genom vattnet, enligt: Kgv – K = a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Kurs och stävriktning 

Kgv 
väg genom vatten 

K 

K 

K 

K 

VIND 
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Avdriften är positiv om vinden kommer in från babords sida, varmed båten driver medsols, och negativ om 
vinden kommer in från styrbords sida, varmed båten driver motsols. Avdriften är därmed inte beroende 
direkt på vindriktningen utan en kombination av vindriktningen och båtens kurs, alltså från vilken sida vinden 
kommer in på båten. Detta innebär att den rättvisande kursen alltid ligger i lovart om kurs genom vattnet och 
på motsvarande sätt så ligger alltid kurs genom vattnet i lä om den rättvisande kursen. Detta eftersom båten 
driver mot lä och vinden kommer från lovart. 
 
Storleken på avdriften är direkt beroende av vindens styrka och infallsvinkel samt båtens storlek. Det vill säga 
båtens bredd, höjd, längd, djupgång och segelarea. Därtill inverkar båtens fart på avdriften. Detta medför att 
en segelbåt har större avdrift än en motorbåt och motorbåtens avdrift kan vara försumbar på grund av dess 
hastighet och minimala vindfång. 
 
Om man skall segla någonstans i blåsigt väder kommer man därmed att göra korrigeringar för avdriften då 
man räknar ut kompasskursen som skall hållas. Detta medför att kursen man skall använda vid uträkningarna 
som rättvisande kurs är kursen genom vattnet, enligt: K = Kgv – a 
 
Observera: Eftersom avdriften inte förändrar långskeppslinjens riktning korrigeras inte för avdrift vid 
beräkning av bäring och sidvinkel. 
 

Exempel 8.1   Vår rättvisande kurs (K) är 52º och vi har en nordlig vind som ger en avdrift på 5º, vilken är 
vår kurs genom vatten (Kgv)? 

 

Svar: Kgv = K + a = 52º + 5º = 57º 

Då vinden kommer in från babords sida har avdriften positivt förtecken 
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Minnesregel 
 
Avdriften är positiv om vinden kommer in från babords sida, varmed avdrift medsols 
 
Avdrifter är negativ om vinden kommer in från styrbords sida, varmed avdrift motsols 

Exempel 8.2   Vår kompasskurs (Kk) är 52º och vi har en sydostlig vind som ger en avdrift på 4º, vilken är 
vår kurs genom vatten (Kgv) då missvisningen är 7º E?  

 
Kk 052º från kompassen 
d +04º från tabell 
Km 056º 
m +07º från sjökortet 
K 063º  
a -04º vind från styrbord 
K 059º  SVAR, som kan ritas in på sjökortet 
 
 

Exempel 8.3   Man har tagit en önskad kurs om 128º ur sjökortet. Vilken är den kompasskurs som skall 
styras om en kraftig nordlig vind ger upphov till en avdrift om 5º och missvisningen är 6º E? 
 

Kgv 128º från sjökortet 
a -05º  vind från styrbord 
K 123º 

m -06º från sjökort, fel tecken 
Km 117º     
d +04º från tabell, fel tecken 
Kk 121º  SVAR, som kan ställas in i kompassen 
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7.1  ÖVNINGSUPPGIFTER AVDRIFT 

Räkna med missvisning +7º. Uppgifterna kan räknas med och utan deviation (facit finns för beräkningar med 
och utan deviation) 

 

1. Om en vind från nordost avsätter en då man seglar en kurs på 350º, åt vilket håll bör du styra för att 
kompensera avdriften? 

2. Vi seglar med en kompasskurs på 31º och en sydostlig vind avsätter vår kurs med 15º. Vilken är 
kursen genom vattnet?  

3. Vilken kompasskurs bör styras om Kgv = 71º och en vind från babord avsätter en 17º? 

4. Vilken kompasskurs bör man styra om man vill segla från Möyly till Hyljekrunni då en nordlig vind 
avsätter en 5º? Vilken kompasskurs bör man styra om man vill segla från Hyljekrunni till Möyly? 

5. Klockan 12:39 pejlas en position med hjälp av radar till Norrbådan. Denna pejlig ger ett avstånd om 
1,5 M till Norrbådan i pejlkompassbäring 198º. Från denna position kryssar en segelbåt med 5 kn fart 
och 321º kurs genom vatten.  

a) Vilken bör kompasskursen vara om avdriften är 10º från en nordostlig vind?  

Efter att ha seglat i 30 minuter ändras kursen till platt läns och spinnaker hissas. Med en kurs på 
225º och fart på 9 kn seglas tills Norrudds fyr är tvärs till styrbord.  

b) Vad är klockan när Norrudds fyr är tvärs?  

c) Vad är distansen och bäringen till Norrudds fyr? 
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8.  POSITIONSBESTÄMNING 

8.1  BESTICKFÖRING 

Det är viktigt att hela tiden hålla reda på sin position då man rör sig på sjön. Det kan löna sig att på sjökortet 
anteckna både klockslag, distans och kurs med t.ex. en eller en halv timmes mellanrum vid den position man 
befinner sig. Detta kallas bestickföring och är ännu viktigare då man rör sig på öppnare hav. Elektroniska 
navigeringsinstrumenten är endast hjälpmedel och är inte tillräckligt noggranna i skärgården. (Behandlas i 
annat kapitel) 
 
 

8.2  ENSLINJER 

Enslinjer är ett enkelt och säkert sätt att bestämma sin position med. Man kan t.ex. iaktta två enslinjer och 
kontrollera var på sjökortet de skär varandra. En enslinje kan vara två linjetavlor, två holmar i linje eller 
sjömärken i linje. Man kan också utnyttja föremål som ligger tvärs (90º i förhållande till styrlinjen) eller rakt 
för eller akterut. 
 
 

8.3  KRYSSPEJLING 

• Pejla åtminstone två kända mål, A och B 

• Beräkna bäringarna till A samt B och rita ut dem på kortet 

• Bäringarnas skärningspunkt är positionen för pejlingsögonblicket 

 
Vinkeln mellan pejlingarna skall ligga så nära 90º som möjligt för att positionen skall vara så exakt som möjlig! 
Bäringarna bör vara tagna så samtidigt tidsmässigt som möjligt för att få högst noggrannhet.  
 
Exempel 8.3   Vilken är positionen då Nuijapää linjetavla 
pejlas i Bk = 63º och Eteläluoto linjetavla i Bk = 
 333º? (Kk = 310°) 

 
Bk  063º 
m +07º 
B  070º 
 
 
Bk  333º 
m +07º 
B  340º 
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8.4  45º PEJLING (FYRASTRECKSPEJLING) 

• Pejla åtminstone två kända mål, A och B 

• Välj en kurs som kan hållas tills pejlobjektet är tvärs 

• Då sidvinkeln till pejlobjektet är 45º anteckna loggens värde eller fart och tid 

• Rita ut kursen K på sjökortet nära den antagna positionen 

• Drag en rät linje genom pejlobjektet vinkelrätt mot kurslinjen 

• Avläs loggen (eller tid och fart) då pejlobjektet är tvärs  

• Beräkna tillryggalagd distans s 

• Avsätt den tillryggalagda sträckan på linjen A 

• Den erhållna positionen är läget då föremålet passerats 
 
 
Exempel 8.4   Viira havsfyr siktas 45º om babord klockan 15.39 och tvärs om babord klockan 15.45. Vilket 
är läget klockan 15.45 om Kk =265º och farten är 8 kn? 
 

Kk  265º 
d +08º 
Km  273º 
m +07º 
K  280º 
 

� = � ∙ � = 8	�� ∙
6
60
ℎ = 0,8	 

 
 

8.5  TVÅ BÄRINGAR OCH DISTANS 

• Föremålet A pejlas (B1) och loggen avläses 

• Bäring B1 ritas in på sjökortet 

• Rita ut kursen K nära det ställe där du tror att du är 

• Föremålet A pejlas på nytt (B2)efter 40º-150º och loggen avläses 

• Bäring B2 ritas ut på sjökortet 

• Räkna ut distansen s mellan pejlingarna, med hjälp av loggens värden 

• Den uträknade sträckan s ritas in i kursen K:s riktning från föremålet A och punkt B hittas. 

• Genom punkten B dras en linje parallell med B1 

• Skärningspunkten C mellan B2 och den transporterade B1 = positionen då B2 gjordes. 
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Exempel 8.5   Kummelskärs torn pejlas kl. 11.21 i bäring 114º och kl. 11.36 i bäring 164º, ange positionen 
11.36 då Kk= 94º och farten= 6 kn? 

 
Kk 094º Bk  114º Bk  164º  v = 6 kn 
d     0º m +06º  m +06º  t = 15 min 
Km 094º K  120º  K  170º s = 6·15/60= 1,5 M 
m   +06º 
K 100º 
 
 

 
 
 

8.6  DUBBEL SIDVINKEL 

Vinklarna i det föregående avsnittet kan väljas på ett bestämt sätt, så att den senare är dubbelt så stor som den 
första.  

• Pejla föremålet i en viss sidvinkel (ex 30º) och avläs loggen 

• Avläs loggen på nytt då sidvinkeln fördubblats (60º) 

• Beräkna B2 (K + sv) och rita ut den på sjökortet från det pejlade föremålet 

• Beräkna distansen med hjälp av loggens värden 

• Avsätt distansen utmed B2, den erhållna punkten är positionen vid den senare pejlingen  

• Vid behov kan den rättvisande kursen och den tidigare pejlingen ritas in 
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Sammanfattning 
 
Håll alltid reda på var på sjökortet 
du befinner dig, rita vid behov in 
dig, detta kallas bestickföring. 
 
Med enslinjer går det enkelt att 
bestämma din position, man kan 
också använda annat än linjetavlor. 
 
Pejla två objekt, rita in bäringarna 
på sjökortet = du har gjort en 
krysspejling och hittat din position. 
 
Det går också att bestämma sin 
position trots att man bara har ett 
pejlobjekt. 
 
Pejl-/handkompasser beräknas utan 
deviation 
 

Exempel 8.4   Klockan 18.00 (Kk = 70º) pejlas Hyljekrunni havsfyr 30º om styrbord. Klockan 18.06 pejlas 
fyren i dubbel sidvinkel (60º). Farten 10 kn. Vilket är läget vid den senare pejlingen? 

 
Kk 070º K  080º v = 10 kn 
d +03º sv +60º t = 6 min 
Km 073º B  140º s = 10·6/60 = 1 M 
m   +07º 
K 080º 
 
 

        

 

 

 

8.7  ÖVNINGSUPPGIFTER POSITIONSBESTÄMNING 

Räkna med missvisning +7º. Uppgifterna kan räknas med och utan deviation (facit finns för beräkningar med 
och utan deviation) 

 

1. Ett fartyg styr i kurs 105º, då man pejlar Norrudd i 170º och Viira i 98º med styrkompassen. Vilken 
position har fartyget då? 

2. Kk = 120º och vi pejlar Möyly i Bk = 212º och Hyljekrunni i Bk 114º, m= +7º, med styrkompassen. 
Bestäm positionen. 
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3. Ett vändmärke skall placeras i positionen 63º 50,9' N, 25º 34,9' O. Platsen sökes genom att pejla 
skorstenen på Lilludden och Kummelskärs torn på styrkompassen. Vilka är kompassbäringarna då Kk 
= 270º? 

4. Kk = 314º. Hyljekrunni havsfyr pejlas i 45º om styrbord, när loggen visar 21 M och när loggen visar 
22,5 M pejlas fyren tvärs om styrbord. Ange fartygets läge när loggen visar 23 M. Ge svaret som 
bäring och avstånd till Hyljekrunni. 

5. Styrande Kk = 89º med 7,5 kn fart pejlas Ulkokalla båk med pejlkompassen klockan 11:21 i 
kompassbäring 114º och klockan 11:29 i kompassbäring 172º. Ange positionen klockan 11:29. 

6. Klockan 10:32 pejlas Möyly sektorfyr med pejlkompassen i Bk = 285º och klockan 10:47 i Bk = 232º. 
Kk = 302º och farten 8 kn. Ange läget klockan 10:47. 

7. Klockan 8.00 då Kk = 20º pejlas Hyljekrunni havsfyr i 56º på styrbords bog. Klockan 8:22 pejlas 
fyren i dubbel sidvinkel. Farten är 7 kn. Vilket är läget? 

8. Styrande Kk = 319º pejlas Möyly sektorfyr i 22º om babord, loggen visar 28,5 M. Då loggen visar 30,0 
M pejlas Möyly i dubbel sidvinkel om babord. Vilket är läget, då loggen visar 33,0 M? 

9. Ett fartyg skall föras från platsen 63º 52,1' N 25º 48,7' O längs i Carta Marina utlagd farled till platsen 
63º 56,2' N 25º 45,1' O. 

a) I vilka tre kompasskurser skall man styra? 

b) Vad är klockan vid girarna och när har man kört denna distans om starten sker klockan 10.00 
och farten är 6 kn? 

10. Ett fartyg befinner sig klockan 12:22 på platsen 63º49,8' N 25º 26,7' O och styr Kk = 33º med 9 kn 
fart. Kompasskursen hålls tills Norrudds havsfyr pejlas i 78º med pejlkompassen, varefter den ändras 
till 45º. Denna kompasskurs hålls tills båken på Norrbådan är tvärs om styrbord, då kursen ändras till 
Kk = 120º, som hålls tills babordsremmaren pejlas med pejlkompassen i 345º. Vad är klockan nu och 
vilken är kompassbäringen (för pejlkompassen) till Viira havsfyr? 

11. Från en punkt A, som är belägen 1,5 M SV om Norra Finnbankens havsfyr sätter man kurs mot 
punkten B, vars koordinater är 63º 59,0' N 25º 49,7' O. Hur lång tid tar det att med 10 kn fart komma 
från A till B? Vilken kompasskurs skall styras? 

12. Frånseglad ort klockan 13:44 är 63º 59,8' N 25º 51,1' O. Du styr enligt följande: Kk = 265º med 9,0 
kn tills Norra Finnbanken siktas i rättvisandebäring B = 310º. Kursen ändras till Kk = 207º och farten 
ökas till 10,5 kn. När Norrudds fyr är tvärs om babord ändras kursen till Kk = 194º samtidigt som 
farten ökas till 12,0 kn. Kursen hålles tills Kummelskärs torn siktas i rättvisande bäring B = 60º. Vad 
är din position, bäring till Gränsuddens minnesmärke och hur mycket är klockan? 

13. Då loggen visar 999,5 M pejlas Norra Finnbankens havsfyr med pejlkompassen i Bk = 311º och då 
loggen visar 1,0 M i Bk = 1º. Vilket är fartygets läge 8 min efter den senare pejlingen om farten är 8 
kn och Kk = 291º? 

14. Ett fartyg är på väg öster om Norra Finnbankens havsfyr i 9,0 m farleden och styr kompasskurs Kk = 
115º med 8 kn fart. Då upptäcker man ett okänt stillastående föremål i 45º om styrbord, samtidigt 
som Norra Finnbanken pejlas med handpejlkompassen i Bk = 258º och Norrudds havsfyr i Bk = 
191º. Från denna punkt stävas med samma kurs och fart. Efter 9 min är föremålet tvärs om styrbord. 
Vilken är den exakta positionen för föremålet?  
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9.  ELEKTRONISK NAVIGERING 

9.1  ELEKTRONISK NAVIGATIONSUTRUSTNNG 

Elektronisk navigation fick sin början på 1920-talet. Då uppfanns radiopejling som numera avskaffats hos 
oss. Positionsbestämningssystemet DECCA kom i användning i slutet av andra världskriget Men avskaffades 
den 1.1.2000 eftersom underhållet blev dyrt och GPS systemet tog över. Under de allra senaste åren har det 
gjorts enorma framsteg inom den elektroniska navigationen i takt med att datatekniken utvecklats. 
Elektroniken har blivit både billigare och mindre till storlek. Förr var det en lätt sak att dra en tydlig gräns 
mellan elektronisk navigation och traditionell navigation. Elektroniken utgjordes av positionsbestämnings-
apparatur, ekolod och radar. Men redan i dag börjar elektroniken tränga sig in på den traditionella 
navigationens område. Radar och GPS kan anslutas till elektroniska sjökort och man ser direkt sin exakta 
position på en bildskärm. 
 
Då man använder sig av elektroniska hjälpmedel skall man alltid komma ihåg att elektronik är känsligt för 
fukt och behöver inte fungera 100 % felfritt. Detta betyder att man alltid skall ha dubbel koll på sin 
navigering, d.v.s. att man är fullt medveten om var på sjökortet man rör sig. Då är det lätt att navigera vidare 
om elektroniken säger upp sig. Man ska lita på sig själv och våga ifrågasätta elektroniken. 
 

9.1.1 SATELLITNAVIGERING 

Det finns två fungerande satellitnavigeringssystem (Global Navigational Satellite System – GNSS), det 
amerikanska GPS och det ryska GLONASS systemen. Europeiska Unionen håller också på och bygger ett 
eget system Galileio via Europeiska Rymdorganisationen (ESA). GPS systemet är det som används av 
fritidsbåtar. 
 
Funktionsprincipen för GNSS-system är att varje satellit innehåller fyra atomklockor, vars tid är mycket 
exakt. Satelliten sänder hela tiden ut ett radiomeddelande med satellitens position och atomklockans tid. 
Mottagaren har också en exakt klocka. Med hjälp av denna information mäter man hur lång tid det tog för 
meddelandet att komma från satelliten till mottagaren. Därefter korrigeras diverse fel. Då mottagaren känner 
till tiden det tog för signalen att nå mottagaren är det lätt att räkna ut avståndet till satelliten, vars position är 
känd. 

 

 

 

 

 

 

Mottagarens position beräknas sedan på något av följande tre sätt: 

A - avståndet till fyra satelliter 

B - avståndet till tre satelliter och ett geoidavstånd (avstånd till jorden mittpunkt) 

C - avstånd till två satelliter, ett geoidavstånd och tiden för en atomklocka 

  A B C 
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Sammanfattning 
 
• Elektronik är hjälpmeddel då vi navigerar, men vi måste ändå alltid veta var vi är. 
• GNSS är inte tillräckligt noggrann i skärgården, men kan användas som hjälpmeddel. 
• Med hjälp av ruttpunkter (waypoints) kan vi göra upp rutter i GPS:en. 
• En GNSS ger position, kurs, kastighet samt bäring och avstånd till färdpunkter. 
• En GPS har felkällor. 

En mottagare med många kanaler kan ta emot signalen från flera satelliter samtidigt och är därmed exaktare. 
GNSS-systemen ger förutom positionen också farten och distansen samt bäring och avstånd till inmatade 
waypoints. Dessutom har de flesta GNSS-apparater en färdig MOB-knapp (man över bord), då man trycker 
på den lagras positionen och navigatorn visar bäring och avstånd till den punkt där personen föll över bord. 
 

9.1.2 GPS 

GPS står för engelskans Global Positioning System. Systemet har utvecklats för det amerikanska försvarets 
men har gjorts tillgängligt även för civilanvändning. Ägare och underhållare är det amerikanska 
försvarsministeriet Pentagon. Systemet består av 21 satelliter och 3 reserv satelliter som kretsar runt jorden på 
c. 20 000 km:s höjd på 12 timmar. Satelliterna är fördelade på tre banor och minst fyra satelliter finns alltid 
ovanför horisonten. Man kan även använda systemet för att bestämma sin höjd.  
För att ett fartygs position skall kunna bestämmas måste fyra satelliter befinna sig minst 5º ovanför 
horisonten. Systemet kan automatiskt välja vilka satelliter som användas eller också kan användaren mata in 
satelliterna manuellt. 
Satelliterna får sin position från markstationer på olika håll i världen. Markstationerna styrs från en 
huvudstation i Colorado Springs i USA. Pentagon ville från början försämra systemets noggrannhet till 500 m 
med 95 % säkerhet, men misslyckades. Man lyckades försämra noggrannheten endast till 100 m med 95 % 
säkerhet. I praktiken innebär detta att man får sin position med rentav några tiotals meters exakthet. Denna 
noggrannhet är inte tillräcklig i skärgården vilket betyder att GPS endast kan användas som ett extra tillägg till 
den normala navigeringen. 
 

9.1.3 DGPS 

DGPS för Differential Global Positioning System. DGPS använder sig av markstationer som skickar en 
korrigeringssignal till mottagaren. Sedan 1991 finns det markstationer i Porkala och på Almgrundet och 
används bl.a. av Sverigebåtarna. Mätningar har visat att år 1993 var exaktheten med DGPS 4 m med 95 % 
sannolikhet. DGPS-funktionen fungerar endast i närheten av markstationerna.  
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10.  LAGAR OCH FÖRORDNINGAR: 

VALDA DELAR AV REGLERNA FÖR VATTENTRAFIK 

10.1  SJÖVÄGSREGLER OCH REGLER FÖR INRE FARVATTEN 

Internationella regler för förhindrande av sammanstötning till sjöss, 1972 - i inre farvatten, 1978 är det 
dokumentet som behandlas i dessa kapitel.  
 
Definitioner 

Fartyg: farkost som rör sig på vattnet (även sjöflygplan och luftkuddefartyg). 
Maskindrivet fartyg: fartyg som drivs med maskinkraft. 
Segelfartyg: fartyg som drivs med segel (motor används ej). 
Fartyg sysselsatt med fiske: fartyg som fiskar med nät, linor, trål eller annat som begränsar manövrering. 
Sjöflygplan: luftfarkost som manövrerar på vattnet. 
Icke manöverfärdigt fartyg: fartyg som av någon särskild orsak inte kan manövrera. 
Fartyg med begränsad manöverförmåga: kan pga. sitt arbete inte manövrera (fartyg som är sysselsatt med: 
underhåll av sjömärken, muddring, sjömätning, undervattensarbete, överflyttning av last eller personal, 
startning eller ombordtagning av flygplan, minröjning, bogsering som avsevärt begränsar manövrering). 
Fartyg hämmat av sitt djupgående: maskindrivet fartyg som pga. sitt djupgående inte kan avvika från sin 
kurs. 
 

10.1.1 UTKIK OCH SÄKER FART 

Alla fartyg skall hela tiden hålla utkik med alla tillgängliga medel (syn, hörsel, vid behov kikare och radar) 
Alla fartyg skall färdas med säker fart, så att det kan vidta lämplig och effektiv åtgärd för att väja eller stanna 
(kom ihåg: sikten, trafiktätheten, fartygets manöverförmåga och djupgående, radarns exakthet) 
 

10.1.2 VÄJNINGSREGLER  

Alla fartyg skall i alla förhållanden bedöma ifall det finns fara för sammanstötning. Alla metoder skall 
användas, även radar om en sådan finns. Om bäringen till ett annat fartyg inte märkbart förändras finns 
det fara för sammanstötning. 

• Alla väjningsåtgärder skall göras i god tid. 

• Alla väjningsåtgärder skall göras så att de tydligt uppfattas (även på radar). 

• Undvik många små väjningar, för klarhetens skull. 

• Ofta räcker det att ändra kursen men ibland måste också farten minskas. 

• Det fartyg som inte är väjningsskyldigt måste hålla sin fart och kurs, dessutom skall det noggrant följa 
med situationen för att vid behov väja. 
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God sjömanssed 
 
Nöjesbåtar väjer för yrkestrafik, men kom ihåg att i tid visa att du tänker väja! 

10.1.3 TRÅNGA FARLEDER 

Högertrafik i trånga farleder! Håll dig nära kanten. I trånga 
farleder får fartyg <20m och segelfartyg inte hindra fartyg 
som endast kan köra mitt i farleden. 
 
För att vara säker på att det andra fartyget vet vad du tänker 
göra kan dessa ljud (och ljus) signaler användas. 
 
▬  ▬ ● Jag tänker köra om på er styrbordssida 
▬  ▬ ●● Jag tänker köra om på er babordssida 
▬ ● ▬ ● Jag samtycker 
●●●●● Vad är er avsikt? 
 
Före en krök eller vid någon annan situation där ett fartyg kan vara skymt av ett hinder kan en lång ljudsignal 
ges (▬). 
 
 

 

10.1.4 SEGELFARTYG 

    

 
När segelfartygen har vinden in från olika sidor skall det fartyg som seglar för babords hals, har vinden in 
från babords sida väja, för det andra. Om två segelfartyg har vinden in från samma sida skall det fartyg som 
är i lovart ("vindsidan") väja för det som är i lä. 
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10.1.5 OMKÖRNING 

Ett fartyg som kör om ett annat är alltid väjningsskyldigt. Ett fartyg är omkörande då det närmar sig ett annat 
fartyg i en vinkel större än 22,5º akter om tvärs (i akterlanternans sektor). 
 

 

10.1.6 STÄV MOT STÄV 

Då två maskindrivna fartyg möts stäv mot stäv skall båda fartygen gira åt styrbord, så att de passerar med 
babordssida mot babordssida (natten rött mot rött). På natten: båda sidoljusen på ett fartyg rakt förut eller 
båda toppljusen på större fartygen i linje rakt förut. 

 

10.1.7 SKÄRANDE KURSER 

När två maskindrivna fartygs kurser skär varandra skall det som kommer från babord (vänster) väja. Om 
möjligt alltid akterom. 
 

 
 
  



 

  
Finlands Svenska Scouter rf 
Tölögatan 55, 00250 Helsingfors  Tel. (+358 9) 8865 1100 Fax (+358 9) 8865 1199 kansliet@scout.fi  www.scout.fi 

FINLANDS  SVENSKA  SCOUTER   
SJÖKURSKOMPENDIUM  55/107 
 
 
10.1.8 FARTYGENS INBÖRDES SKYLDIGHETER 

Fartyg högre upp på listan väjer för fartyg lägre ner (kontrollera definitionerna!): 

• Maskindrivet fartyg 

• Segelfartyg 

• Fartyg sysselsatt med fiske (på väg) 

• Fartyg hämmat av sitt djupgående 

• Fartyg med begränsad manöverförmåga 

• Icke manöverfärdigt fartyg 
 

10.1.9 VID NEDSATT SIKT 

• Alla fartyg skall färdas med säker fart 

• Fartyg som endast med radar upptäcker ett annat fartyg skall avgöra om det finns risk för 
sammanstötning, och om det väjning behövs. (ändring av kursen mot fartyget bör undvikas) 

• Ifall ett fartyg hör ett annat fartygs mistsignal för om tvärs, skall det minska sin fart till minsta möjliga. 
 

10.2  LJUS- OCH SIGNALFIGURER SAMT MISTSIGNALER 

10.2.1 LANTERNOR 

Lanternorna bör vara tända från solnedgång till soluppgång, samt 
vid nedsatt sikt. Vid nedsatt sikt ges mistsignalerna med 2 
minuters mellanrum. 
 
Definitioner 

Toppljus vitt ljus i 225º sektor förut 
Sidoljus grönt ljus på styrbordssida och rött ljus på 

babordssida, i 112,5º sektor från fören (under 
20m fartyg kan ha en sammansatt lanterna). 

Akterljus vitt ljus i 135º sektor akterut 
Bogserljus gult ljus, samma egenskaper som akterljus.  
Runtlysande ljus ljus i alla riktningar (360º). 
Blixt ljus som blinkar med jämna mellanrum (c. 

120/min) 
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10.2.2 MASKINDRIVNA FARTYG PÅ VÄG 

  
 
Toppljus 
Sidoljus 
Ett akterljus 
 
Fartyg > 50 m: 2 st. toppljus, det aktre högre än det förligare. 
Fartyg < 50 m: behöver visa endast ett toppljus (det är tillåtet att använda två) 
 
Mistsignal 
▬   Gör fart genom vattnet 

▬  ▬  På väg men har stannat 
 

 

     
 
Luftkudde fartyg skall då de färdas 
svävande (utan deplacement) förutom 
vanliga färdljus för maskindrivna fartyg 
visa ett gult runtlysande blixtljus. 

Maskindrivet fartyg < 7m, högsta fart 7 kn kan istället visa 
endast ett runtlysande vitt ljus. 

 
 
 
 
 
 
 



 

  
Finlands Svenska Scouter rf 
Tölögatan 55, 00250 Helsingfors  Tel. (+358 9) 8865 1100 Fax (+358 9) 8865 1199 kansliet@scout.fi  www.scout.fi 

FINLANDS  SVENSKA  SCOUTER   
SJÖKURSKOMPENDIUM  57/107 
 
 
10.2.3 BOGSERING OCH PÅSKJUTNING 

  
 
Bogsering, släpet < 200 m, två toppljus ovanför varandra, sidoljus, ett akterljus, ett bogserljus (gult) ovanför 
akterljuset, släpet visar sido- och akterljus.  Bogsering, släpet > 200 m: tre toppljus. 
 

  
 
Bogsering, släpet över 200 meter: romb där den syns bäst.     Bogsering, sjunket släp. 
 

  
 
Fartyg som skjuter på eller bogserar längs sidan skall visa två toppljus ovanför varandra, sidoljus och ett 
akterljus. Vid bogsering av sjunkna eller delvis sjunkna föremål skall de visa runtlysande vita ljus. 
 
Mistsignal, först bogserbåten, sedan den som bogseras. 
▬ ●● bogserbåt   ▬●●● bogserad  
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10.2.4 SEGELFARTYG PÅ VÄG OCH FARTYG UNDER RODD 

             
 
Segelfartyg på väg visar: sidoljus, ett akterljus. Segelfartyg kan förutom vanliga ljus dessutom föra två 
runtlysande ljus i masttoppen, det övre rött och det nedre grön 
 

  
 
Segelfartyg <7m eller roddbåt kan istället visa ett vit ljus vid behov. 
 
Fartyg för segel som kör för motor skall visa en kon med spetsen 
nedåt, på synlig plats i fören. Dessa fartyg klassas som 
motorgående enligt sjövägsreglerna. 
 
Mistsignal, för segelbåt 
▬ ●● 2 min mellanrum, vid nedsatt sikt 
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10.2.5 FISKEFARTYG 

  
 
Trålare visar två runtlysande ljus, det övre grönt och det nedre vitt, >50 m vitt toppljus, under gång också 
sido- och akterljus. 
På dagen visar trålare två koner med spetsarna mot varandra. 
 

  
 
Övriga fiskefartyg (ej trålare) visar två runtlysande ljus, det övre rött och det nedre vitt, om fiskeredskapet 
>150m visas ett runtlysande vitt ljus i redskapets riktning. Under gång visas sido- och akterljus. 
På dagen visas två koner med spetsarna mot varandra, och en kon med spetsen uppåt i redskapets riktning 
(>150m) 
 
Mistsignal, fiskefartyg. Gäller även om det fiskar för ankar. 
▬ ●● 2 min mellanrum, vid nedsatt sikt 
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10.2.6 ICKE MANÖVERFÄRDIGA FARTYG OCH FARTYG MED BEGRÄNSAD 

MANÖVERFÖRMÅGA 

  
 
Icke manöverfärdigt fartyg visar två runtlysande röda ljus ovanför varandra, under färd visar det dessutom 
sido- och akterljus. På dagen visar det två klot ovanför varandra. 
 

 
 

Fartyg med begränsad manöverförmåga - visar tre runtlysande ljus, rött-vitt-rött, ovanför varandra. Under 
färd dessutom topp- sido- och akterljus. På dagen visar det klot-romb-klot. 
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Mudderfartyg visar: rött-vitt-rött och två röda på den sida där hindret finns och två gröna på den fria sidan. 
Under färd dessutom topp- sido- och akterljus. På dagen visar det klot-romb-klot samt två klot på den 
hindrade sidan och två romber på den fria sidan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Då dykning pågår skall rött-vitt-rött visas. Dessutom visas signalflaggan A (1x1 m), upplyst. 

 

 
 
 

 

Minröjare visar tre gröna ljus i triangel samt topp-, sido- och akterljus. 
 
Mistsignal, för icke manöverfärdiga fartyg och fartyg med begränsad manöverförmåga 
▬ ●●   2 min mellanrum, vid nedsatt sikt 
 
Därtill ger mudderverk minst 6 korta om det kan passeras som styrbord-, nord- eller västmärke, och minst 6 par 
korta om det kan passeras som babord-, syd- eller ostmärke. 
 
Mistsignal, mudderverk 
● ● ● ● ● ●  passeras som styrbord-, nord- eller västmärke  
●● ●● ●● ●● ●● ●● passeras som babord-, syd- eller ostmärke 
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10.2.7 FARTYG HÄMMAT AV SITT DJUPGÅENDE 

Fartyg hämmat av sitt djupgående visar tre runtlysande röda ljus ovanför varandra, dessutom under färd topp- 
sido- och akterljus. Dagsignal: en cylinder. 
 

 

 

Mistsignal, fartyg hämmat av sitt djupgående 
▬ ●● 2 min mellanrum, vid nedsatt sikt 
 

10.2.8 LOTSFARTYG 

Lotsfartyg visar två runtlysande ljus, det övre vitt och det 
nedre rött. Under färd dessutom sido- och akterljus. 
Lotsfartyg kan vid nedsatt sikt förutom mistsignalen för 
maskindrivet fartyg dessutom ge fyra korta (●●●●) 
 
Mistsignal, för lotsfartyg 
▬  Gör fart genom vattnet 
▬  ▬  På väg men har stannat 
●●●● 2 min mellanrum, vid nedsatt sikt 
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10.2.9 FARTYG TILL ANKARS OCH FARTYG PÅ GRUND 

 

             
 
 
Fartyg till ankars visar ett runtlysande vitt ljus, över 50 meter två stycken. Fartyg över 100 meter visar 
dessutom däcksbelysning. På dagen visas ett klot. 
 

 
 

 

 
Fartyg på grund visar ankarljus och två runtlysande röda ljus ovanför varandra. På dagen visas tre klot 
ovanför varandra. 
 
Fartyg till ankars ger mistsignalen ● ▬ ●  eller en 5 s snabb ringning med skeppsklockan med 1 min 
mellanrum. Fartyg >100m ringer först i fören och slår sedan på gonggongen i aktern. 
 
Fartyg på grund ger dessutom 3 slag med skeppsklockan. 
 
Mistsignaler 
● ▬ ● till ankars eller 
֠ 5 s, 1 min. mellanrum, < 100m 
֠ i fören � i aktern, >100m 
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10.2.10 UTRYCKNINGSFARTYG 

Polis, tull, gränsbevakning, militär, sjöfarts-
väsendet, brandkår och sjöräddningen får vid 
brådskande uppdrag använda en blå blixt.  
 

 
 
 

10.2.11 EKRANOPLAN  

Ekranoplan eller WIG-plan (Wing In Ground-
effect vehicle) använder sig av röd blixt. 
 

 
 

10.2.12 VAJERFÄRJA OCH FARTYG SOM GÅR MED AKTERN FÖRE 

   
 
Vajerfärja visar tre runtlysande röda ljus, i triangel. På dagen visas två klot ovanför varandra. 
 

        

 
Fartyg som kan gå med aktern före visar på dagen två klot bredvid varandra. På natten har dessa helt vanliga 
ljus för motorfartyg.  
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10.2.13 ÖVRIGA MANÖVRAR OCH VARNINGSSIGNALER 

Då ett fartyg väjer eller vill visa hur den manövrerar ger den ljudsignaler. Dessutom kan motsvarande 
ljussignaler ges. 
 
Manöversignaler 
● Jag girar styrbord 
●● Jag girar babord 
●●● Jag backar 
●●●●● Vad tänker ni göra? 
 
Varningssignaler, se "Trånga farleder" 
 
 

10.3  SJÖTRAFIK- OCH BÅTTRAFIKLAGAR SAMT ÖVRIGA BÅTTRAFIK-
REGLER 

• Alla segel- och motorbåtar, som är minst 5,5 meter långa, skall registreras. Även båtar med motor, 
vars effekt är minst 15 kilowatt eller 20 hästkrafter, ska införas i farkostregistret. Motorbåtar med >20 
hk (15 kW) eller inombords >50 hk (37,5 kW) får endast köras av över 15 åringar. 

• Alla farkoster bör ha ändamålsenlig utrustning (se besiktningsreglerna) 

• Ifall man påträffar någon i sjönöd är alla skyldiga att hjälpa till. 

• Alkoholgräns på sjön: max 1,0 promille 

• Prejningssignaler (Stoppsignaler): Stoppskylt, Internationella signalflaggan L eller 
morsesignalen L (● ▬ ●●) 

• Utmärkning av fiskeredskap: Två flaggor på det yttersta märket. Ljus kan också användas (se 
Förordning om ljusmärken på fiskeredskap, 1954)  

• Man får inte utanför farleder köra över tydligt utmärkta fiskeredskap eller komma närmare än 50m.  
 
 
 

10.4   FLAGGNING OMBORD 

Utdrag ur "Lag om Finlands flagga, 1978", "Förordning om fritidsfarkosters flaggor, 1983", "Flaggreglemente, 
1998" 

• Den så kallade båtklubbflaggan (ex. PP-SS) är jämställd med Finlands flagga 

• Alla båtar som är inskrivna i en båtklubb får bära dess flagga. 

10.4.1 FLAGGANS PLATS OCH STORLEK 
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Flaggan förs i aktern på en flaggstång (cirka 15º lutning), kan också föras i mesanmasten eller i gaffelnocken 
under färd. Motorbåtar kan också föra i motorbåtsmasten. Mellan flaggan och däck skall det vara minst 10 
cm. Flaggan skall vara hel och ren. 
 

Båtens längd Flaggans storlek Flaggstångens längd 

< 7 m 44x72 cm 95 cm 

7-10 m 55x90 cm 115 cm 

10-12 m 66x106 cm 140 cm 

12-15 m 80x131 cm 170 cm 

> 15 m 100x163 cm 210 cm 

 

10.4.2 FLAGGNING 

På bemannad båt hålls flaggan hissad enligt följande: 

• Under gång, dygnet runt. 

• Förtöjd, från kl. 08.00 till solnedgång, dock senast till kl. 21.00. 

• Under midsommarnatten hålls flaggan hissad hela natten. 

• Under kappsegling hålls flaggan ofta halad. 
 

10.4.3 FLAGGHÄLSNING 

• Man kan hälsa med flaggan på örlogsfartyg men också på t.ex. andra scoutbåtar. 

• Flagghälsning sker endast då farkosterna är nära varandra och förhållandena så medger. 

• Flagghälsning sker genom att sänka flaggan halvvägs, och hissa den tillbaka då hälsningen är besvarad. 
Man kan också ta loss flaggstången och sänka den vågrätt rakt akterut. 

• Flagghälsningen skall ske i tid så att den andra har möjlighet att uppfatta den. 
 

10.4.4 FLAGGNING ÖVER TOPP, ARTIGHETSFLAGG OCH VIMPLAR 

• Signalflaggorna kan hissas på allmänna flaggningsdagar och på andra festtillfällen. 

• Flaggning över topp utförs så att de internationella signalflaggorna hissas från för till akter i masten. 

• Ordning: ABC1DEF2GHI3JKL4MNO5PQR6SUV7WYZ8rep1rep2rep3, T och X används inte 
eftersom de påminner om nationsflaggor. 

• Flaggning över topp utförs endast då båten ligger förtöjd enligt vanliga flaggningstider, akterflaggan 
hissas först och halas sist. 

• Då man seglar utomlands brukar värdlandets miniatyrflagga hissas i styrbords saling, alla andra 
vimplar förs då i babords saling. Endast en miniatyrflagga per gång. 
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• Om man har en utlänning ombord kan hans flagga föras i babords saling 

• Rangordning för vimplar: 1. Flaggor som "innehåller" Finlands flagga, 2. Andra stadfästa vimplar, 3. 
Övriga vimplar 

• Vimplarna hissas i styrbords saling, högst tre per gång, hela och rena. 
 
 

10.5  SÄKERHETSBESTÄMMELSER OCH -DIREKTIV FÖR SCOUT-
VERKSAMHET TILL SJÖSS 

Med denna verksamhet avses all scoutverksamhet till sjöss såväl med scout som med privat båtar. Det enda 
undantaget utgörs av tillfälliga transporter till sjöss. Föreskrifterna täcker dels båtarna och dels skepparna. 
Föreskrifterna berör alla båtar i scoutbruk såväl privat som scoutägda. Scoutbåtar skall vara besiktigade i 
enlighet med Finlands Seglarförbunds eller Finlands Motorbåtsförbunds besiktningsdirektiv. Vid besiktningen 
bestäms vilka kunskaper (certifikat) som krävs av skepparen och besättningen, dessutom bestäms 
besättningens minima och maxima storlek. 
 
En båt som inte godkänts vid besiktningen får inte användas till scoutbruk. I övrigt är det stadgat om 
scoutbåtars sjöduglighet, att en farkost är sjöduglig om dess modell, byggnadssätt, skick, besättning och 
utrustning är sådana att man tryggt kan färdas på vattenområden som den är besiktigad för.  
 
Dessa är förpliktelserna, men rättigheterna då? De är betydligt färre och är sammanfattade till: 
“skärgårdscertifikatet berättigar innehavaren att föra scoutbåt inom skärgårdsområdena.“ Skepparen är 
ansvarig för båtens och besättningens säkerhet och för att goda scout- och sjömansseder råder ombord. 
 
Till sist skall vi ta en titt på vad som finns stagat om seglatser. Stadgarna förutsätter att skepparen personligen 
ser till att besiktningsutrustning och övrig nödvändig utrustning finns ombord. Dessutom bör han/hon se till 
att båten är riktigt bemannad och övrigt i skick. Skepparen skall också bekanta sig med dagens rutt. Av detta 
skall det göras en anmärkning i loggboken. Vid manövrering av båten skall sjövägsreglerna följas. Ombord på 
en scoutbåt skall det alltid föras loggbok. 
 
Vad ger oss egentligen föreskrifterna och lagstiftningen i handen? 

• Vi skall följa föreskrifterna för sjöfart 

• Vi ansvarar för oss själva, besättningen och farkosten 

• Vi är ansvariga för farkostens skick och dess utrustning 

• Vi är ansvariga för att farkosten lämpar sig för de vatten på vilka vi färdas 

• Vi är ansvariga för att vi själva har tillräcklig kompetens för att föra befäl över båten 
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10.6  ÖVNINGSUPPGIFTER LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 

Sjövägsregler 

1. Regnet öser ned och ni är ute och seglar med kårbåten. På grund av att det är stiltje så går ni för 
motor och majoriteten av besättningen sitter i salongen och värmer sig. Rorsman finns på däck och 
håller kurs på kompassen och tittar väldigt mycket på den. Navigatören och skepparen planerar nästa 
dagens seglatsrutt vid kartbordet i salongen. Efter en tid kommer skepparen upp på däck, ser sig 
omkring och får en chock då han akteröver, lite till babord ser skrovet på ett stort lastfartyg 50 meter 
ifrån. 

a) Har segelbåtens besättning gjort sig skyldiga till något fel när de inte hållit utkik bakåt? Varför? 

b) Hur skulle situationen ha skilt sig om det skulle ha varit tjock dimma och ingen skulle ha hört 
lastfartygets ljudsignaler på grund av motorns överröstande ljud? 

c) Vad gör man då man upptäcker situationen? 

2. En motorbåt kör i 40 knops fart och passerar två meter akter om din segelbåt. Har motorbåten i fråga 
brutit mot någon sjövägsregel och vilken i så fall? 

 
 

Väjningsregler 

1. Genuor och dylika stora segel har en tendens att skymma sikten för rorsman då man seglar. Antag att 
två segelbåtar kolliderar och att den ena skyller på att sikten skymdes av genuan. Är detta ett hållbart 
argument? Vem borde ha väjt om bägge seglade för styrbords hals? 

2. Mitt på Östersjön kolliderar lastfartyget m/s Bengtskär med en fritidssegelbåt för fulla segel. Det 
finns ingen övrig trafik på fjärden och sikten är god. Hur skulle du bedöma situationen med avseende 
på de internationella sjövägsreglerna? 

3. I farleden på väg in till Hangö kolliderar passagerarfartyget m/s Jussarö med en fritidssegelbåt för 
motor som korsar farleden från styrbord. Det finns ingen övrig trafik i farleden och sikten är god. 
Hur skulle du bedöma situationen med avseende på de internationella sjövägsreglerna? 

4. Studera de tre bildserierna. När är det risk för kollision? Vem bör väja om det är risk för kollision? 
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5. Är det lämpligt att väja genom små kurs- och fartförändringar? 

6. Vem gör vad, då samtliga fall har fara för kollision? Notera att avstånden inte är skalenliga. 
 

 
 

7. Vem gör vad, då samtliga fall har fara för kollision? Notera att avstånden inte är skalenliga. 
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Ljud- och ljussignaler 

1. Vilket fartyg ses nedan? Åt vilket håll är det på väg och bör du väja om du har kurs rakt fram och är 
en segelbåt?  

 
 
 
 
 
 
 

2. Du är en segelbåt och hör följande mistsignal ▬ ●● rakt förut som rör sig åt babord. Vad gör du 
och vad avger du för mistsignal? 

3. Identifiera nedanstående fartyg. Vartåt är de på väg? Hur skulle du väja? 
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11.  SCOUTSKEPPARENS ANSVAR 

Skepparens främsta uppgift är att leda besättningen och se till att sjövägsreglerna och ett gott sjömanskap 
följs. Skepparen ansvar är att ta ställning till allt som berör båtens och besättningens säkerhet. Därför krävs 
det kompetens, kunskap och erfarenhet av en scoutskeppare. Ingen är en perfekt skeppare från första början, 
utan det är frågan om en process som börjar nu, eller kanske redan börjat, och som varar livet ut. Det är 
endast erfarenhet och ännu mera erfarenhet som kan göra dig till en god skeppare. En del saker kan du läsa 
om i böcker, en del kan du lära dig på kurser, men resten kommer via egna upplevelser - positiva och negativa 
- lyckade och mindre lyckade äventyr.  
 
Alltid då man rör sig till sjöss är det skäl att vara respektfull och förbereda sig ordentligt för varje seglats. Som 
scoutskeppare bär du ansvar för din besättning och dess säkerhet – missbruka aldrig detta ansvar! Bekanta dig 
på förhand med säkerhetsföreskrifterna för scoutverksamhet till sjöss och med sjövägsreglerna. 
 
Som skeppare skall du förklara för besättningen vad som händer ombord: båtens position, kurs, o.s.v. skall 
vara klara för alla ombord. Du är inte bara chef ombord, du har också en lärarroll som går ut på att undervisa 
besättningen och förklara hur saker och ting går till. Det är helt meningslöst att ge order, om t.ex. att reva 
segel om besättningen inte vet vad det betyder. Det är din uppgift att förklara och visa hur det går till. Inför 
varje ny manöver ska du förklara vad ni är på väg att göra, hur det görs, vem som gör vad, varför det görs och 
vad man speciellt skall se upp för i samband med manövern.   
 
Se till att den båt du skeppar är sjöduglig och utrustad enligt gällande föreskrifter. Det är också viktigt att du i 
detalj vet hur båten beter sig i olika situationer och hur man handskas med den i alla väder. Uppskatta din 
förmåga i förhållande till de utmaningar du ger dig in på. Försiktighet är ett tecken på gott sjömans- och 
skepparskap; risktagning och vågade manövrar hör inte hemma ombord på en scoutbåt. Känner du dig 
osäker och rädd, t.ex. vid hårt väder, är det okej att stanna i land eller söka nödhamn tills förhållandena blir 
bättre. Rädsla är inget att skämmas över, tvärtom är det bra att ”våga vara rädd” och inte överskatta sin egen 
förmåga. Det är ingenting som säger att du inte skulle kunna anta en utmaning även ifall du är osäker på din 
egen förmåga – be bara någon mer erfaren att komma med på seglatsen och ta till dig lärdomar på detta sätt. 
 
Utöver det att du måste se till att allt går rätt till ombord, måste du kunna handskas med olika typer av 
människor och få besättningen att samarbeta på ett praktiskt sätt. Ibland kan omständigheterna, väderleken 
och stämningen ombord bli besvärliga och besättningen tappar kanske humöret, men som skeppare måste du 
kunna hålla god min och hålla andan uppe. Kom ihåg: “When the going gets tough, the tough get going”. Det 
här betyder inte att du förväntas vara Superman (eller Batman om du vill), men om du som skeppare tappar 
modet har du hastigt också en nedslagen, apatisk och handlingsförlamad besättning. Se också till att du själv 
är mätt, utvilad och torr - det räcker inte att alla andra är det om du lider. 
 
En viktig säkerhetsaspekt är att hålla allt ombord i god ordning och på sina givna platser, så att man vet var 
saker och ting finns då de behövs. Det är inte du som skeppare som skall städa hela båten, men det är din 
uppgift att se till att det blir gjort! Det är du som är ansvarig och som i sista hand ensam bestämmer. Kom ändå 
ihåg att inte missbruka din bestämmanderätt genom att dela ut onödiga och meningslösa uppgifter; då 
förlorar du hastigt all respekt inför din besättning.  
 
A och O i gott skepparskap är god självkännedom och självkänsla. Detta ger en auktoritet som stöder sig på 
erfarenhet. Det i sin tur gör att man lär sig känna och erkänna sina egna begränsningar. Det har sagts att en 
försiktig skeppare är en god skeppare: var inte våghalsig, utan använd ditt omdöme, och låt säkerheten 
komma i första hand, innan du börjar tänka på eventuella tidtabeller och fartkalkyler. 
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Skepparens auktoritet och självkänsla kommer in i bilden då du skall meddela dina beslut för besättningen. 
Då gäller det att stå bakom sina ord, inte tveka och se till att dina order uppfylls. Ju mera erfarenhet du 
skaffar dig, desto mer förstärks de övriga ovanstående egenskaperna hos dig. Du lär dig snart när du kan 
använda en mer diplomatisk ledarstil, och i vilka situationer det krävs en mera bestämmande ledarstil. Var 
aldrig tveksam då du har fattat ett beslut, trots att det kan kännas svårt. Det är du som sist och slutligen bär 
ansvaret, och följaktligen har du också det sista ordet. Låt inte din besättning trampa dig på tårna – respekt 
mellan skeppare och besättning är bland det viktigaste som finns ombord på en scoutbåt. 
 
Det du gör och säger fungerar också som exempel för din besättning. Utnyttja detta för att lära de andra hur 
man beter sig till sjöss. Kom ihåg att inget skräp får kastas i sjön, utan allt skall föras i land och deponeras på 
en sopstation, och att djur och växter i skärgården skall lämnas i fred. Kom också ihåg att det är strängt 
förbjudet att röra vid sjö- och farledsmärken och liknande installationer. Kom också ihåg att flytvästen räddar 
liv, det är därför viktigt att alltid ha den på sig då man rör sig på däck. Ingen kommer att ta flytvästen på sig 
om inte skepparen föregår med gott exempel och alltid har flytväst på ombord. 
 
 

11.1  SEGLATS- OCH RUTTPLANERING 

Seglats- och ruttplanering ligger på skepparens ansvar. Detta innebär att skepparen skall veta vart man är på 
väg och när man är där. Samtidigt har även skepparen ett ansvar att utbilda ombord och därmed blir 
planerandet av seglatsen ännu viktigare. 
 
En viktig sak att fundera över då man inleder sin seglatsplanering är vad som skiljer sig en scoutseglats från 
en vanlig familjeseglats. Vad har scoutseglatsen som gör den just till en scoutseglats? Det finns ett 
scoutprogram som gör seglatserna just till scoutseglatser. 
 
När man väl gör en seglatsplan är det väl skäl att komma ihåg vilken sorts besättning man kommer att segla 
med. Är det nybörjare eller garvade gastar som är ute och seglar? Man kan också vinkla seglatsen så att rutten 
hänger samman med temat för seglatsen. 
 
Det är inte nödvändigt att göra en timplan för sin seglats, eftersom en sådan ändå inte kommer att hålla. 
Planera istället en helhet för seglatsen och gör daglig ruttplanering under själva seglatsen. Man kan också fråga 
deltagarna på seglatsen om de har önskemål för rutten eller gästhamnar; på så vis involverar man hela 
besättningen i planeringen. 
 
Följande saker bör man tänka på då man gör sin seglatsplan: 

• Hur lång tid kan användas 

• Vad är temat/programmet för seglatsen? 

• Finns det utbildningsmål med seglatsen? 

• Hur långa dagsetapper tänker man göra? Ivriga skeppare planerar ofta för långa etapper så seglatsen 
blir mera stressig än rolig 

• Överenskomna möten för planering 

• Butikers och bränsleförsäljningens öppethållningstider 

• Vädret och årstiden 
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• Finns det begränsningar på rutten? Djup, höjd och dylikt 

• Vad är skeppskassan (deltagaravgiften)? Finns det ett tak på hur mycket seglatsen får kosta? 
 
 
Kom ihåg att meddela din seglatsrutt och datum till kårchefen! Om din seglatsrutt ändrar under 
seglatsen så meddela dess förändringar till kårchefen. Om seglatsens tidsomfång överskrids så meddela 
seglatsdeltagarnas föräldrar så att de är medvetna om när seglatsen slutar. 
 
 

11.2  HAMNBÖCKER 

Hamnböcker är till stor nytta under ruttplaneringen och då man väljer hamnar under seglatsen. 
Hamnböckerna innehåller uppgifter om vilken service som finns i hamnen, hur djup hamnen är och 
noggrann beskrivning om hur man navigerar in i hamnen. Det finns en stor mängd hamnböcker att köpa. 
Sjöfartsverket publicerar en hamnbok med uppgifter om gästhamnar, servicehamnar, gästbryggor och 
utfärdshamnar. Scoutkåren Turun Partiosissit ger ut en hamnboksserie med alla hamnar längs kusten. 
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12.  SÄKERHET OMBORD 

12.1  NÖDSITUATIONER 

Den bästa sjöräddningen utgörs av preventivt arbete där många små detaljer kan spela en stor roll. Då du åker 
ut med båt skall du ta dess sjöduglighet i beaktande och försäkra dig om att den lämpar sig för de rådande sjö- 
och väderförhållandena. Gör alltid en noggrann genomgång av båten före du lägger ut, se till att all utrustning 
finns ombord och att den är hel. Ta alltid i beaktande både din och din besättnings kompetens då du gör ditt 
ruttval.  
 
Trots alla försök att undvika nödsituationer, kan något oväntat hända. Då gäller det för alla ombord att veta 
vad som kan och bör göras. För att alla skall ha en handlingsberedskap för nödsituationer är det viktigt att du 
med besättningen:  

• går igenom var nödutrustningen finns och hur den används  

• övar olika nödsituationer ute till havs 

• på förhand kommer överens om vem som gör vad vid olika eventuella nödsituationer  
 

12.1.1 MAN ÖVER BORD 

Man över bord -situationer hör till de allra vanligaste nödsituationerna i skärgården och det är skäl att på 
förhand öva för sådana situationer. Det gäller att kunna manövrera båten, veta hur man kastar livboj och -lina 
och kunna ge första hjälp vid eventuella skador. 
 
Då någon hamnar i vattnet skall du: 

1. Skrik man över bord så att alla hör och vet vad som hänt. 

2. Kasta livbojen med lampa eller flagga i havet. 

3. Förbereda en livlina som vid behov kan kastas åt offret.  

4. Trycka in MOB-knappen på GPS:en ifall en sådan finns eller annars ge order år navigatören att notera 
position, kurs, tid och logg. 

5. Utse en besättningsmedlem vars enda uppgift är att hålla öga på den som fallit över bord. 

6. Hålla din kurs och planera manövern.  

7. Var försiktig då du lyfter upp offret och undvik att lyfta från armhålorna, framför allt om offret 
varit länge i kallt vatten. För att få upp ett offer från vattnet kan man använda sig av olika hjälpmedel, 
t.ex. taljor, vinschar, skot och bommar. Vid hård sjögång ska lyftet ske på båtens läsida. Förbered dig 
på att kapa mantåget vid behov 

8. Eventuell första hjälp på offret och övriga skadade 

9. Anteckna i loggboken 
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Övning ger färdighet! 
 
Se till att varje seglats öva olika nödsituationer ombord. Allt från man över bord till brand 
ombord så att kunskaperna sitter i ryggmärgen. 

12.1.2 HYPOTERMI 

Man talar om hypotermi då en persons kroppstemperatur sjunker under 35°C. Man delar in hypotermin i tre 
olika kategorier: lindrig hypotermi (34-35°C), måttlig hypotermi (30-34°C) och svår hypotermi (under 30°C). 
De första tecknen på hypotermi är att man huttrar, känner sig kall och blir klumpig. Sjunker 
kroppstemperaturen ytterligare känner man inte längre att man fryser, medvetandenivån sjunker och pulsen 
och andningsfrekvensen blir lägre. Vid svår hypotermi är risken för störningar i hjärtat stor. 
 
I våra nordliga farvatten utgör hypotermi, nedkylning, en riskfaktor också 
på sommaren. Därför är det viktigt för oss som rör oss ute till havs att 
känna till hur hypotermi påverkar oss och hur vi kan skydda oss mot den. 
 
Det bästa sättet att skydda sig är att vara rätt utrustad i väder som väder.  
Hypotermi drabbar lättast då man hamnat i vattnet, eftersom vatten leder 
värme betydligt bättre än luft. Genom att vidta vissa åtgärder då du råkat i 
vattnet, har du mycket bättre möjligheter att klara dig. 

• Rör dig möjligast lite. 

• Simma i land endast om du är absolut säker på att du klarar det. 

• Inta HELP- eller Huddling-ställning.  
 
Hypotermi utgör dock inte ett hot enbart då du råkat i vattnet, utan även ombord kan kroppen bli starkt 
avkyld. Människokroppen avger rätt mycket värme och då det blåser avkyls huden dessutom mycket snabbare 
än vid bleke. Ökad luftfuktighet stärker effekten ytterligare. Därför är det ytterst viktigt att man är rätt klädd 
ute till havs. Då du skaffar dig seglingsutrustning skall du inte vara alltför sparsam, utan satsa på kvalitet. Då 
håller dina kläder längre och du har större chans att hållas varm och torr. 
 

12.1.3 VINDENS PÅVERKAN PÅ TEMPERATUREN 

 
 

 
 

  

Vindhastighet m/s Temperatur °C 

0 10 5 0 -5 -10 -20 -30 

4,5 4 -2 -8 -14 -20 -32 -41 

8,9 0 -7 -14 -21 -28 -42 -57 

13,4 -2 -10 -17 -25 -33 -48 -63 

20,1 -4 -12 -19 -28 -36 -52 -67 

* Fuktig luft ökar effekten 
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12.1.4 FÖRSTA HJÄLP VID HYPOTERMI 

• Kalla på hjälp 

• Undvik onödig transport, handskas försiktigt med patienten för att undvika störningar i hjärtat 

• Ifall du måste utföra en lång transport, planera patienten väl: Ta med ordentligt med täcken och filtar 

• Om det finns tillgång till ett varmt (över 15°C) utrymme, tag försiktigt av eller klipp bort kläderna 

• Vira in patienten i en rymdfilt eller filtar, lämna extremiteterna utanför för att förhindra afterdrop 

• Se till att huvudet kommer under rymdfilten, eftersom mycket värme avgår just via huvudet 

• Mät eventuellt patientens kroppstemperatur, helst rektaltemperatur 

• Om patienten är medvetslös men andas, eller annars inte kan röra på sig, skall du förutom det som 
nämnts tidigare: 

o Lägga patienten i framstupa sidoläge 

o Se till att komma till sjukhus så fort som möjligt 

• Ifall patientens kroppstemperatur ligger under 30°C måste uppvärmning påbörjas omedelbart 

• Ge under inga omständigheter patienten alkohol och för inte hen i bastu. 

• Medicin får endast ges enligt en läkares direktiv 

• Påbörja återupplivning ifall patienten inte andas  

 
Av en för snabb uppvärmning eller av alkohol kan följden bli en s.k. afterdrop. Afterdrop orsakas av att det 
kalla blodet i armar och ben och närmast huden börjar cirkulera bättre av uppvärmningen och då det når 
hjärtat kan följden bli så kallat hjärtflimmer. Under den första halvtimmen av uppvärmningen sjunker 
kroppstemperaturen med 1-3°C och detta är det mest kritiska skedet vid behandling av hypotermipatienter.  
 
En till synes död hypotermipatient kan vara vid liv. Kölden gör att livsfunktionerna körs ner till ett minimum 
och andningsrytmen och pulsen blir mycket långsamma. Därför bör man alltid mycket noggrant undersöka 
om patienten andas. Först efter att man försäkrat sig om att cirkulationen avstannat skall man påbörja 
återupplivningen.  
 
För alltid en patient som lider av svår hypotermi till sjukhus. 
 

12.1.5 FÖRSTA-HJÄLPSUTRUSNING OMBORD 

• Första-hjälpsutrustning hör till besiktningsreglerna 

• Kolla igenom I-hjälpen före du far på seglats (de vanligaste skadorna är blödningar, krosskador, 
stukningar, brännsår…) 

• Alla som känner sig sjuka skall tas på allvar 

• Kalla på hjälp vid behov  
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12.1.6 FÖRSTA-HJÄLPSUTRUSTNING OCH MEDICINER 

Det är viktigt att ha en ordentlig första-hjälps utrustning ombord. Den borde åtminstone innehålla: 

• Kompresser i olika storlekar 

• I Idealbindor, elastiska bindor 

• Kompresser med salva för brännskador, t.ex. Lomatuelle som inte behöver förvaras kallt 

• Mitellor  

• Plåstertejp 

• Kylpåsar 

• Plåster i olika storlekar. Fjärilsplåster fås sällan mer, men s.k. sårtejp har samma funktion, t.ex. 
Steristrip eller Leukostrip.  

• Sårputsmedel 

• Sax, pincett, säkerhetsnålar, fästingpincett 

• Mediciner som borde finnas (åtminstone på långfärder):  

o Värk, feber t.ex. ibuprofen (Burana), paracetamol (Panadol) etc.  

o Förgiftning, diarré koltabletter, Carbo Medicinalis 

o Diarré  t.ex. Imodium. 

o Förstoppning laxermedel  

o Orm-, getingbett t.ex. Kyypakkaus 

o Hosta  t.ex. Silomat i tablettform 

o Halsont  t.ex. Bafucin, men värkmedicin är effektivare 

o Sjösjuka tabletter/plåster, finns också på recept 

o Hudirritation, bett t.ex. Hydrocortison 
 
 

12.2  OLYCKOR OCH SJUKDOMSFALL 

12.2.1 ONT I HUVUDET 

Vanlig huvudvärk  sömn, värkmedicin, dricka och mat 
Migrän   absolut vila, tag i land, dricka, tystnad 
Solsting  mössa på huvudet, dricka, undvik stark sol  
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12.2.2 MAGONT 

• Diarré – medicin, vätska i mängder, salt, socker 

• Förstoppning – kaffe, plommon, fiberrik mat, motion, medicin (laxermedel) 

• Magbränna – fil, mjölk 

• Oklart – diffust magont kan bero på tusen olika saker allt från hemlängtan till blindtarmsinflammation 

• Illamående, uppkastning – drick mycket vatten (eller vad som smakar), försök äta, salt, socker 

• Om det pågår i över 24h – kontakta läkare 
 

12.2.3 FÖRKYLNING 

• Undvik snabba temperaturväxlingar 

• Kolla tempen 

• Ät och drick varmt 

• Om den pågår över 3 dygn, åk hem 
 

12.2.4 STUKNING 

• Ta det lugnt 

• Förbind, lägg på kylpåsar och lyft foten i högläge 

• Om det är frågan om en allvarligare stukning, skicka den drabbade hem. 
 

12.2.5 SJÖSJUKA 

Symptom 

• Illamående som ofta leder till kräkning, lättar för stunden 

• Blekhet runt mun och näsa 

• Kallsvettningar, oberoende av omgivningens temperatur 

• Huvudvärk 

• Hög andningsfrekvens 

• Trötthet 

• Upprepade gäspningar 

• Ökad salivproduktion 
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• Försämrad koncentrationsförmåga 

• Klumpighet 

Orsaker 

• Vid t.ex. hård sjögång då båten kränger mycket kan man bli sjösjuk. Balanssinnet blir rubbat och 
hjärnan registrerar en ologisk rörelse - en tolkningskonflikt i det centrala nervsystemet uppstår 
framför allt mellan signaler från balansorganen och ögonen. Följden blir att nedre delen av magen 
paralyseras och tarmarna slutar arbeta. Detta i sin tur är orsaken till att man börjar må illa, det blir 
svårt att inta vätska och man kräks.  

• Delvis beror sjösjuka på bristande minnesbilder av tidigare balansrörelseupplevelser. Med tiden 
(senast efter 3 dygn till sjöss) skapas dylika minnesbilder i hjärnan, men efter en tid på land ”glöms” 
de bort igen. Kom ihåg att alla människor med fungerande balansorgan kan drabbas och det är inget 
att skämmas för om man börjar må illa ombord!   

• Ofta kan sjösjuka vara psykiskt; om man oroar sig mycket på förhand och tror att man skall bli sjuk, 
är det mycket troligt att man drabbas. Om man är förkyld, har ont i magen eller ser någon annan 
kräkas, kan det också hända att man lättare blir sjösjuk. 

Förebyggande och lindrande 

Känn igen När du lär dig känna igen dina symptom kan du reagera snabbare! 
Reagera Skrid till åtgärder så fort du får symptom. 

• Ta ett sjösjukepiller om du inte redan gjort det 

• Håll dig ute på däck, midskepps gungar det minst 

• Om du är tvungen att gå in, t.ex. vid vaktbyte, klä av dig snabbt och lägg dig. Använd kläder med 
dragked som är snabba att klä av 

• Sov på ett stadigt ställe så att du inte rullar omkring. Det gungar minst lågt nere midskepps, alltså är 
durken det bästa stället 

• Kommunicera, fundera på om ni kan ändra kursen eller segelföringen för att stabilisera båten. 
”Beundra” horisonten, den ligger stilla så den retar inte synen. Placera dig så att du kan förbereda dig 
på kommande vågor. Se dig omkring! 

• Be om att få styra, då har du bäst ”kontakt” med vågorna och är dessutom sysselsatt 

o Använd ”wave riding”-metoden, rid på vågorna, känn hur de kommer och följ deras rörelser. 
Låt inte vågorna kasta dig handlöst omkring 

o Hitta på någonting att göra som inte kräver alltför mycket koncentration, om möjligt kan du 
försöka röra dig och utveckla dina sjöben 

• Gör ingen stor sak av att spy eller vara sjösjuk – det finns ingen orsak att ”hjärntvätta” hela 
besättningen till sjösjuka 

• Sjösjuka har mycket med våghöjd och vågornas frekvens att göra, så undvik hög sjö och gammal 
dyning i mån av möjlighet 
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• Undvik navigering. Blir du ändå tvungen att agera navigatör, gör det så enkelt som möjligt; läs 
GPS:ens instruktioner i förväg, planera, tag fram allt som behövs och gå ut och tag en titt på 
horisonten emellanåt 

• Undvik att stirra på kompassen, att läsa och annat som kräver längre tids fokusering 

• Undvik matlagning, starka lukter är provocerande. Förbered - laga färdiga smörgåsar, blanda saft, 
koka vatten i termos, stuva så att allt är lätt att hitta 

• Undvik sura matvaror och drickor 

• Sitt eller ligg inte utan att du har något att göra 

• Undvik häftiga rörelser med huvudet 

• Mera tips: 

o Håll dig varm, det är lättare att skala av kläder än lägga på nya. 

o Håll dig torr, klä dig ordentligt, byt våta kläder. 

o Håll dig mätt, ät innan ni lägger ut, ät allting som smakar och helst kolhydratrik mat. 

o Drick! (absolut inte alkohol). Vätska är mycket viktigt i och med att man lätt blir uttorkad då 
man är sjösjuk.  

o Sov tillräckligt. 

o Upprätthåll salt- och sockerhalten, den sjunker då du kräks. 

o Ingefära (Ginger Ale, pepparkakor etc.) och pepparmint lär vara bra. 

o Tuggummi (pepparmint) påstås också hjälpa (åtminstone är man sysselsatt) 

Mediciner 

På marknaden finns olika typer av mediciner. De kan dock ha olika biverkningar, trötthet, dubbelseende etc. I 
Finland finns i dagens läge (2013) två mediciner som säljs utan recept: Marzine (verkande ämne: Cyclizine) 
och Postafen (verkande ämne: Meclizine). Men det kan också löna sig att tala med en läkare som kan skriva 
ett recept på någon annan medicin (OBS! Personligt). På recept kan man få Scopoderm-plåster som läggs 
bakom örat (verksamt ämne Scopolamid). I allmänhet skall alla dessa mediciner tas i förväg, men det lönar sig 
att läsa bruksanvisningarna noga. 
 
Ett armband som klämmer på en akupressurpunkt vid handleden lär skall hjälpa mot illamåendet. I Tyskland 
får man ett sjösjuketuggummi, Super-Pep, från apoteket. 
 

12.2.6 BRAND OMBORD 

Båtbränder är alltid farliga, om branden sprider sig finns det stor risk för att besättningen är tvungen att 
hoppa i havet. Därför är det av stor vikt att brandsläckarna är lätt tillgängliga och att alla ombord känner till 
var de finns. Gå igenom med hela besättningen hur en brandsläckare skall användas; släckaren töms på några 
sekunder så det gäller att veta vad man gör. 
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12.2.7 VARFÖR BRINNER BÅTEN? 

För att det skall brinna behövs det: värme, syre och brännbart material, s.k. bränsle. Olika bränslen kan vara fasta 
ämnen (trä, papper, plast, tyg m.m.), flytande ämnen (oljor, sprit m.m.) och gasformiga ämnen (gasol, acetylen 
m.m.). En brand kan uppstå av till exempel: 

• En lättantändlig gasblandning (t.ex. gas, bränsle) och en gnista (t.ex. från elsystemet, någon tänder en 
lampa) 

• Öppen eld (t.ex. stormlykta, spritköket) 

• Överhettning (t.ex. kortslutning i elsystemet, spisen, värmaren, motorn) 

 

12.2.8 FÖREBYGG BRANDEN! 

• Var försiktig vid tankning och då du hanterar öppen eld. Släck motorn, köket, värmaren och alla 
andra lågor då du tankar. Granska att det inte har runnit bränsle på eller under durken. Ventilera! 
Gaser samlas i kölsvinet. Inombordsbensinmotorer skall vara utrustade med fläkt. 

• Förvara lösa bränsletankar väl stuvade. Fyll på dem iland. 

• Granska bränslesystemet och gassystemet. Kolla gummislangar, luftningsslangar, 
påfyllningsslangar, kopplingar, bränsletanken etc. Använd alltid specialslangar! Fasta gasinstallationer 
får endast göras av en fackman. 

• Granska elsystemet! Kopplingar, skarvar, isoleringar. Då man laddar batterierna skall man ventilera 
ordentligt, brandfarlig vätgas kan uppstå. 

• Granska avgassystemet och motorn. Kolla speciellt kylningen. Håll motorutrymmet rent så 
upptäcks läckagen lättare. 

• Var försiktig då du använder kok- och värmeapparater samt stormlyktor. Håll dem rena och i 
gott skick. Var noggrann då du fyller på bränsle. 

• Håll heta föremål borta från lättantändligt material. Inte bara bränsle och gas, utan också 
madrasser, textiler, kläder etc. 

• Se till att eldsläckarna är lättåtkomliga, effektiva och granskade. En släckningsfilt hör också till 
besiktningsutrustningen. 

 

12.2.9 NÄR BRANDEN BRYTER UT 

• Det finns mycket litet tid, efter 20-30 sekunder kan branden vara så häftig att den inte går att släcka. 

• Varna alla ombord! 

• Rädda dem som är i omedelbar fara! 

• Kom ihåg flytvästarna! 

• Kolla situationen och ge order! 
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• Vad brinner? 

• Är någon i fara? 

• Stäng av motorn och bryt strömmen om det är möjligt. 

• Använd eldsläckaren, släckningsfilt, vatten. 

• Släng lösa brinnande föremål överbord. 

• Överge aldrig båten förrän du är säker på att ingenting kan göras åt situationen. 

• Larma om du inte får kontroll över situationen! 

Vatten 

Ifall madrasser eller trä brinner, är vatten ett effektivt sätt att släcka elden med. Om det är möjligt kan lösa 
små föremål som brinner kastas överbord. Brinnande vätskor eller elanordningar kan inte släckas med 
vatten (fett, bensin, brännolja, sinol, etc.).  

Släckningsfilt 

Med släckningsfilten kan mindre bränder släckas. Med släckningsfilten kväver man elden, så den lämpar sig 
bäst till bränder i kärl, eller till andra små bränder. Det lönar sig att hänga släckningsfilten nära pentryt, 
eftersom den behövs mest där. Ett vanligt lock är också bra om kastrullen eller stekpannan börjar brinna. 
Så här används släckningsfilten: 

1. Ryck släckningsfilten ur sitt fodral genom att dra i remmarna. 

2. Vik ut filten och tag ett stadigt grepp i övre ändan, skydda också dina händer. 

3. Håll den framför dig och ditt ansikte. 

4. Bred försiktigt och långsamt ut filten över det brinnande föremålet. 

5. Låt den ligga där tillräckligt länge.   

6. Lyft försiktigt på den, skydda dig, branden kan flamma upp igen. 

7. Upprepa vid behov. 

Brandsläckare 

Det effektivaste släckningsredskapet är ändå brandsläckaren. Brandsläckarna klassificeras enligt följande: A: 
flambränder (trä, textilier, papper), B: vätskebränder (bensin, olja, fett, plast, lack), C: gasbränder, D: 
metallbränder. I båtar används i allmänhet pulversläckare av AB-typ.  
 
I dagens läge används ofta koldioxidsläckare i fasta system. På båtar har man ofta släckare 13A 55B = 2-3 kg, 
men det lönar sig att ha flera eller större (6 kg: t.ex. 34A 183B) släckare eftersom en släckare töms mycket 
fort. Släckarna skall placeras så att de är lättåtkomliga och tillräckligt långt från brandfarliga ställen (motorn, 
köket etc.), så att släckaren inte blir "inbränd". Släckarna skall granskas årligen av fackmän och bör föras på 
service efter användning. 
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3.  5.  6.  7. 

 

Så här används eldsläckaren 

1. Ryck loss säkringen. 

2. Håll ett stadigt tag om släckaren och slangen (rekyl).  

3. Arbeta i medvind. Rikta slangen mot det som brinner, inte på elden, alltså mot brandens bas. 

4. Tryck in avtryckaren. 

5. Börja närmast dig och fortsätt framåt. Släck nerifrån uppåt. 

6. Avbryt släckningen genast då lågorna inte mera syns. Förbered dig på att fortsätta. 

7. Sprid till sist pulvermolnet ovanför släckningsobjektet 
 

 

12.2.10 GRUNDSTÖTNING 

När man trots alla försiktighetsåtgärder kör på grund, är det lika viktigt som i alla andra nödsituationer att 
hålla sig lugn. 

• Hala seglen för att undvika att båten flyter högre upp på grundet 

• Rädda de som möjligen hamnat i vattnet, kolla om någon är skadad 

• Kontrollera ifall båten fått läckor, kolla kölbultar, sprickor etc. 

• Reparera skadorna, använd träpluggar & tyg, segel från utsidan, flytvästar etc. 

• Om båten läcker kraftigt kan det ofta vara bäst att stanna på grundet och kalla på hjälp 

• Ta reda på vattendjupet runt båten för att bestämma vilken väg båten skall dras flott 

• Försök få loss båten från grundet, ifall motorn inte räcker till kan följande knep användas: 

1. Försök kränga båten. 

2. Om vinden kommer rakt akterifrån, använd motorn och ett ankare. 

3. Långkölade båtar kan fås mindre djupgående ifall besättningen går till fören. 

4. Vid lugnt väder kan besättningen hoppa överbord, båten flyter högre och besättningen kan skjuta på. 

5. Om vinden kommer från fören eller snett från sidan kan man ofta vrida loss båten genom att bräcka 
med focken (skota på "fel" sida). 

6. Be hjälp av andra båtar, fäst bogserlina i en stadig knape eller i masttoppen. 

7. Kalla på hjälp ifall inga enkla knep hjälper. 
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1. 2. 3./4. 5. 6. 

 

 
 

12.3  NÖDSIGNALER 

Det finns många officiella nödsignaler, men då du hamnat i verklig sjönöd är alla metoder tillåtna för att få 
uppmärksamhet. Kom ihåg att nödsignalerna är reserverade för verkliga nödsituationer, inte för små olyckor 
som inte innebär en omedelbar fara för besättningen. Här nedan finns en lista på de effektivaste 
nödsignalerna men kom ihåg att alla signaler som hämtar hjälp till platsen är bra. 
 

12.3.1 NÖDSIGNALER DÅ HJÄLP INTE FINNS INOM SYNHÅLL 

• EPIRB (automatisk satellitnödsändare) 

• DSC (Digitalt Selektivanrop, automatisk nödsändning med VHF) 

• Mayday anrop på VHF (eller LA) 

• Nödraketer (rött sken, stjärnor eller fallskärmsraket) 

• SART (Search and Rescue Transponder – sänder signaler till räddningsbåtarnas radar) 

 

12.3.2 NÖDSIGNALER DÅ HJÄLP FINNS INOM SYNHÅLL 

• Röda handbloss 

• Orange rök 

• Eldflammor (brinnande tunnor eller dylikt) 

• SOS (●●● ▬ ▬ ▬ ●●●) med ljus- eller ljudsignal 

• Signalflaggorna N och C ovanför varandra) 

• Oavbruten ljudsignal  

• Fyrkant och klot ovanför varann  

• Smällar (kanonskott, 1 minuts mellanrum) 

• Lyfta och sänka båda armarna 
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Nödnummer till sjöss 
 
Allmänna nödnumret   112 
Sjöräddningens alarmnummer  0294 1000 
 

 
I vissa delar av världen (främst USA) anses en upp och ned -hissad flagga vara en internationell nödsignal, 
men detta fungerar förstås INTE med Finlands flagga (den ser rätt lika ut hur man än vänder på den). 
 
Olika typer av uppseendeväckande och färggranna presenningar, tyg, plast eller kläder kan man hissa i masten 
för lättare lokalisering t.ex. då man väntar på hjälp, men det betyder inte att det ena eller andra konstiga 
föremålet upphissat i masten skulle vara det bästa sättet att väcka uppmärksamhet på. 
 
 

12.4  NÖDMEDDELANDEN 

I dagens läge är det vanligt att det finns mobiltelefoner ombord, man kan till och med säga att man inte skall 
fara ut utan en sådan. Den fungerar bra så länge man håller sig i skärgården, och man kan med jämna 
mellanrum rapportera hem var man befinner sig. Men om man rör sig utanför kusten är VHF:en den enda 
som fungerar säkert. 
 

12.4.1 MOBILTELEFON 

Med en mobiltelefon kan du enkelt med jämna mellanrum ringa och berätta var ni befinner er. GSM-
telefonens hörbarhetsområde sträcker sig ut i skärgården, men längre ut kan det vara svårare att få kontakt. 
 

Då du gör nödmeddelandet, meddela 

• Ditt namn (båtens namn) och kontaktuppgifter 

• Position och vad som har hänt 

• Om det finns skadade ombord eller människoliv är hotade 

• Vilken form av hjälp som behövs 
 
Avbryt inte samtalet förrän du fått tillstånd till det. När du ringer ett nödmeddelande så kan du använda 
nedanstående nummer. Förstås är det allmänna nödnumret lättast att komma ihåg. 
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Viktiga VHF/DSC-kanaler 
 
16 anropskanal, nödkanal 
L1, L2, L3 arbetskanaler för fritidsbåtar 
F1, F2, F3 arbetskanal för yrkesfiskare 
70 ingen muntlig kommunikation får 

förekomma. Endast för DC 
77 småbåtstrafik 

12.4.2 VHF-RADIOTELEFON 

VHF (Very High Frequency)- telefonen får inte användas om inte användaren har kustskepparens 
radiocertifikat (Short Range Certificate). Dessutom krävs ett tillstånd för båtens radioutrustning (VHF, DSC, 
radar, EPIR etc.). Myndigheterna kan granska att dessa saker är under kontroll, så det lönar sig att kontrollera 
det före säsongen. För att sända nödmeddelande behövs inga certifikat, därför går vi endast igenom det här. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.4.3 NÖDANROP OCH -MEDDELANDE MED VHF 

Görs då fartyget och personerna ombord hotas av allvarlig fara och måste få snabb hjälp. 
Koppla strömmen till VHF:en (på bilden volume knappen medsols). 
 

1. Tryck in function för kanal 16, eller välj med upp och ned knapparna. 

2. Tryck på power för 25 W (starkare sändning) 

3. Tryck ner lurens tangentknapp och börja med nödanropet 

4. Nödanropet görs för att tysta all annan trafik och förbereda andra fartyg samt sjöräddnings- och 
kustradiostationerna om det kommande nödmeddelandet. 

5. Alla som hör ett nödanrop är skyldiga att fortsätta lyssna. 

6. Efter en kort paus sänds nödmeddelandet. 

7. Upprepa ditt anrop tills du fått svar. Om du för stunden inte kommer ihåg den rätta modellen för 
nödanrop säg något, det är betydligt bättre än att vara tyst.  

8. Mayday skall alltid ges före varje sändningstur. 
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MAYDAY MAYDAY MAYDAY 
 
Mayday, mayday, mayday 
This is eller Här (båtens namn) 
Båtens namn eller anropssignal tre (3) gånger 
 
 

SECURITE     SECURITE 
SECURITE 
 
This is eller Här (båtens namn) 
Meddelande 
 

Nödtrafik-uttryck 
 
Mayday relay vidarebefodrat 
Pru-donce begränsad trafik tillåten  
Recieved mayday / RRR 
Seelonce mayday tystnad  
Seelonce distress tystnad tredje part 
Seelonce feenee  nödtrafiken slut 

PAN PAN  
PAN PAN  
PAN PAN 
 
This is eller Här (båtens 
namn). Meddelande 
 

MAYDAY - nödmeddelande 
 
Mayday 
Båtens namn eller anropssignal 
Positionen 
Nödlägets art 
Hurudan hjälp som behövs 
Eventuell annan information 
 

 
 

 

12.4.4 ILMEDDELANDE (PAN PAN) 

Iltrafik används då det inte är en egentlig nödsituation utan t.ex. man över bord, då man sett oklara signaler, 
då man observerat röda raketer, då man meddelar om ett försvunnet fartyg eller då en person ombord 
drabbats av ett sjukdoms- eller olycksfall. 

1. Kanal 16. 

2. Pan Pan-meddelande 

3. Då situationen är över skall man göra ett meddelande. 

4. Vid sjukdomsfall görs ett RADIO MEDICAL meddelande till 
kustradiostationen Turku Radio. 

 

12.4.5 SECURITE -MEDDELANDE 

Ges enligt samma modell då det finns faror som påverkar sjöfarten (sjömärken ur funktion, drivande föremål 
etc.)  
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DSC-MAYDAY 
 
Koordinater inmatas 
Klockslag (UTC) inmatas 
Nödens art bestäms 
 
Tryck SÄND 
Gå till kanal 16 
Mayday. This is... 
 

12.4.6 DSC 

DSC står för Digital Selective Calling och är ofta i dagsläget integrerad i VHF-apparaten i en kombinerad 
VHF och DSC. DSC sänder på kanal 70. Enkelt sagt är DSC motsvarigheten till textmeddelande på en 
mobiltelefon, men det man kan texta om är relativt begränsat och DSC är därmed främst en stödfunktion till 
VHF-apparaten. 
 
I DSC:n finns inmatat ett MMSI nummer (Maritime Mobile Service 
Identity) som är individuellt till varje fartyg. Därtill kan DSC 
sammankopplas med en GNSS-apparat, vilket gör att man genom 
att trycka på DSC-apparatens Distress-knapp kan sända ett 
nödmeddelande innehållande vilket fartyg du är och var du befinner 
dig. 
 
Om man inte har inmatat redan sedan tidigare klockslag och 
position måste detta göras då nödmeddelande sänds. Efteråt sänd 
alltid samma nödmeddelande på kanal 16. 
 
 

12.5  RÄDDNINGSFLOTTAR 

Räddningsflottar finns kanske inte på varje scoutbåt, men det är ändå skäl att bekanta sig med hur de fungerar 
och används. Räddningsflottar ingår i besiktningsklass 1 för öppet hav. 

12.5.1 UTLÖSNING AV FLOTTEN 

1. Flottarna brukar vara packade i glasfiber- eller tygkapslar.  

2. Öppna inte kapslarna på däck.  

3. Se till att utlösningslinan sitter väl fast i båten  

4. Öppna förtöjningskroken 

5. Öppna inte remmarna runt kapseln 

6. Kasta kapseln i sjön. 

7. Dra ut resten av utlösningsrepet och knyck hårt. Flotten fylls automatiskt. 
 

12.5.2 SÅ TAR DU DIG OMBORD PÅ FLOTTEN 

1. Sök stegen. Då du är stelfrusen är det ytterst svårt att ta sig ombord. 

2. Dra dig längs stegen in i flotten 

3. Hjälp andra ombord. Innanför dörröppningen finns en livboj med rep.  
 



 

  
Finlands Svenska Scouter rf 
Tölögatan 55, 00250 Helsingfors  Tel. (+358 9) 8865 1100 Fax (+358 9) 8865 1199 kansliet@scout.fi  www.scout.fi 

FINLANDS  SVENSKA  SCOUTER   
SJÖKURSKOMPENDIUM  89/107 
 
 
12.5.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET OMBORD PÅ FLOTTEN 

1. Bryt förtöjningsrepet. Det finns en kniv innanför dörröppningen. Ta med möjligast mycket rep, det 
kan behövas senare. Repet bryts av sig självt ifall det inte skurits av. Ta dig bort 
från det sjunkande fartyget. Det finns tvåpaddlar ombord. 

2. Kasta drivankaret i havet 

3. Stäng dörren och sätt ut vakter 

4. Fyll flottens botten och torka innerbottnen. Ifall bottnen läcker täpp läckaget.  

5. Det kan finnas fog för att alla tar sjösjukemedicin eftersom man lätt blir sjösjuk 
ombord på en livflotte. 

6. Bekanta dig med flottens utrustning 
 

12.5.4 SÅ HÄR SVÄNGER DU EN UPP- OCH NEDVÄND FLOTTE 

1. Sätt fötterna på CO2-flaskan 

2. Greppa tag om svängningsrepet. Det löper tvärs över bottnen.  

3. Luta bakåt och tryck med benen på CO2-flaskan 

 

 

12.6  FÖRBEREDELSER FÖR STORM 

Den bästa förberedelsen för storm är att helt enkelt ta sig i land. Lyssna på väderleksrapporterna i förväg, så 
är du inte på fel ställe vid fel tid. Hamnar man mot förmodan i en storm gäller följande: 

1. Befinner du dig i skärgården nära land, ta om möjligt i nödhamn.  

2. Är du någonstans utanför kusten, sträva efter att ha mycket vatten under kölen; ju grundare vatten, 
desto större och skarpare vågor. 

3. Stuva undan så mycket som möjligt så att inget flyger omkring i båten. 

4. Minska på segelytan i tid. Ju längre du väntar med att reva storseglet och byta försegel, desto 
besvärligare blir det. Vid hård vind skall dessutom alla dylika manövrar göras med säkerhetsselen på.  

5. Om du seglar i motvind försök hålla farten uppe. Då en våg kommer, höj rakt in i vågen. Då den 
passerat skall du fälla direkt för att åter igen få upp farten. 

6. Ifall du seglar med vågorna in från aktern är det bra att använda ett drivankare som saktar ner farten 
och stabiliserar båten. Finns det inget drivankare ombord, kan man använda sig av ett stadigt ämbare 
eller långa rep som binds fast i aktern. 
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13.  BÅTFÖRAREN OCH VÄDRET 

Båtförare är beroende av vädret. En överraskande förändring i väderleken kan förorsaka allvarliga situationer. 
Båtföraren kan minimera riskerna genom att själv göra väderobservationer. De viktigaste hjälpmedlen är en 
bra radio, en loggbok och öppna sinnen. Dessutom är det bra att ha en barometer och en termometer 
ombord. I dagens läge har också vädertjänsterna till mobiltelefoner blivit mycket användbara. 
 
 

13.1  METEROLOGI 

Meteorologin är en gren av naturvetenskaperna som undersöker fenomen i atmosfären som omger jordklotet. 
Basen för alla undersökningar är väderobservationerna. 
 
Båtföraren bör aldrig blint lita på väderrapporterna. Genom att jämföra eller komplettera de egna 
observationer med dem, som Meteorologiska institutet har gjort, kan båtföraren skapa sig en bättre 
helhetsbild. Avsikten med detta kapitel är att förklara enklare meteorologiska förlopp samt ge kännedom om 
de vanligaste vädertjänsterna för skärgårdsskepparen.  
 

13.1.1 HÖG- OCH LÅGTRYCK 

Vind uppstår då luftmassor färdas mellan hög- och lågtryck. Dessa låg- och högtryck skapas genom att luften 
värms upp (och därmed stiger uppåt) respektive kyls ned på geografiskt olika ställen på jorden. Då det finns 
för lite luft vid lågtrycken strömmar luft dit från högtrycket och en vind skapas.  
 

 
 
Mitt i hög- och lågtrycket har man en rakt fallande respektive stigande luftström och därmed verkar dessa 
ställen vara vindstilla. Det är även i dess punkter som lufttrycket är högst respektive lägst. Beroende på var 
man befinner sig i förhållande till tryckcentret upplever man en vindriktning i enlighet med nedanstående 
bild. 
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Notera att högtrycken snurrar på grund av jordens rotationssystem och därmed så snurrar lågtrycken motsols 
och högtrycken medsols på norra halvklotet. På södra halvklotet snurrar hög- och lågtrycken åt motsatta håll. 
 

 
 

13.1.2 HAVSVATTENSTÅNDET 

• Lufttrycket inverkar på havsvattenståndet 

• Vid högtryck är havsvattnet lågt och vid lågtryck högt 

• Också vinden inverkar på havsvattenståndet 
 

13.1.3 FRONTER 

En varmfront hämtar dåligt väder till Finland. Fronten uppstår då en varm och fuktig luftmassa stiger uppåt 
och rör sig över en svalare luftmassa. Först uppstår höga slöjmoln och ofta en ring runt solen. Sedan bildas 
tjockare moln och regn och till slut låga moln och rikligt regn. Vinden är till en början ostlig. Vinden vänder 
sedan mot väster och blir ofta hård. Frontens passage räcker 10-15 h, varefter vinden vänder igen och luften 
klarnar. 
 

VARMFRONT Före fronten Vid fronten Efter fronten 

Moln fjädermoln, slöjmoln regnmoln, skiktmoln Uppklarnande 

Lufttryck sjunkande sjunkande Stabilt 

Vind tilltagande från sydost 
till syd 

frisk, vrider sig mot 
sydväst 

Västlig 

Sikt försämrad dålig i regn Förbättrad 

Temperatur sjunkande stigande Stigande 

Väderfenomen ökande molnighet, 
duggregnet börjar 

regn upphörande regn 

 
En kallfront uppstår, då en kall luftmassa tränger in under en varm luftmassa. Temperaturen sjunker ganska 
fort till och med 10°. Höga moln bildas, ofta åska, regnskurar och byig vind. Fronten är smal och den följs av 
kyligt, klarare väder. 
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KALLFRONT Före fronten Vid fronten  Efter fronten 

Moln fjädermoln, en front med 
höga stackmoln nalkas 

skurmoln, åskmoln Uppklarnande 

Lyfttryck sjunkande stigande Stigande 

Vind tilltagande från sydväst tilltagande, vrider mot 
nordväst och blir byig 

nordvästlig, byig och hård 

Sikt måttlig I skurarna dålig God 

Temperatur sjunkande snabbt sjunkande  svalt, t.o.m. kyligt 

Väderfenomen snabbt ökande molnighet molnen flyger på himlen, 
regnskurar, åska 

ostadigt, ofta regnskurar 
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13.2  INVERKAN AV LOKALA FAKTORER PÅ VÄDRET 

13.2.1 LAND- OCH SJÖBRIS 

Sjöbris kallas den vind som på dagen kommer från havet in mot land. Landbris förekommer nattetid då blåser 
det från land ut mot havet. Den ungefärliga vindriktningen bestäms av kustens riktning. På finska viken har 
sjöbrisen en riktning mellan sydost och sydväst, och på Bottenhavet mellan väst och nordväst, på Bottenviken 
upp till Uleåborgstrakten kommer den från nordväst och utanför Kemi igen söderifrån.  
 
Sjöbrisen är vanligen starkare och tydligare än landbrisen. Den är speciellt kraftig i april och maj efter att snön 
smultit och isarna lossat.  

 

 
 
Då vädret är klart och i övrigt lugnt värmer solen kraftigt upp både fastlandet och havet, men i och med sin 
stora volym värms havet långsammare. I samband med att jordytan värms upp värms också luften ovanför 
jordytan. Den varma luften blir lättare och börjar stiga uppåt, och då bildas ett underskott av luft ovanför 
jordytan. Luftunderskotte fylls ut genom att den kalla luften över havet strömma in mot land; sjöbris uppstår. 
 
En grundförutsättning för att sjöbrisen skall uppstå är en tillräcklig temperaturskillnad mellan land och hav. 
Andra förutsättningar är att luftens allmänna strömning är svag och att molnen täcker mindre än hälften av 
himlen. 
 

 
 

Vid midnatt har jordytan och luftskiktet ovanför jordytan kylts av snabbare än havsvattnet och luftskiktet 
ovanför havet. Här uppstår en liknande situation som på dagen, men motsatt, vinden börjar blåsa från land 
mot hav, det vill säga landbris. 

 
Vid finländska kusten är sjöbrisens hastighet på eftermiddagen 6-9 m/s, då den är som störst. Om den 
allmänna luftströmningen sker i samma riktning, förstärker sjöbrisen den ännu med sin andel. Landbrisens 
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hastighet är vanligen 2-4 m/s. Sjöbrisen kan vid lämplig vädersituation iakttas ända upp till 10 sjömil från 
kusten. 
 
Variationer åt vardera hållen från dessa medelvärden kan vara stora. Fenomenets styrka beror mycket på de 
allmänna väderförhållandena. Fastän morgonen verkar gynnsam för sjöbris (klart och lugnt), kan sjöbrisen 
utebli i ett starkt högtrycksområde.  
 
På Finska viken börjar sjöbrisen vanligen före middag och upphör på kvällen omkring klockan 19. På 
fastlandet märks sjöbrisens ankomst förutom på den ökande vinden, också på den snabbt sjunkande 
temperaturen. 
 
Synliga tecken på sjöbris är de cumulusmoln, som uppstår ovanför inlandet. Under dagens lopp kan de 
omvandlas till större skurmoln, som regnar ner över inlandet, men inte över havet, och inte heller nära 
kusten. På kvällen, då solens strålning inte mera värmer lika mycket, avtar sjöbrisen och molnen närmar sig 
kusten.  
 
För seglare innebär landbrisens uppkomst tidigt på natten, att hemkomsten underlättas. Sjöbrisen har då 
avtagit några timmar tidigare och förorsakat stiltje för en tid. 
 

13.2.2 TOPOLOGINS INVERKAN 

Även i liten skala, till exempel på havet, kan man iaktta lokala fenomen som beror på holmar, kust och övriga 
hinder. 

Ejektoreffekt uppstår i trånga sund med branta stränder, då vinden blåser i sundets riktning. Vinden är 
starkast där sundet är smalast, på samma sätt som vattnet strömmar på det smalaste stället. 

 
 
 
Hörneffekt uppstår, då vinden når ett tillräckligt högt hinder, en holme eller en udde. Höjdskillnaden gör att 
vinden inte kan blåsa fritt över holmen, utan måste gå runt hindret. Vinden ökar då den passerar hindret. 
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Kustförstärkning uppträder, då vinden nära en kust blåser snett från land ut över ett långt sund. Då svänger 
vinden i sundets riktning och vinden är svag alldeles vid stranden och kraftig vid den motsatta stranden.  
 

 
 

13.2.3 ÅSKA 

Åska till sjöss kan upplevas mer intensivt och dramatiskt än på land. Över land förekommer ändå mer åska än 
till sjöss. 
 
Åskmoln bildas genom att varm fuktig luft stiger uppåt. Tillräckligt högt uppe kyls luften av och kondenseras 
– vattendroppar bildas och faller sedan ned från molnet. Vid en stor mängd vattendroppar (riklig nederbörd) 
för dropparna i sitt fall med sig en luftmassa, som vid vattenytan sprids ut i en horisontell riktning från 
molnet.  En sådan fallvind kan förstärka den rådande vinden och ge kraftiga byar (oftast på framsidan av 
molnet). Bymolnet rör sig i höjdvindens riktning, som ofta skiljer sig en del från markvinden. 
 
Är du ute till sjöss i ett åskväder, ta det lugnt. Seglar du, reva i tid med hänsyn till åskbyarna. Risken att blixten 
skall slå ned i båten är mycket liten.  
 

13.2.4 DIMMA 

Dimma bildas när fuktig luft avkyls. Under vår och försommar är det vanligt att varm, fuktig luft förs ut över 
det ännu kalla vattnet, där det avkyls – havsdimma eller advektionsdimma har bildats. Havsdimma kan 
uppträda i mäktiga bankar och även täcka stora ytor (även när det blåser) i och utanför skärgården.  
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Då det blåser tätas ofta dimbanken på lovartssida av öarna. Luften/dimman tvingas upp utmed bergssidorna 
vilket leder till att luften avkyls ytterligare och dimman tätnar. På läsidan "faller" luften ned och värms upp, 
och dimman lättar. Bästa sikten har du alltså på läsidan av öar. Det är här du skall lägga ut din kurs hemåt.  
 
Dimma kan också bildas då luft kyls ned över land. Denna sorts dimma, som förs ut över vattnet, uppträder 
under kalla höstnätter och -morgnar och kallas för strålningsdimma. Vattnet är ofta varmare vid denna 
årstid och får dimman att lätta inom kort.  
 
Sjörök bildas under kalla vinterdagar, då vattnet fortfarande är mycket varmt i förhållande till luften – det 
ryker om vattnet. 
 
 

13.3  VÄDERTJÄNSTER OMBORD 

Vädertjänsten ger information åt alla som är i behov av den. Olika länder har i samråd organiserat ett 
världsomfattande nät för väderobservationer och spridning av väderinformation. På detta sätt garanterar man 
det nödvändiga grundmaterialet för den praktiska vädertjänsten.  
 

13.3.1 VÄDERRAPPORTER PÅ RADION 

I Finland sänder Radio Vega väderrapporter dagligen klockan 8.03/8.10, 12.45, 19.03, 21.50/22.05. 
Frekvensen för Radio Vega varierar beroende på vilket område du befinner dig:  

 
Pernå  98,3 MHz 
Borgå  91,4 MHz 
Mellersta Nyland  101,1 MHz 
Åboland  99,7 MHz/103 MHz (Satakunta) 
Åland  93,1 MHz 
Österbotten  101,0/101,5/102,6/102,7 MHz 
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13.3.2 VÄDERRAPPORTER MED GSM 

Textmeddelande på GSM från hela Östersjön och Saimen  

Tjänsten innefattar vindprognoser och -observationer från hela Östersjön och observationer från hela 
Saimenområdet 
 
 

13.4  EGENHÄNDIG UPPFÖLJNING AV VÄDRET 

Båtföraren kan råka i en situation, då inga väderprognoser är tillgängliga. Med hjälp av egna iakttagelser kan 
båtföraren uppskatta det rådande vädret och dra slutsatser om det kommande.  
 

13.4.1 TECKEN FÖR VACKERT VÄDER 

• Barometern stiger (vackert eller vackrare väder) 

• Solen går upp i töcken (grå eller s.k. låg himmel) 

• Solen går ned i klar horisont eller rosafärgade, lätta, ljusa skyar 

• Himlen är klar och ljusblå på dagen och har lätta, svagt färgade moln 

• Svalorna flyger mycket högt på kvällen 

• Dimma lägger sig över bäckar och ängar kort efter solnedgången 

• Vinden går "medsols" (man kan då vänta sig stadigvarande, bättre väder) 
 

13.4.2 TECKEN FÖR BLÅST ELLER REGN 

• Barometern faller häftigt (som hastigt fall räknas 1 mm i timmen). Faller barometern cirka 1 mm/tim, 
10-12 timmar i följd, kommer storm. Ett långsamt barometerfall behöver man inte oroa sig för 

• Solen går upp klar, röd eller speciellt lysande 

• Solen går ned i moln (ofta gulaktiga) 

• Himlen är jämngrå eller blekt gulaktig vid solnedgången (regn) 

• Himlen är gulröd eller kopparfärgad vid solnedgången (blåst och regn) 

• Ringar kring solen eller månen uppstår (blåst och regn, men kan även betyda ihållande torka) 

• Vinden går "motsols" – händer ofta en vacker dag, men nästa dag blir det ruskväder 

• Om relingarna känns torra hela natten brukar det tyda på instabil väderlek. Är natten samtidigt kall, 
blir det nordlig eller nordvästlig vind 

• Luften är kvalmig med himlen blågrå på morgonen (regn eller storm) 
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13.5  VINDVARNINGAR 

Meddelande för båtförare hastighet 11-13 m/s eller om kraftiga byar förekommer 
Varning för hård vind hastighet 14-20 m/s   
Stormvarning  hastighet över 21 m/s 
 

Vindstyrka 
i beaufort 

Benämning Vindhastighet 
Vindens verkningar 

på land till sjöss m/s km/h 

0 Lugnt 
Stiltje, 
bleke 

0–0,2 0–1 
Rök stiger rätt upp, löv hänger stilla, sjön ligger 

spegelblank 

1 
Svag 
vind 

Nästan 
stiltje 

0,3–1,5 1–5 
Knappt märkbar för känseln, löv rör sig sakta, 

skorstensrök driver i vindens riktning, små krusningar 
på sjön 

2 
Svag 
vind 

Lätt bris 1,6–3,3 6–11 
Lyfter vimpel, vindflöjel visar vindriktningen, på sjön 

korta tydliga vågor 

3 
Måttlig 

vind 
God bris 3,4–5,4 12–19 

Vimpel sträcks, flagga lyfts, löv vibrerar, tunna kvistar 
på lövklädda träd i oavbruten rörelse, vågkammar 

börjar brytas här och var 

4 
Måttlig 

vind 
Frisk bris 5,5–7,9 20–28 

Tunnare grenar på lövklädda träd rör sig, damm och 
lös snö virvlar upp, på sjön långa vågor med vita 

kammar 

5 
Frisk 
vind 

Styv bris 8,0–10,7 29–38 
Mindre lövträd svajar, tröttsamt gå mot vinden, 
utpräglade långa vågor, skumkammar över allt 

6 
Frisk 
vind 

Hård bris, 
frisk 

kuling 
10,8–13,8 39–49 

Stora grenar på lövklädda träd rör sig, det viner i 
luftledningar, på sjön stora vågberg, skumkammar 

breder ut sig över stora ytor 

7 
Hård 
vind 

Styv 
kuling 

13,9–17,1 50–61 
Böjer mindre trädstammar, svårt gå upprätt, sjön 

tornar upp sig och bryter, skummet läggs i strimmor i 
vindriktningen 

8 
Hård 
vind 

Hård 
kuling 

17,2–20,7 62–74 
Bryter kvistar, besvärligt gå över öppna ytor, vågors 
höjd och längd betydande, skumstrimmorna tätnar 

9 
Mycket 

hård 
vind 

Halv 
storm 

20,8–24,4 75–88 Bryter mindre träd, taktegel blåser ned 

10 Storm Storm 24,5–28,4 89–102 
Upprycker stora träd med rötterna, stora skador på 

hus, höga vågberg med brottsjöar, havet nästan vitt av 
skum 

11 
Svår 

storm 
Svår 

storm 
28,5–32,6 103–117 

På stora ytor i skog har alla träd fällts av vinden, stora 
fartyg som nyss synts försvinner bakom vågberg, 

havet helt vitt, skum i luften försvårar sikten 

12 Orkan Orkan 32,7–36,9 118–133 
Stora föremål flyger i luften, fönster blåser in, 

byggnads-ställningar rasar, båtar kastas upp på land, 
allmänödeläggelse 
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14.  BÅTVÅRD OCH UTRUSTNING 

14.1  PÅ HÖSTEN 

På hösten är det viktigt att ta upp båten i god tid före isen och snön kommer, det är bra att båten hinner torka 
både ut- och invändigt före vintern. Det är dessutom betydligt trevligare att jobba på båten när det inte är så 
kallt, och därmed blir resultatet oftast bättre. Före man tar upp båten ur vattnet är det bra att göra så mycket 
som möjligt, eftersom det är betydligt enklare när båten är vid bryggan, än när den är uppe på land. Båten 
skall tömmas på utrustning, elektronik, madrasser och masten skall tas ned. Om man själv kan bestämma 
tidpunkten för att ta ner masten lönar det sig att göra det när det inte blåser så mycket, det är enklare då och 
det ökar säkerheten. Man kan också tvätta båten invändigt och göra en del av motorservicen, som t.ex. olje- 
och filterbyte vid bryggan.  
 
När båten sedan tas upp ur vattnet lönar det sig genast att tvätta bottnen, då är alla alger och snäckor som 
fastnat på bottnen mjukare än när de hunnit torka. Man kan också passa på att tvätta utsidan samtidigt, fastän 
den kan bli smutsig under vintern. Bäst är det att använda trycktvätt, men svabb och vatten fungerar också. 
Vattnet får gärna vara varmt men man behöver inte använda tvättmedel. Man skall vara speciellt noggrann 
med vattenlinjen.  
 
Då båten är uppe på land skall man se till att det inte blivit vatten liggande någonstans. Vattentanken och 
septiktanken skall tömmas, vattenlåsen och söt- och saltvattenpumparna i pentryt skall också tömmas. Detta 
gäller också saltvattnet i motorn. Man skall tömma ut det och sätta kylarvätska i stället för att hindra rören 
från att börja rosta. 
 
Om man själv ansvarar för intäckningen av båten skall man bygga ett tillräckligt hållbart tak som inte samlar 
snö och använda en tillräckligt slitstark presenning, som inte rivs i höststormarna. Det är också mycket viktigt 
att se till att man inte bygger taket för tätt. Luften måste kunna cirkulera både inne och runt båten. Det lönar 
sig också att lämna alla luckor öppna. 
 

14.1.1 MOTORSERVICE PÅ HÖSTEN 

Dieselmotorer 

Fyll bränsletanken så att det inte finns utrymme för kondens. Oljan byts när motorn ännu är varm. Efter att 
man lyft båten skall växelhusoljan bytas, bränslefiltret förnyas och saltvattnet som finns i kylsystemet bytas ut 
mot en blandning med vatten och rostskyddsolja. I motorer som är sötvattenkylda skall dessutom 
kylarvätskan kollas. 
 

Utombordare 

En vanlig utombordare kör man i sött vatten och sprutar olja in i förgasaren. Det är bra att byta växelhusoljan 
och kolla bränslefiltret.  



 

  
Finlands Svenska Scouter rf 
Tölögatan 55, 00250 Helsingfors  Tel. (+358 9) 8865 1100 Fax (+358 9) 8865 1199 kansliet@scout.fi  www.scout.fi 

FINLANDS  SVENSKA  SCOUTER   
SJÖKURSKOMPENDIUM  100/107 
 
 

14.2  PÅ VÅREN 

På våren då man tar fram båten lönar det sig att tvätta bort all smuts som samlas under vintern, detta gäller 
speciellt det ytor som man kommer att vaxa på land. Bland annat runt avgasröret kan det finnas smuts som 
inte lossar med bara vatten och vanligt tvättmedel och då kan det vara på sin plats att använda ett effektivare 
medel som gnids in och tas bort strax före vaxningen. Efter rengörning skall båten vaxas: man gnider på 
vaxet, låter det torka och putsar sedan bort det med en ren trasa. Före man målar bottnen lönar det sig att gå 
igenom skrovet, speciellt alla genomföringar och propellern. Sedan skrapar man bort eventuell flagande färg, 
tejpar vattenlinjen och målar bottnen. 
 
Då man sjösätter båten lönar det sig att genast gå in i båten och försäkra sig om att det inte kommer in vatten 
någonstans. Före man riggar masten skall man kolla att alla sprintar, elledningar och lanternor är hela (det är 
mycket lättare att byta ut dem när masten är nere). Det lönar sig också att sätta vindmätarna på plats och 
tvätta masten förrän man sätter upp den.  
 
Sedan är det bara att hämta alla madrasser, elektronik, segel och övrig utrustning till båten. Kontrollera att de 
är i skick och se till att all utrustning som krävs av besiktningen är med och att inte är föråldrad (gamla 
nödraketer kan utgöra faromoment). Batterierna lönar det sig att ladda före säsongen.  
 
Sjösättningen sker med en kranbil eller dylik. Det kan vara på sin plats att försäkra sig om att kranoperatörens 
försäkring är i skick. 
 
 

14.3  UNDER SÄSONGEN 

Under säsongen skall man hålla båten ren och snygg, och alla saker skall förvaras på sina egna platser. Båten 
skall städas invändigt och svabbas utvändigt efter varje seglats. Det lönar sig hela tiden att med ett öga följa 
med all utrustning som används (speciellt segel och linor) och genast meddela eventuella defekter åt 
båtsfogden. Detta för att man skall hinna fixa felet före båten nästa gång skall ut.  
 
En annan sak som man bör se upp med under säsongen är fukt och mögel. Man skall inte packa ihop våta 
segel och linor, utan lämna dem löst eller ta med dem iland, så att de torkar. Om man använt ett segel då det 
regnat, lönar det sig att använda det nästa soliga dag, så att det vädras bra, även lite solsken är bra mot mögel, 
fastän för mycket sol gör seglet skört. Om det redan uppstått små mögel fläckar på ett segel, kan man försöka 
tvätta bort det. Om man använder tvättmedel med klor, skall man passa på att inte använda för starka 
lösningar.  
 
Detta gäller inte bara direkt våta saker utan det samlas ofta lätt fukt inne i båten då det regnar, fastän alla 
luckor är stängda. Då lönar det sig att lämna allt fuktigt så att det kommer åt att torka, t.ex. kan man lämna 
madrasserna och stå på kant. 
 
 

14.4  BESIKTNING  

Alla större båtar, både motor- och segelbåtar, skall besiktigas. Scouternas säkerhetsföreskrifter säger dessutom 
att scoutbåtar skall vara besiktigade. Det finns två typer av besiktning: en grundbesiktning (som görs vart 
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femte år) och en årlig besiktning, som sker på våren före säsongen börjar, men senast före slutet av juni. 
Grundbesiktningen görs i två etapper: skrovet med genomföringar kontrolleras först på land, och sedan 
kontrolleras båten som seglingsklar när den är i sjön. Den årliga besiktningen sker endast i ett skede då båten 
är seglingsklar, och då kollas främst säkerhetsutrustningen. 
 
Båtarna besiktigas i fyra olika klasser, beroende på deras storlek, utrustningsnivå och på vilka områden de 
kommer att segla: 
 

14.4.1 BESIKTNINGSKLASSER 

• 1 – öppen sjö: Stora båtar som lämpar sig för segling i öppen sjö under krävande förhållanden.   

• 2 – kust: Båtar som lämpar sig för segling vid kusten (inkl. Finska Viken och Bottenviken). 

• 3 – skärgård: Mindre båtar som lämpar sig för segling i skärgården. 

• 4 – skyddade vatten: Små, ofta öppna, båtar för segling i skyddade vatten 
 
Dessa olika klasser kräver olika mycket av båten och dess utrustningsnivå, där ”öppen sjö” (klass 1) är den 
strängaste. Det räcker inte bara att man har med sig utrustningen i båten, den måste också vara i gott skick 
och man bör kunna använda den på rätt sätt. Detta gäller speciellt säkerhetsutrustningen. 
 
 

14.5   UTRUSTNING 

Utrustningen ombord bör motsvara båtens besiktningsklass. Säkerhetsutrustningen ombord skall bestå av: 
flytvästar, livboj, livlina, VHF-telefon, säkerhetssälar, fallskärmsraketer (högst 6 år gamla), röda bloss (6 år), 
dricksvatten och proviant i reserv, förstahjälpsutrustning, släckningsutrustning, ficklampa, handpump, verktyg 
(vantsax etc.). Fallskärmsraketernas och röda blossens mängd varierar med besiktningsklasserna. Livflotten är 
obligatorisk endast i klass A1. 
 
Utrustningen bör vara i gott skick. Den skall med jämna mellanrum genomgås och brister åtgärdas. All 
utrustning skall ha sin egen plats på båten (speciellt nödutrustningen). Alla skeppare bör känna till sin egen 
kårs båtar så bra att de inte behöver söka efter något.  
 
Det bör finnas verktyg och reservdelar i lämplig mängd för underhåll och tillfälliga reparationer av båtens 
rigg, maskineri, segel och annan utrustning. 
 
Seglen på en segelbåt skall vara hela och segelgarderoben skall innehålla stormsegel. 
 
Annan utrustning som behövs på en scoutsegelbåt: sjökort som täcker de områden som båten seglar i, 
matkärl, tvättmedel, svabb (scoutbåtar är alltid rena och fina), navigationsutrustning i tillräcklig mängd så att 
navigation lätt kan läras ut, rep för reparbeten, båtsmansstol, scoutflagga m.m. 
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15.  FACIT TILL ÖVNINGSUPPGIFTERNA 

Positionstagning s. xx 

1.  

a) 63º 55,6' N 25º 43,1' O 

b) 63º 59,8' N   25º 51,9' O 

c) 63º 48,7' N  26º 02,9' O 

d) 63º 50,8' N 25º 37,3' O 

2.  

a) djupvärde (87) 

b) synligt vrak 

c) övre linjetavla 

d) djupvärde (8,7), specialmärke, radarreflektor 
 
 
Kurs och distans s. xx 

1.   

a) K = 238º  D = 6,7 M 

b) K = 288,5º D = 10,9 M 

c) K = 214,5º  D = 11,6 M 

d) K = 92,7º D = 13,1 M 
 

2.  

a) 63º 55,7' N   25º 37,1' O 

b) 63º 59,0' N   25º 44,9' O 

c) 63º 48,2' N 25º 34,1' O 

d) 64º 00,8' N 26º 00,7' O 

 
Tid, fart och distans 

1.  

a) 22 kn   

b) 21 kn   

c) 11 kn   

d) 6,2 kn 

2. 50 min 44 s 
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3. 9,9 kn 
 
Praktisk skärgårdsnavigation 

1. Rutt A är ett dåligt val på grund av dess läge i förhållande till vinden samt grynnan vid babordsmärket. 
Rutt B är ett bra val vid klart väder då man tydligt ser fyren och därmed kan undvika grynnor. Rutt C 
är det bästa valet i dimman då man inte ser så långt, då det är mycket lättnavigerat då samtliga grynnor 
undviks så länge man tar holmarna på rätt sida. 

2. Rutt B eftersom man vid den rutten undviker grynnor och inte behöver förlita sig på kompasskurser. 

3. I linje G håller man lättare kurs och märker snabbast en avvikelse då den övre och nedre linjetavlan 
har mera avstånd mellan sig än linje H. 

 
Kurs, missvisning och deviation 

1. K = 159º  utan deviation K = 167º 

2. K = 068º  utan deviation K = 071º 

3. K = 148º  utan deviation K = 140º 

4. K = 136º  utan deviation K = 143º 

5. Kk = 247º 
 
Bäring 

1. B = 158º  utan deviation B = 157º 

2. Bk = 289º  utan deviation Bk = 293º 
 
Avdrift 

1. Åt styrbord 

2. Kgv = 024º utan deviation Kgv = 023º 

3. Kk = 079º utan deviation Kk = 081º 

4.  

a) Kk = 066º utan deviation Kk = 069º 

b) Kk = 253º utan deviation Kk = 259º 

5.  

a) Kk = 322º utan deviation Kk = 324º 

b) Klockan 13:09 

c) B = 315º  D = 3,2 M 
 
 
Positionsbestämning 

1. 63º 58,2' N  25º 39,2' O  utan deviation  63º 58,4' N 25º 39,5' O 

2. 64º 00,7' N 26º 00,9' O  utan deviation  64º 00,6' N 26º 01,8' O 

3. B1 = 154º  B2 = 080º  utan deviation B1 = 163º B2 = 089º 
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4. B = 073º  D = 1,6 M utan deviation B = 070º D = 1,6 M 

5. 63º 57,5' N 26º 03,2' O 

6. 63º 58,5' N 25º 58,3' O  utan deviation  63º 58,4' N 25º 58,0' O 

7. 64º 07,5' N 26º 05,1' O 

8. 64º 00,1' N 25º 56,5' O  utan deviation  64º 00,1' N 25º 56,1' O 

9.  

a) Kk1 = 346º, Kk2 = 302º, Kk3 = 351º 
Utan deviation: Kk1 = 345º, Kk2 = 306º, Kk3 = 350º 

b) kl. 10:08, kl. 10:25, kl. 10:45 

 

10. kl. 13:35  Bk = 046º utan deviation kl. 13:40 Bk = 044º 

11. Tid = 30 min  Kk = 098º utan deviation Kk = 097º 

12. 63º 49,1' N 25º 30,8' O utan deviation 63º 49,1' N 25º 30,8' O 
kl. 15:11  B = 075º utan deviation kl. 15:03  B = 080º 

13. 64º 01,4' N 25º 38,9' O utan deviation 64º 01,1' N 25º 38,7' O 

14. 63º 59,7' N 25º 46,7' O utan deviation 63º 59,7' N 25º 46,4' O 
 
 
Sjövägsregler 

1.  

a) Besättningen bör alltid hålla utkik åt alla håll och med alla hjälpmedel möjliga. Detta medför att 
man skall hålla utkik akterut. 

b) Situationen skulle inte ha förändrats. Besättningen har fortfarande gjort sig skyldiga till felaktigt 
agerande till sjöss. 

c) Man ger rum för den upphinnande genom att väja till styrbord. 

2. Säker fart-regel har brutits. Motorbåten kan inte garantera säker fart och hinna stanna i tid om så 
behövs då den kör om två meter ifrån segelbåten.   

 
Väjningsregler 

1. Nej. Man bör alltid hålla utkik. Den som var i lovart har skyldighet att väja, men om inte segelbåten i 
lovart väjer bör den i lä väja. 

2. Enligt de internationella sjövägsreglerna så skall lastfartyget väja för segelbåten, eftersom motorfartyg 
bör väja för segelfartyg. Situationen kan inte tolkas som en trång farled. Notera att segelbåten bör ha 
väjt då lastfartyget inte gjorde det. 

3. Enligt de internationella sjövägsreglerna så skall segelbåten för motor (vilket gör att den behandlas 
som en motorbåt) väja trots att den kommer från styrbord och annars skulle ha förkörsrätt. Detta för 
att situationen beskriver trånga farleder där segelbåtar och motorbåtar under 20 meter bör väja. 
Notera att lastfartyget bör göra vad det kan för att undvika kollision. 

4. På första och sista bilden är det risk för kollision eftersom bäringen inte förändrats nämnvärt.  
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I bild ett så kommer sannolikt lastfartyget hinna förom motorbåten, men det finns en lite risk för 
kollision. Om det är öppet hav bör lastfartyget väja men om det är en trång farled bör motorbåten 
väja. Situationen är däremot sådan att motorbåten kan iaktta god sjömanssed och väja för yrkestrafik. 

I bild två så kommer de två segelbåtarna att kollidera. Segelbåten i förgrunden har vinden in från 
babord och bör därmed väja då den andra segelbåten har vinden in från styrbord. 

5. Nej. Man bör göra tydliga väjningar så att man ändrar hastighet eller kurs så att övriga ser tydligt att 
man väjer. Det är även skäl att göra övertydliga väjningar för att visa att man väjer, dvs. göra en 
kursändring om 20º fastän en kursändring om 10º skulle ha räckt. 

6. I samtliga fall håller den icke-väjningsskyldiga fart och kurs, men väjer om den andra inte väjer. 

a) Motorbåt från babord väjer för motorbåt från styrbord. Motorbåt i förgrunden väjer. 

b) Motorbåt väjer för segelbåt 

c) Motorbåt under 20 meter väjer för fartyg i trång farled 

d) Motorbåt från babord väjer för motorbåt från styrbord. Motorbåt i bakgrunden väjer. 

e) Bägge motorbåtar väjer till styrbord  

f) Upphinnande motorbåt väjer 

g) Upphinnande motorbåt väjer 

h) Upphinnande motorbåt väjer 

i) Avge ljudsignal 

j) Segelbåt till vänster väjer, ty vinden in från babord 

k) Segelbåt till vänster väjer, ty vinden in från babord 

l) Segelbåt till vänster väjer, ty vinden in från babord 

m) Segelbåt till vänster väjer, ty vinden in från babord 

n) Bägge har vinden in för samma hals, segelbåten i lovart väjer 

o) Bägge har vinden in för samma hals, segelbåten i lovart väjer 

p) Segelbåten på kryss har vinden in från babord och segelbåten på läns har vinden in från babord 
då storseglet är på styrbords sida. Bägge har vinden in för samma hals, segelbåten på läns väjer. 

7.  

a) Segelbåten på kryss har vinden in från styrbords sida, medan segelbåten på läns har vinden in 
från babord då storseglet är på styrbords sida. Segelbåten på läns väjer. 

b) Segelbåten på kryss har vinden in från babords sida, medan segelbåten på läns har vinden in från 
styrbord då storseglet är på babords sida. Segelbåten på kryss väjer. 

c) Segelbåten på kryss har vinden in från styrbords sida och segelbåten på läns har vinden in från 
styrbord då storseglet är på babords sida. Bägge har vinden in för samma hals, segelbåten på läns 
väjer. 

d) Segelbåt till vänster väjer, ty vinden in från babord 

e) Segelbåt till vänster väjer, ty vinden in från babord 

f) Motorfartyg väjer för segelfartyg på öppet hav. 
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g) Upphinnande segelbåt väjer för motorbåten 

h) Segelbåten på kryss har vinden in från styrbords sida, medan segelbåten på läns har vinden in 
från babord då storseglet är på styrbords sida. Segelbåten på läns väjer. 

i) Segelbåt under 20 meter väjer för fartyg i trång farled 

j) Segelbåten på kryss har vinden in från babord och segelbåten på läns har vinden in från babord 
då storseglet är på styrbords sida. Bägge har vinden in för samma hals, segelbåten på läns väjer. 

k) Segelbåten på kryss har vinden in från styrbords sida och segelbåten på läns har vinden in från 
styrbord då storseglet är på babords sida. Bägge har vinden in för samma hals, segelbåten på läns 
väjer. 

l) Segelbåten på kryss har vinden in från babords sida, medan segelbåten på läns har vinden in från 
styrbord då storseglet är på babords sida. Segelbåten på kryss väjer. 

m) Segelbåt till höger väjer, ty vinden in från babord 

n) Segelbåt till vänster väjer, ty bägge har samma hals och segelbåten till höger är i lovart. 

o) Segelbåt till höger väjer, ty vinden in från babord 

p) Segelbåt till höger väjer, ty vinden in från babord 
 
 
Ljus- och ljudsignaler 

1. Trålare sedd från babord. Väjer, ty segelbåtar väjer för fiskefartyg, genom att gå långt akterom, dvs. 
väjer till styrbord. 

2. Du avger din mistsignal ▬ ●● och väjer åt styrbord och därmed går akterom det andra fartyget, som 
kan vara allt från en fiskebåt till ett segelfartyg. 

3. Se kompendiet för svar 
 



 

  
Finlands Svenska Scouter rf 
Tölögatan 55, 00250 Helsingfors  Tel. (+358 9) 8865 1100 Fax (+358 9) 8865 1199 kansliet@scout.fi  www.scout.fi 

FINLANDS  SVENSKA  SCOUTER   
SJÖKURSKOMPENDIUM  107/107 
 
 

16.  DEVIATIONSTABELL 

 
Kk dev. Km 
0º -1º 359º 
10 -1 9 
20  0 20 
30 +1 31 
40 +2 42 
50 +4 54 
60 +4 64 
70 +3 73 
80 +2 82 
90  0 90 
100 -1 99 
110 -3 107 
120 -4 116 
130 -6 124 
140 -7 133 
150 -8 142 
160 -8 152 
170 -5 165 
180 -4 176 
190 -3 187 
200 -1 199 
210  0 210 
220 +1 221 
230 +3 233 
240 +5 245 
250 +6 256 
260 +8 268 
270 +9 279 
280 +8 288 
290 +6 296 
300 +4 304 
310 +3 313 
320 +2 322 
330 +1 331 
340  0 340 
350 -1 349 

 


