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Suomen Navigaatioliitto 
Finlands Navigationsförbund rf

Examen i skärgårdsnavigation 22.4.2016 lösningar

Den i examen använda motorbåten är 13 meter lång, dess djupgående är 
1,0 meter och höjd 4,0 meter. Till båtens utrustning hör en huvudkompass 
(deviationstabell här intill), en fast monterad reservkompass, logg och 
ekolod. I uppgifterna är missvisningen enligt sjökortet 7°E. Uppgifterna är 
oberoende av varandra och kan sålunda lösas i valfri ordning. 
Koordinaterna i denna examen är angivna med engelska beteckningar.
N= North = N = Nord. E = East = O= Ost.
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1. Du befinner dig två sjömil (2 M) rätt norrut från havsfyren Norrudd. 

a) Vilka är koordinaterna för din position (1 p)
63°55,95’N 025°40,06’E

b) Vilken är den rättvisande bäringen från din position till havsfyren Norrudd? 
B = 180° (Kontrakurs till Norr) (1p)

c) Från din position sätter du kurs mot 4,5 m farledens startpunkt (63°57,33’N 
25°44,93’E). Vilken är den styrda kompasskursen? (1p) 

K=      057°
m= - (+)7°
Km=   050°
d=  - (+)4°
Kk      046°

3 p



63°55,95’N
025°40,06´E

B= 180°
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2. Du vänder in i 4,5 m farleden och fortsätter söderut. Då du befinner dig i början av farleden 
(63°57,33’N 025°44,93’E) observerar du en annan motorbåt i styrbords sidvinkel 063°. Då det 
första babords lateralmärket är tvärs om babord, observerar du samma båt exakt i linje med 
känningsbåken Norrbådan, ungefär halvvägs mellan dig och känningsbåken.
a) Finns det, enligt de Internationella sjövägsreglerna, risk för sammanstötning om båda 
bibehåller sin kurs och fart? Motivera ditt svar (2p). 

1. observationen: den andra 
båten i styrbords sidvinkel 063°
K=                 177°
+ sv               063°
B                  240 °
→ Den andra båten i 
rättvisande bäring 240°

2. observationen: den andra båten och 
känningsbåken Norrbådan i linje, då det fösta 
babords lateralmärke är tvärs om babord
Linjens B=                240°
→ Den andra båten i rättvisande bäring240°

a) Ja, risk för sammanstötning finns, om sidvinkeln till 
det andra fartyget inte märkbart ändras 
(Sjövägsreglerna avdelning 1 Regel 7, d1)



2. b) Hur bör du agera i denna situation, enligt de Internationella sjövägsreglerna? (1 p)

Det är frågan om en skärande kurs. Den andra båten närmar sig från styrbord, jag väjer i god tid 
genom att tydligt ändra min kurs eller saktar in. (Reglerna 8, 15 ja 16).

3 p
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3. Du fortsätter i 4,5 m farleden söderut och kl. 13.00, i positionen 63°53,6’N 
025°46,7’E vänder du mot sydväst in i 3,0 m farleden. Du kör i farleden med 8 
knops fart. 

a) Vid vilken tid ser du linjetavlan på Skomakaren i sidvinkel 090° om babord? 
(2p)

1,38 M + 0,52M + 0,56 M + 1,0 M = 3,46 M

Tiden i minuter = Distans/Fart*60 = 3,46 M *60/8 kn = 25,95 min ~ 26 min

Svar= Klo 13.26

b) Vilken uppgift har linjetavlorna på Långön? (1p) 
Möjliggör säker genomfart genom Svensksund

3 p



Kl. 13.26

Kl. 13.00
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4 a) Du bestämmer dig för att granska reservkompassens deviation och 
kör i 3,0 m farleden mot linjetavlorna Ljusskär – Skogböle så att du håller 
dig precis i den linje som bildas av linjetavlorna. Reservkompassen visar 
kompasskurs 053° Vilken är reservkompassens deviation för den styrda 
kursen?     (2 p) 

b) Vilken är den ifrågavaranade 3,0 m farledens huvudriktning? Hur får 
du reda på den? (1 p)
Huvudriktningen är från väst till ost, vilket framgår ur sjökortsymbolen. 
Då man kör i farledens huvudriktning lämnas det röda lateralmärket 
(vänster lateralmärke) på babordssidan och den gröna (höger 
lateralmärke) på styrbordssidan.

K=      065°
m=  - (+)7°
Km    058°
– Kk  053°
d=       +5°
Deviationen för kompasskursen 053° är +5°

3 p
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5. a) Du befinner dig norr om Lappören och du bestämmer dig för att 
kontrollera din position med hjälp av handpejlkompassen. Kompassbäringen 
till havsfyren Norrudd är 165° och till känningsbåken Norrbådan 085°. Vilken 
är din position i pejlingsögonblicket? (2 p)

Norrbådan
Bk      085°
m=       +7°
B=      092°

Norrudd
Bk=     165°
m=        +7°
B=      172°

63°55,7’N
25°39,5’E B= 092o

B 172°

3 p

b) Efter positionsbestämningen 
börjar du köra kompasskurs 
083°. Du håller fast vid ett gott 
bestickföringssätt. 
Räkna ut den nya rättvisande 
kursen och rita in den i sjökortet

(1 p).
Kk=       083°
d=           +2°
Km        085°
m=          +7°
K=         092°
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6. Från positionen 63°55,68’N 025°41,30’E styr du rätt söderut (rättvisande 
kurs 180°) i 10 minuters tid med 6 knops fart. 

a) Hur lång är den körda distansen? (1p)
Distans = Farten x Tiden = 6 kn x 10min /60 = 1 M

1 MB= 180o



12Copyright Finlands Navigationsförbund 2016

b) Gäller Reglerna för Inre Farvatten 
under den här färden? Motivera ditt 
svar (1p)
Ja. Reglerna för Inre farvatten gäller 
innanför en gräns som sträcker sig 2 
M utanför den yttre gränsen för inre 
territorialvattnet= Yttre gräns för 
inre farvatten.

c) Du planerar att fortsätta färden 
söderut och samtidigt fiska med 
drag.
Är detta tillåtet? Motivera ditt svar.

(1p)

Ja. Även om du färdas innanför ett 
skyddsområde så är fiske med drag 
tillåtet.

3 p

K= 180o
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7. Du planerar nästa dags rutt från lysisbojen Ykskivi (6357,85’N 
02555,13’E) till Vilniemi gästhamn (63°53,5’N 025°55,8’E). Du har tagit 
till dig gott sjömanskap och gör ruttplaneringen före avfärd. Rita in den 
gjorda ruttplanen i examenssjökortet genom att märka ut de linjer och 
girpunkter samt behövliga säkerhetsgränser du använder för att tryggt 
komma fram! Markera med kryss (x) de faroställen som behöver 
beaktas under färden! (3p)
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Början: Från Ykskivi mot Länsiluoto-
Nuijapää linjen (9,0 m farleden)
❶ Kurs mot Laitakari-Kraaseli linjen till
och med sydmärket
❷ Vid sydmärket gir mot Vilniemi, som
vänster säkerhetsgräns Muna randmärke, 
sydmärket och Tankokari västra strand.
❸ Gir till linjen Laitakari nordväst -
Tankokari sydöstra sidan.
❹ Gir mot Vilniemi (med Munaluoto 
akterut) då Kraasukka och den lilla holmen
är i linje, Pirkholma nordliga udde och
Loppi sydstrand är också i linje.
Vi aktar oss för strandstenarna då vi kör in 
i hamnen.

❶

❷

❸

❹

X
X

X

3p
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8. a) Hurudan färgsättning har märket som beskrivs med 
sjökortsmarkeringen intill? På vilken sida passerar du märket? (1p)

Färgsättningen är svart-gul-svart. Du passerar öster om märket.

b) Hurudana är märkets reflektorer? (1p)

Blå reflex uppe och nere. 

2 p

VQ(3) 5 s
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10. Markera med ett kryss om påståendet är rätt eller fel

a) En fiskebragd som är nära ytan märks med två 
kvadratiska flaggor.

b) Ett fartyg på väg, kan vara både stoppat och göra 
fart genom vatten.

c) En registrerad farkost, försedd med motor, får 
framföras endast av person som fyllt 18 år

d) Den miljövänliga båtfararen målar båtens botten 
med giftfärg så ofta som möjligt, helst varje år.

Oikein Väärin

1 p

1 p

1 p

1 p

4 p
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9. a) Vad betyder vidstående sjötrafikmärke? (1p)

Påbud om ljudsignal (ett långt signalljud)

b) Hurudan ljudsignal ger det maskindrivna fartyget A, i bilden nedan, då 

det anländer till en trång farled? Hur svarar det maskindrivna fartyget B, 

som redan befinner sig i farleden (enligt Regler för inre farvatten)? (1 p)

Regler för Inre farvatten §14 Ljudsignaler i trånga farleder
A avger ett långt signalljud (med visslan) –
B svarar, (med visslan) i hastig följd, med mist fem korta signalljud ·····

A

B
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c) Ett hurudant fartyg visar på natten vidstående ljus och på dagen 
vidstående signalfigur (en svart kon med spetsen nedåt)? (1p)

Ett med maskinkraft framfört segelfartyg under segel, visar samma ljus 
som ett maskindrivet fartyg (på bilden mastljuset och styrbords sidoljus) 
och på dagen visar en kon med spetsen nedåt.

3 p


