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Suomen Navigaatioliitto 
Finlands Navigationsförbund rf

Examen i skärgårdsnavigation 15.12.2017 modellösningar

Den i examen använda inombordsmotorbåten är 13 m lång, dess dess
djupgående är 1,2 m och höjd 4 meter. Till båtens utrustning hör en 
huvudkompass (deviationstabell här intill), en fast monterad 
reservkompass och ett ekolod. Missvisningen enligt sjökortet 7° E. 
Uppgifterna är oberoende av varandra och kan sålunda lösas i valfri 
ordning.
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1. . Klockan 9:30 befinner du dig i positionen 63°51,7’N 025°36,0’E. Härifrån

styr du 5,5M KS 016°. Därefter ändrar du kurs till Kk 060° och kör 1,9M och

är framme klockan 11:20.

a) Vilka är den inseglade ortens koordinater?

Kk 016° Kk 060°

d 0° d +4°

Kk 016° Kk 064°

m +7° m +7°

K 023° K 071°

SVAR: Lat 63°57,35’N Lon 025°44,9’E

b) Vilken fart har du hållit?

Farten = Distans/Tid

Distans 7,4M

Körtid 1h50min=>110min 

(7,4M/110min) x 60 = 4,0363636… => 4 kn

SVAR: Farten= 4kn
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1. c) Var din körda rutt laglig med beaktande av 

bestämmelserna om skyddsområden? Motivera!

SVAR: Rutten var laglig. På ett skyddsområde får man röra

sig UTAN LOV på allmänt vatten på 100 m avstånd från

utmärkta militärområden men inte dyka eller fiska med

fångstredskap som släpas längs bottnen eller som är

förankrade vid bottnen.
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2. a) Hurudana ljus visar ett fartyg på grund?

SVAR:

Två runtlysande röda ljus anbragta lodrätt över varandra, samt 

ankarbelysning enligt fartygets längd.

b) Vad betyder 3 korta ljudsignaler avgivna från ett fartyg

SVAR:

Min propeller arbetar för back= jag backar

c) När skall enligt de Internationella sjövägsreglerna ett fartygs ljus 

vara påkopplade?

SVAR:

Från solnedgången till soluppgången samt då sikten är begränsad
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3. a) Du befinner dig nordväst om Öland. För att kontrollera din 

position pejlar du med handpejlkompassen känningsbåken 

Norrbådan i kompassbäring 087° och havsfyren Norrudd i 

kompassbäring 137°. Vilken är din position i pejlingsögonblicket? 

Norrbådan: Norrud:

Bk 087° Bk 137°

d         --- d      ---

Bm 087° Bm 137°

m           +7° m    + 7°

B         094° B 144°

63°55,9’N

025°37,0’E
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b) Du fortsätter färden mot Mervinniemi och efter en stund korsar 

du vidstående sjökortssymbol.

Är Reglerna för inre farvatten i kraft på det vattenområde du färdas 

på?

SVAR: Ja, Reglerna för de inre farvattnen 

träder i kraft 2 sjömil från gränsen för den 

yttre gränsen för inre territorialvatten 

gränsen (bilden)= alltså 2 sjömils avstånd 

före baslinjen, från havet sett
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4. Du befinner dig i början av 3,0 meters farleden och punktmärket 

ligger tvärs om babord. Du vill kontrollera reservkompassens 

deviation. Från denna plats styr du noggrant mot linjetavlorna 

Stångklubb/Skomakaren. Båtens reservkompass visar 077°. Vilken är 

reservkompassens deviation för den styrda kursen?

SVAR: Deviationen för den styrda Kk 077° är -1°

K=   083° (mätt från sjökortet)

m= (+)-7° d = Km-Kk

Km=076°

Kk= 077°

d=      -1°
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5. a) Vilken sjökortsymbol finns i positionen 63°56,3’N 025°56,9’E

SVAR: Randmärke väst

b) och vilken är dess fyrkaraktär?

SVAR : VQ 9 10s

c) samt reflektorerna uppiftån neråt

SVAR: Gul uppe och gul nere
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6. . Du befinner dig i 5,2 meters farleden och färdriktningen är nordväst. 

Vilka är dina positionskoordinater då havsfyren Viira ligger i 

styrbordsvinkel (sv) 270°?

K= 304° + sv 270° = 574° - 360°= B= 214° (tvärs om babord)

SVAR:  Lat 63°57,3’N  Lon 025°51,4’E 
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7. a) Vad slags sjömärke syns på vidstående bild?

SVAR: ”Skivkummel”, dvs ett kummel 

försett med en igenkänningsbokstav.

b) Du ser ett fartyg som visar vidstående 

signalfigur.

Vilket slag av fartyg är det frågan om?

VASTAUS: Ett maskindrivet fartyg som bogserar

(bogserets längd överstigande 200m)
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8. Du har besökt hamnen vid Viira lotsstation (63°57,0’N 025°51,2’E) 

och planerar att ta dig till naturhamnen på Yttre Sandöns sydostudde 

(63°51,25’N 025°42,7’E) för övernattning.

- Rita in ruttplanen i examenssjökortet och skriv in behövliga beräkningar 

och tilläggsredogörelser i examensblanketten.

- Märk ut de till landskapet bundna eller på annat sätt definierade styrlinjer 

och girpunkter du använder för att tryggt komma fram.

- I fall att det behövs säkerhetsgränser för trygg navigering, skall också 

dessa märkas ut.

- Ringa in de faroställen som bör beaktas under färden.

- Beräkna kompasskurserna i de fall du använder kompassen och märk ut 

djupangivelserna då du använder ekolodet.
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Kk 255° 2,4M

X
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9 a) Hurudan ljudsignal avger ett maskindrivet fartyg på väg 

men som har stoppat, vid nedsatt sikt?

SVAR: Två långa ljudsignaler med mellantider på högst 2 minuter

b) Vad betyder vidstående kombination av sjötrafikmärken?

Hastighetsbegränsning 9km/h, med förbud att orsaka svall.

c) Du närmar dig en trafikerande linfärja. Vad skall du beakta 

då du korsar färjrutten?

SVAR: Korsar farleden helst bakom linfärjan och på ett tryggt 

avstånd med beaktande av linans sänkning.

9
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9. d) Nämn 4 nödsignaler enligt de Internationella 

sjövägsreglerna.

- Oavbrutet ljud från någon mistsignalapparat
- Raketer eller bomber, som utkastar röda stjärnor, avskjutna en i 
sänder med korta mellantider
- Teckengruppen ••• - - - •••(SOS) enligt Morsesystemet givet med
vilken kommunikationsmedel som helst
- Signal som utsänds med radiotelefoni genom uttalande av ordet
MAY DAY (MEDEE)
- nödsignalen N C enligt Internationella signalboken
- Signal bestående av en fyrkantig flagga samt över eller under
denna ett klot eller liknande föremål
- Raket med fallskärmsbloss eller handbloss, som visar rött sken
- röksignal, som avger orangefärgad rök
- Upprepade sakta höjningar och sänkningar av armarna utrsträckta
åt båda sidorna
- Alarm som ges med digitalt selektivt anrop (DSC)
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10. Markera med ett kryss om påståendet är rätt eller fel

a) Specialmärkets reflektorer är gul uppe och blå nere 

b) Akterljuset på ett fartyg är gult

c) Bestämmelser om skyddsområden gäller inte finska 
medborgare

d) I en stäv mot stäv situation väjer båda 

maskindrivna fartygen åt babord i förhållande till 

färdriktningen

Rätt Fel

1 p

1 p

1 p

1 p


