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VÄLKOMMEN PÅ KURS!
För att få ut så mycket som möjligt av din kurs är det bra att komma förbered. Vi ber dig därför att
läsa igenom utvalda sidor ur kursboken. Tänk på att plugga lite extra på väjningsreglerna.

För Förarintyg:
Läs sidorna 20-22, 28-29, 33-34, 36-37, 42, 44, 61 samt 66-70.

För Kustskepparintyg:
Repetera läsangivelserna för Förarintyg dvs sidorna 20-22, 28-29, 33-34, 44 samt 66-70. För att få
så stor behållning som möjligt av mörkerpraktiken så rekommenderar vi även sidorna 129-142.

För Båtkortet:
Läs sidorna 20-22, 28-29, 33-34, 44 samt 66-70.
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JORDEN

Kustskeppare kunskap

Jorden som ett koordinatsystem
Alla vet nu att jorden är ganska klotformad och roterar kring en tänkt axel och i en bana runt solen.
Att navigera innebär bl.a. att alltid veta på vilken position (ort, läge) man befinner sig samt att kunna
markera detta i ett sjökort. För att ange denna position använder man ett koordinatsystem (rutnät).

INDELNINGEN
Det naturliga utgångsläget för vårt koordinatsystem är ekvatorn, den
cirkel som delar jorden i norra och södra halvklotet.

BÅGAVSTÅND
Man tänker sig sedan att vinklar i jordens medelpunkt delar ekvatorn i
360° (grader).
Har vi exempelvis vinkeln 40° i medelpunkten så blir bågavståndet på
ekvatorn 40°.

MERIDIAN
Varje delningspunkt på ekvatorn tänker man sig förenad med polerna med en
linje vinkelrätt mot ekvatorn, en s.k. meridian eller longitudlinje (liknande
apelsinklyftor...).
För att skilja dessa från varandra utgår man från nollmeridianen, som går
genom Greenwichobservatoriet utanför London.
Härifrån räknas meridianerna åt ost eller väst till 180° (datumgränsen).
Alla meridianer går alltså i riktning norr-söder, från pol till pol (och är
således inte exakt parallella).

Kustskeppare kunskap

MERIDIANERNAS UPPDELNING
Därefter tänker vi oss att vinklar i jordens medelpunkt delar upp
meridianerna i 90° åt nord resp. 90° åt syd.
Har vi exempelvis vinkeln 60° åt nord i jordens medelpunkt, så blir
bågavståndet på en meridian 60° åt nord från ekvatorn räknat.

LATITUDSPARALLELLER
Sammanbinder man meridianernas delningspunkter, så bildas cirklar,
parallella med ekvatorn. Dessa cirklar kallas latitudparalleller (eller
breddgrader).
Följer man samma latitud parallellt åt ost eller väst, är man alltid på
samma avstånd från ekvatorn.

Varje grad (°) delas sedan i 60 minuter (‘) och koordinatsystemet är
fullständigt.

JORDEN
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LATITUD & LONGITUD

LATITUD
Bågvinkeln åt nord eller syd från ekvatorn till en ort kallas ortens
latitud.
Fyren Långe Jan på Ölands södra udde ligger ungefär på latitud
56° 11’ N (utläses: 56 grader 11 minuter nord).

LONGITUD
Bågvinkeln från nollmeridianen åt ost eller väst till en ort kallas
ortens longitud.
Långe Jan ligger ungefär på longitud 16° 23’ E (nollmeridianen
se sid 20).
Obs! Enligt IMO (International Maritime Organization) skall
i sjöfartssammanhang alltid N, S, W resp E stå efter siffrorna
vid positionsangivelser. I Sverige kan även O (ost) och V (väst)
användas.

Positionen kan också skrivas så här: Långe Jan fyr pos. 56-11 N 016-23 E
I t.ex. UFS eller i Navtexapparater används detta skrivsätt.

WGS-84
Svenska sjökort baseras på ett gradnät som heter
WGS-84 (World Geodetic System 1984), det står
angivet i kanten på sjökortet. De finns flera hundra
olika geodetic system i världen, så när du seglar
utomlands kan du bli tvungen att ändra din navigator till rätt system annars blir positionsangivelsen
fel.

Kustskeppare färdighet
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KOMPASS

Kustskeppare kunskap

Kompassen är det viktigaste navigeringsinstrumentet ombord och skall därför finnas i varje båt
oavsett storlek. Idag hävdas ofta att modern satellitutrustning kan ersätta kompassen. Detta är fel.
En kompass talar om vart båtens stäv pekar. Satellitnavigeringen kan inte se framåt. Den visar vilken kurs
båten har förflyttat sig samt dess position. Detta är väldigt bra, men en helt annan sak, se vidare sid 50.
Två huvudtyper av kompasser förekommer; magnet- och gyrokompasser.
Gyrokompassen bygger på att en eldriven snabb gyrosnurra i princip ställer in sig efter jordens axel. Den
används mycket på bl.a. handelsfartyg och en del större fritidsbåtar men behandlas dock inte i denna bok.

MAGNETKOMPASSEN
som är den mest förekommande typen, kan vara antingen lufteller vätskekompass. Magnetkompassen består av en kardanskt
(rörligt) upphängd skål samt kompasskiva med magneter.
Skålen och ibland även glaset är försett med styrstreck, utmärkande båtens långskeppslinje (se nästa sida). I vätskekompassen
är skålen fylld med en klar sprit. Vätskan gör att rosens rörelser
dämpas, och den blir tåligare mot slag och stötar.
Magnetkompasser med nål, s.k. parallellstyrning, förekommer
ibland.
Här ställs kursen in mot ett styrstreck, genom att den yttre skalringen vrids. Kompassnålen skall sedan hållas över nordmarkeringen och parallell med hjälplinjerna.

ELEKTRONISKA KOMPASSER
En fluxgate-kompass består av två korslagda spolar som känner
av jordens magnetfält. Kompassen är alltså egentligen en elektronisk magnetkompass och har samma fel och begränsningar
som magnetkompassen. Fördelen är att man kan få den att visa
en kurs som automatiskt är rättad för deviation och missvisning.
(begreppen beskrivs längre fram)
En GPS-kompass kan med hjälp av två eller fler GPS-mottagare
placerade i given symmetri avgöra nordriktning och på så sätt
också fartygets kurs.

SPECIALKOMPASSER
Idag finns ett flertal kompasser för olika speciella ändamål t.ex.
kanoter och kajaker.
Även en vanlig orienteringskompass kan mycket väl användas
i småbåtar. Man väljer ut en lämplig plats och ordnar till något
enkelt beslag (givetvis omagnetiskt) som håller kompassen på
plats och längs med båtens långskeppslinje. På detta billiga sätt
har man en alldels utmärkt styrhjälp.

Kustskeppare kunskap
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Inga handelsfartyg, hur moderna de än är, får användas för sjöfart, om de inte har en godkänd och
kontrollerad magnetkompass ombord.

PLACERING
Placering av kompassen kan i princip ske var som helst ombord.
Huvudsaken är att styrstrecken är parallella med centerlinjen.
1 Där den lätt kan avläsas av rorsman eller navigatör.
2 Där den sitter så långt som möjligt från järn eller andra magnetiska källor.
3 Där den kan finjusteras (om så behövs), så att 		
linjen mellan rosens centrumstift och styrstrecket blir parallell
med båtens långskeppslinje.

FJÄRRKOMPASS
Kan man inte hitta någon ostörd placering nära styrplatsen,
finns möjligheten att använda sig av en kompass med elektronisk överföring till ett visarinstrument.
Givaren placeras då lämpligen centralt och på så magnetiskt
ostörd plats som möjligt i båten.

KOMPASSROSEN
är en cirkelrund skiva indelad i 360 grader. Nord är 0° eller
360°, ost är 90°, syd är 180º, väst är 270°.
Dessa kallas kardinalstreck.
Mellan dem ligger interkardinalstrecken: nordost (45°),
sydost (135°) sydväst (225°) och nordväst (315°).
Vissa äldre kompasser har även markering för hel-, halv- och
kvartsstreck. Ett streck motsvarar 11,25° och hela cirkeln är 32
streck.
Väderstreck är ett uttryck, som kommer från dessa benämningar.
Andra system av kompassindelningar t.ex. 400° kan
förekomma i vissa militära sammanhang samt en del orienteringskompasser. Dessa får givetvis ej förväxlas med vanliga
kompassrosen och behandlas ej i denna bok.

Öva dig på 360° systemet då väldigt mycket på sjön utgår från denna. Försök “känna” kompassen i kroppen, det kommer du ha nytta av i navigering. Om norr är där näsan pekar, var är då nordväst? Snett ner
åt vänster.. osv.

Kustskeppare färdighet
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Om man t.ex. vill gå från fyren ”Gitarristen” till bojen ”Rospiggen”, kan man ta ut ”kursen” mellan dessa
båda platser och sedan styra denna kurs på sin kompass. Detta kallar man att sätta kurs.
Utgångspunkten kallas då frånseglat ställe och bojen kallas inseglat ställe.

KURSLINJE
Ta en linjal och lägg mellan de båda platserna och drag en tunn
blyertslinje mellan dem. Det är den kurslinje utefter vilken båten skall
framföras.
Nu vill man mäta den vinkel som denna kurslinje bildar gentemot
meridianen (nordriktningen).
Detta eftersom kompassen ombord just ger denna vinkel och kan visa
rorsman hur han skall styra.

KURSEN
är som sagt vinkeln mellan den tilltänkta kurslinjen och meridianen.
Kan alltså vara från 000° till 360° när hela varvet är fullbordat.
Denna vinkel kan mätas på många olika sätt, se nästa sida.
Tips (penntricket).
För att enkelt få en ungefärlig kurs, lägg t.ex. en penna i färdriktningen. Flytta denna sedan, utan vridning, till närmaste kompassros (se sid 34) och läs av.
Du bör få ungefär strax under 330°, vilket alltså är ungefärlig kurs i
detta fall.
Mäter vi vinkeln exakt blir den 322. Mer om detta på nästa sida.

RÄTTVISANDE KURS
Den kurs vi nu får fram kallas ”rättvisande kurs” och betecknas
med K.
Man kan säga att K alltid visar hur båtens stäv pekar, om man
skulle vilja rita in den i sjökortet. Kallas också ”stävad kurs”.
För att få den finjusterade kurs, som skall styras på just vår båts
kompass, skall man ta hänsyn till de avvikelser som påverkar kompassen på grund av både m & dev.
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TRANSPORTÖR
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För att få ut kursen ur sjökortet finns det ett stort antal gradskivor s.k. ”transportörer” och
”kurslinjaler” att välja mellan. Nedan visar vi några exempel.

TRANSPORTÖR (modern)
Transportören placeras utmed den tänkta kurslinjen och med
spetsen i färdriktningen. Den förflyttas sedan med hjälp av en
linjal eller liknande tills man får en meridian exakt i Krysset.
Gradtalet avläses sedan om man följer meridianen rakt ner.
Det erhållna gradtalet är rättvisande kurs K = 322°.

TRANSPORTÖR (klassisk)
Den längsta sidan lägges utmed den tilltänkta kurslinjen.
Transportören förflyttas sedan med hjälp av en linjal e.dyl.
tills Krysset är mitt för en meridian. Gradtalet avläses sedan,
där meridianen lämnar transportören i nederkant.
Man får då två gradtal att välja mellan. Det ena är det gradtal
man skall styra, det andra anger kontrakurs (motsatt kurs).
För att välja rätt gradtal måste man veta åt vilket väderstreck
man skall gå.
Skall man i någon riktning mellan nord över ost till syd, skall
gradtalet vara mellan 000° - 180° och läses av på den yttre
skalan. Skall man i någon riktning mellan nord över väst till
syd, avläses ett gradtal mellan 360°-180° på den inre skalan.
I vårt exempel blir givetvis K = 322°.

PARALLELLINJAL
föredras av en del och gör i princip samma sak som ”penntricket” enligt föregående sida.
Linjalen förflyttas, med bibehållen vinkel, stegvis, till en
kompassros. Där kan man sedan läsa av kursen ganska exakt
och enkelt.
Arbetet med passare och transportör i kortet kallas att ”föra
bestick”.
Kurssättning med hänsyn till missvisning och deviation
behandlas i Kustskeppardelen, se sid 145.
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RIKTNING
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Man utgår ifrån båten

Till sjöss finns olika sätt att ange åt vilket håll ett föremål syns. Antingen tar man sin båt som utgångspunkt - då kallas det riktning. Om man tar sin kompass till hjälp - då kallas det bäring.

RIKTNING
kan t.ex. anges enligt följande:
• Förut.
• På babords bog.
• Tvärs ut om babord.
• På babords låring.
• Akterut.
Vill man ange riktningen mera exakt, säger man
t.ex. att föremålet syns:
• 70° om styrbord.
• 100° om babord.
Man utgår alltid från förstäven.

RIKTNING ÄR KURSBEROENDE
Om båten ändrar kurs, ändras också riktningen till
ett objekt.

KLOCKMETODEN
Ett snabbt och lättförståligt sätt att kommunicera
riktning till någon annan ombord är den så kallade
klockmetoden. I stället för grader så använder man
timmarna på urtavlan.
Klockan tolv är rakt fram i stävlinjen och klockan 3
är tvärs om styrbord osv.
Denna metod används mycket vid högfartsnavigation för att peka ut andra båtar, faror eller motsvarande.

Riktningen till ett föremål ändras med båtens kurs.

Kustskeppare färdighet

BÄRING

Man utgår ifrån nord
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Bäring är vinkeln mellan en tänkt meridian genom båten och syftlinjen till föremålet. Bäringen anges i
grader från 000° till 360°. En bäring används främst då man vill bestämma sin position eller då man vill
tala om ett föremåls läge i förhållande till en fast punkt, t.ex. en fyr.
Rättvisande bäring betecknas B. Bäring och kurs sammanfaller om man styr mot föremålet.

Bäring är EJ kursberoende.
Bäringen från båten till fyren är 260°.
Man anger alltid bäring från någonting.

Bäringen från båten till kumlet är 070°. Det uttalas
”nollsjuttio grader” (eller nollsjunoll grader) för att undvika missförstånd ombord.

Bojen ligger i bäring 300° från fyren.

Bäringen till ett föremål ändras INTE med båtens kurs.
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LÄGESBESTÄMNING

ENSLINJE - BÄRING
En relativt god positionsbestämning får man, om man vid
gång i en enslinje har möjligheten att pejla ett föremål.
Skärningspunkten mellan ortlinjerna blir båtens läge.
Linjerna bör skära varandra så nära 90°, som möjligt, för
ett godtagbart resultat. Spetsiga eller trubbiga vinklar ökar
osäkerheten på positionen.

KRYSSPEJLING
Om det inte går att utnyttja några enslinjer, kan man t.ex.
bestämma sitt läge med en krysspejling.
Man pejlar två (eller flera) föremål i snabb följd och lägger
ut dessa ortlinjer i kortet. Den skärningspunkt (eller triangel) man får, motsvarar båtens läge.

FELTRIANGELN
vid krysspejling blir givetvis mindre, ju noggrannare pejlingarna utförs och rättas.
Observera, att man bör tänka sig att båten är i den, ur säker
navigationssynpunkt ofördelaktigaste delen av triangeln,
innan man fortsätter resan.

STYR-, TVÄRS- OCH GIRMÄRKEN
Den tänkta färdvägen markeras med raka linjer, s.k. kursben. Dessa skall läggas så att de går väl fria från eventuella
farligheter. Det är ofta lättare för föraren att ha något att
sikta på, ett styrmärke, än att enbart styra efter en kurs.
Fasta sjömärken, fyrar, öar och sund är bra styrmärken.
Styrmärket markeras i sjökortet med en streckad linje.
För att vara säker på att man girar (svänger) på rätt ställe,
markeras en girpunkt tydligt i sjökortet. Ett tydligt girmärke är ett s.k tvärsmärke. Vi vet att vi befinner oss på
girpunkten när tvärsmärket befinner sig 090o, dvs. tvärs, ut
om styrbord eller babord. Fasta sjömärken, små öar och tydliga uddar fungerar utmärkt som tvärsmärken. Tänk dock
på att vattenstånd kan ändra synlighet/utseendet på stenar.
Sid
12-13
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DISTANS FART TID
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Hastighet uttryckes till sjöss i ”knop”. 1 knop = 1 nautisk mil per timme. En båt som gör 8 knop tillryggalägger således 8 M på en timme.
I en del handböcker för båtfolk förekommer det fart och distanstabeller, men man skall själv kunna räkna
ut sin fart, tid och distans.
Som minnesbild för dessa uträkningar kom ihåg
vidstående bild.

Täck över det som söks så
blir uträkningen enkel.

D = Distans uttrycks i nautiska mil [M]
F = Fart uttrycks i [Knop] (nautiska mil/tim)
T = Tid uttrycks i [tim]

FART?
Om man känner den tid det tagit att gå en viss distans,
får man reda på sin fart genom formeln:
Farten =

Distansen
Tiden

Exempel
Jag går 8 M på 2 timmar.
Vilken är då min fart?
F = D / T = 8 / 2 = 4 knop

TID?
Vill man veta hur lång tid det tar att gå en viss distans,
då man vet sin fart, blir uträkningen:
Tiden =

Distansen
Farten

DISTANS?
Vill man veta hur långt man hinner på en viss tid, då
man vet sin fart, blir uträkningen:

Hur lång tid tar det att gå 8 M om min
fart är 4 knop?
T = D / F = 8 / 4 = 2 tim
Min fart är 4 knop. Hur långt hinner jag
då på två timmar?
D=FxT=4x2= 8M

Distansen = Farten x Tiden

En tid i minuter räknar man enklast om till timmar.

60 minuter

= 1 timma

Intressant jämförelse
1 knop ≈ 0,5 m/s
1 knop ≈ 2 km/timma

1 minut		

= 1/60 timma

6 minuter

= 6/60 = 0,1 tim

20 minuter

= 20/60 ≈ 0,33 tim

Farten i passaren
Tips. Sätt in passaren på det antal nautiska mil som motsvarar
din fart. Varje steg blir då en gångtimme.
Exempel i sjökort 616; gör du 5 knop så ställer du in passaren på 5
M. Det blir då ungefär 3,5 steg från Nynäshamn till Gålö. Resan tar
alltså ca. 3,5 timmar.
Exempel i sjökort 931; motsvarande resa kan göras mellan Långedrag och Marstrand. Resan tar alltså 3,5 timmar med 5 knop.

LANTERNOR

Kustskeppare kunskap

Allmänt
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Lanternor, fartygsljus eller skeppsljus kallas de ljus som fartyg skall föra (ha tända) i mörker. Dels för att
synas bättre, dels för att markera typ av fartyg. Lanternorna skall vara tända från solens nedgång till
dess uppgång. Lanternorna skall även vara tända övriga delen av dygnet, om det råder nedsatt sikt.
Undantag: På svenskt inre vatten behöver man inte ha tänt lanternorna under skymning och gryning om
man ändå syns på tillräckligt avstånd (t.ex. ljusa sommarnätter). Lanternorna skall uppfylla de krav som
är fastställda av Transportstyrelsen. Godkända lanternor skall vara märkta SK eller NK plus årtalet för
godkännande, t.ex. SK 78.

» Utdrag ur IS regel 20-22 samt TSFS 2009:44 bilaga 2 «

SIDOLJUS
visar alltid grönt ljus på styrbords sida och rött ljus på babords
sida. Varje sidoljus visar ett sken i en båge av 112,5° och lyser
från rakt förut till 22,5° akter om tvärs.

AKTERLJUS
visar alltid vitt sken i en sektor på 135°. Från rakt akter ut till
22,5° akter om tvärs på bägge sidor om fartyget. Ser man ett fartygs akterljus, så är man upphinnande (se föregående uppslag).
Akter- och sidolanternor kallas för ”GÅNGLJUS” och skall
alltid föras av fartyg PÅ VÄG (se föregående uppslag).

TOPPLJUS
visar att fartyget är MASKINDRIVET. Det vita ljuset visas i en
båge av 225°, så ett oavbrutet sken lyser från rakt förut till 22,5°
akter om tvärs på båda sidor.
Maskindrivna fartyg på väg visar också GÅNGLJUS.

BOGSERLJUS
visar alltid gult ljus och sitter rakt över akterlanternan och lyser
i samma sektor som den. Varnar andra sjöfarande att man har
någon form av släp efter sig.

RUNTLYSANDE LJUS
lyser i 360° (runt horisonten) och visar olika färgade ljus
beroende på vilken typ av fartyg som skall markeras.

BLÅTT RUNTLYSANDE BLIXTLJUS
Ljus som avger 120 eller fler blixtar i minuten (t.ex. polisbåt
under brådskande tjänsteutövning).
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VÄJNINGSREGLER
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Internationella sjövägsregler

Vanligt sjömansbruk eller gott sjömanskap åberopas ofta i lagtexter. Dessa begrepp är svåra att definiera,
därför har vi valt att nämna några exempel, som står speciellt omnämnda.
Obs! Dessa väjningsregler gäller för fartyg i sikte av varandra. » IS regel 11 « Vad gäller fartygs
uppträdande vid nedsatt sikt, se sid 78.

UTKIK
skall ständigt hållas med alla tillgängliga medel. Detta innebär att
t.ex. kapell, stora segel m.m. ej får hindra sikten.
» IS regel 5 «
Tänk på att vid höga farter kan man drabbas av s.k "tunnelseende" Det
innebär att ditt avsökningsområde blir smalare och det blir svårare att
upptäcka båtar som kommer från sidan.

SÄKER FART
innebär att hastigheten inte skall vara större än att man kan göra
effektiva och lämpliga undanmanövrer eller stanna inom lämpligt
avstånd samt stoppa inom lämpligt avstånd.
» IS regel 6 «

RISK FÖR KOLLISION
föreligger, om bäring (eller riktning) till annan båt inte märkbart
förändras. Enklast avgörs detta, om man med stadig kurs “syftar över
relingen” och iakttar riktningen till den andra båten.
Observera att även den som ej är skyldig att hålla undan skall göra
allt för att undvika kollision, om sådan risk är överhängande.
» IS regel 7 «

Oförändrad bäring?

KOLLISIONSRISK!

Kustskeppare kunskap
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HÅLLA UNDAN
Väjning (undanmanöver) skall ske i god tid och utföras
tydligt. Bäst är en kraftig gir, vilket uppfattas lättast från den
andra båten.
Att man normalt går akter om den andra båten är gott sjömansskap.
Fartminskning är ibland det enda alternativet och skall i så
fall ske med kraftig reducering och i synnerligen god tid.
"Ett fartyg som är skyldigt att hålla undan för ett annat fartyg
ska, så långt möjligt, i god tid vidta kraftig åtgärd för att hålla
väl undan" » ur IS regel 8 & 16 «

TRÅNGA FARLEDER
Lämna plats för större eller svårmanövrerade fartyg.
"Fartyg med en längd under 20 meter och segelfartyg får inte
hindra ett annat fartygs passage om det fartyget endast kan
framföras säkert i en trång farled eller ett trångt farvatten.
Håll så nära farledens eller farvattnets yttre begränsning
på styrbordssidan som säkerheten och framkomligheten
medger." » ur IS regel 9 «
I trång farled där möte ej kan ske utan risk för kollision, skall
det senast anlända fartyget vänta tills att det andra hunnit
passera. » TSFS 2009:44 bilaga 2-7.3 «

Mindre båtar som får stopp skall förflytta sig ur
farleden med alla tänkbara medel.

TRAFIKSEPARERING
Väjningsreglerna i en trafiksepareringszon är i princip desamma som i trång farled. Måste man korsa, skall det ske med
så vinkelrät kurs som möjligt. Segelfartyg,Fartyg under 20 m
och fiskare skall om möjligt framföras utanför trafiksepareringen alternativt i en kusttrafikzon. » IS regel 10 «

Sjökortsymbol

HÅLLA KURS OCH FART
Den båt som inte skall hålla undan skall styra den
kurs och hålla den fart som krävs för en riktig
navigering. » IS regel 17 «

I NEDSATT SIKT (se sid 78).
» IS regel 19 «

ANSVAR
Den som brister i gott sjömanskap kan enligt sjölagen ställas till ansvar, även om någon olycka ej skett.
I fritidsbåtar anses ägaren eller den som är i ägarens ställe, t.ex. den som lånat eller hyrt båten, som
ansvarig, om han är ombord. I annat fall är föraren den ansvarige.
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VÄJNINGSREGLER
Motorbåt

STÄV MOT STÄV
Möts motorbåtar stäv mot stäv, så skall båda gira styrbord
(högertrafik).
» IS regel 14 «

HÅLL STYRBORDSSIDAN FRI
Motorbåt som har annan motorbåt på sin styrbordssida
väjer (högerregel). Och skall om det går, undvika att gå för om
(gå alltså om möjligt bakom).
» IS regel 15 «

SEGELBÅT
Motorbåt väjer för segelbåt (dock ej för upphinnande*
segelbåt).
» IS regel 18 «

MOTORBÅT väjer för fartyg:
•

Alla som upphinnes.
» IS regel 13 «

•

Segelfartyg

•

Sysselsatt med fiske.

•

Hämmat av sitt djupgående.
» IS regel 18 «

•

Med begränsad manöverförmåga.

•

Ej manöverfärdigt fartyg.

och motorbåt under 20 meter får inte hindra:
•

Större fartyg i trång farled.
» IS regel 9 «

* Begreppen förklaras på sid 58 och 59.
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VÄJNINGSREGLER
Segelbåt
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BABORDS HALSAR VÄJER FÖR STYRBORDS HALSAR
Segelbåt med vinden in på babord sida (babords halsar) väjer för
segelbåt som har vinden in på styrbord sida (styrbords halsar).
» IS regel 12 «

LOVART VÄJER FÖR LÄ
Segelbåt i lovart* väjer för segelbåt som är i lä* om de har vinden in
på samma sida (samma halsar).
» IS regel 12 «

SEGELBÅT I LÄ
skall väja, om det är tveksamt om lovartbåten har styrbords eller
babords halsar (kan vara svårt att avgöra i mörker eller bakom spinnacker eller stora försegel).
» IS regel 12 «

SEGELBÅT väjer för fartyg:
•

Alla som upphinnes.

•

Sysselsatt med fiske.

•

Hämmat av sitt djupgående.
» IS regel 18 «

•

Med begränsad manöverförmåga.

•

Ej manöverfärdigt fartyg.

•

Större fartyg i trång farled.
» IS regel 9 «

* Lovart är den sida varifrån vinden kommer. Lä är motsatt sida.

Läs mer om segling i Kuskeppardelen sid 185
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MANÖVERSIGNALER
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I sikte av varandra

Ljud- och ljussignaler
Hur tydligt man än försöker manövrera på sjön, kan ibland situationer uppstå, då man vill tillkännage sin
avsikt för andra. Inom yrkessjöfarten sker detta numera mest med radiokommunikation, men fortfarande är
manöversignaler (ljudsignaler) ett snabbt och effektivt sätt att undvika missförstånd.
Manöversignal kan förstärkas med motsvarande ljussignal.
I svenskt inre vatten behöver fartyg ej avge manöversignal, om detta är uppenbart onödigt.
» TSFS 2009:44 bilaga 2-7.5 och IS 33b «
Med kort signalljud avses ett signalljud av omkring 1 sekunds varaktighet.
Med långt signalljud avses ett signalljud av 4-6 sekunders varaktighet. » IS regel 32 «

JAG ÄNDRAR MIN KURS ÅT STYRBORD
”1 kort”.

JAG ÄNDRAR MIN KURS ÅT BABORD
”2 korta”.

MIN PROPELLER ARBETAR
FÖR BACK
”3 korta”.

TVEKSAMHETSSIGNAL
Vad avser du göra?
”minst 5 korta”.
(det kan vara fler än fem korta signaler)

FARTYG SOM NÄRMAR SIG EN KRÖK ELLER
ETT SKYMT OMRÅDE I EN FARLED ELLER I
TRÅNGA FARVATTEN
kan avge ”ett långt signalljud”.
Detta skall besvaras av varje fartyg som närmar sig kröken eller
det skymda området. » IS regel 34 «
Sid
18-19

Ytterligare manöversignaler se Kustskeppardelen sid 170
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FYRAR
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Navigering i mörker eller nedsatt sikt underlättas med hjälp av fyrar, lysbojar samt lysprickar. Fyrar är
fasta inrättningar som med hänsyn till sina uppgifter indelas i angörings-, led-, varnings-, flyg- och
tillfälliga fyrar. Fyrsymboler i sjökortet t.ex.:
Med en fyrs nominella lysvidd menas det största avstånd på vilken fyrljuset kan ses, om dagljussikten är
10 M (alltså en typ av jämförelsemått).
Bojar och prickar (grova stänger) är flytande, men väl förankrade sjömärken. Tänk på att av en eller annan
orsak kan de ha flyttas från sitt rätta läge. Var försiktig vid observation av dessa. Är de utrustade med
fyrljus markeras detta med symboler t.ex.:

ANGÖRINGSFYRAR
är avsedda att vara till hjälp då man ”angör” en kust
eller då man kustnavigerar. Med angöring menas att
man från havet närmar sig land. Ser man då ett lätt
identifierbart föremål, så kan man bestämma sin position.
Dessa fyrar är ljusstarka och ofta av ansenlig höjd för
att kunna synas på långt avstånd, ofta 20 M och mer.
Ett fåtal är fortfarande utrustade med mistlur (Horn),
som går igång vid nedsatt sikt.
För handelssjöfart viktiga angöringsfyrar är ofta
försedda med Racon (se sid 176).

LEDFYRAR OCH ENSFYRAR
Ledfyrar är avsedda att visa vägen i farleder och
hamninlopp. Den ledande vita sektorn har förstärkt
sken (se vidare nästa uppslag).
Ibland är ledfyrar ordnade parvis såsom ensfyrar. Den
bortre av fyrarna är då högre belägen.

VARNINGSBOJAR
är ofta avsedda för att utmärka t.ex. undervattenskabel, rörledningar m.m.
Finns det ljus så är det vanligtvis gult.

FLYGFYRAR (Aero)
är högbelägna fyrar med kraftigt sken avsedda att
vägleda trafikflyget.
De syns ofta från sjön och är då ett bra hjälpmedel vid
angöring (riktmärke).
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FYRAR

TILLFÄLLIGA FYRAR (occas*)
är mindre fyrar till hjälp för fiskare eller båtfolk
vid gång ut och in i hamnar.
De hålls vanligen tända under fiske- eller båtsäsongen.
*Occas = occasional

SLÄCKTA FYRAR (exting)
Tiderna förändras och vi kan tyvärr ej hindra att
vissa fyrar tjänat ut. Om fyrbyggnaden står kvar
markeras denna ofta med ”exting” (extinguished).

LYSBOJAR
är flytande sjömärken, som är försedda med ljus.
Lysvidd och fyrkaraktär kan ändras vid sjögång,
då ljuset ibland skyms av vågorna och karaktären
störs av bojens svängningar.
Bojarna är målade i överensstämmelse med
utmärkningen i allmänhet. Lysvidden är mindre
än hos fasta fyrar.
Bojar med ljud finns inte längre i Sverige.

LYSPRICKAR
är grova, förankrade stänger med ett fyrljus
av mindre ljusstyrka. De används ofta i trånga
farleder och hamninlopp.
I nya sjökort är fyrljuset utmärkt med röd, grön
eller gul färg.

FYRKARAKTÄRER
För att kunna skilja olika fyrar och sjömärken åt
på natten visar de olika s.k. ”karaktärer” (ljusintervall). Vilken "karaktär" fyren har ser du i sjökortet bredvid fyrsymbolen. Mer om fyrar och dess
karaktärer på sid. 132.
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FYRSEKTORER
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För att underlätta för navigatören är fyrarnas ljussken ofta indelade i sektorer. Sektorfyrar kallas fyrar med
en eller flera sektorer.
Ledfyrar kallas sektorfyrar med en eller flera vita ”ledande” sektorer med förstärkt ljus. Dessa sektorer
betecknas i sjökortet med gula ”tårtbitar” och markerar oftast en etapp av en farled.
Grund eller andra hinder förekommer även i ledande sektor. Följ alltid med i kortet.

VID GÅNG MOT FYREN i ledande sektor ser man:
Grönt sken om man kommit för långt åt styrbord.
Rött sken om man kommit för långt åt babord.

FÄRG MOT FÄRG
För att justera sin kurs om man kommit ur ledande vit
sektor kan minnesregeln ”färg mot färg” användas. Visar
fyren:
Grönt sken så girar man babord och visar sin
gröna lanterna mot fyren.
Rött sken girar man styrbord och visar sin
röda lanterna mot fyren.
Samma minnesregel ”färg mot färg” gäller även vid gång
från fyren.
I detta fall girar man givetvis styrbord om fyren börjar lysa
grönt och således babord om den lyser rött.

Beteckningar som kan förekomma
i fyrsektorer:
Obscd - skymd
- svag/delvis skymd
Faint
Intens - intensivt ljus

Sid
20

132

FYRKARAKTÄRER
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Huvudtyper

För att göra det möjligt för navigatören att identifiera de olika fyrarna i en farled eller utefter en kust,
presenterar de sig genom att visa sken av olika karaktärer (ljusintervall).
Fyrljusets period är tiden i sekunder, från början av en regelbundet upprepad ljuskaraktär till början av
nästa.

Följande huvudgrupper av fyrkaraktärer förekommer:

Int. beteckning

Fl

Förklaring

Flash

=

Diagram

Blixt

			

(ljus ca 0,7 s)

Q

Snabblixt

Quick

=

50 - 79 (vanligen 60) blixtar per min.

VQ

Very Quick

=

Snabblixt
80 - 159 (vanligen 120) blixtar per min.

LFl

Long Flash

=

Blänk

			

(ljus ca 2 s)

Iso

Klipp

Isophase

=

			

(ljus och mörk, lika långa)

Oc

Intermittent

Occulting

=

			

(mörker ca 2 s)

F

Fast

Fixed

=
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Varianter
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Fyrarnas karaktärer kan varieras genom att de bildar grupper t.ex.:

Fl

(3)		Group Flashing

Q

(3)		Group Quick

Oc

(2)		Group Occulting

Eller genom olika längd på perioderna t.ex.:
Fl 3 s		

Flash 3 sekunder

Fl 9 s

Flash 9 sekunder

Eller genom att Q eller VQ avbryts med jämna intervaller t.ex.:

IQ		Interrupted Quick

Dessutom förekommer ibland vissa speciella karaktärer t.ex.:
Mo

(K)

Morse Code - • -

Al.WR		

Alternating WR*

FFl		

Fixed and Flashing

UQ

Ultra Quick

* W=white, R=red, G=green, Y=yellow, B=black
Sid
39-40
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Allmänt

SIGNALFIGURER eller DAGERSIGNALER
kallas de figurer eller flaggor som markerar viss pågående verksamhet eller situation ombord på fartyg.
Reglerna avseende signalfigurer skall tillämpas under dager.
Signalfigurer skall vara svarta och ha mått enligt nedan:
» Ur TSFS 2009:44 och IS, annex 1, 6 § «
Signalfigur

Exempel

KLOT
diameter 0,6 meter.
Fartyg till ankars - Svart klot

KON
basdiameter av minst 0,6 meter och en höjd
lika stor som diametern. Spetsen kan både vara
uppåt ”kon” eller nedåt ”tratt”.
Fartyg med segel som dessutom framdrives medelst
maskinkraft - kon med spetsen nedåt (tratt)

CYLINDER
diameter av åtminstone 0,6 meter och en höjd
två gånger diametern.

Fartyg hämmat av sitt djupgående svart cylinder

ROMB
skall bestå av två koner enligt ovan med
baserna vända mot varandra.
Fartyg med begränsad manöverförmåga klot romb klot

MINDRE SIGNALFIGURER
På fartyg med en längd understigande 20 meter får - i proportion till fartygets storlek - mindre signalfigurer användas, varvid avståndet mellan dessa avpassas i förhållande härtill.

I SVENSKT INRE VATTEN
Fartyg med en längd under 12 meter i svenskt inre vatten, behöver inte följa de bestämmelser om hur
signalfigurer skall visas.
Denna lättnad gäller inte fartyg sysselsatta med fiske och som därför har begränsad manöverförmåga.
» TSFS 2009:44 bilaga 2 -7.7 «
Fartygsljus eller signalfigurer behöver inte visas på fartyg till ankars i hamnar som i sjökort eller seglingsbeskrivningar redovisas som båthamn eller på ett fartyg till ankars på annan plats som är skyddad
från trafiksäkerhetssynpunkt. » TSFS 2009:44 bilaga 2-7.8 «

Kustskeppare kännedom

LANTERNOR

LANTERNOR FÖR FARTYG UNDER 20 METER
Ett beprövat kraftigt utförande med vattentät precisionsoptik. Används bl.a.
av statliga verk, såsom Rikspolisen, Marinen, Tullen, Sjöfartsverket m.fl.
och monteras därför också gärna på fritidsbåtar.

LANTERNOR FÖR BÅTAR UNDER 12 METER
En lanterna med en mängd olika monteringsmöjligheter. Kompakt
utförande.
Inga verktyg behövs för byte av glödlampa. Öppning och borttagning av
lanternhuset sker enkelt genom att ”snäpplåset” på undersidan trycks in
med hjälp av ett finger.

LANTERNOR FÖR BÅTAR UNDER 7 METER
Typgodkända av Sjöfartsverket för båtar inomskärs. Kompakt utförande för
direkt montering utan extra hållare.
Samma smarta snäpplås som ovan vid byte av glödlampa.
Ankar-/Runtlysande lanterna, vit
Används istället för topp- och akterlanterna när dessa är praktiskt omöjliga
att montera. Kan även ersätta sidolanternor (öppen båt) när ingen som helst
möjlighet finns att montera dessa.
Kan användas som ankarlanterna.

LED-LANTERNOR
LED-lanternorna har ett antal fördelar jämfört med traditionella lanternor:
Lång livstid: Livslängd 10 000-50 000 timmar.
Energisnåla: Upp till 10 gånger lägre strömförbrukning.
Kontrollera att de är godkända av Sjöfartsverket. Det förekommer en hel del
otillräckliga LED-lanternor på marknaden.
Sjöfartsverket godtar alla lanternor som har godkännande från annat EGland. Mer om regler för montering/installation i »TSFS 2009:44 annex 1 «
Tänk på. Om man sätter vissa LED i vanliga lanternor, så blir lysvinklarna
fel. Lanternor med felaktiga lysvinklar är inte lagliga. Man kan vanligtvis
inte sätta LED i vanliga lanternor med färgat glas (färgerna blir fel).
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LANTERNOR
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Motorbåt

Maskindrivet fartyg skall föra de skeppsljus som visas nedan.
Man SKALL eftersträva att föra så TYDLIGA skeppsljus som möjligt, dels för att lättare synas, dels för
att manövrer och dylikt blir tydligare och därmed säkrare.
» Utdrag ur regel 23 i Internationella Sjövägsregler IS «

MASKINDRIVET FARTYG ÖVER 50 METER
skall föra GÅNGLJUS OCH TVÅ
TOPPLJUS.
Sidoljus skall vara akter om förliga toppljuset.

MASKINDRIVET FARTYG ÖVER 20 METER
skall föra GÅNGLJUS OCH ETT TOPPLJUS.

Får även föra två toppljus. Sidoljus skall vara akter om
förliga toppljuset.

MASKINDRIVET FARTYG UNDER 20 METER
får istället för någon av ovanstående ljuskombinationer
föra SAMMANSATT SIDOLANTERNA, TOPPLJUS OCH
AKTERLJUS.

MOTORBÅT UNDER 12 METER
får istället för någon av ovanstående ljuskombinationer föra
SAMMANSATT SIDOLANTERNA OCH VITT RUNTLYSANDE LJUS.

MOTORBÅT UNDER 7 METER
och med högsta möjliga fart 7 knop får istället för
ovanstående ljuskombinationer föra VITT RUNTLYSANDE
LJUS.
Om möjligt skall sidoljus föras.

I svenskt inre vatten skall motorbåt, som endast för vit lanterna, om möjligt hålla väl undan för andra
fartyg. » TSFS 2009:44 bilaga 2-7.9 «

LANTERNOR
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Segel- & roddbåt

137

Segelbåt skall föra något av de fartygsljus (lanternor) som visas nedan.
Roddbåt och segelbåt under 7 m måste dock inte ha riktiga lanteror, de måste då minst ha vitt ljus.
» Utdrag ur IS regel 25 «

ALLA SEGELFARTYG
Skall visa SIDOLANTERNOR OCH AKTERLANTERNA. (gångljus)
Detta är grunduppsättningen för alla segelfartyg
och den kan alla segelfartyg oavsett storlek föra.

SEGELFARTYG UNDER 20 METER
får istället för ovan eller nedan föra bara en
SAMMANSATT SIDOLANTERNA OCH AKTERLJUS.

eller en
TREFÄRGAD SAMMANSATT MASTLANTERNA
(även kallad “tricolor”)
Båda dessa varianter ger ngt. sämre synbarhet men
ofta lättare montering på mindre båtar.

ALLA SEGELFARTYG
får förutom SIDOLANTERNOR OCH AKTERLANTERNA, ÄVEN föra två runtlysande ljus (röd över
grön) i masttoppen. Är ovanlig men ses ibland på
större segelfartyg. ”Rött över grönt, segla är skönt”.

Frivilliga

SEGEL & RODDBÅT UNDER 7 METER
måste inte ha riktiga lanteror om det är
opraktiskt. Dessa skall då istället föra, eller
i god tid visa något av följande:
• Vit lanterna.
• Vitt ljus (ficklampa). Lys på seglet.
• Vitt ljus (ficklampa).
I svenskt inre vatten skall segel- och roddbåt, som endast visar vitt runtlysande ljus, om möjligt hålla väl undan för
andra fartyg. » TSFS 2009:44 bilaga 2-7.9 «
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FARTYG SYSSELSATT MED FISKE som begränsar deras manöverförmåga skall visa:
» Utdrag ur IS regel 26 «

NÄTFISKARE

DAGER

MÖRKER

Fartyg som är sysselsatt med annat fiske än
trålfiske (se nedan) skall föra:
Signalfigur bestående av två koner med spetsarna tillsammans, den ena lodrätt över den
andra.
Två runtlysande ljus anbragta lodrätt över
varandra, det övre rött och det undre vitt.
”Red over white, fishing tonight”
2 koner

Rött över vitt runtlysande &
gångljus

Kon med spetsen uppåt

Rött över vitt runtlysande &
gångljus + vitt ljus

2 koner

Grönt över vitt, gångljus

2 koner

Gångljus +
gult växlande varje sekund

FISKEREDSKAP
Om redskapen sträcker sig mer än 150 meter
horisontellt ut från båten skall fartyg föra, i
riktning mot redskapen:
En kon med spetsen uppåt.
Ett vitt runtlysande ljus.

TRÅLARE
Fartyg som är sysselsatt med trålfiske, varmed
förstås att nät eller annat redskap för fiske
släpas genom vattnet, skall föra:
Signalfigur bestående av två koner med spetsarna tillsammans, den ena lodrätt över den
andra eller två runtlysande ljus lodrätt över
varandra, det övre grönt och det undre vitt.
Om längre än 50 m även en topplanterna akter
om och högre än det runtlysande gröna ljuset.

SNÖRPVADSFISKARE
får, när dess rörelse hindras av redskapen visa:
Två gula runtlysande placerade ovanpå varandra. Dessa skall blinka växelvis
Om redskapen ut mer än 150 meter, se ovan.
Ytterligare signaler för fiskefartyg som fiskar i
närheten av varandra finns omnämnda i
» IS bilaga 2 «.
Alla ovan fartyg visar gångljus OM de gör fart
genom vattnet.
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SIGNALFIGURER
DAGER

LOTSFARTYG i lotsningstjänst
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MÖRKER

» IS regel 29 «
”White over red, pilot ahead”

Signalflaggan H

Vitt över rött runtlysande &
gångljus

Signalflagga G

Ljusmorse G (- - •)

Kon med spetsen nedåt

Som maskindrivet fartyg

Blå runtlysande snabblixt

Blå runtlysande snabblixt

Signalflagga A såsom en
skärm

Belyst skärm A

”JAG ÖNSKAR LOTS”
ur internationella signalboken.

”MOTORSEGLARE”
Ett fartyg som är under segel och maskinell
framdrivning samtidigt skall visa en kon med
nedåtvänd spets placerad i den främre delen
av fartyget där den syns bäst. » IS regel 25 e «
Krävs ej på segelbåt under 12 meter i svenskt inre vatten.
»TSFS 2009:44 bilaga 2-7.7 «

FARTYG UNDER BRÅDSKANDE
TJÄNSTEUTÖVNING
skall, förutom ordinarie gångljus, föra:
» TSFS 2009:44 bilaga 2-5.1, 5.4 «

DYKARE
Passage bör ske med största försiktighet och
om möjligt med stoppad propeller.
(IS regel 27 e och TSFS 2009:44 bilaga 2-3.1,
3.2)
Skall ordnas så att den är synlig runt hela
horisonten.

ARBETSPLATS
Gå med sakta fart när ni passerar mig (eller fartyg som
ger denna signal). (Ur internationella signalboken.)

Signalflagga R över Y
(”red and yellow”)
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DAGER

MÖRKER

under 50 meter skall visa runtlysande vit
lanterna (i mörker) och klot (i dager) där
denna syns bäst.
undantag: I svenskt inre vatten som i sjökort eller seglingsbeskrivningar redovisas som båthamn eller på annan plats som är skyddad ur
trafiksäkerhetssynpunkt behöver ej ovan visas.

Klot

Vitt runtlysande

ANKARLIGGARE
Längd 50 meter och däröver skall visa två
ankarlanternor, där den förliga sitter högre.
Ankarliggare med längd 100 meter och
däröver skall dessutom ha däcksbelysning
tänd. » IS regel 30 a och c «

Klot

2 vita runtlysande, det förliga
högst

2 klot

2 röda runtlysande

3 klot

Som ankarliggare samt
2 runtl. röda

Klot romb klot

Röd-vit-röd runtlysande

2 klot, 2 romber

2 röda, 2 gröna runtlysande

EJ MANÖVERFÄRDIGT FARTYG
Om fartyget gör fart genom vattnet, skall
även gångljus vara tända.
» IS regel 27 a «

FARTYG PÅ GRUND
» IS regel 30 d «

MED BEGRÄNSAD MANÖVERFÖRMÅGA
På grund av sin sysselsättning. Arbetsbåt
på väg eller ankrad.
Gör fartyget fart genom vattnet, skall
även gång- och toppljus vara tända.
» IS regel 27 b «

MUDDERVERK
Gör mudderverket fart genom vattnet,
skall även gång- och toppljus vara tända.
» IS regel 27 d «
Passagesida: 2 romber resp. 2 gröna.

Kustskeppare kunskap

FARTYG HÄMMAT AV SITT DJUPGÅENDE

LANTERNOR
SIGNALFIGURER
DAGER
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MÖRKER

får, utöver skeppsljus, föra:
» IS regel 28 «

BOGSERBÅT
med släp ej överstigande 200 meter,
skall, förutom ordinarie gångljus, föra:

Cylinder

3 röda runtlysande

Ingen signal

2 toppljus samt gult bogserljus

Romb

3 toppljus samt gult bogserljus

Romber

Vit runtlysande

Släp skall föra gångljus. » IS regel 24 a «

BOGSERBÅT
med släp överstigande 200 meter,
skall, förutom ordinarie gångljus, föra:
Släpet skall föra romb respektive gångljus.
» IS regel 24 a «

SLÄP helt eller delvis UNDER
VATTENYTAN
som är svår att upptäcka, skall i början och
slutet, samt var 100 meter föra:
(bredd över 25 meter ytterligare vita ljus).
» IS regel 24 g «
Timmersläp skall föra vitt ljus var
50 meter, samt i hörnen om bredden överstiger 10 meter.
» TSFS 2009:44 bilaga 2-7.10 «

LINFÄRJA
Färjans utsidor märkta ”LINFÄRJA”.
För att påkalla uppmärksamhet att linfärja
är på väg kan det förekomma att gult
snabblixtljus visas.

3 röda i triangel

» TSFS 2009:44 bilaga 2-7.13 «

SVÄVARE
skall, förutom ordinarie gångljus, föra:
» IS regel 23 b «
Gul runtlysande snabblixt

WIG och Sjöflygplan
skall om möjligt föra ordinarie gångljus,
och signalfigurer, men får avvika. WIG
skall förutom ordinarie gångljus, föra:
» IS regel 23 c och regel 31 «

WIG= Wing in Ground

Rött runtlysande blixtljus
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LANTERNOR
SIGNALFIGURER

Kustskeppare kännedom

DAGER

MÖRKER

Fartyg med STYRANORDNING även
i FÖRSKEPPET
» TFSF 2009:44 bilaga 2-2 «

FARTYG SYSSELSATT MED
MINSVEPNING

2 klot

Ordinarie skeppsljus

3 klot

3 gröna runtlysande i triangel

skall, förutom ordinarie skeppsljus, föra:
» IS regel 27 f «
Gå ej närmare än 1000 meter i någon riktning.

FARLIGT GODS
”Jag lastar eller lossar eller transporterar
farligt gods”.
» Ur ISB, internationella signalboken «

B ( - • • •)

(en röd runtlysande
lanterna används ofta
men är ej med i ISB).

”Ni stävar mot FARA”

••

Håll avstånd > 1,5 m
» Ur ISB, internationella signalboken «
T.ex. vid akustisk minsvepning.
» TSFS 2009:44 bilaga 2-8.3 «

U (• • -)

ARTILLERISKJUTNING
Örlogsfartyg som bedriver artilleriskjutning
eller bogserar mina, spränger eller målbogserar skall, förutom ordinarie skeppsljus
föra:
» TSFS 2009:44 bilaga 2-8.4 «

Röd flagg

Röd runtlysande

Signalflaggor N E 2

gult blixtljus

UBÅT
Örlogsfartyg som bedriver övning tillsammans med ubåt skall föra:
» TSFS 2009:44 bilaga 2-8.2 «
Ubåt i övervattensläge skall, förutom ordinarie skeppsljus, föra:
» TSFS 2009:44 bilaga 2-8.2 «

PREJNINGSSIGNAL
avgives av behörig civil- eller militär . Du
är skyldig att lyda svensk civil eller militär
myndighet. » TSFS 2009:45 § 6 «
Sid
41-42

Muntligt, radio, ljus- eller
ljudmorse
S O (• • • - - -)
L (• - • •)
även Polisens stoppspade.
Signalflaggor S O eller L.

