
Merikarttanavigointityöryhmä
Arbetsgruppen för sjökortsnavigering

FINAL I SJÖKORTSNAVIGATION 2016, Borgå

Tidpunkt: 2.8.2016
Vädret: Svag, växlande vind 0 - 2 m/s. God sikt. Solen går upp kl. 22:13 och ner kl. 04:30
Missvisning: Enligt kompassrosen på sjökortets högra halva
Båten: En 18 m lång motorbåt med 2,2 m djupgående. Båten är försedd med 
magnetkompass, VHF och radar.

Bäringarna bestäms med en deviationsfri handpejlkompass.
Vid beräkning av fart används två decimalers noggrannhet. I svaren används en decimal. 
Fartförändringarna är omedelbara. Kursförändringarna är omedelbara. De flytande sjömärkena
är på sina rätta platser.

Du startar från positionen 64° 01,29' N, 025° 25,18' E. Du håller samma kurs som din kompis, 
som befinner sig på din högra sida på 2M avstånd, och som korsar trafiksepareringssystemet i
enlighet med  sjövägsreglerna. Denna kurs håller du ända tills du är mitt emellan Norrbådan 
och Norrudd. Härifrån tar du rättvisande kurs K 157,0 grader. Klockan är 21:40:03. Farten är 
konstant.

1. Vilka är girpunktens koordinater?

2. Vilken är kompasskursen?

När du anländer till 3 m farleden börjar du köra längs farleden mot Svensksund.
Du fortsätter längs 4,5 m farleden och besluter att kontrollera om loggen visar rätt hastighet. 
Du ökar farten lite. Du mäter farten igenom att ta tid då du passerar prickar. Du får som 
resultat att körtiden från farledens första gröna prick till den första röda pricken är 30 sekunder.
Tiden mellan den första röda och den andra röda pricken får du till 2 minuter och 10 sekunder. 
Den första mätningen börjar klockan 22:24:10.

3. Vilken är din fart?

När du på 4,5 m farleden har Viira tvärs, börjar du gira åt höger så, att du hela tiden håller Viira
tvärs ut om SB, tills du kommer till 9 m farleden.

4. När kommer du till 9 m farleden?

När du nått 9 m farleden börjar du köra mot fyren Hyljekrunni. Du ser några blinkande 
stroboljus på området. När Kallas gröna sektor är i riktning 45 grader (i pejlingsögonblicket är 
du i punkt A), ser du i samma riktning ett blinkande ljus. Efter att du kört 4 minuter 35 sekunder
har du detta ljus tvärs (punkt B).

5. Vilken är ljusets position?

Du märker att fartygets livboj gått förlorad. Du misstänker att den försvunnit vid punkt A. Du 
vänder tillbaka vid punkt B för att leta efter den. Farten minskar du till 4 knop. Du besluter att 
utföra sökningen på följande sätt:

      



I) du kör en dubbelt så lång sträcka som avståndet mellan A och B,
II) sedan girar du 120 grader styrbord enligt kompassen och
III) kör en lika lång distans som avståndet mellan A och B
IV) därefter girar du 120 grader styrbord enligt kompassen
Du upprepar samma procedur (I-IV) ännu två gånger.

Kl. 01:10:00 avslutas sökningen utan resultat.

6. Vad borde göras?

Du ökar farten till den du hade före sökningen började och besluter att vända tillbaka till det 
ställe på 9 m farleden, där du tidigare tog kurs mot fyren Hyljekrunni.

7. Vilken är kompasskursen?

Till en början kör du längs 9 m farleden åt sydost ända tills ensfyrarna i Bk ca 154 är ens. Då 
girar du och styr på enslinjen som fyrarna visar.

Lite efter kl. 2 ser du ett maskindrivet fartyg, som väster om randmärket vid Muna går 
nordvästlig kurs. I masten för fartyget tre gröna ljus, som bildar en triangel.

8. Föranleder detta åtgärder? I så fall vilka och farför?

9. Hur mycket är klockan då hjälpfyren vid Viira blir synlig?

10. Vad måste beaktas om man tänker använda den ovannämnda fyren vid navigering?

Du har bokat tid till torrdockan vid Halla kl. 05:15. Du överväger att minska farten, för du vill 
inte vänta till ankars. Du har planerat att använda den rakaste vägen längs farlederna, tills du 
kan köra från farleden till dockan längs mittlinjen som bildas i dess längdriktning.

11. Hur mycket borde farten minskas?

Du besluter ändå att hålla samma fart och kontrollera styrkompassens deviation. Du kör fram 
och tillbaka mellan Kraaseli 1 och 2 längs enslinjen Laukko - Kassari. Kompassen visar 161,0 
och 333,0 grader.

12. Vilken är deviationen på dessa kurser?

13. Vilken var farten i början av färden, innan den ökades?

14. Hur mycket var klockan, när du anlände till kartan?
 


