
Merikarttanavigointityöryhmä
Arbetsgruppen för sjökortsnavigering

Farkost: motorbåt med deplacement skrov, längd 11 meter, djupgående 1,2 meter.
Utrustning: magnetkompass, handpejlkompass, GPS, logg
Missvisning: +6,5°
Tidpunkt: 15.10.2017
OBS! Vid tid- och distansberäkning bör farten anges med två decimalers noggrannhet.

Du startar från positionen 63° 52,85'N, 25° 59,10'E. Klockan är 16:30:00. Du tar kompasskurs 
330,4°. 

1. På vilken longitud är du när du passerar latituden 63° 55'N?

Du anländer till 5,2m farleden klockan 17:18:09 och fortsätter mot nordväst längs med denna. När 
du anlände till farleden ökade du din hastighet till det dubbla.

2. Med vilken hastighet fortsätter du längs med farleden?

Du fortsätter längs med farleden i 24 minuter och 50 sekunder.
Du tar kompasskurs 264,0°. På longituden 25° 44,87'E ser du med kikaren två linjetavlor i linje i 
söder. Du kör mot linjetavlorna. Kompassen visar då 175,0o . Du kontrollerar deviationen för 
ifrågavarande kurs

3. Vilken är deviationen?
Du kör längs 4,5m farleden. Du beräknar kompasskursen färdigt för den del av farleden som går i 
nordväst-sydostlig riktning

4. Vilken är kompasskursen?

Du svänger in på 3 m farleden och bestämmer dig för att ankra. 

Då Skomakarens övre linjetavla syns i babordsvinkeln 38o, styr du raka vägen till din ankringsplats 
som befinner sig på den sydvästra sidan om Yttre Sandön.

När solen har gått ner bestämmer du dig för att kontrollera din position. Yttre Sandöns sydöstra 
spets befinner sig i linje med Sälgrunds nordvästra udde, och du ser ljusen från Norrudds fyr i 
kompassbäring 335,5°med handpejlkompassen.

5. Vilken är positionen?

Du startar kl 8:00 med långsam fart. Du kör rakt mot Norrudds havsfyr. 
När du har linjetavlorna på Ölands västra sida i linje svänger du till vändpunkten 63° 52,62'N 25° 
35,50'E som du har förutbestämt med hjälp av din GPS. Du ökar farten till 7,5 Knop.

6. Vilken är din kompasskurs?

Du anländer till vändpunkten klockan 8:32:05.

7. Vilken var din fart när du startade från din ankringsplats?

Från vändpunkten svänger du mot nordost så att du passerar Norrudds havsfyr på 0,29M avstånd.
Klockan 8:49:00 pejlar du Norrudd i 45° till styrbord. Kurs och fart hålls oförändrade. Klockan 
8:53:30 pejlar du samma fyr på nytt i styrbordsvinkel 135°.

8. Vilken är din fart?
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Du håller denna fart

9. Vilken är din position vid den senare pejlningen? 

När du kommer till inre territorialvattnens yttre gräns svänger du mot kompasskurs 000,0°.

10. När är känningsbåken tvärs? 

När känningsbåken ligger tvärs svänger du till kompasskurs 061,7°.

11. Vilket sjömärke kommer du att köra på till först om du fortsätter på den här 
kompasskursen? 

Ungefär klockan 09:18 får du linjetavlorna vid 4,5m farleden i linje och bestämmer dig för att följa 
farleden till Klippan 

12. När kommer du att vara vid dens södra ändan av 2,4m farleden?

Din vän som klockan 09:30 befinner sig i 3m farleden på longituden 25° 40' är också på väg till 
Klippan längs farleden.

13. Vilken fart måste han hålla för att vara framme vid samma tidpunkt som du själv? ( dvs. 
vid ändan av 2,4m farleden)?

14. Hur mycket bränsle har du förbrukat under din resa?

 Styrkompassens deviationstabell

0 -2,0 358,0 180 -4,5 175,5
10 -1,0 9,0 190 -3,0 187,0
20 0,0 20,0 200 -1,5 198,5
30 1,0 31,0 210 0,0 210,0
40 2,5 42,5 220 1,5 221,5
50 4,0 54,0 230 3,0 233,0
60 4,0 64,0 240 5,0 245,0
70 3,0 73,0 250 6,0 256,0
80 1,5 81,5 260 8,0 268,0
90 0,0 90,0 270 9,0 279,0

100 -1,5 98,5 280 8,0 288,0
110 -3,0 107,0 290 6,0 296,0
120 -4,5 115,5 300 4,5 304,5
130 -6,0 124,0 310 3,0 313,0
140 -7,0 133,0 320 2,0 322,0
150 -8,0 142,0 330 1,0 331,0
160 -8,0 152,0 340 0,0 340,0
170 -6,0 164,0 350 -1,0 349,0
180 -4,5 175,5 360 -2,0 358,0

Kk° dev° Km° Kk° dev° Km°

Bränsleförbrukning

Nopeus/fart l/h
0 1,5
1 3
2 4,8
3 6,6
4 8,4
5 10,2
6 12
7 14,1
8 15,9


