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NAVIGATION OCH SÄKERHET

VHF-RADIO, eller station som 
det egentligen heter, blir allt po-
pulärare trots mobiltelefonen. 
VHF är fortfarande en säkrare 
livlina till land än en mobiltele-
fon. Du kan tala gratis med an-
dra båtar inom din räckvidd. 

Gör du ett nödanrop på kanal 
16 hörs det av alla som har VHF 
inom ditt täckningsområde. Dess-
utom hörs det av MRCC som är 
den svenska sjöräddningscentra-

len. Den kallas också för Sweden 
Rescue. För att Sweden Rescue 
ska höra ditt nödanrop får du 
inte befinna dig alltför långt ut 
till havs. Utmed hela svenska 
kusten är det dock oftast inga 
större problem att få kontakt. Ju 
högre upp din antenn sitter, desto 
bättre hörs du.

MED EN VHF KAN MAN ock-
så kommunicera till det fasta 

Sitter det en VHF i nya båten?

Med VHF kan man 
kommunicera mel-
lan fartyg, med 
landbaserade 
Kustradiostatio-
ner och Sjörädd-
ningscentraler. 
Räckvidden är 
beroende av hur 
högt din antenn 
sitter placerad. 
Det kostar inget 
att samtala 
mellan tex fri-
tidsbåtar.

Webbadresser:
Anmälan av innehav: Post &  
Telestyrelsen, pts.se, se blanketter, 
radio (första raden om fritidsbåtar), 
Maritim radio, radiosändare i  

fritidsfartyg
Provförrättare: Nämnden för  

båtlivsutbildning, nfb.a.se
Kustradiostationen  

Stockholm radio erbjuder  
tjänster via VHF:  

stockholmradio.se

Har du köpt ny båt? Följde det men en VHF på köpet? Eller 
funderar du på att köpa en? För att få använda en VHF med 
DSC (nödknappsfunktion) måste du ha ett SRC, Short Range 
Certifikat. Sedan måste du ha ett tillstånd av Post & Telesty-
relsen. Så säger lagen. Här går jag igenom hur du går till väga 
med certifikat och tillstånd.
Av Bengt Utterström

telenätet via Stockholm radio. 
Stockholm radio är Sveriges 
enda kustradiostation. Utmed 
hela svenska kusten sitter det 
radiomaster och det är via 
dessa master som ditt anrop 
länkas till Stockholm radio el-
ler Sweden Rescue. 

FÖR ATT FÅ GÖRA telefonsam-
tal via fasta nätet måste man ha 
ett abonnemang hos Stockholm 
radio. Ett sådant är frivilligt, men 
det krävs om du vill ha tillgång 
till deras tjänsteutbud som även 
innefattar Sjöassistans. 

Men åter till VHF-stationen 
som sitter i din nyinköpta båt 
eller som du funderar på att 
köpa. Det är fritt fram att köpa 

stationen. Det finns handburna 
på 5 watt och stationära på 25 
watt. Välj i första hand den se-
nare som har betydligt längre 
räckvidd. Den handburna är att 
betrakta som en slangbella jäm-
fört med ett jaktgevär. 

Köp även en bra antenn på 
en gång. En bra antenn kostar 
runt tusenlappen, men då får du 
också en vit käpp som är skum-
fylld. Fördelen med skumfylld 
käpp är att det inte blir kondens 
i antennen som leder till kor-
rosion på själva antenntråden 
som ligger i vita käppen.

DEN NYINKÖPTA VHF:N får 
du inte använda om du inte har 
ett SRC-certifikat (så kallat VHF-

certifikat). Har du ett certifikat 
som utfärdades före år 2000 är 
det ett så kallat ”D” certifikat. 
Då får du inte heller använda 
din nya VHF om den har nöd-
knappsfunktion, DSC. 

VHF-certifikat får du efter det 
att du gjort ett skriftligt prov. 
Det finns många kursarrangörer 
att välja bland. Studieförbund 
och privata utbildningsföretag 
ger kurser. Det finns även dis-
tanskurser att köpa.

SKRIVNINGEN GÖR DU in-
för en provförrättare. Dessa är 
utsedda av Nämnden för båt-
livsutbildning, Nfb. På deras 
webbplats hittar du provför-
rättare. Det kostar 200 kronor 

att skriva (efter 1 juli 300:-).
Du måste själv anmäla till 

Post & Telestyrelsen att du är 
innehavare av en VHF. Blankett 
finns på webbplatsen. Ett till-
stånd kostar 145 kronor per år. 
Kryssa även i rutan att du vill 
ha ett MMSI-nummer. Det 
är ett identitetsnum-
mer som identi-
fierar dig, din 
båt och din 
anrops-
signal. 
S o m 
e n 

nummerpresentatör till telefo-
nen.

Viktigt om MMSI
Köper du en båt och den har 

en nyare VHF, då är det också tro-
ligt att säljaren har programmerat 
in sitt MMSI-nummer i VHF:n. Det 

går inte att ra-
dera ett 

s å -

dant nummer på egen hand. Det 
kan bara importören göra. För att 
slippa sända din VHF till importö-
ren gör du så här:

TA REDA PÅ GAMLA ägarens 
MMSI-nummer. Kontakta Post & 
Telestyrelsen. De gör då en om-
registrering av samma nummer, 
det vill säga: Dina kontaktupp-
gifter registreras på befintligt 
MMSI-nummer. På samma gång 
försvinner den gamla ägarens 
uppgifter och det är ju också 
meningen. Det är ju du som är 
ny ägare till VHF:n.

Har du inte någon VHF? 
Köp en, det är en livlina till 
land! Långt mer pålitlig än 
mobiltelefonen.  
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NYA VHF-STATIONER är 
utrustade med den röda nöd-
knappen DSC, Digital Selective 
Calling. Trycker man på den i 
en nödsituation sänder din VHF 
iväg ett nödmeddelande och 
din position. Det förutsätter 
dock att din VHF är samman-
kopplad med en GPS-mottagare 
eller navigator. 

Annars har din VHF ingen 
positionsuppgift. Meddelandet 
hörs nu i andra båtar inom ditt 
täckningsområde om de själva 
har en VHF med DSC och 
av Sjöräddningscen-
tralen. Vissa mo-
deller av naviga-
torer visar med 
en markering var 

Många har redan sjösatt, andra 
gör det inom kort. Kanske till-
hör du dem som går i båttankar 
och tänker köpa dig en ny båt? 
Båtlivet är fantastiskt. Det ger 
en avkoppling som är svår att 
hitta på annat sätt. När man 
färdas i båt ägnas all uppmärk-
samhet åt det som sker ”här 
och nu.” Det är umgänget, det 
är navigeringen, det är njutning-
en av att kunna färdas fritt på 
våra vatten. Det är längtan till 
en härlig naturhamn eller någon 
fi n gästhamn. 

OAVSETT HUR OCH VAR du 
färdas måste du alltid navigera. 
En navigator är till stor hjälp. Den 
gör färderna säkrare. Navigatorn 
visar hela tiden på det digitala 
sjökortet var du befi nner dig. 
Jag får då och då frågan; behöver 
man verkligen papperssjökort 
när man har navigator?  Mitt svar 
är JA. Här är argumenten:

Ett papperssjökort ger dig 
en överblick över ett större om-
råde än vad navigatorn gör. Na-
vigatorn visar ditt närområde.

SJÖKORTEN GÖR DET enk-
lare att planera dagens etapp.

Nya sjökort från Sjöfarts-
verket eller specialkorten över 
ytterskärgårdar som Hydro-
graphica producerar har den 

Har du giltigt 
VHF-certifi kat?
Tillhör du dem som köpt ny VHF med nödknappsfunktionen DSC? 
Ditt certifi kat, är det ett så kallat ”radiotelefonicertifi kat D?” Då 
får du inte använda din nya VHF! Sorry, det är bara att sätta sig 
på skolbänken och plugga in bestämmelser för ett VHF SRC-cer-
tifi kat. Anledningen är att DSC ingår i GMDSS.

Ordlista: 
DSC – Digital 
utsändning av 
nödanrop och 
nödmeddelande, 
Digital Selective 
Calling
GMDSS – ett 
globalt maritimt 
nöd- och säker-
hetssystem. DSC 
–funktionen är en 
del i GMDSS, Glo-
bal Maritime Distress 
and Safety System.
MMSI – Ett identitetsnum-
mer som talar om båtens 
namn, ägare, hemort och 
anropsnummer.
SRC – Short Range Certifi kat 
som krävs för att få använda 
en VHF med DSC.
VHF – Radiosändare för 
yrkes- och fritidsfartyg. Bety-
der Very High Frequence.

Furunos modell RO 4800 har in-
byggd DSC-funktion. Knappen sit-
ter under det röda locket. Denna 
modell är även utrustad med in-

byggd AIS, Automatic Information 
System. AIS visar var andra fartyg 

befi nner sig under förutsättning 
att de har en AIS-transponder som 

sänder information om dem.

Köp båtsportkort!
Båtsportkort eller vanliga 
stora papperssjökort är ett 
måste i din navigationsutrust-
ning. Det räcker inte enbart 
med en navigator. Här får du 
veta varför.

Bengt Utterström
• Författare till den nyutkomna boken Plotter GPS och radar.
• Ny författare till den klassiska navigationsboken Fritidsskepparen.
• Frilandsskribent och navigationslärare.
• Kontaktinfo: www.fritidsskepparen.com
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Vill du komma i 
kontakt med kapte-
nen på ett fartyg är 

mobilen värde-
lös. VHF är enda 

chansen. Kan vara 
bra att veta ifall du 

ligger i fartygets 
väg med haveri 

exempelvis.

du befi nner dig direkt på bild-
skärmen. Dessa mottagare och 
Sjöräddningscentralen Sweden 
Rescue får då ett meddelande 
om var du befi nner dig, tidpunkt 
och nödlägets art. De ser även 
vilket fartyg som sänt nödmed-
delandet. 

DET FÖRUTSÄTTER DOCK 
i sin tur att du programmerat 
in ditt MMSI-nummer, Maritime 
Mobile Service Identity, i din 
VHF. Ett MMSI-nummer är din 

niosiffriga identitetskod och 
numret får man av Post & Te-
lestyrelsen.

Det är också Post & Telesty-
relsen som utfärdar det tillstånd 
som du är skyldig att ha för att 
få använda din VHF. Tillståndet 
kostar 145 kronor per år.

För att få använda en VHF 
med DSC krävs lägst radiotele-
fonicertifi kat SRC, Short Range 
Certifi cate. Populärt kallas det 
också VHF-certifi kat. Det är 
många som har ett VHF-certifi -

kat ”D” som är utfärdat före år 
2000. Har du ett ”D-certifi kat” 
och har du köpt, eller funderar 
på att köpa en ny VHF, måste 
du uppgradera dig till ett SRC-
certifi kat.

DET ÄR INTE SVÅRT ATT 
läsa till det nya certifi katet. 
Studieförbund, båtklubbar och 
andra utbildningsanordnare för 
navigationskurser med fl era har 
kurser. Många erbjuder dessut-
om kursen som distanskurs.  

senaste kartografi n. De digitala 
sjökorten till navigatorer från 
BlueChart, C-Map och Navionics 
har kartunderlag som är avrita-
de med digital metod från pap-
perssjökort som är runt tjugo 
år gamla. Det gör att grundfl aks 
positioner inte alltid stämmer 
lika bra som i nyproducerade 
papperssjökort. 

Man lär sig att hitta bättre 
om man har ett större kartblad 
framför sig.

Det fi nns en risk att naviga-
torn går sönder eller att ström-
försörjningen till den bryts. Då 
är papperssjökorten oumbär-
liga. Å andra sidan kan de blåsa 
i sjön, men det är troligtvis lätt-
tare att bärga dem än att laga en 
trasig navigator.

Varför båtsportkort då?
Stora papperssjökort är inte 

så lätt att handskas med på en 
fritidsbåt. De är helt enkelt för 
stora för att fungera praktiskt. 

Dessutom blir det dyrare att 
köpa än att köpa ett Båtsport-
kort. 

BÅTSPORTKORTEN består 
av ett antal skärgårds- och 
specialkort som är täcker ett 
större område fast i mindre 
format. Dess blad sitter ihop 
med en plastspiral och skalan 
är densamma. Det påminner 
om en större kartbok, formatet 
är A3.  

Båtsportkorten innehåller:
• Aktuell kuststräcka, till exempel 
Sikeå- Sundsvall (Bottenhavet norra) i 
kustkortets skala 1:250 000.
• Skärgårdskort för hela sträckan, här 
i skala 1:50 000. Stora delar av Stock-
holms skärgård och på västkusten med 
fl era platser har skalorna 1:25 000.
• Alla hamnspecialer som ordinarie 
sjökorten har.
• Gästhamnar är markerade.
• Fyrsiluetter är avritade. 
• Symboler och beteckningar fi nns 
förklarade.

Båtsportkort säljs i båttillbehörsaffärer 
och hos Sjöfartsverkets försäljnings-
ombud.


