
Bat
MARKNADEN

Bat
MARKNADEN

8

NAVIGATION OCH SÄKERHET

9

Rätt väst räddar liv på sjön
Flytväst är viktigt på sjön. Min bestämda uppfattning är att det 
ska finnas en till varje person ombord på båten. Troligtvis kom-
mer vi att inom en inte alltför avlägsen framtid få en bestäm-
melse som säger att det ska finnas flytvästar till alla ombord. 
Att det sedan skulle bli ett krav på att den alltid ska bäras 
under gång hoppas jag vi slipper. Det är upp till var och en att 
avgöra det. Skepparen ombord kan ju också bestämma hur det 
ska vara på den båt som hon för befälet över. Säger kaptenen 
att nu ska alla bära flytväst är det bara att lyda order. Skeppa-
rens ord är lag på sjön. Att stränga skeppare får segla ensam-
ma är därför inte så konstigt, men det är en annan historia.

Av Bengt Utterström

DEN VANLIGASTE flytvästen 
kallas seglarväst. Namnet kom-
mer sig av att den är smidig att 
ha på sig och inte är i vägen då 
segel ska hissas eller skotas. 
Men om olyckan är framme 
måste personen vara simkun-
nig och vid medvetande. 

Västen saknar förmåga att 
vända rätt och hålla huvudet 
över ytan. Dessutom tenderar 
den att flyta upp över huvudet 
och förlorar på så vis flytfömå-
ga. Ska man ha en dylik väst är 
rådet att hålla sig inomskärs, i 
simkunniga vänners lag och på 
lugnt vatten. 

Flytförmågan är satt till 50 
Newton vilket betyder att den 
kan hålla en vikt på cirka 5 kilo 
flytande. En mänsklig kropp är 
mest vatten och lungvolymen 
räcker gott att hålla en person 
flytande. Viktangivelserna i flyt-
västar är bara vägledning för 
vilken kroppsstorlek de pas-
sar inte hur mycket de håller 
flytande!

RÄDDNINGSVÄSTEN, ni vet 
den orange, klumpiga saken 
som trycker mot hakan då man 
sitter ner, är inte lika smidig och 

svår att förena med arbete om-
bord. Men i vattnet gör den ett 
utmärkt jobb. En rejäl krage hål-
ler huvudet ovan ytan och ett 
grenband förhindrar västen att 
flyta upp över huvudet. Populär 
som barnväst men ses sällan på 
vuxna personer. 

En räddningsväst är bra i 
skärgården och om du ger dig 
ut ensam. Flytförmågan är 100 
Newton och du flyter således hö-
gre i vattnet än med seglarväst. 
Men blåser det är flytförmågan 
lite låg och det är stor risk att du 
inte kan rida på vågorna utan i 
omgångar översköljs.

UPPBLÅSBARA räddnings-
västar har på senare år blivit allt 
populärare då de förenar seg-
larvästens och räddningsväs-
tens fördelar. Smidiga på däck 
och bra flythjälp om olyckan är 
framme. Finns i två versioner; 
150 Newton för användning i 
skärgård och på öppet vatten 
och 275 Newton tänkt för off-
shorearbete då man bär tung 
utrustning på kroppen. Den du 
vanligtvis kan köpa hos tillbe-
hörshandlaren är 150 Newton 
medan 275-Newtons västar är 

beställningsvara. Båda ger en 
bra flytkraft och finns med in-
byggd säkerhetssele. Till väs-
tarna är grenband ibland extra 
tillbehör, ett bra sådant. Borde 
vara standard!

De upplåsbara västarna är en 

mekanisk produkt som behöver 
underhåll och kontroll för att 
fungera som de ska.

Hela idén bygger på att när 
den kommer i kontakt med 
vatten så blåses flytlungorna 
automatiskt upp. Vill det sig 

illa fungerar det inte. Är du inte 
avsvimmad har du två metoder 
att manuellt blåsa upp västen. 
Dra i utlösningsstroppen. Om 
det inte heller fungerar finns 
en munventil att blåsa i för att 
fylla flytlungorna. Det är vansk-

ligt, blåser det mycket är det en 
svår operation. Munventilen är 
försedd med en backventil så 
att luften inte pyser ut igen den 
vägen. Munventilen är även till 
för att kunna efterfylla rädd-
ningsvästen om det skulle fin-

nas något läckage i den. Det är 
också genom den man tömmer 
lungorna om räddningsvästen 
är uppblåst.

Uppblåsbara räddningsväs-
tar behöver tillsyn då och då. Bli 
kompis med din uppblåsbara 
väst. Kontrollera den så här:

Öppna kardborrebandet eller 
blixtlåset på den sida där tuben 
och utlösaren sitter. Skruva loss 
tuben från uppblåsningsventi-
len. Kontrollera att det inte är 
något hål i toppen på tuben.

KONTROLLERA ATT utlösa-
ren har ett grönt säkerhetsstift 
i botten. Är det rött har den ak-
tiverats och måste bytas ut. På 
uppblåsningsventilen ska det 
även sitta ett grönt säkerhets-
stift. Det visar att dragsnöret 
inte aktiverats. 

Kontrollera utlösarens bäst-
före-datum. Byt om datum pas-
serats.

Skruva tillbaka tub och utlö-
sare i uppblåsningsventilen. Dra 
till lagom hårt.

Översköljande sjö kan utlösa 
en räddningsväst. Knoppen som 
dragsnöret är fäst vid kan fastna 
i något och blåsa upp västen. 
Jag har den alltid innanför yt-
terhöljet för att undvika denna 
obehagliga överraskning. Bär 
aldrig en uppblåsbar räddnings-
väst under jacka eller tröja.

FUKT TILLHÖR räddningsväs-
tens fiende nummer ett. Efter-
som utlösaren reagerar på fukt 
gäller det att förvara den upp-
blåsbara räddningsvästen torrt. 
Att lämna dem i ett stuvfack i 
styrpulpetaren brukar inte vara 

att rekommendera. Det är fler 
än en gång som det hänt att väs-
ten blåst upp sig och ligger och 
trycker mot skottets väggar. 
Inte så bra början på sjöturen. 
Extra tub och utlösare tillhör sä-
kerhetsutrustningen om du har 
en uppblåsbar räddningsväst.

Fukt kan även gradvis bryta 
ned utlösaren. Den blir då defor-
merad och kan påverka fjädern 
som ska slå hål i tuben. Om fjädern 
har påverkats finns det en risk att 
den inte orkar slå hål i tuben. 

Vissa modeller av nya västar 
är försedda med färgindikator 
som visar att den är klar för an-
vändning. En lufttub behöver 
normalt inte bytas om den är 
hel i toppen. Den tappar inte luft 
om tuben är tät. Kontrollera den 
genom att väga den. Vikten får 
avvika högst plus minus 2 gram 
från angiven vikt.

KÖP INTE en uppblåsbar rädd-
ningsväst som inte är CE märkt 
enligt EN 396.

Det är var och ens skyldig-
het att känna till för- respektive 
nackdelar med uppblåsbara 
räddningsvästar. Min rekom-
mendation är att den som inte 
är simkunnig bör inte köpa el-
ler använda uppblåsbara rädd-
ningsvästar om det finns andra 
att tillgå. 

Det ska även tilläggas att 
det inte är någon garanti att en 
räddningsväst vänder en per-
son rätt i vattnet. Faller man 
i med sjökläder på finns det 
oftast mycket luft i dessa. Den 
luftmängden kan då försvåra en 
vändning om man hamnar med 
ansiktet nedåt.  

Ryggsim är att föredra med 150 Newtons väst!

Att förvara västen i ett fuktigt 
utrymme är inte korrekt sätt. 

Vanlig 150 Newtons 
väst med livsele.

Räddningsväst 100 Newton. 
Vanligast som barnväst och den 
enda typ av väst för den icke 
simkunnige!

Seglarväst, 
eller allround-
väst som den 

egentligen 
heter, vanlig 

men ställer 
krav på an-
vändaren. 

En utlöst och en klar att använda. 
Kolsyrepatronerna har en vikt 
angiven på sidan. Du kan kontroll-
väga patronen om du är osäker. +/- 
2 gram är acceptabel diskrepans.

Grönt signalerar okej. Notera bäst 
före datumen på utlösaren, kolla 
din egen väst och ladda om ifall 
datumet passerats.
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DET SÄGS ATT de flesta 
grundstötningar sker inom 3 
sjömil från hemmahamnen. Nå-
gon statistik för det har jag inte, 
men det har visat sig att så ofta 
är fallet. Det kan vara värt att 
tänka på när man ger sig ut på 
en tur. Förklaringen torde vara 
att ”här känner jag igen mig, här 
vet jag att jag kört förut.” Upp-
märksamheten är riktad åt ett 
annat håll, vi är ju snart hemma. 
Sedan är det också kanske så 
att sjökortet inte ligger fram-

Mörkblått signalerar 
ej uppmätt vatten!

Av praktiska och kostnads-
mässiga skäl kartläggs inte 
grunt vatten. Som grunt räk-
nas 3 meter eller grundare. 
Det är därför den mörkblå 
färgen i papperssjökorten är 
lömsk. Många stenar är inte 
inritade.

Av Bengt Utterström

me eftersom vi åker i hemma-
vatten? Om vi inte har det till 
hands eller kastat en blick på 
navigatorn, då är det lätt hänt. 
Pang och dunk! Där slog drevet i 
eller kölen tog emot något. 
Extra noga bör man vara på 
våren. Då är ofta vattenståndet 
lågt. Mellan 40 till 60 centimeter 
under medelnivå är inte ovan-
ligt. 

I sjökorten varnas det för 
områden som man ska vara 
extra försiktig med. Det är den 
mörkblå färgen som är närmast 
land och vid grundflak. 

DE FLESTA NAVIGATORER 
använder samma färg i sina di-
gitala sjökort. Området anger 
ett vattendjup av 0 till 3 meter. 
Kanske kan du  promenera där 
med stövlarna på, eller så är 
det 3 meter djupt. Anledningen 

till detta intervall är att när sjö-
mätningar sker mäter Sjöfarts-
verkets personal fram till 3-me-
terskurvan. Det är alltså den 
djupkurvan som följer strand-
linjen i sjökorten. Området inn-
anför färgas mörkblått. 

Att göra kompletta djupmät-
ningar innanför det området är 
ett enormt arbete som dess-
utom är kostsamt. 

VI SKA HELLER INTE glömma 
bort att sjökorten i första hand 
är tillverkade för yrkessjöfarten 
och dessa fartyg har sällan eller 
aldrig någon anledning att åka 
innanför 3-meterskurvan. Kända 
stenar och bränningar ritas in. 
Skulle all information läggas dit 
blev det bara trycksvärta i sjö-
kortet närmast land.

Rådet är därför följande: När 
du närmar dig ett mörkblått fält, 

var extra försiktig. Helst bör 
någon stå framme i fören och 
spana efter stenar medan den 
som kör gör det långsamt och 
försiktigt. Kan man hissa upp 
drevet något är det en fördel. 
Det påverkar manöverförmå-
gan, men å andra sidan är det 
kostsamt att skada propellern 
eller drevet.

Den ljusblå färgen som ligger 
längre ut anger ett djup av 3 till 
6 meter. Där är alla kända grund 
inritade. Vit färg anger ett djup 
av 6 meter och djupare. Vissa 
digitala sjökort för navigatorer 
kan ha avvikande färgsättning. 

I BÅTSPORTKORTET över 
Mälaren anger den mörkblå 
färgen 0 till 2 meter. Det gäller 
även i Hydrographicas sjökort 
över ytterskärgårdar med flera 
platser.  

KANSKE ÄR DET DAGS att 
sluta skratta åt dem som använ-
der telefonkatalogen för navi-
gering? Fråga åtminstone först 
vilken upplaga de använt. Den 

Navigera efter  
telefonkatalogen?

”De navigerade efter telefon-
katalogen, det var därför de 
gick på grund.” Har ni hört 
det förut? Skrönor eller inte, 
idag är telefonkatalogens 
kartor riktiga sjökort. Fast 
digitala. Eniro.se släppte en 
bomb i början av maj, de har 
lagt ut hela svenska kustens 
sjökort på sin webbplats.

Av Bengt Utterström

Tävling
Idag går det inte att koppla en 
gps-mottagare till Eniros sjö-
kort. Vi kan med andra ord inte 
se vår position på det digitala 
sjökortet. Tidningen Båtmark-
naden utlyser en tävling, vem 
kan presentera en lösning där 
Eniros sjökort fungerar ihop 
med en gps-mottagare? Priset 
är boken PLOTTER, GPS OCH 
RADAR. Maila lösningen till: 
bengt@fritidsskepparen.com

som ligger i framkant är upp-
kopplad mot Eniro.se när hon 
åker båt och tar sig fram med 
hjälp av sjökorten där. Nåja, 
riktigt så enkelt är det inte att 
göra det, men teoretiskt är det 
fullt möjligt.

Annika Kindeberg och Lars-
Göran Nyström på Sjöfartsver-
kets marknadsavdelning påpe-
kar att det inte är tillåtet att 
navigera efter de digitala sjökor-
ten på Eniro. De är tänkta som 
ett planeringsverktyg. ”Sjökorts-
bilden skiljer sig från originalen 
och vi har inte full kontroll över 

granskningen av korten”, säger 
Lars-Göran. Därför får de inte 
användas för navigering.

DET ÄR FÖRSTÅELIGT tyck-
er jag, men den som har en bra 
internetuppkoppling ombord 
och helt saknar sjökort kan ju 
faktiskt ha en bra vägledning av 
Eniros digitala sjökort. Måhända 
är det lite långsökt, men å andra 
sidan, är detta inte första riktiga 
steget mot att ligga online mot 
en databas och navigera? Tids 
nog blir det vardagsmat, var så 
säker.

Sjökorten på Eniro är ett bra 
planeringsverktyg. Det är lätt att 
mäta distanser för planering av 
en dags- helg- eller semestertur. 
Information om restauranger, 
affärer med mera hämtas från 
Gula sidorna. Det kostar ingen-
ting och det fungerar. Man kan 
också se riktigt bra flygfoton 
över landområdena och skriva 
ut sjökortstsbilder. Det blir sä-
kert populärt bland båtfolket för 
att visa exakt hur man kommer 
in till deras favoritvik.

www.eniro.se, välj kartor och 
sjökort.  

På bilden når det mörkblå fältet ut till tiometers-kurvan, men det framträder en annan verklighet då du zoomar in på eniro. Så var vaksam på att du 
navigerar med rätt inzoomning.


