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Retningsuttrykk

• I forhold til himmelretningane

• I forhold til båten

• I forhold til vinden



Himmelretningane



Uttrykk i forhold til båten



Uttrykk i forhold til vinden



Styringsreglar



Det er høgrekøyring på sjøen



Små fartøyer skal halde av vegen for større



Gje plass for mogeleg møtande fartøy ved uoversiktleg sving til babord



Utkikk
Vi er pålagt å holde utkikk. Å holde 
utkikk vil si å bruke både syn og 
hørsel, og andre midler dersom vi 
råder over det, til å holde rede på 
om vi nærmer oss et annet fartøy, 
en grunne eller land, og vurdere 
faren for sammenstøt.



Sikker fart
Farten skal være slik at vi kan 
manøvrere riktig og stoppe 
tilstrekkelig raskt dersom det blir 
nødvendig. Sikt, fartøyets 
manøvreringsevne og trafikktetthet 
– dette er eksempler på forhold 
som avgjør hva som er sikker fart.







Vikemanøver

Regel 16 i Sjøveisreglene lyder: "Ethvert 
fartøy som skal holde av veien for et annet 
fartøy skal så vidt mulig i god tid utføre en 
markert manøver for å holde godt klar." 

Dette betyr at vi ikke bare skal holde av 
veien, men manøveren skal være markert. 
Hensikten med dette er å signalisere til det 
andre fartøyet at vi har sett det og har til 
hensikt å vike. Vikemanøveren skal også 
være så stor at vi kommer til å passere det 
andre fartøyet i trygg avstand. 
Nærsituasjoner må unngås. 

En vikemanøver skal foretas slik at vi 
passerer aktenom det fartøyet som har 
retten til veien. Dette kan vi gjøre ved enten 
å endre kurs, eller sette ned farten.

Fartøy som skal beholde 
kurs og fart

Regel 17 beskriver hvordan 
det andre fartøyet skal 
oppføre seg: "Når det ene av 
to fartøy skal holde av veien, 
skal det andre fartøyet 
beholde sin kurs og fart."



To  måtar å vike på



Regel 13 – Innhenting: 
"Uten omsyn til det som ellers er sagt … (i andre deler av 
reglene) … skal et hvilket som helst fartøy som innhenter et 
annet fartøy, holde av veien for det fartøyet som blir innhentet."



Regel 14 – Motsatte kurser: 
"Når to maskindrevne fartøyer som styrer motsatte 
kurser møter hverandre på en slik måte at det kan 
oppstå fare for sammenstøt, skal begge vike til styrbord."



Regel 15 – Kurser som skjærer hverandre: 
"Når to maskindrevne fartøyer styrer kurser som skjærer hverandre på en slik 
måte at det kan oppstå fare for sammenstøt, skal det fartøyet holde av veien 
som har det andre på sin styrbord side og skal, såfremt omstendighetene 
tillater det, unngå å gå forenom det andre fartøyet."













Vikeplikt mellom seglbåtar



Lo side og le side

Styrbord halser

Babord halser

Loffer

Faller av



1. Babord halser skal vike for styrbord halser (1, 2, 3). 
2. Lo båt skal vike for le båt (4, 5, 6, 7). 
3. Innhentende båt skal alltid vike (4, 6, 8). 



Det er ikkje fartsgrenser på sjøen. Men det 
kan vere fartsgrenser i hamner og andre 
trange farvatn. 

Dersom det berre står SAKTE FART, betyr det maks. 5 knop. 

Fart 5 knop ved badeplass eller der nokon bader.



HAVNER OG 
HAVNEDISTRIKT

Mange havner og havneinnløp har egne
fartsgrenser, ofte 5 knop. Disse er kunngjort med 
store skilt i havneinnløpet. På slike skilt står det ofte
ingen særskilt fart, bare "Sakte fart". Men også i
havner der vi ikke ser fartsgrenser kunngjort med 
skilt, skal vi gå med sakte fart, og vi kan vanligvis gå
ut fra at det betyr maksimum 5 knop.

 trafikktettheten kan være stor

 fartøy kan gjøre uventede manøvrer i forbindelse
med til- og fralegging

 bølger fra vårt eget fartøy kan gjøre skade
på fortøyde båter



1. Ved møte skal begge båtar vike til styrbord. 

2. Båt skal vike for båtar frå styrbord side.

3. Båt som tek igjen ein annan båt skal vike. 

4. Maskindrivne båtar har vikeplikt for seglbåtar. 



1. Babord halser skal vike for styrbord halser.
2. Lo båt skal vike for le båt.
3. Båt som tek igjen ein annan båt skal vike.





Kartoppgåve

Bruk utlevert blankt ark og blyant 
som hjelpemiddel. 

Finn eit namngjeve punkt i kartet.                                                                                                              
Bestem posisjonen. 

Finn to punkt på kartet og bestem 
avstanden mellom dei målt i 
nautiske mil med ein desimal.



Takk for i dag!
Neste gong: Lanternar

Heimearbeid: Pugg  desse reglane. Fyll ut utlevert ark.
Du finn alt stoffet vi har gjennomgått på nettsida

holmavika.org under «Båtførarkurs»

Maskindrivne båtar: 
1. Ved møte skal begge båtar vike til styrbord. 
2. Båt skal vike for båtar frå styrbord side.
3. Båt som tek igjen ein annan båt skal vike. 
4. Maskindrivne båtar har vikeplikt for seglbåtar. 
Seglbåtar: 
1. Babord halser skal vike for styrbord halser.
2. Lo båt skal vike for le båt.
3. Båt som tek igjen ein annan båt skal vike.

A. Hald til høgre i trange sund. 
B. Små fartøyer skal halde av vegen for større.
C. Gje plass for mogeleg møtande fartøy ved

uoversiktleg sving til babord.
D. Hald utkikk.
E. Hald sikker fart.
F. Sakte fart i hamner og trange farvatn.
G. Gå aktenom den du skal vike for. 


