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Kursplanen gäller från och med vårterminen 2023

Förkunskaper
Genomförda kurser: Terrester navigation och nautiska instrument, 7,5 hp, Radar ARPA 
och sjövägsregler, 5 hp, Maritim kommunikation I, 5 hp eller motsvarande.

Mål
Sjöfartsoperationellt kunnande är centralt för kursen. Tillämpning sker i, för ändamålet, 
lämpliga nautiska simulatorer. 
 
Kunskap och förståelse 
Studenten förväntas efter avslutad kurs kunna:

redogöra för och tillämpa gällande föreskrifter rörande vakthållning till sjöss•
redogöra hur yttre fysiska krafter påverkar ett fartyg i olika situationer•
via innehållet i fartygs- och manöverdata förutse hur verkan blir som följd av 
avsedd manöver

•

förstå vad information från elektroniska nautiska system innebär med avseende 
på möjligheter, begränsningar, felkällor

•

redogöra för vilka principer som ligger till grund för en säker reseplanering samt 
ett säkert genomförande av en sjöresa.

•

Färdighet och förmåga 



Studenten förväntas efter avslutad kurs kunna:

genomföra kustnära reseplanering samt säkert framföra fartyg i kustnära 
farvatten

•

utföra bestickföring för positionering, värdera position enligt död räkning samt 
föra loggböcker

•

fördela roller i bryggteam•
tillämpa maritim kommunikation•
genomföra nödmanöver samt utföra tillbudsrapportering till avsedd myndighet.•

Värderingsförmåga och förhållningsätt 
Studenten förväntas efter avslutad kurs kunna:

tillämpa och värdera relevanta regelverk samt operationella principer och rutiner 
för att säkert framföra fartyget.

•

Innehåll
Centralt för kursen är kunskap relaterad till beprövad erfarenhet och 
sjöfartsoperationellt kunnande, specifikt betydelsen av Gott Sjömanskap vid bedömning 
och val av navigatoriska åtgärder. Kursens huvudsakliga innehåll är: 
Fartygsmanövrering

fartygsroder, propeller och styrpropeller•
manöverdata, diagram samt brygginformation, inbegripande såsom stoppsträcka,•
gircirkel och påverkande faktorer såsom dödvikt, trim, hastighet, djup under köl,•
vind och ström, roder, framdrivningstyp•
åtgärder vid nödmanöver•
tillämpliga nationella och internationella bestämmelser•

Bryggtjänstrutiner och samarbete på brygga

tillämpliga nationella och internationella bestämmelser gällande 
navigationssäkerhet och bryggtjänstrutiner

•

metodik vid navigeringstjänst inkluderande lotsassiststens, förtöjningsledning 
och ankarvaktstjänst

•

skeppsdagbok•
trafiksepareringssystem•
utkik och rorsman, arbetsuppgifter, instruktioner och orderterminologi•
användning av checklistor•
trafikledningssystem (VTS)•
löpande analysera integriteten i fartygets förekommande system för framförande•

Övningar

manövrering av fartyg i farled•
praktiskt utförande av nödmanöverövning och ankringsövning•
nyttjande av radar, ARPA och elektroniskt sjökort för övervakning av fartygs 
säkra framförande

•

tillämpad kustnära reseplanering•
tillämpning av bryggtjänstrutiner inkluderande checklistor•
trafikövervakning och tillämpning av sjövägsregler•
överlämnande och tagande av vakt•
kommunicera till fartyg, myndigheter, lots, VTS•



förande av loggböcker•
tillämpning av tillbudsrapporteringssystem•

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, handledning av självständigt arbete samt 
simulatorövningar. Närvaro är obligatorisk vid samtliga simulatorövningar.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd. 
 
Kunskapskontroll sker som följer:

genom individuell skriftlig salstentamen, 3,5 hp•
genom obligatoriska övningsprestationer i simulator, 1 hp•
genom bedömning av inlämningsuppgift, 0,5 hp•

Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på 
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. 
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten 
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt. Den 
sammanställda rapporten arkiveras i Sjöfartshögskolans arkiv.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis 
överensstämmer med innehållet: 1NA96K, 5 hp och 1NA95K, 5 hp
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