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Oslo Sjøskole driver primært med sjøvett- og 
livbergningsopplæring for 9. trinn, men i tillegg 
har vi en rekke andre tilbud til Osloskolen. Alle 
tilbudene er gratis!  
 
 

LIVET I FJÆRA  
Livet i fjæra og naturstien er et tilbud til lære-
re som vil gjøre naturfagundervisningen mer 
levende. Du står selv for undervisningen, men 
låner sjøskolens undervisningsrom og akvarier, 
og bruker naturen på Hovedøya.  
 
I de tre saltvannsakvariene er det vanlige fisk 
og bunndyr fra Oslofjordområdet.  
 
Berøringsakvariet har bunndyr som sjøstjerner, 
kråkeboller, anemoner og andre bløtdyr, som 
man til vanlig ikke ser fra overflaten i fjæra. Dis-
se kan læreren ta opp, slik at elevene får obser-
vere på nært hold. I tillegg til dette er det noen 
vanlige fiskearter som man finner i fjæra.  
 
Ønsker dere å se de mindre skapningene, har 
vi utstyr til utlån - Blant annet kasteriver for å 
finne tang, tare og småkryp, skjellrive, plankton-
håv og bunnskrape, Vi har også to stereoluper 
for å titte på plankton og andre smådyr. Det er 
også diverse naturfagbøker tilgjengelig.
 

NATURSTI 
Naturstien er anlagt i naturreservatet rett bak 
skolen. Her kan dere gå til forskjellige 
poster som tar for seg øyas særegne biologi og 
geologi. Hovedøya er også full av spennende 
kulturhistorie. Dere får med dere en sekk som 
inneholder alt utstyret dere trenger. 

Oslo Sjøskoles 
beliggenhet i vannkanten på idylliske Hovedøya, 

er et perfekt sted for naturopplevelser, 
for alle elever i Osloskolen. 

 

ROING OG SEILING  
Sjøskolen har 4 Askeladden seilbåter for ut-
lån. Båtene har 2 seil; fokk og storseil. Det er 
plass til 5 personer om bord i hver av de 15 fots 
båtene. Hvis vinden løyer, har vi årer ombord. 
Sjøskolen arrangerer seilkurs for lærere som 
ønsker å benytte seg av tilbudet.  
 

KRABBEFISKE 
Vi har et nytt bryggeanlegg, hvor det er 
populært for elevene å fiske krabber med 
skolens flotte krabbefiskestenger. Rekorden er 
160 krabber på en time for et lag på 14 elever! 
Dette er en aktivitet man kan kombinere med 
de andre tilbudene, som eksempelvis ”Krabbe-
fiske og Roing”.  
 

ET TILBUD TIL ALLE SKOLENE  
En dag på sjøskolen starter vanligvis Kl 9:15 
hvor dere kan disponere skoleanlegget frem 
til KL 13:30. Vår båt henter og bringer dere til 

byen.  

 
Sjøskolens tilbud passer også for elever som 
har spesielt behov for tilpasning. En dag ute på 
sjøskolen gir gode opplevelser med mestring i 
trygge omgvelser. 
 
Klassene disponerer et rom hvor dere kan spise 
lunsj hvis været krever det. 
 

TA KONTAKT
Ta kontakt for mer informasjon, eller besøk vår 
nettside. Vi har også en facebookside hvor vi 
legger ut aktiviteter og nyheter.  
Velkommen til oss! 
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Hva sier statestikken

Hvert år omkommer ca. 35 mennesker når de er ute i småbåt på fritiden. Årsakene er mange: 

Stor fart, fall ut av båten og at båten treffer land eller andre båter. Redningsselskapet hjelper 
over 5000 båtførere i året. På grunn av innsatsen til Redningsselskapet og andre båtførere, 
har mange unngått å komme i alvorlige problemer. 
 
Heftet inneholder viktig informasjon til deg som båtfører 

• Hva slags sikkerhetsutstyr du bør ha med deg for å klare deg best mulig,                                            
i en vanskelig situasjon. 

• Hvordan du skal navigere så du ikke går på grunn.

• Hvilke lover og regler du må ha kjennskap til. 

• Hvordan du skal styre båten.

Hvorfor lære sjøvett

Bruk heftet aktivt 

• Les teksten.

• Svar på kontrollspørsmålene.

• Løs  oppgavene under “Test deg selv”.

• Kontroller svarene i fasiten bak i heftet.

• Løs oppgavene som står med rød tekst.

• Bruk ordlista på side 36, hvis du ikke skjønner noen ord og uttrykk .
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Sjøvettreglene

Oslo Sjøskole

1. TENK SIKKERHET

 kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen

2. TA MED NØDVENDIG UTSTYR 

 utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig

3. RESPEKTER VÆR OG FARVANN 

 båten må bare benyttes under egnede forhold

4. FØLG SJØVEISREGLENE  

 bestemmelse om vikeplikt, hastighet og lanterneføring 

           må overholdes

5. BRUK REDNINGSVEST ELLER FLYTEPLAGG 

 det er påbudt med godkjent flyteplagg om bord

6. VÆR UTVILT OG EDRU 

 promillegrensen er 0,8 når du fører båt

7. VIS HENSYN 

 sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar

Sjøveisreglene2

Redningsskøyta Uni Oslofjord ligger til vanlig stasjonert ute på Lysaker. 
SAR står for “Search and Rescue”. 

  

Redningsselskapet hjalp rundt 3000 fritidsbåter, 
1000 fiskefartøy og 12 300 mennesker i 2011.
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Etter å ha lest denne delen om ord og uttrykk til sjøs skal du kunne nevne fem 
vanlige uttrykk vi bruker, og kunne forklare hvorfor vi bruker disse uttrykkene.

Hvis alle om bord bruker de riktige ordene, vil vi forstå hverandre lettere.  
På bildet over ser du noen ord og uttrykk som det er nyttig å kunne, lær deg 
disse,og bruk dem når du er ute i småbåtene her på sjøskolen. 

En huskeregel for å vite forskjell på styrbord og babord, er at  både            
“Styrbord og høyre har begge Y i ordet”. 

Du kan også bruke klokka til å bestemme retningen til ting rundt deg. 

Ord og uttrykk 

KURS 

BABORD STYRBORD

FORUT

AKTERUT

3Sjøveisreglene
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Styringsregler til sjøs 

Du skal holde av veien for nyttetrafikken. Avpass farten etter forholdene. Kjører du en båt som 
lager store bølger, må du kjøre sakte i trange farvann. Større båter bruker lang tid på å stoppe, det 
er derfor lurt å ikke komme for nær den. Her er bilde av ferga til Kiel, fra Oslo

Sjøveisreglene er trafikkreglene til sjøs. 
Sjøveisreglene har blitt vedtatt av FNs sjøfarts-  
organisasjon IMO, og dermed er de internasjo-
nale. Båtførere over hele verden må rette seg 
etter dem. 

Disse reglene gjelder for alle båter, store som 
små, enten de befinner seg på innsjøer, på elver 
eller på havet. 

Noen av reglene forteller deg hvordan du skal 
kjøre båt, eller manøvrere for å unngå å kolli-
dere med andre båter. Eller hva slags lys eller 

lanterne du skal ha tent på båten, når det er 
mørkt eller dårlig sikt. 

Det er mange sjøveisregler, og alle reglene har 
det samme formålet: Å hindre sammenstøt, og å 
gjøre det lettere å ferdes på sjøen. 

Sjøveisreglene legger et ansvar på alle som 
har noe med båten å gjøre. Dette gjelder          
båteier, båtfører og mannskap.  
 
Det er mange sjøveisregler. Vi har tatt med de 
viktigste reglene for den båttypen du har lov å 
føre. 

4 Sjøveisreglene

Når du har lest kapitlet om sjøveisreglene skal du kunne forklare hvorfor vi har sjøveisregler, kunne 
gjøre rede for hvor de gjelder, og hvordan man skal foreta en vikemanøver. Du skal også kunne 
gjøre rede for seks styringsregler og hvordan man bruker lanterner. 
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Du kan unngå kollisjon med andre båter på tre måter 

• Forandre kursen. 

• Forandre farten. 

• Forandre både kursen og farten.  
 
Dette kaller vi en vikemanøver. 

Vikepliktsregler

Oppgave 2  •  Når to motorbåter har kryssende kurser, skal den båten som har den andre på sin       
styrbord side, vike. Vi har vikeplikt fra høyre, akkurat som i trafikken. Når du skal vike, skal du alltid gå 
aktenfor (bak) den andre båten. Den som ikke har vikeplikt, skal beholde sin kurs og fart.

Tegn inn vikemanøveren

Oppgave 1  •  Når to motorbåter har kurs rett mot hverandre, skal begge vike til styrbord. 

Tegn inn vikemanøveren

Det er viktig at du gjør en vikemanøver tydelig og i god tid, slik at den andre båten oppfatter tidlig 
hva du har til hensikt å gjøre. Den vanligste vikemanøveren er å forandre kursen. 

5Sjøveisreglene
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Vikepliktsregler 

Oppgave 3  •  En motorbåt skal vike for seilbåter og robåter. Seilbåter er alle båter som seiler, også 
seiljoller og seilbrett. En seilbåt som bruker motor er en motorbåt. 

Tegn inn vikemanøveren 

Oppgave 4  •  En båt som innhenter en annen båt, skal alltid vike. Du kan velge side avhengig av 
forholdene. Tegn inn vikemanøveren 

På samme måte som at det finnes kjøreregler på motorveien,  
for bil eller mopeder, så finnes det også kjøreregler vi må følge på sjøen. 

6 Sjøveisreglene
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Oppgave 5  •  Fritidsbåter, enten de går for motor eller seil, skal holde av veien for nyttefartøy. 
Nyttefartøy er f.eks. ferger, fiskebåter, lastebåter, slepebåter og militære båter.
Tegn inn vikemanøveren 

Kjører du båt i et trangt farvann,          
eksempelvis i et smalt sund,           
skal du kjøre på styrbord side. 

Det blir som høyrekjøring på veien.  
 
Du må huske å avpasse farten.       
Farvann hvor det er mye båttrafikk, 
kaller vi for leia. Vi har en regel 
som sier at du skal holde til styr-
bord i leia.

7
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Seilbåter som seiler, skal bare vise styrbord og 
babord lanterne (grønn/ rød) og akterlanterne 
(hvit). Her ser du styrbord side av en seilbåt.   

For seiljoller og robåter som er mindre enn 7m er 
det tilstrekkelig med en lommelykt som lanterne.

Motorbåter mindre enn 7 m, og med  hastighet 
under 7 knop, skal vise rundtlysende (360º) ,    
hvit lanterne.

Det er viktig å bli sett  

Lanterner bruker du på båten for å bli sett av andre båter. 

Disse skal være tent fra solnedgang til soloppgang og 

ved dårlig sikt, eksempelvis ved tåke eller tett regn.

 
Lanternene forteller også hva slags type båt det er. 

Den vanligste lanterneføringen for en motorbåt er å 

føre fire lanterner.  
 

Topplanternen viser hvitt lys og lyser forover.                                                                                   

Akterlanternen viser også hvitt lys, med lyser akterover. 

På styrbord side er det en grønn lanterne,

 og på babord side en rød lanterne. 

Lanterneregler8 Sjøveisreglene
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Test deg selv

Motorbåt under 50 m skal vise en topplanterne, 
styrbordlanterne, babordlanterne og akterlan-
terne.

Motorbåt over 50 m skal vise 2 topplanterner 
over hverandre, styrbordlanterne, babordlan-
terne og akterlanterne.

Ett hvitt lys kan være alle typer båter, alt fra den aktre lanternen på et stort fartøy, til hodelykten fra en 
robåt.

1) Hvilke fartøy gjelder sjøveisreglene for? 

            A) motorbåter  B) bare seilbåter  C) alle fartøy

2) En båt kommer rett mot deg. Hvordan skal du vike?

 A) til styrbord  B) slakke farten  C) til babord

3) Er danskebåten et nyttefartøy?

 A) ja   B) nei

4) Hvilken farge er det på styrbord lanterne?

 A) Rød   B) Grønn   C) Hvit

9
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Distanse 
og fart

Når du har lest om distanse og fart,                           

skal du kunne gjøre rede for hva vi bruker 

som lengdemål på sjøen, regne om knop til km/t og 

kjenne til fartsgrenser 

Nautisk mil

På sjøen brukes ikke kilometer, men nautiske mil som distansemål. 

1 nautisk mil = 1852 meter.  

Farten på sjøen angir vi i knop, som er nautisk mil/time.  

1 knop = 1 nautisk mil/time = 1852m/t = 1,852km/t.

Fartsgrenser

Langs kysten er det fartsgrenser i disse områdene:

Havneområder.

Trange trafikkerte farvann.

På disse stedene er fartsgrensen som regel 5 knop, og er tydelig merket med skilt. 

På badeplasser er fartsgrensen 5 knop, innenfor en avstand av 50 meter . 

Når båten er i plan. 
Til høyre på det store bildet, ser du en båt som ikke er i plan = maks 5 knop

På bildet under ser du en planende båt = over 10 knop

Det er viktig å overholde fartsgrensen i indre havn. 
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På fyrlykta til venstre ser du eksempel på et fartsgrenseskilt 

Langs kysten av Oslofjorden er det i de fleste kommuner fastsatt en fartsgrense på maks 5 Knop. 

Noen steder kan fartsgrensen være 3 knop, eller 8 knop, så du må være nøye med å lese skiltene.

Test deg selv

1. Hvor lang er en nautisk mil?

 A)  1528 m               B)   1852 m                 C)    1258 m

2. Hva tilsvarer 10 knop i km/t?

 A)   ca. 50 km/t       B)   ca. 10 km/t                  C)  ca. 20 km/t

3.  Hvor er det fartsgrenser til sjøs?

 A)  mellom alle øyer       B)  der det går ferger      C)  i havner og ved badeplasser

           
Oslo Sjøskole
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Kurser og himmelretninger12

1) Hvor mange grader er et båtkompass delt inn i?

 A) 260º     B) 400º             C) 360º

2) Når kompassnåla står i 045º, i hvilken himmelretning kjører du da?

 A) nord-vest               B) nord-øst                 C) syd-vest

3) Hvor mange grader viser kompasset når du kjører mot vest?

 A) 90º                 B) 270º             C) 180º

Gradeskiven og kompasset

Test deg selv

Når du har lest dette kapitlet skal du kjenne de fire hovedretningene i kompasset. Du skal også 
kunne forklare hvor mange grader kompassnåla står på ved de fire hovedretningene. Navigasjon 
på sjøen er det samme som orientering på land. Du må derfor vite litt om hvordan et kart og kom-
pass brukes. 

Når du ser i et kart, finner du en slik kompass-
rose som du ser på bildet over. Den brukes til 
å finne den kursen du skal styre. Nord er alltid 
opp på kartet. Til høyre ser du et kompass.  
 
Kompasset er det viktigste navigasjonsinstru-
mentet vi har om bord i båter. Og det finnes 
forskjellige utgaver. 
 
I store båter er de ofte fastmontert, men i 
småbåt kan du ta med et lite du kan holde i 
hånden. 

Kompasset

Gradskiven på kompasset er delt inn i 360º. 
Kompasspilen peker alltid mot nord. 

Rett mot nord viser kompasset 000º. Når du 
kjører mot øst viser kompasset 090º, og mot 
sør 180º og mot vest 270º. 

Retningen mellom øst og sør kaller vi sør-
øst (SØ). De andre “mellomretningene” er 
sør-vest, nord-øst, nord-vest. Vi begynner 
alltid med nord-. eller sør- dersom vi angir                                      
en mellomretning.  



Oslo  Sjøskole  

13

På kartet vises et fyr eller en fyr-
lykt godt, på grunn av sektorene 
(de fargede områdene) rundt det 
”stjerneformede” symbolet.

Sjøkart

Når du har lest om sjøkart skal du kunne      
forklare hvorfor du bør bruke sjøkart. Du skal 
også kjenne de elleve vanligste kartsymbolene, 
og vite hva de betyr. 

Systemet for sjømerker og symboler i kartet er 
internasjonale. Det betyr at uansett hvor du er i 
verden vil du kunne bruke et sjøkart.

Et sjøkart forteller deg om hvor det er trygt å 
kjøre. Gul farge betyr land, blå farge betyr grunt 
vann og hvitt betyr dypt vann. Tallene i kar-
tet forteller hvor dypt vann det er. Tallene er i      
meter, og angir lavvann. 

Sjøkartet har også en mengde kartsymbol som 
skal hjelpe deg med navigeringen. Her skal du 
lære de vanligste.

Sjøkart og kartsymboler

Dyna fyr er et kjent landemerke i Oslo havnemiljø, fyrbygningen ble bygget på skjæret i 1874. Den 
første tiden var fyret utstyrt med et fast hvitt lys og en tåkeklokke, men i 1928 ble fyrlyset elektrisk 
og klokken ble erstattet med en tåkelur. Hele fyret ble automatisert i 1956 og da var det ikke leng-
er behov for en fyrvokter boende der. I dag blir denne fyrbygningen brukt som selskapslokaler og 
restaurant, men fyrlykten viser fremdeles vei etter solnedgang, og ved nedsatt sikt. 

Navigasjon
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Båe / Grunne 

Det høyeste punktet på en grunne 
er markert med et pluss tegn. Tallet 
ved siden markerer dybden ved 
tegnet. Kan du finne kartsymbolet 
for båe / grunne  
i kartutsnittet?

kartsymbol

Skvalpeskjær 

Et skvalpeskjær er en 
grunne som ligger rett 
under vannflaten,og som 
vanligvis ikke synes. 
Som småbåtfører må du 
legge spesielt merke til 
dette symbolet i sjøkartet 
som betyr skvalpeskjær.

14
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+ 2,1

Grønn Rød

kartsymbol

Jernstang

Utseendet varierer, men jernstan-
gen har som oftest en “veiviser” 
øverst som peker mot den siden 
der det er trygt å passere. Kan du 
finne kartsymbolet fo jernstang     
i kartutsnittet?

kartsymbol

Grønne og røde staker

Grønne staker er spisse på toppen, 
røde er flate. Grønne og røde stak-
er brukes for å merke sidene i leia. 
Kan du finne kartsymbolet for rød 
og grønn stake i kartutsnittet? 

kartsymbol

Sjøkart og kartsymboler
Navigasjon
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Midtgrunnemerket

Midtgrunnemerket står midt oppå 
en grunne. Det er trygt å passere 
på alle sider av merket. Kan du 
finne kartsymbolet for midt-
grunnemerket i kartutsnittet?

Spesialmerke 

I Norge blir spesialmerker blandt annet brukt til oppmerking av 
offentlige badeplasser. De er ikke alltid avmerket i kartet. Som 
båtfører må du vise ekstra hensyn når du ser disse merkene.

• Kjør aldri innenfor.

• Hold god avstand.

• Er du nærmere enn 50 m, skal farten ikke overstige 5 knop 

Varder
Varder er sjømerker som er satt opp 
på holmer, skjær og grunner. Enkelte 
varder har en veiviser på toppen 
som den på bildet. Kan du finne 
kartsymbolet for varde i kartutsnit-
tet?

Fyr / lykter

Disse er plassert på holmer og 
skjær langs hele kysten for å vise 
vei om natten. De er ofte hvitmalte 
med en rød “hatt”, og er derfor også 
godt synlig om dagen. Kan du finne 
kartsymbolet for fyr i kartutsnittet?

kartsymbol

kartsymbol

kartsymbol

BRB = Black Red Black

15
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Sjøkart og kartsymboler

Hovedretningspil

Dette merket finner vi bare kartene, ikke i virkeligheten. 

16

Når du kjører samme vei som hovedretningspilen i kartet, skal du ha         

grønn stake på styrbord side og rød stake på babord side av båten. 

Med andre ord: Grønn lanterne mot grønn stake, og rød mot rød

Når du kjører motsatt vei, blir det omvendt. 

Da blir også fargene motsatt - Grønn lanterne mot rød stake, og rød mot grønn

Du følger vanligvis hovedretningspilen når du kjører “fra hav til havn”. 

I indre havn, er det mange piler i kartet, og alle disse peker inn mot land. 

    

Tegn en strek hvor du vil kjøre 

fra start til mål.  

 

     Husk å ta hensyn til 

hovedretningspilen og     

sjøveisreglene i forhold 

til de andre båtene.  

Test deg selv:  

Klarer du å føre båten i mål, 

uten å gå på grunn, eller gjøre 

feil på vikepliktsreglene? 

Navigasjon

kartsymbol



Oslo  Sjøskole  

Kavringen fyr, som du finner
 i sjøkartet på Søndre Kavringdynge,  

ligger i den vestre innseilingsleden til Oslo havn.

Fyret har lyst opp leia i over hundre år, og inni  
fyrlykten er det en boks som kalles “tidskapselen”.

 I den ligger det brev og hilsener til fremtiden 

fra Oslos borgere, som først skal åpnes i år 3000. 

1) Hvorfor må du bruke sjøkart?

 A) for å unngå å kollidere med andre båter  

 B) for å vite hvor nord er 

 C) for å unngå å gå på grunn

2) Hva forteller et dybdetall deg?

 A) hvor dypt det er der tallet står 

 B) hvor dyp båten er  

 C) at det er trygt å kjøre der

3) Hvorfor er det en “veiviser” på toppen av en jernstang?

 A) den viser hvor grunnen er  

 B) for at jernstangen skal bli mer synlig 

 C) den viser hvor du skal kjøre

4) Hvilket kartsymbol er spesielt viktig for deg som småbåtfører?

 A) fyr/ lykt  B) skvalpeskjær  C) midtgrunnmerke

5) Hvilken farge har et spesialmerke for badeplass?

 A) grønn  B) svart og rød  C) gul

6) På hvilken side av båten skal du ha de røde stakene når du kjører mot leias hovedretning?

 A) styrbord  B) babord   C) det er valgfritt

17Test deg selv
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I tabellen nedenfor er det listet opp mange 
sjømerker og andre ting du finner i kartet.          
Bruk tegnforklaringen i kartet og tegn inn 
kartsymbolet, og finn ett slikt merke i kartet 
og beskriv hvor dette merket er.  
 
I sjøkartet på motstående side finner du svar 
på spørsmålene over.

 

1. Se i kartet og finn ut hvor sjøskolen ligger.

2.  Hva er dybden i bukta utenfor Sjøskolen? 

 ___________________________________

3. Tegn inn en ”hovedretningspil” i boksen under

Navn Tegn kartsymbolet Skriv navnet på stedet der du fant sjømerket

Eksempel:
Jernstang

Nord -  øst for Galteskjæra

Skvalpeskjær

Båe/Grunne

Rød stake

Grønn stake

Fyr/Lykt

Varde/Båke

Undervannskabel

Undervannsrørledning

Ankringsplass

Vrak farlig for seilasen

18 Oppgaver i sjøkart
Navigasjon
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Sjøkartene har en “bruksanvisning” eller en tegnforklaring 
for de mest vanlige tegn og kartsymboler i sjøkartene.

Oslo Sjøskole
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Når du har lest om hva slags båt du har lov til å føre, 

skal du kjenne til 16 -årsregelen og kravene for båtførerbeviset.

Hva er 16-årsregelen 

Er du yngre enn 16 år, har du lov til å føre en båt som har:

1) Fart på max. 10 knop ca. 18,5km/t.

2) Motor på max. 10 hestekrefter.
3) Lengde på max. 8 m eller ca. 26 fot.

Båtførerbeviset

• Du må ha båtførerbeviset for å føre en båt som er                                                

over 8m lang og har en motor som er større en 25 hk.

• Dette gjelder for alle født etter 01.01.1980.

• Du må ha fylt 16 år for å få båtførerbeviset.

• Du kan gå kurs og avlegge prøven ved fylte 14 år.

• Med båtførerbevis kan du føre en båt opptil 15m lengde. Skal du føre båt over 15m lengde må 
du ha Fritidsskipper sertifikat. Dette heftet ineholder nesten hele pensumet til båtførerprøven,. 
Hvis du har tenkt å ta båtførerprøven, anbefaler vi deg å gjøre det så fort som mulig etter     
kurset her på sjøskolen. 

Disse reglene er sidestilt. Det vil si at hvis du er under 16 år har du ikke lov til å kjøre en båt som 

kan gå fortere enn 10 knop, selv om båten er under 8 meter og ikke har større motor enn 10 hk.

20 Hva slags båt har du lov til å kjøre
Lover og regler

1. Sett kryss der hvor alle kravene til 16 årsregelen er fulgt.

 A)  10 hk, 10 knop, 8 meter

 B)  10 hk, 12 knop, 8 meter

 C)  12 hk, 10 knop, 8 meter

2. Hvor fort har du lov til å kjøre båt når du ikke har fylt 16 år?

 A)  15 knop          B)  20 knop         C)  10 knop                

4) Hvilken av båtene nedenfor kan du føre uten båtførerbeviset når du har fylt 16 år?

 A)  7 meter og 25hk         B)  10 meter og 9,9hk      C)  25m og 8hk

Test deg selv
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Sikkerhetsutstyr

Etter å ha lest om sikkerhet om bord, skal du kunne forklare hvorfor båten bør ha                     
typegodkjenningskilt. Du skal også vite hva slags utstyr du skal ha med i en småbåt,          
og hva som er nødsignaler om dagen og om natten.

Lommelykt: Kan brukes som 
lanterne i robåter og seiljoller 
under 7 meter.

Rundtlysende lanterne Det 
er påbudt å tenne en lanterne 
etter solnedgang. 

Årer er kjekt å ha dersom du 
skal skal, eller trenger å ro en 
båt 

Dregg:  Ved motorstopp og 
til fortøyning.

Flytevest: Påbudt som å ha 
med som sikkerhetsutstyr 

Tau:  Til fortøyning og slep.Kniv/Verktøy kan fort 
komme til nytte. 

Åregaffel det man legger årene 
i, på kanten av båten når man 
skal ro. 

Øsekar : For å få vannet ut av  
båten.

Oslo Sjøskole

Utstyr som du er anbefalt å ha med 

Når du er ute i en båt som du har lov å kjøre (16 - årsregelen) er det anbefalt at du har med deg 
utstyret som du ser på bildene under. Noen av tingene er påbudt etter sjøveisreglene. 

21Sikkerhet om bord



Oslo Sjøskole  

 

 

Redningsvest/Flytevest

Det er påbudt å ha godkjent flyteplagg (vest eller flytejakke) til alle ombord. I en fritidsbåt 
som er mindre enn åtte meter lang, må alle ha på seg egnet flyteutstyr når båten er i fart. 

Nødsignaler

Nødsignaler er internasjonale, og det finnes mange måter å varsle om nød. 

Om dagen kan du strekke armene ut til siden 

og bevege dem rolig opp og ned. Samtidig kan

du også blåse i fløyta eller rope om hjelp.

Om natten kan du blinke S.O.S med lommelykt, 

samtidig som du blåser i fløyta eller roper. 

S.O.S  = 3 korte blink – 3 lange blink – 3 korte blink.

              .  .  .    -  -  -    .  .  .   

Du har plikt til å hjelpe andre som trenger hjelp. 

Misbruk av nødsignaler er straffbart.

Har du 

et medlemsskap i 

Redningsselskapet, kan du få 
gratis assistanse på sjøen

Internasjonalt 

nødsignal 

22 Nødsignaler 
Sikkerhet om bord

Oslo Sjøskole
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Radiokommunikasjon

En VHF-radio er en maritim radio/ båtradio. 

Med denne båtradioen kan du tilkalle hjelp fra andre                            
skip eller kyststasjon på land, dersom du trenger assistanse.  
Du kaller da opp nærmeste kystradiostasjon.                                      
Eksempelvis i Oslofjorden er dette Tjøme Radio. 

En VHF er det sikreste kommunikasjonsmiddel som finnes på sjøen.  

Kanal 16 er en internasjonal nødkanal som alle båter med VHF-radio, 
og Kystradiostasjoner skal lytte på. Derfor får du alltid kontakt med 
en kystradiostasjon eller andre båter i nærheten. Kanal 16 kan også 
brukes til å kalle opp andre båter.

Det finnes mange forskjellige utgaver av VHF apparat: Fastmontert i 
store båter, men også mindre håndholdte som rekker over litt kortere 
avstand. Fordi VHF-sambandet kan være en livsviktig måte for å få 
hjelp i en nødsituasjon, må man ta et sertifikat for å få lov å bruke det. 
Du kan ta VHF-sertifikat allerede fra du er 15 år.  

Til venstre ser du eksempel på en håndholdt VHF.

Hvis du ikke har VHF, men har mobiltelefon med dekning, kan du ringe etter hjelp på

120 – Kystradiostasjon (eks Tjøme Radio) kan tilkalle den hjelpen du har behov for fra 
          andre båter i nærheten, Redningsselskapet, politi, brann- eller ambulansebåt.
110 – Brann

113 – Ambulanse

112 – Politi

02016 - RS(+) 

23
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24 Sikkerhet om bord
Sikkerhet i små båter 

Havnepolitiet i Oslo eier den 50 fots store MS Vekteren, 
som er klar til redningstjeneste hele året. Den går i hele 40 
knop, har vannsprøyte som kan brukes ved brann, og lensemuligheter hvis en                                   
båt skulle få problemer med å ta inn vann. De passer også på naturen i Oslofjorden. 

Kun 1 person reiser seg i båten om gangen.

Hvis båten kantrer, hold sammen og bli ved båten. Vann leder kulde 
ca 20 ganger raskere enn luft, derfor er det lurt å klatre opp på 
båten, istedet for å ligge nede i vannet. Det er også lettere for andre 
båter å få øye på deg da.  
 
Avhengig av hva slags tur du skal på, er det nyttig å ha med: 

• Mobiltelefon i vanntett mappe. 

• Kompass og sjøkart.

• Varme og vindtette klær.

• En bøtte av metall (sink).

• Fyrstikker i en vanntett boks eller plastpose.

• Matpakke og drikke

• Førstehjelpsskrin.

• Lykt. 

CE-merking 

Et typegodkjenningskilt/ CE-merking, forteller deg mye om båtens 
egenskaper. Alle båter bygget etter 1998 og med skroglengde fra    
2,5 til 24 meter, skal være CE-merket.

Typegodkjent båt under fem meter                                                    
skal flyte hvis den kantrer og fylles med vann.

OBS! 

Maks vekt gjelder vekten av personer, bagasje og påhengsmotor. 

Er det dårlig vær, må man redusere antall personer og bagasje.

Lover og regler

De vanligste årsakene til at du blir bøtelagt på sjøen, er brudd på:

• Båtførerbeviset (ved kjøring med sertifikatpliktig båt)
• Påbudet om vest til alle om bord.

• 16 årsregelen.

• Sjøveisreglene.

• Manglende lys og lanterner etter solnedgang
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Test deg selv

1. Hvorfor er det viktig å sitte i småbåt?

 A) fordi føreren skal se                                 

 B) fordi det ikke blir så mye luftmotstand

 C) fordi båten blir stødig

2. Når noen skal bytte plass i en småbåt, må bare en reise seg av gangen.

 A) riktig              B) galt

3. Hvorfor skal dere bli ved båten hvis den kantrer?

 A) fordi det blir lettere å finne oss                                      
 B) fordi vi ikke vil miste båten

 C) fordi vi har størst sjanse til å overleve og bli funnet

4. Hva betyr det at en båt er typegodkjent?

 A) at den er testet, og vil holde seg flytende hvis den kantrer og fyller seg med vann
 B) at noen synes det er en fin båt
 C) at man kan ha med så mange personer man vil om bord

5. Når en båt er typegodkjent for fire personer, kan du alltid ha med så mange?
 A) nei, vær og mengde bagasje spiller inn

 B) ja, typegodkjenning er gjort av proffe folk

 C) ja, for båten vil flyte hvis den kantrer

25
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Vis hensyn til alle du møter

Oslo Sjøskole

26 Natur og miljø 

Vær bevisst på miljøet i skjærgården og ta        
ansvar for å ikke forurense.   
 
En av sjøvettreglene sier at du skal vise hensyn 
ovenfor andre og miljøet. Det betyr bl.a. at du 
skal sette ned farten der folk bader og der andre 
båter er fortøyd. 

Du må også ta hensyn til annen båttrafikk, f.eks. 
småbåter og robåter. Med miljøet menes hele 
skjærgårdsmiljøet: øyene, vannet, fuglene, 
fiskene og plantene. -Alle. 

Du er på besøk i skjærgården. Det er dyrene og 
plantene som lever her. Naturen klarer seg godt 
uten deg, men du klarer deg ikke uten naturen. 

Hvis du ikke tenker deg om kan du forurense og 
skade miljøet.  

Husk at støy også er en form for forurensing.
Flere små øyer og skjær langs kysten er sjøfugl-
reservater. Disse er tydelig merket med skilt. Det 
er ikke lov å gå i land eller komme nærmere enn 
50 m i fredningstiden (hekketiden). 

Fredningstiden er i perioden 15. april til 15. juli.
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Vis hensyn til alle du møter 27
Allemannsretten 
Allemannsretten er en norsk lov, som er en del 
av kulturarven vår, og som gjelder for utmark.

Den gir alle rett til å ferdes og oppholde seg fritt 
der de ønsker i naturen, uavhengig hvem som 
eier grunnen. Den gir oss også rett til å høste 
fra naturen, for eksempel saltvannsfisk, bær, 
sopp og ville blomster.  
 
Vær varsom med ild og husk forbudet mot 
å tenne bål i eller i nærheten av skog fra              
15. april til 15. september. Husk også at noen 
sjeldne arter av bær, sopp, blomster og fisk er 
fredet. Strandloven sier at alle har lov å gå i 
land, eller langs strandsonen.  
 
Overnatting eller telting må skje mer enn          
150 meter unna bebodde hus eller hytte. Hvis 
du skal ligge mer enn to døgn på samme sted, 
må grunneieren gi deg tillatelse. Dersom du er 
langt fra bebyggelse eller på høyfjellet, er det 
ikke nødvendig å spørre.  
 
Alle som bruker allemannsretten har plikt til å 
oppføre seg hensynsfullt og varsomt, slik at 
man ikke gjør skade eller skaper ulemper for 
andre:  
 
Det er viktig at vi rydder opp etter oss! 

Strandliv, strandlov og allemannsretten
Natur og miljø

Lett å ta fergen ut til øyene 
Viste du hvor enkelt det er å reise ut til   
øyene i Oslofjorden for å bade og kose seg? 
 
For deg som bor i Oslo er øyene i Indre Oslo- 
fjorden et av de nærmeste friluftsområdene.  
 
Oslofergene til øyene går fra Akerbrygge hele 
året. Buss og T-banebilletten gjelder også på 
ferga. Det går også hurtigbåt ut til Håøya, fra 
slutten av april til oktober.   
 
Om sommeren er det mange mennesker som 
besøker øyene. Vi anbefaler deg å reise ut til 
øyene også om høsten, vinteren og på våren. 
Da kan du ha øyene helt for deg selv. På 
Langøya og Håøya kan man overnatte med 
telt. 

Vi garanterer en flott naturopplevelse bare     
10 minutter fra Oslo Sentrum.  
 
God tur!!
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Fiskemåke

Terne

Laksand

Havørna 
 
I Oslofjorden hekket det havørn ved Hankøsundet 
i Østfold frem til 1882. Den kom tilbake etter 126 
år, og da til Drøbaksundet, en 27 kilometers flytur 
fra Oslo sentrum. I 2014, for andre året på rad, har 
havørnparet som har reir ute på Håøya fått unger. 
Frogn kommune har nå innført ferdselsforbud for å 
verne dem.
 
Havørna er en av fire norske fuglearter på den inter-
nasjonale «rødlisten» over globalt truede fuglearter. 
I Norge er den ikke truet, men den er likevel fredet.  
 
At en fugl står på rødlisten, betyr at den er i 
faresonen for å bli utryddet. Av andre fugler              
i Oslofjorden som står på rødlisten, finner du også     
Hettemåke og Makrellterne. 

Hvor mange fuglearter kjenner du til, og kan du 
komme på noen vi ikke har skrevet opp på disse 
sidene? 
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Ærfugl

Sildemåke Hettemåke

Hvitkinngås

Gråhegre Tjeld

Siland

Kvinand

SkarvKanadagås

Gråmåke

Stokkand
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Helt siden plasten ble tatt i bruk tidlig på 50-tallet, har den skapt et økende miljøproblem. Enorme 
mengder plast havner hvert år i havet og brytes svært langsomt ned. 
 
Når du har lest dette kapitlet, skal du vite hva en plastikkøy er, hvor de befinner seg og hva de 
består av. I tillegg skal du kjenne til utfordringene vi har for å løse dette enorme miljøproblemet.

Hva er en Plastikkøy

I Stillehavet mellom USA og Japan har det dannet seg flere ”øyer” av plastavfall, som i areal er   
flere ganger større enn Norge! Plastbitene blir holdt fanget i vannstrømmene, fordi havstrømmene 
flyter rundt i en slags sirkel. Foreløpig er det fem steder hvor havstrømmene skaper opphoping av 
plast, men forskere frykter at vi i fremtiden kommer til å få flere. 

Hvor kommer søppelet fra 
Bitene av plast kommer fra hele verden. Alle land som har en kystlinje eller elv, der søppel eller 
plastbiter kan blåse eller vaskes ut i havet, er en kilde. Plast brytes langsomt ned, og mye av    
plasten forsvinner ikke selv om partiklene blir svært små. Man regner med at ca. 15% av plas-
ten som havner i havet flyter, ca. 70% blir liggende på havbunnen, mens resten legger seg langs 
strendene. Så når vi ser mye søppel på strendene, er dette bare toppen av søppelberget.

Plastikkøyene i Stillehavet 

Oslo Sjøskole
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Livsfarlig for både mennesker og dyr  I Stillehavet har forskerne 
funnet fugler med opptil fem 
hundre biter av plast i magen! 
Foreldrene vender tilbake til 
redene med store mengder 
plast som de fôrer ungene 
med. 
 
Hvaler, seler og store           
fisker drukner i fiskenett, eller 
svelger hele plastposer og blir 
kvalt. 

Sjøotrer, reker og krabber 
dør etter å ha viklet seg inn i 
de samme plastposene. Selv 
maneter er funnet med store 

mengder plast innvendig.

Hva kan du, eller klassen din  
gjøre for å bidra til å redusere 
dette problemet? 

Oslo Sjøskole

Plastsøppelet blir brutt ned til ørsmå plastbiter, kalt mikroplast, 
på grunn av solstråling. I havet skaper disse livsfare og sto-
re helseproblemer for sjøfugl, sjøpattedyr og fisk, som tror at 
plastbitene er mat.  
 
Søppelet de får i seg har ingen næringsverdi og kan kvele 
dyret, gi fordøyelsesproblemer, indre skader og føre til forgift-
ning. De kan også få i seg plasten ved at de spiser et annet 
dyr, som tidligere har inntatt plast. 

Gjennom sjømaten vi mennesker spiser, kan miljøgiftene i 
plastpartiklene også ramme oss. Dette er allerede påvist i 
Norge.  
 
For 60 år siden var det vanlig å finne seks-sju miljøskadelige 
stoffer i norske kropper. Nå ligger tallet på 200-300 stoffer.  
 
Problemet med plastikkøyene øker i en voldsom fart. Derfor 

har gjenvinning av plastemballasje stor miljøgevinst. For hvert 
kilo plast som gjenvinnes, spares to kilo råolje.  
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Det har de siste årene blitt kjent at Mikroplast ikke bare stam-
mer fra marint søppel. Mikroperler blir faktisk brukt i hundrevis 
av forskjellige hygiene-og skjønnhetsartikler (inkludert tann-
krem, barberskum, dusjsåpe og skrubb) -Et enkelt produkt kan              
inneholde flere tusen mikroperler. Renseanlegg er ikke desig-
net for å filtrere disse små plastkulene fra avløpsvann, derfor 
vil noen mikroperler fortsatt være til stede i avløpsvannet, når 
det sendes ut fra renseanlegget. 

Bekjemp mikroperlene  
På nettsiden beatthemicrobead.org kan du laste ned den 
gratis appen ”BEAT THE MICROBEAD”.  
På den kan du se hvilke produsenter og produkter som 
fremdeles benytter mikroperler i sine produkter. Dette 
gjør det lettere for deg å ta gode valg når du handler i 
butikken, samt unngå å forurense mot din egen vilje.  

Bli med på Strandryddedagen  
Strandryddedagen er en årlig, landsomfattende miljø-      
begivenhet der folk rydder alle Norges strender frie for plast 
og søppel. Det begynte i 2011 og har siden vokst hvert år. 
Meld deg eller klassen på, på nettsiden holdnorgerent.no

Hva kan du gjøre for et bedre miljø32 Natur og miljø
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illustrasjon Sigrid Skoglund. NILU.no

Oslo Sjøskole

    

1. Hva er en plastøy?

 A) et flytende plastfjell
 B) et område hvor det flyter mye plastsøppel
 C) et verktøy man bruker for å reparere fendere

2. Hva er største fordelen med å resirkulere plast

 A) det er ingen fordeler

 B) man reduserer behovet for ny plastproduksjon, og sparer miljøet. 

 C) du får billigere søppelavgift

3. Hvor lenge siden er det vi startet produksjon av plast

 A) ca 60-70 år

 B) ca 450 år

 C) plast har alltid eksistert i naturen

4. Hva er mikroperler?

 A) det er luftbobbler som oppstår når solstråling treffer plastflasker i kaldt vann
 B) det er små naturperler fra skjell man finner i Det Nordlige Stillehavet
 C) små plastkuler som benyttes i noen typer tannkrem og skjønnhetsartikler.
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Oslo Sjøskole 

34
1. Hva slags farger bør det være på redningsvester og flytevester?
 A) redningsvester og flytevester bør ha farger som er tilpasset miljøet i skjærgården
 B) begge vesttypene bør ha duse farger som går mest mulig i ett med sjøens overflate
 C) alle former for flytehjelp bør ha farger som er godt synlige på sjøen

2. Hvilken bekledning vil holde best på varmen dersom du skulle være uheldig å falle i sjøen?

 A) bomull innerst og vann/vindtett ytterst

 B) ull innerst og vann/vindtett ytterst

 C) ulltøy

3. Hva betyr fallende trykk på barometeret?

 A) fallende trykk på barometeret betyr at et lavtrykk har passert, og at  det er godt vær i       

               vente

 B) fallende trykk på barometeret betyr at et høytrykk er underveis

 C) fallende trykk på barometeret betyr at et lavtrykk nærmer seg, og at det kan bli uvær

4. Hvor langt kommer du, hvis du kjører 5 knop i 1 time?

 A) 5 nautiske mil

 B) 0.5 nautiske mil

 C) 50 nautiske mil

5. Hvorfor har vi sjøveisreglene? 

 A) vi har sjøveisreglene for at mindre barn skal lære regler om det å være på sjøen

 B) sjøveisreglene er laget for at det skal være regler for veiene på sjøen

 C) sjøveisreglene har vi for å forebygge sammenstøyt og trygge trafikken

6) Hva betyr dette kartsymbolet?  

 A) skvalpeskjær  B) båe eller grunne  C) vrak farlig for seilasen

7. Du nærmer deg en stake som er svart og rød. På hvilken side skal du passere?

 A) på styrbord side

 B) du kan passere på begge sider

 C) på babord side

Test deg selv 
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9) Hva betyr det at en fugl står på Rødlisten?

            A)  at den tilhører rødstjertfamilien 

            B)  at den lever av røde bær, som rips og tyttebær      

            C)  at den er nært truet for utrydding

10) Hvordan skal du kjøre i et trangt sund/ trang lei?

            A) midt i leia

            B) til babord i leia

            C) avpasse farten og holde til styrbord i leia 

11) Hvem må ha båtførerbeviset?

            A)  alle som er født i 1979  eller tidligere.               

            B)  alle som er født i 1980, eller senere. 

12) Når skal lanternene være tent?

            A) hele døgnet

            B) om natten

            C) når solen har gått ned og ved dårlig sikt 

13.) Å vinke med armene opp og ned, er et internasjonalt godkjent nødsignal

            A)  riktig 

            B)  galt

En fender eller en blåse er en 

kule eller sylinderformet 

oppblåsbar “ballong” 

i mykplast. Denne 

henger man 

på båter eller 

skip for å beskytte 

mot støt og skraping, mot kai eller andre fartøyer. 

8. Hva betyr dette skiltet? 

  A) havnevesenet eller brovakt nåes på VHF arbeidskanal 5
  B) bare lov med fem personer i båten

  C) max hastighet 5 knop
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En sjakkel er en jern- eller stålbøyle med løs 
bolt som brukes til skjøting av kjetting eller til 
å feste blokker, kroker, rigg o.l. til kjetting, tau 
eller wire.
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Akterut – bak på båten.

Ankringsutstyr – utstyr for å holde båten fast

f.eks.dregg.

Akterspeil – den bakre ”veggen” på båten.

Babord – venstre side på båten når du står bak og 
ser forover.

Baute – seiluttrykk: vende mot vinden.

Båe – en grunne, merket med + og et dybdetall i 
kartet.

Dregg – lite sammenleggbart anker.

Dybdetall – tall i kartet som viser hvor mange    
meter det er til bunnen.

Faste sjømerker – merker som er festet på bunnen 
eller på et skjær, f.eks. jernstang, fyr.

Farvann – områder der båtene kjører.
Flytende sjømerker – merker som flyter og er     
festet til bunnen med en kjetting.

Fokk – seilet som er foran masten.
Forut – foran på båten.
Fritidsbåter – båter som brukes til ferie og fritid.
Fyr – sjømerke som har lys om natten for å vise 
vei, og ved nedsatt sikt. 

Grunne – stein/fjelltopp som ligger under vann og 
er farlig for båttrafikken.
Grønn stake – flytende grønt sjømerke.
Hekkbølge - stor bølge laget av båt.

Hekketid – tiden om våren når fuglene har egg og 
unger.

Hovedretningspil – pil i kartet som viser på hvilken 
side av båten vi skal ha de grønne og røde stak-
ene.

IMO - International Maritime Organization.

Jernstang – fast sjømerke med veiviser på toppen.
Kjøl – plate/finne under båter, særlig seilbåter.

Knop – mål for fart på sjøen: nautisk mil/time.

Krysse – når seilbåter seiler sikksakk mot vinden 

Lanterne – lys på båten om natten. Skal være tent 
fra solnedgang til soloppgang, og ved dårlig sikt. 

Leia – steder hvor båtene blir anbefalt å         
kjøre/ farvann med mye båttrafikk.
Lense – ta vannet ut av båten; ved seiling: seile 
med vinden aktenfra.

Lenseutstyr – utstyr for å ta vannet ut av båten, 
f.eks. øsekar, pumpe.

Lykt – se fyr.    
Manøvrere – ro/styre en båt.

Midtgrunnemerke – flytende sjømerke som      
markerer toppen av en grunne. Kan passeres på 
alle sider.

Nautisk mil - 1852 meter.

Nyttefartøy – båter som har en jobb å gjøre, f.eks. 
ferger, fiskebåter, slepebåter.
Rigge – gjøre klar og heise seil.
Rød stake – flytende sjømerke som er rødt.
Sjøfuglreservat – område som er fredet i           
hekketiden (15 april – 15. juli) for å verne sjøfu-
glene. Oftest på små øyer og skjær.

Sjømerke – utstyr for å vise vei på sjøen.

Skvalpeskjær – grunne rett under overflaten.
Spesialmerke – gult flytende sjømerke for å merke 
f.eks. badeplass.

Styrbord – høyre side av båten når du står bak og 
ser forover.

Typegodkjenning – CE – merking av fritidsbåter.

Vikemanøver – svinge eller endre farten for å     
unngå kollisjon.

Øsekar – utstyr for å lense båten.

Åregaffel – det man legger årene i på kanten av 
båten når man skal ro. 

Ordliste

Oslo Sjøskole 
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Utsnitt fra sjøkart 401 gjengitt med tillatelse nr. A703/11 av Statens Kartverk Sjø. Foto i heftet eies av Oslo Sjøskole, med mindre det     
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På Oslo Sjøskole som ligger på Hovedøya, 

lærer du grunnleggende kunnskaper 

og praktiske ferdigheter om ferdsel på sjøen. 

Når du har gjennomført sjøvettskurset hos oss, håper vi 

du har fått respekt for det å være på sjøen, slik at du kan 

ta vare på deg selv og andre -  

 

 

 

Les mer om oss på vår nettside  

www. sjoskolen.gs.oslo.no

og følg oss på facebook  

Velkommen til Sjøskolen!


