
Kopparverkets IF, bakgrundsmaterial, teoriunderlag för 

båtförarbevis 

Frågeformuläret finns i vårt bokningssystem och bygger på 

underlaget nedan. Svaren på samtliga frågor framgår ur texten.  

Underlagets rubriker är: 

Uthyrningsregler Askladden 435 

Knähaken 

Några sjövettsregler 

Regler på sjön 

Sjömärken 

Utmärkning av fiskeredskap 

Frågorna är utformade som flervalsfrågor där det kan vara fler än 

ett rätt svar. För att kvalificera sig till den praktiska delen, att 

hantera båten, krävs det att minst 80% av svaren är korrekta. 

Enbart de svarsalternativ som du anser vara rätt skall markeras. 

 

Uthyrningsregler för Askladden 435 
 

1. Båten kan endast hyras av anställda på Kemira Kemi AB samt medlemmar i 

Kopparverkets IF. Förutsättning är att man är fyllda 18 år samt har tagit förarbevis för 

båten. 

2. Bokning av båten görs via Kopparverkets IF bokningssystem. Bokning kan ej göras 

utan giltigt båtförarbevis 

3. Båten hyrs i perioder på 3 tim med maximalt 9 tim per dag 

4. Nyckel till Knähakens fritidshamn, föreningens bod samt båten kvitteras ut i vakten. I 

samband med detta fyller man i en blankett som anger vilka personer som kommer att 

vara med på båtturen. 

5. I föreningens bod finns det livvästar, ekolod samt kompass. Det är krav på användning 

av livvästar för samtliga som vistas i båten. Båten är avsedd för fyra personer. 

6. Kostnaden per timme uppgår till 30kr exklusive bensin. Det åligger hyrestagaren att 

fylla tanken efter dagens användning. Ifall detta inte sker görs detta via uthyraren som 

då har rätt att debitera dubbla kostnaden för påfylld bensinmängd. Vid upprepad 

misskötsel av bränslepåfyllning eller vägran att betala för bränslepåfyllnad genom 

uthyrarens försorg stängs hyrestagaren av från framtida nyttjande av båten. 



 

7. Hyrestagaren skall alltid övertyga sig om att bränsletanken är full. Detta med tanke på 

ifall uthyraren inte haft möjlighet att kontrollera nivån i tanken innan ny hyrestagare 

skall ge sig ut. 

8. Hyrestagaren kan utan kostnad avboka hyrd tid senast två timmar innan 

hyresperiodens början. 

9. Maxhastigeten i Knähaken är 3 knop vilket gäller både vid ut- och inpassage. 

10. Det är inte tillåtet att köra in i eller fotografera anläggningar i Kopparverkshamnen 

11. Det är inte tillåtet att åka över till danskar hamnar. 

12. Ifall det råder dimma eller blåst kring 8 m/s eller däröver får båten ej lämna Knähaken. 

13. Om väderförhållanden under uthyrningsperioden försämras påtagligt (stark vind, 

dimma etc) skall båten omgående återvända till Knähaken 

14. Båten skall förtöjas på sin ordinarie plats, tänk på att placera fendrarna rätt samt att 

förtöjningslinorna ej är för spända. Stormförtöjning skall alltid appliceras. 

Utombordsmotorn skall parkeras i upplyft läge så att propellern är ovanför vattenytan.  

15. Det är inte tillåtet att rensa fisk i båten. Rensning av fisk kan göras i Knähakens hamn 

som förfogar över ett eget rensbord beläget i den inre delen av hamnen. Eventuellt 

fiskrens kan dumpas i vattnet vid pirens västligaste punkt alternativt får tas med hem 

och läggas i tunnan för matavfall. 

16. Båten skall rengöras/spolas av efter avslutad seglats. Vattenslang finns i anslutning till 

kajplatsen. På vintern finns inte tillgång till vatten ute vid bryggan och vid rensbordet. 

       

 

 

Knähaken/Kopparverkshamnen 

Knähaken är dels ett naturreservat samt även en privat fritidshamn som ligger söder om 

Kemiras industrianläggning. Knähakens hamn är ett inhägnat område dit obehöriga ej har 

tillträde. Området är försett med en låst grind och medlemmar som har tagit båtförarbevis 

samt skall nyttja fritidsbåten måste kvittera ut nyckeln till området i Kemiras portvakt. Inom 

området finns det en pittoresk stugby som har tillgång till gemensam toalett/dusch och 

sopsorteringsstation. Kopparverkets IF äger en bod i den övre delen av området där vi 

förvarar flytvästar, ekolod etc. Vidare finns det en gemensam brygga och även rensbord, i den 

inre delen av hamnen, för rensning av eventuellt fångad fisk. Det ät inte tillåtet att kasta 

fiskrens i hamnen. Fiskrens kan kastas längst ut i väster mot kopparverkshamnen. Båten skall 

alltid förtöjas vid sin ordinarie bryggplats. Både fendrar och stormförtöjning skall användas. 

Vidare är det varje brukares skyldighet att fylla upp båtens bränsletank. Tänk på att kolla 

tanken även innan du ger dig ut med båten. På väg ut mot sundet passerar man den yttre delen 

av Kopparverkshamnen som ägs av Kemira. Det är inte tillåtet att köra in i 

Kopparverkshamnen där det råder både fiske- och fotograferingsförbud. Inom Knähakens 

naturreservat pågår under årets alla månader i viss utsträckning nöjesdykning och då speciellt 

i området sydväst om naturistbadet. Dykarrangören påkallar uppmärksamhet genom att 

placera ut signalflagga A i dykområdet. Det innebär att man bör hålla minst 100 m avstånd till 

dykområdet. 



Några sjövettsregler (= sunt förnuft) 

1. Gott omdöme 

 Båten ska vara avsedd för ändamålet 

 Meddela alltid ditt resmål och din beräknade ankomst/återkomst 

 Håll alltid god utkik 

 Var varsam med farten 

 Lyssna till väderleksutsikterna 

 Använd flytväst 

2. Hänsyn 

 Sakta farten vid bryggor och i hamn, max 3 knop 

 Undvik badstränder och badande 

 Respektera yrkesfiskarens redskap och fångstplatser 

 Framhärda aldrig om en mötande båt ej väjer 

 Kasta ej sopor över bord (tex plastpåsar, ölburkar, flaskor. Detta kan medföra 

propellerskada och skadar även miljön) 

3. Hjälpsamhet 

 Ser du något misstänkt, se efter 

 Neka aldrig någon hjälp med drivmedel eller bogsering 

 Observerar du nödsignaler, måste du omedelbart bege dig till de nödställda 

4. Riktig utrustning 

 Alla ombord ska ha flytväst/livväst 

 Båten ska vara utrustad för ditt ändamål 

 Båten ska vara utrustad med brandsläckare 

 Du ska vara varmt klädd 

 Medtag regnkläder 

 Alkoholhaltiga drycker får EJ medtagas 

 

5. Nykterhet 

 På sjön gäller samma lagar som på land när det gäller rattfylleri 

 Nykterheten är ett oundvikligt krav i våra trafikerade vatten 

 Vid onykterhet, avsäger sig försäkringsbolagen allt ansvar 

 Du ska neka onykter person att följa med 

6. Kunskap 

 Kunskap är makt 

 Du måste känna till erforderliga lagar och förordningar i ditt vatten 

 Skaffa dig kännedomom rådande fiskeinskränkningar 

 Skaffa dig kännedom om farliga strömmar 

 Lär dig läsa sjökort 

 Lär dig att segla efter kompass 

 Lär dig känna din båt och motor 

 

 



Regler på sjön 

1. Rätt till väg 

 Maskindrivet fartyg måste väja för allting 

 Segelfartyg ska väja för allt utom motordrivet fartyg i samma klass 

 Fiskefartyg ska väja för de fartyg som är begränsade av sitt djupgående och 

inte kan väja. 

2. Vad är vad 

 Alla fartyg utom maskindrivet fartyg, har svarta signalfigurer i form av klot 

och trianglar i olika kombinationen – UNDVIK DESSA. De är för stora för dig 

 Alla fartyg utom maskindrivna under 50 m längd, har fler än 1 topplantern – 

UNDVIK DESSA. De är för stora för dig 

3. Manöver 

 Stora fartyg har svårt att stoppa eller väja. Ett fartyg lastat med 25 000 ton, 

behöver ca 3 km på sig för att stanna och ca 600 m för att reagera på gir. 

 Stora fartyg åstadkommer stora svallvågor – STÄVA DESSA, ta dom med 

fören först.  

 Håll god avstånd till stora fartyg och väj i tid. 

4. Öresund 

 Öresund och 4 andra områden i Sverige är klassade som ”Trafikseparerat 

område” (enkelriktat). Norrgående trafik går på svenska sidan och södergående 

trafik går på danska sidan. Trafiksystemet består av 3 områden: Separeringszon 

eller linjen, enkelriktade trafikstråk och kustzonen. Trafiken i systemet regleras 

av ”Regel nr 10” i internationella Sjöfartsförordningen, som säger följande: 

 Fartyg under 20 meter eller segelfartyg, får ej hindra den säkra 

genomfart för fartyg som befinner sig i systemet (2, se bild) 

 Fartyg under 20 meter, ska använda kusttrafikzonen (1, se bild) 

 Ankring i systemet är inte tillåten 

 Fisket i systemet är i princip inte förbjudet, men du får ej lägga nät 

 In- och utgående i systemet, bör ske vid ändarna av systemet. (5, se 

bild) 

 Omkörning i systemet bör göras med största försiktighet 

 Färd mot angiven färdriktning är absolut förbjuden och kostar 

höga böter 

 Om systemet ska korsas, måste det ske i 90 graders vinkel (3 och 4, se 

bild) 

 Den som korsar systemet, har absolut ingen rätt till vägen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sjömärken 

Sjömärke. Sjömärken är fyrar, båkar, kummlar, stångmärken, tavlor, märken, 

bojar och prickar. Dessa är utsatta av sjöfartsverket för att utmärka farleder och 

grund. 

Lateralmärken utmärker utkanterna av en farled. Det finns babordsmärken och 

styrbordsmärken. Babordsmärkena är röda och har platt topp, styrbordsmärken är 

gröna och har spetsig topp. 

  

Kardinalmärken utmärker sjöfartshinder. Det finns nord-, syd-, väst- och 

ostmärken, de står norr, söder, väster och öster om hindret. Kardinalmärkena är 

mönstrade i svart och gult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mittledsmärke 

Mittledsmärke, är ett märke placerat med säkert djup på ömse sidor. De är vertikalt vit- och 
rödrandiga. 

 

Punktmärke 

Punktmärke, är ett märke som är placerat direkt på ett grund eller hinder som har begränsad 
utbredning. Det är svarta märken med minst ett rött horisontellt band, ibland kallade BRB (Black-
Red-Black). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specialmärken 

Är inte till för navigering utan anger gräns för område eller indikerar var det finns kabel eller 

liknande. De är gula till färgen. 

 

 

 

Navigationsljus 

 

 
 

Navigationssljus används inom luftfart och sjöfart för att synliggöra en farkosts typ, färdriktning 

och storleksklass för andra farkoster för att i första hand undvika kollisioner. På fartyg och båtar 

benämns de också skeppsljus, till den del de förs under gång för att visa kurs för gångljus. 

Lamporna som används kallas ofta lanternor 

 

Signalflagga A 

Denna flagga betyder "Dykare är i vattnet". Signalflagga A ska enligt svensk lag vara hissad när 

man dyker från båt. Dyker man från land är det inget lagkrav men självklart en bra försäkring.  

 

 

 



 

Utmärkning fiskeredskap 

. 

 



Några Sjötermer

 

 

Akter eller akterskepp  Den bakre delen av båten 

Babord   Vänstra sidan av båten eller åt vänster  

   när man vänder 

Bog   Båtsidorna på ömse sidor om förstäven 

Bäring   Riktning i förhållande till norr 

Distansminut  (Nautisk mil) Längdenhet på sjön. 1 distansminut = 1852 m 

För eller förskepp  Den främre delen av båten 

Förtöja   Att göra fast en båt vid brygga eller boj 

Gira   Att ändra kurs 

Knop   Hastighet på sjön. 1 knop = 1 distansminut/timme 

Kurs   Färdriktning 

Lovart   Det håll VARIFRÅN vinden blåser 

Låring   Båtsidorna på ömse sidor om akterstäven 

Lä   Det håll ÅT VILKET vinden blåser 

Länsa   Att ösa en båt (tömma på vatten) 

Styrbord   Högra sidan eller åt höger när man vänder 

Väja   Manövrera med gir eller fartändring, för att 

   undvika en kollision 


