
SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY • SEGUNG OCH MTSPORT l FINLAND 

Besiktningsinta 2017-1 

Förändringar i fordringarna i gruppen "NÖDSIGNALER" 

Rubriken " NÖDSIGNALER blir MEDEL FÖR NÖDANMÄLAN" i och med att tyngdpunkten övergår till 

elektronisk utrustning 

De nya besiktningsreglerna för medel för nödanmälan baserar sig på Gränsbevakningens undersökningar 

och baserar sig på "HJÄLP-Båtfararens instruktioner för nödanmälan". Instruktionshäftet publiceras på 

Vene 17 Båt mässan. 

l praktiken uppfyller tidigare fordrade utrustningar även i framtiden besiktningskraven, men nu kan man 

även få båten besiktigad utan pyroteknisk utrustning. Nödanmälan innehåller tre grundelement, som är 

basen för utrustningskraven BEGÄRA HJÄLP, KOMMUNIKATION samt LOKALISERING. 

Kraven på medel för nödanmälan 

Klass 1 alternativ A: 

VHF-DSC fast monterad, EPIRB (obs radiolicens, batteriets datum), mobiltelefon, väderbeständigt skyddad, 

med laddare, 1 LED-bloss med reservbatterier, 2 Orange rök 

ELLER 

Klass 1 alternativ B: 

VHF fast monterad, DSC-funktion rekommenderas, 4 Röda fallskärmsraketer, signalpistol ersätter 2 Röda 

raketer, 4 Röda bloss, eller 1 LED-bloss med reservbatterier och 2 Röda bloss, 2 Orange rök 

Rekommenders ytterligare: Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad, med laddare 

Klass 2 alternativ A: 

VHF-DSC fast monterad, mobiltelefon, väderbeständigt skyddad med laddare, 1 LED-bloss med 

resevbatterier eller 4 Röda bloss 

Rekommenderas ytterligare: EPIRB (obs radiolicens,batteriets datum), 4 Röda fallskärmsraketer, 

signalpistol ersätter 2 Röda raketer, 2 Orange rök 

ELLER 

Klass 2 alternativ B: 

VHF fast monterad, OSC-funktion rekommenderas, 4 Röda fallskärmsraketer, signalpistol ersätter 2 Röda 

raketer, 4 Röda bloss eller 1 LED-bloss med reservbatterier och 2 Röda bloss 

Rekommenderas ytterligare: Mobiltelifon, väderbeständigt skyddad med laddare 
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Klass 3 alternativ A: 

Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad med laddare, VHF-DSC fast monterad, vid färder utomskärs (obs 
radiolicens), 1 LED-bloss med reservbatterier eller 2 Röda bloss 

Rekommenderas ytterligare: 2 Röda fallskärmsraketer, 2 Röda bloss 

ELLER 

Klass 3 alternativ B: 

2st Röda fallskärmsraketer, 2st Röda bloss eller l LED-bloss med reservbatterier 

ELLER 

4st Röda bloss 

ELLER 

2st Röda bloss och l LED-bloss med reservbatterier 

Rekommenderas ytterligare: Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad och VHF 

Klass 4: 

Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad med laddare rekommenderas, 1st LED-bloss med reservbatterier 
eller 2 Röda bloss i skärgården 

l klasserna 1B, 2B och 3B bör giltighetstiden för den pyrotekniska utrustningen vid besiktningen vara inom 
tillverkarens angivna giltighetstid. 




