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Indledning.
- ”Vi siger lidt populært, at de fleste ulykker sker, fordi folk glemmer at se ud af vinduet. Den stigende
mængde af information gennem alt fra radar, satellit, AIS, elektroniske søkort og papirkort giver simpelthen
overload af informationer og stress. Der er behov for større fokus på brugervenlighed og pædagogik”,
fortæller Martin John, der er synschef i Søfartsstyrelsen, til fagbladet Ingeniøren.
På et togt til Middelhavet i 2005 med vores stålketch, mødte min hustru og jeg, i en fransk havn, et ældre
britisk ægtepar midt i firserne, som sejlede rundt i Nordfrankrig med en lille motorbåd. Som det jo ofte går
blandt os søfarere i fremmede havne, finder vi sammen om aftenen i en kahyt, river proppen af en flaske,
finder lidt snacks frem, og lytter til hinandens fortællinger fra de syv have.
Denne ældre herre kunne berette, at han hele livet havde sejlet som navigatør i den britiske flåde, og brugt
al sin fritid på at sejle sammen med sin ægtefælle i deres sejlbåde. Han fortalte, at han som ganske ung
mand havde gjort tjeneste i Indokina da 2. verdenskrig sluttede, og at han og en kammerat havde besluttet
at sejle hjem til de britiske øer i en 18-fod sejlbåd, som de havde fået fingrene i. Udstyret med et kompas
fra en skrotplads for krigsskibe og et søkort fra en ophugget redningsbåd (et af dem hvor verden er inddelt i
fire små kort), lykkedes det de to unge mænd at navigere hjem til Storbritannien.
Den dag forstod jeg endelig fuldt ud, at sikker navigation ikke alene er et spørgsmål om kostbare
elektroniske instrumenter og high tech udstyr, men om solide færdigheder og sund fornuft hos
navigatøren.
Det samme gælder jo f.eks. også for musikinstrumenter: Hvis du ikke, har evnerne, ikke har modtaget seriøs
undervisning og ikke har trænet i mange timer, hjælper det ikke på resultatet at du køber en Stradivarius
violin til 3 mio. kr.
Forudsætningen for at navigere sikkert ved anvendelse af en GPS-søkortplotter er, at du kan håndtere
grundlæggende navigation på niveau med mindst Duelighedsbeviset for Fritidssejlere. Det handler om at
opdage fejl i tide og handle fornuftigt inden der sker ulykker.
Eller sagt på en anden måde: Det skal være dig der sejler med elektronikken, og ikke elektronikken der
sejler med dig.

Nærværende tillæg til lærebogen ”Duelighedsprøven for Fritidssejlere”
er baseret på over 200 mails om emnet e-navigation fra fritidsskippere
i foreningen Duelighedsklubben.
Jeg har klippet de indkommende informationer sammen med mine
egne erfaringer efter bedste evne.
Tak venner, det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer!
Skriv til mig hvis der er noget der skal gøres bedre.
Glade sejlerhilsner 
DUELIGHEDSKLUBBEN
Benjamin Kristensen
redaktionen@duelighed.dk
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Generelt om navigationshjælpemidler i fritidsskibe.
Navigationsinstrumenterne har til formål at supplere navigatøren med oplysninger, således at fartøjet
sikkert kan føres frem gennem vandet. Ifølge søvejsreglerne er disse instrumenter ”hjælpemidler”.
For at få et overblik vil vi her nævne de mest almindelige navigationshjælpemidler i fritidsskibe:
Positionsbestemmelsesudstyr: Papir søkort, Elektronisk søkortsplotter (GPS), VHF-radiopejler, azimutspejl
(pejleanordning til kompasset), pejlekikkert, sekstant +tabel+ur
Observationsudstyr: Radar, AIS, ekkolod, kikkert
Sejladsplanlægning og gennemførelse: Magnetkompas, fluxgatekompas, gyrokompas, GPS-kompas, log,
selvstyrer, søkortplotter, papirsøkort, lod
Kommunikationsudstyr: HF/MF-radio, VHF-DSC radio, NAVTEX, mobiltelefon, satellit telefon
Sikkerhedsudstyr: EPIRB, SART, PLB, håndbåren VHF-radio, AIS-MOB
Det er skipperen som afgør, hvilke navigationshjælpemidler der er nødvendige for, at en sørejse kan
foretages uden fare for menneskeliv, materiel og havmiljø, og det er skipperen som må stå til ansvar, hvis
der sker ulykker, som følge af at fartøjet er udstyret forkert, eller at udstyret er brugt forkert.

En plotter er et instrument, hvor et
elektronisk søkort kan indlæses i
plotterens elektroniske hukommelse. I
nogle tilfælde preloaded ellers med et
hukommelses kort,.
Plotteren tilsluttes desuden med
forskellige data signal givere f.eks. GPS
antenne, Vindinstrument, Lod, Hav
temperatur,Ror position, Sensorer på
motor, o.m.a., på basis af disse data
kan plotteren beregne og vise en
mængde informationer på skærmen.

Alt i alt et super instrument der kan meget mere end at plotte din position, og som har gjort navigationen
blandt os fritidssejlere langt mere sikker end tidligere.
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Ikke alle plotters har en GPS antenne indbygget, men alle har en GPS data dekoder indbygget. Mange
kræver en ekstern GPS antenne, bedst anbragt over dæk med fri sigt til hele himmel hvælvet. Er det en
plotter med indbygget GPS antenne, fungerer den ofte dårligt under dæk.
Der kan være flere instrumenter der behøver GPS data og er disse sammenkoblet i et eller andet netværk
og hver enhed desuden har tilsluttet sin egen GPS antenne bliver systemet forvirret. Ofte kan dette
problem klares i opsætningen af instrumenterne så man kun monterer en GPS antenne.
Der kan være en stor sikkerheds fordel i at have redundante systemer ombord.
F.eks. Et system bestående af Plotter og AIS Rx/Tx der deles om samme GPS antenne, og et helt adskilt
system f.eks. VHF radio med AIS modtagelse som har egen GPS antenne.
Svigter et system kan man stadig se sin position på det andet. Selvfølgelig skal redundante kredse strøm
forsynes separat.
Plotteren kan kun vise beholdne kurs såfremt båden bevæger sig over grund. Ligger båden fortøjet eller
stille, vil skibssymbolet dreje sig i flere retninger og vise forskellige kompasretninger. Så strengt taget viser
det trekantede symbol kun bådens position på søkortet.
Hvorvidt dette stemmer med virkeligheden afhænger af bl. a. af søkortets rigtighed, unøjagtigheder i
positions beregning, tidsforsinkelser i hele systemet, bådens hasighed, m.m.
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Teknologien bag GPS-positionering.
GPS systemet er et meget præcist navigationssystem, som kan oplyse, hvor man nøjagtigt befinder sig hele
kloden rundt. GPS står for Global Positioning System. Det betyder verdensomspændende positions system.
Systemets positionsberegninger bygger på radiosignaler udsendt
fra satellitter.
Der er altid satellitter synlige uanset hvor på Jorden man
befinder sig, men i praksis er GPS-modtageren justeret til kun at
acceptere signaler, som den modtager i en højdevinkel på
mellem 10° og 70°. Radiosignaler fra satellitter uden for dette
vinkelområde giver for usikre resultater, og de fleste modtagere i
dag udvælger automatisk de tre satellitter indenfor
vinkelområdet, som egner sig bedst til positionsberegningen.

Populært sagt sender satellitterne et radiosignal med satellittens nøjagtige position (vinkelret over
jordoverfladen) og tidspunktet for afsendelsen af radiosignalet. Satellitterne har indbygget et meget
nøjagtigt atomur.
GPS modtageren ombord på båden har også indbygget et meget nøjagtigt ur, og kan nu kalkulere afstanden
til satellitterne ud fra den tid radiosignalet har været undervejs, og beregne en cirkulær stedlinje på
jordoverfladen, hvor fartøjet kan befinde sig. Beregningen af 2 satellitters data giver 2 punkter på
jordoverfladen hvor skibet kan befinde sig, altså der hvor de to cirkulære stedlinjer krydser hinanden, og
med samtidige data fra 3 satellitter har du en rimelig nøjagtig positionsbestemmelse til havsejlads.
Langt de fleste søkortplottere kan modtage samtidigt fra 12 eller flere satellitter, og kan beregne og
kalkulere en ny position hvert sekund med en usikkerhed på under 5 meter.
GPS-modtagerens estimerede øjeblikkelige positionsnøjagtighed kan vurderes ud fra DOP (Dilution Of
Precision), der ofte direkte kan aflæses i displayet på søkortplotteren. Talværdien har ikke nogen
benævnelse, men angiver en nøjagtighed. Jo større tallet er, jo mindre præcision er der i
positionsangivelsen. Nogle GPS’ere alarmerer, andre stopper automatisk, hvis positionsangivelsen bliver for
usikker.
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Bemærk at DOP-tallet beregnes ud fra satellitternes vinkler, og altså ikke ændrer sig hvis radiosignalet fra
satellitterne er svækket af f.eks. atmosfæriske eller meterorologiske forhold.
Moderne søkortplottere modtager ikke kun informationer fra de 24 amerikanske GPS-satellitter, men også
signaler fra GLONASS satellitter (Russiske) og snart også fra Galileo (de europæiske). Derudover har Kina et
GPS system (BeiDou). Udover de "normale" GPS satellitter bruger søkortplottere også korrektionssignaler
fra specielle satellitter. Det er de amerikanske WAAS , de europæiske EGNOS, og de Japanske EMSAS
satellitter. Signalerne fra disse satellitter forbedrer positionsnøjagtigheden og de kan aktiveres i de fleste
søkortplotteres brugeropsætning.

Positionsudlæsninger fra en GPS er normalt baseret på det datum (landopmålingsreference), der hedder
WGS 84. WGS 84 bygger på, at jorden ikke er helt rund, men lidt fladtrykt på polerne. Forskellen er omkring
70 km på diameteren målt ved ækvator og diameteren mellem polerne. Globalt set findes der tæt ved 200
forskellige datummer. De fleste GPS fabrikater indeholder en database med omregningsfaktorer til de
forskellige datummer, så positionsudlæsningerne direkte kan tegnes ind i et søkort tegnet ud fra et bestemt
datum.
En nem metode til at se positionsnøjagtigheden på, er f.eks. at benytte et havneindløb som reference. Det
er meget nemt at sammenligne den virkelige verden (den du f.eks. ser lige når du passerer havneindløbet)
med søkortplotterens indzoomede visning. Det giver et meget præcist billede af søkortplotterens (og
søkortets) positionsnøjagtighed. Bør tjekkes med jævne mellemrum. Det vil også helt sikkert afsløre om en
pilfinger f.eks. har ændret kortdatum væk fra WGS 84.
Jørgen Høgh fra Dansk Søreningsselskab fortæller mig, at de flere gange har hentet grundstødere, som
fejlnavigerede p.g.a. forkert indstillet kortdatum.
Det er navigatørens opgave at sikre, at DATUM’et er rigtigt indstillet i udstyret om bord.
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Hvordan virker GPS-søkortplotteren i praksis?
En søkortplotter er et instrument med indbygget GPS modtager, som på en skærm viser et elektronisk
søkort og bådens aktuelle position på kortet. Plotteren viser også skibets slæbespor (track), altså hvor man
har været.
Søkortplotteren bruges overordnet til at navigere fra waypoint til waypoint i en rute, som fører frem til den
endelige destination. Waypoint betyder simpelthen ”rutepunkt”.

GPS-søkortplotter med et ilagt elektronisk søkort, kan almindeligvis vise følgende navigationsoplysninger på
skærmen:










Bådens aktuelle GPS position i længde og breddegrader (LON LAT)
Bådens aktuelle placering på søkortet på baggrund af GPS positionen
Waypoints
Aktuel rute
Aktuel dybde (ud fra søkortet) - en præcis dybde vises af ekkolod
Bådens aktuelle fart over grunden
Bådens aktuelle kurs over grunden
Afstand over grunden til næste waypoint
Sejltid til næste waypoint
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Slæbespor (sejlet rute) også kaldet ”track”. Med denne visning kan du sejle tilbage i dit eget spor.
Hvis du skal deltage i en eftersøgning og sejle i et søgemønster, er det en god ide at have ”track”
slået til som en hjælp til at sejle "parrallelt tilbage og frem igen".
 Søkortinformation som man kender dem fra papirsøkort, dvs. sømærker, dybdekurver, spotdybder,
forhindringer, vrag, regulerede områder mm.

Eksempler på de mest almindelige funktioner i en GPS-søkortplotter til fritidsbrug.
Zoom ind – zoom ud
Gør søkortet på skærmen større eller mindre.
Waypoints
Et waypoint er et punkt som kan lagres i en GPS-modtager. Det består mindst af et navn og en position,
men kan også indeholde yderligere oplysninger såsom hvilket symbol der skal bruges til at vise det på
skærmen og en tekst. Mere generelt kan man sige at et waypoint er et af flere punkter på en rute for at nå
sit endelige mål.
I søkortplottere kan man almindeligvis oprette, flytte, indsætte, redigere, slette, sende og modtage
waypoints.
Hændelsesmærke
Dette er et mærke man placerer på skærmen, hvis man gerne vil huske en bestemt position.
I søkortplottere kan man almindeligvis oprette, flytte, indsætte, redigere, slette, sende og modtage
hændelsesmærker.
Ruter
En rute er en forbindelse mellem en samling af waypoints.
I søkortplottere kan man almindeligvis oprette, flytte, indsætte, redigere, slette, sende og modtage ruter.
Auto-Rute Funktionen
Med denne funktion kan din GPS-kortplotter foreslå en rute mellem to punkter. Fareområder på ruten –
med lavt vand etc. – kan vises med farve eller lignende.
Med denne funktion og information om fartøjets ”sikkerhedsdybgang” (bemærk at dybdeangivelserne i
søkort er ved normalvandstand – er der 1 m lavvande kommer man nemt på grund) kan flere af plotterne
korrigere ruten til nærmeste omvej ved at indlægge ”sikkerheds-waypoints”.
OBS: Du er altid selv ansvarlig for at dobbelttjekke, at ruten er sikker at sejle. Du kan finjustere efter dine
egne præferencer ved at ”trække” i waypoints.

GOTO
Vælg et waypoint eller et mærke, enten i listen over waypoints og mærker, ved hjælp af markøren/curseren
på skærmen, eller med et ”finger touch” på skærmen. Tryk derefter på GOTO.
Nu vil søkortplotteren vise dig den beholdne kurs skrevet i grader, samt en kurslinje fra den nuværende
position, som man kan sejle efter (i praksis).
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Mand Over Bord (MOB) funktion.
Et tryk på MOB markerer din øjeblikkelige position, og plotteren kan med GOTO senere vise dig tilbage til
stedet, hvor der røg en mand overbord.
Alarmer
På nogle søkortplottere kan man indstille f.eks.:
- en ankomstalarm til at blinke med advarsel og give lyd fra sig når man er i en bestemt afstand
fra et waypoint.
- en kursafvigelsesalarm kan advare om at man er for langt væk fra en udregnet kurs.
- en ankeralarm udløses når man driver længere væk end en givet radius. Vær opmærksom på at
nøjagtigheden i positionsbestemmelsen skal være mindre end alarmgrænsen for ankeralarmen, ellers vil
den ofte udløses uden grund.

Typiske skærmtekster på en søkortplotter.
De mange forskellige plottere har mange forskellige forkortelser for den samme skærmvisning, så listen
herunder er alene de forkortelser jeg kender fra de mest almindelige kortplottere:
•
•
•
•
•
•
•
•

BRG (Bearing): Pejling retvisende (Pejl.R) af næste waypoint.
COG (Course over ground): Beholden kurs retvisende (Beh.K.rv).
DST (Distance): Beholden distance (Beh.dist) til næste waypoint. Benævnes også RNG (Range).
ETA (Estimated time to arrival): Forventet ankomsttidspunkt.
SOG (Speed over ground): Beholden fart (Beh.fart). Benævnes også SPD (Speed).
TTG (Time to go): Resterende tid til næste waypoint.
VMG (Velocity made good): Den reelle fart mod næste waypoint.
XTE (Cross track error): Den vinkelrette afstand fra en given kurslinie, som man havde tænkt sig
skibet skulle følge. Kaldes også for Off track.

Prøv at sætte fingeren på en forkortelse i skemaet herunder, og læs hvad betydningen er i listen ovenfor.
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De elektroniske søkort i plotteren.
Ud over selve søkortplotteren skal du bruge et elektronisk søkort med
dækning i det område, som du påtænker at besejle.
De fleste elektroniske søkort leveres på et SD-kort, der blot stikkes ind
i et passende slot.
Søkort findes i mere eller mindre detaljerede udgaver, og alle danske
søkort tager udgangspunkt i de officielle kort fra Geodatastyrelsen.

Der findes to hovedtyper af elektroniske søkort: Vektorkort og rasterkort.
Vektorkortet er et elektronisk søkort, der er sat sammen af mange lag. I hvert lag ligger der forskellige
informationer. Et lag kan indeholde alle dybdekurver, mens der i et andet lag kan ligge farvandets
afmærkninger, som de ser ud om natten. Man kan frit vælge mellem hvilke lag, man vil have fremme på
skærmen. Det vil sige, at man ikke behøver at se på alle spotdybder, dybdekurver og fyrvinkler som på et
søkort af papir. På den måde får man et bedre overblik, og det giver mindre risiko for menneskelige fejl.
Et rasterkort er en digital scanning af de originalfilm, der bliver brugt til at lave papirsøkort efter. Da
rasterkortet er en scanning, har det kun et lag. Derfor er det ikke så fleksibelt som vektorkortet. Til gengæld
er de lette at producere og billigere end vektorkortene.
Det er navigatørens ansvar at holde søkortene opdaterede efter producentens anvisninger. Opdateringer
foregår som regel ved hjælp af en PC som SD-kortet forbindes til og derved kan opdateres via internettet.
Jeg er blevet fortalt, at nogle af de nyeste søkortplottere skulle kunne opdatere direkte fra internettet via
en mobildataforbindelse.

Hvor stor er nøjagtigheden i digitale søkort?
Ligesom i papirsøkortene er dybderne i danske farvande indenfor Skagen angivet ved middelvandstand,
men ikke alle de angivne dybder i søkortene er sikre. Det afhænger af hvornår og hvordan kortene er
opmålt.
Man skal huske på, at kortene er opmålt til erhvervstrafikken. Man kan ikke stole på vanddybderne, hvis
man kommer uden for disse områder.
Navigatøren skal vise stor omhu, når de bruger GPS og elektroniske kort i områder med ældre opmålinger,
idet nøjagtigheden og fuldstændigheden af dybdeindikatorerne ikke er i overensstemmelse med moderne
standarder, og navigatøren skal tillige sikre, at navigation til enhver tid udføres med gode
sikkerhedsmarginer og i overensstemmelse med korrekt navigationspraksis.

Fartøjsfører Bent Larsen fra Marinehjemmeværnet fortæller mig, at man omkring øerne, Læsø, Anholt med
flere, skal være meget opmærksom, da man jo der har målt ved hjælp af håndlod og pejlinger til land.
Ligeledes skal man være meget opmærksom på hvornår kortene er opmålt. Der er mange områder der er
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opmålt i 1800 tallet, og ikke er kontrolleret senere.
Ved dybder målt med håndlod kan man risikere, at der blot nogle få meter fra dybdeangivelserne ligger en
stor sten eller en grund, som man ikke lige opdagede ved lodskuddet. Der ligger uafmærkede stenbunker i
danske farvande, på størrelse med et parcelhus.
I dag måler man med en sonar som tager et bredt stykke af bunden, hvorved man får en bredere dækning,
og ligeledes gør man brug af en meget nøjagtig GPS.
En af de hyppigste farer vi fritidssejlere er udsat for, er faren for grundstødning. Her har de fleste
søkortplottere en meget nyttig funktion, som du med fordel kan bruge. Elektroniske søkort indeholder
dybdekurver (2, 4, 6, 10 m. o.s.v.). Når man kender sit fartøjs dybgang, og tager højde for lavest tænkelige
lavvande (selv regner jeg med en sikkerhedsmargin på ca. 1 meter lavvande som følge af tidevand og
meteorologiske påvirkninger indenfor Skagen) samt opmålingsusikkerheden i søkortet, vælger man en
dybdekurve og indstiller søkortplotteren til at vise områder indenfor denne kurven med een farve (f.eks.
blå) og alle områder udenfor kurven med en anden farve (f.eks. hvid). Det gør det ekstremt nemt at
orientere sig på skærmen. Hvis du så blot holder dig til det hvide område, er du sikker på at have
tilstrækkelig vanddybde.
I Storebælt hvor jeg sejler til hverdag, kan der være 1 meter lavvande ved kraftig blæst mellem S og SW, og
dertil kommer det almindelige tidevand som er ca - 0,2 meter.
Selv har jeg sat ”Safety Depth” i søkortplotteren ved 4-meterkurven i min Bianca27, som stikker 1,6 meter.
Igennem mit sejlerliv er jeg ofte blevet advaret af lokale fiskere og sejlere om uafmærkede stenbunker på
størrelse med parcelhuse og lignende ubehageligheder. Hvis jeg bevæger mig indenfor 4-meterkurven, og
samtidig sejler udenfor en anbefalet eller afmærket rute, er det for laveste styrefart med en årvågen gast i
stævnen til at advare mig imod store sten, sandbanker, knækkede bundgarnspæle o.lign.
I digitale søkort er datakvaliteten angivet i Zones of Confidence (ZOC).
ZOC-symbolerne (Zone of Confidence) kan man hente frem på skærmen i de fleste kortplottere.
ZOC-diagrammet beskriver de målte dybders kvalitet i de forskellige områder. Der er fem
kvalitetskategorier i ZOC-diagrammet (A1 til D).
Herunder et eksempel på ZOC-symboler i et tilfældigt e-søkort. Prøv at ”oversætte” symbolerne ved hjælp
af det følgende skema.
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Tilslutning af VHF, ekkolod, radar, AIS, motor-interface og
autopilot (netværk)
Hvis du har behov derfor, skal du sikre dig, at din kortplotter i videst mulige omfang kan forbindes med
anden elektronik på båden f.eks. VHF, ekkolod, radar, AIS, motor-interface eller autopilot.
Eksempelvis kan din VHF med DSC, hvis den ikke selv har indbygget GPS, hente fartøjets position fra
kortplotteren til brug for udsendelse af DISTRESS ALERT (nødkald).
På plotterens skærm kan du læse ”beskeder” fra de øvrige instrumenter i datanetværket, hvilket kræver en
stor skærm med høj opløsning, hvis du vil bevare overblikket.
Ved "overlay" forstås simpelthen, at man lægger flere "skærmbilleder" f.eks. radarbillede og søkort over
hinanden i lag.

På en splitskærm kan du eksempelvis vise radar overlay på søkortet på den ene skærm, mens du viser
radarbilledet alene på den anden. Eller ekkolod på én og søkort på den anden. Eller du kan få vist
motordata som f.eks. omdrejninger, olietryk, kølevandstemperatur, brændstofforbrug/time og
brændstofbeholdning, hvis din motors elektroniske transducere er tilsluttet netværket.
Hvis du modtager AIS-signaler via VHF-båndet, kan data om skibe der udsender AIS vises direkte som
overlay i søkortet på kortplotteren.
For, at instrumenterne skal ”spille sammen” på samme display, kræves det at de taler samme data-sprog.
Hvis du prøver at forbinde instrumenter, som ikke er ”i familie”, risikerer du fejludlæsninger eller
systemnedbrud.
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De forskellige enheder i datanetværket kommunikerer typisk via kabler, WiFi router eller Bluetooth.
WiFi routeren kan have mobildataforbindelse, så dit netværk kan benytte sig af internettet, hvis der ellers
er mobildækning.
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Hvad skal man passe på … hvor går det galt?
Sikkerheden er det vigtigste, og føreren af fritidsfartøjet skal være
bevidst, om de risici der kan være ved brug af elektronisk
navigationsudstyr.
Derfor vil vi her advare dig imod de mest almindelige system- og
betjeningsfejl.
Nedenstående eksempler på mulige fejl i forbindelse med brug af
GPS-søkortplottere er alene og udelukkende ment som en
inspirationskilde til fritidsskippere, som ønsker at være ”oppe på
dupperne”.
Eksemplerne er indsendt til mig af aktive sejlere i netværket Duelighedsklubben. Listen er altså ikke
komplet, og vi modtager gerne dine erfaringer på mail redaktionen@duelighed.dk

1.
Instrumenterne tager så meget af navigatørens opmærksomhed, at behørig udkig og positionsbestemmelse
ved visuelle observationer forsømmes.
2.
Navigatøren har ikke forståelse for instrumenternes begrænsning, og forsømmer at holde behørigt udkig.
Ude til havs har jeg flere gange mødt en fiskekutter for fuld damp på vej fra fiskepladsen til hjemhavnen,
med ”timeglasset” i riggen, og ikke et eneste levende menneske i styrehuset eller på dækket. Alle mand,
også den ansvarlige navigatør, har travlt med at rense fisk under dæk, hvor man i bedste fald ind imellem
kaster et blik på en monitorskærm som viser radarsvar som overlay i et elektronisk søkort.
3.
Navigatøren rydder ikke op i GPS-plotteren, således at gamle ruter og waypoints skaber forvirring og
manglende overblik.
4.
Navigatøren anvender ”automatisk rute” uden at kontrollere om ruten er realistisk, f.eks. med hensyn til
strøm- og vindforhold, høj- og lavvande. Bådens dybgang kan også være tastet forkert ind i kortplotteren.
To af mine ungdomsvenner blev dræbt i Thailand, da de i en lejet sejlbåd ramte nogle
højspændingsledninger med masten. Frihøjden var angivet korrekt i søkortplotteren, men der var ekstremt
højvande.
5.
Der anvendes en GPS i f.eks. en mobiltelefon eller tablet, som løbende henter kortdata via internettet f.eks.
Google-maps, og man kommer uden for mobildækning.
6. Der anvendes ”legetøjsgrej” som ikke tåler stød, rystelser og saltvand.
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7.
Navigatøren har ikke sat sig grundigt ind betjeningsvejledningen til plotteren inden sejladsen, og mister
overblikket eller bliver stresset/forvirret hvis der opstår problemer.
Hvis du vil være nogenlunde sikker på, at du kender din søkortplotter godt, så kan du f.eks. lade en anden
person (når båden ikke sejler!) boltre sig i søkortplotterens menuer og indstillinger og ændre så meget han
har lyst. Når du så efterfølgende hurtigt kan bringe søkortplotteren tilbage til dine ønskede indstillinger
(uden at benytte brugermanualen), så ved du, at du kender dit udstyr til bunds. Gentag øvelsen før hver
sæsonstart.
8.
Systemet er monteret således, at der kan opstå fejl på ledningsnettet til strømforsyning eller en ekstern
antenne.
9.
Søkortplotteren er forbundet til andre enheder ombord f.eks. ekkolod eller VHF/DSC-radio for at dele data,
og der opstår fejl i dette ”samarbejde”, hvilket får systemet til at bryde ned eller til at vise
fejlinformationer.
10.
Navigatøren har ikke tilstrækkelige navigatoriske færdigheder til at forstå hvad instrumentet viser,
kontrollere instrumentets visninger, analysere fejl der kan opstå, eller til at gribe til fornuftig handling ved
forskellige alarmer fra systemet.
11.
Det elektroniske søkort i plotteren er ikke opdateret til aktuelle forhold.
12.
Detaljegraden i det anvendte elektroniske søkort er ikke tilstrækkelig til at navigere sikkert i det
pågældende farvand.
Jeg har mødt en fører af en stor splinterny luksusmotorbåd i farvandet ud for Grenå, som var ”blevet væk”,
fordi han navigerede efter det kort som plotteren var leveret med, et simpelt kort som alene viste hvad der
var land og hvad der var vand. Nu bad han mig om hjælp til at afmærke sin position i et vejkort fra en
tankstation. Uha da da … hvad siger man lige til sådan en skipper?
13.
Navigatøren mister overblikket, fordi der er zoomet ind eller/og fordi skærmen er for lille. Skærmen på en
søkortplotter er ofte så lille, at det er svært at udnytte de oplysninger, som alle lagene på et ENC kort har.
En større skærm har som regel også større opløsning (større totalt antal pixels). Så en stor skærm giver
bedre overblik og kan vise et større område med samme detaljeringsgrad som en mindre skærm.
Pladsforhold og økonomi sætter naturligvis grænser.
14.
Navigatøren har ikke tilstrækkelige færdigheder til at navigere sikkert når systemet bryder ned, og det gør
disse systemer ind imellem. Selv har jeg flere gange oplevet, at GPS-søkortplotteren pludselig viser mit
fartøjs position og track flere hundrede meter fra virkeligheden, og det er skræmmende.
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15.
Der er ikke tilstrækkelige navigationsmidler ombord til at navigere sikkert når GPS-plotteren ”går i sort”.
16.
Navigatøren har ikke forberedt sejlruten inden afgang, herunder besluttet hvor han IKKE vil sejle, men
navigerer ”hen ad vejen” efter skærmen på sin GPS-søkortplotter, og overser vigtige sejladsadvarsler.
17.
Navigatøren fører ikke skibets logbog korrekt eller konsekvent, og står pludselig uden vigtige informationer
hvis GPS-søkortplotteren fejler eller går i sort, og der skal navigeres ved hjælp af søkort, bestik og visuelle
observationer.
18.
GPS’en mister signalet fra satellitterne, f.eks. på grund af regn eller våde sejl.
19.
Navigatøren sorterer ikke i oplysningerne på sin skærm, og ender med at få et skærmbillede, der er meget
svært at holde styr på. Sådan et billede kan være skyld i, at man laver fejl.
Når du sejler bør din opmærksomhed og sunde fornuft være rettet mod omgivelserne. Ind imellem checker
man så ved et hurtigt blik på søkortplotterskærmen, at man stadig er på rette (og sikker) kurs. Derfor er det
vigtigt, at skærmbilledet er nemt overskueligt og kun viser de nødvendige informationer.

20.
F.eks. Nordlys eller elektronstorme i Ionosfæren kan give betydelige fejl i GPS-positionerne.
Dette sker sjældent i Danmark, men det kan forekomme, og når det sker, må man ikke stole på GPSpositionerne.
21.
Kraftig rulning og duvning kan påvirke de oplysninger, som GPS modtageren angiver, især hvis GPSantennen sidder i toppen af en høj mast. Det er fordi GPS’en beregner skibets position og kurs ud fra
antennens placering og bevægelse.
Forestil dig, at du har søen tværs, og GPS’en beregner positionen da masten er længst ude til bagbord, og
beregner de næste positioner hvert sekund mens antennen i mastetoppen svinges ud til styrbord. Samtidig
bevæger dit fartøj sig fremad. GPS’en kalkulerer nu din kurs ud fra disse positioner, og så er den kurs og
position GPS’en oplyser, ikke lig med skibets virkelige kurs og position.
22.
Navigatøren mister overblikket fordi han roder rundt i kortets visning på skærmen: Nord op, kort op eller
kurs op.
23.
Navigatøren får ved indtastning af waypoints byttet om på N og S ved angivelse af bredde (LAT) eller W og E
ved angivelse af længde (LON).
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24.
Navigatøren benytter AIS som overlay i søkortplotteren, og tror fejlagtigt at AIS er en slags
antikollisionsinstrument, som kan benyttes på lige fod med en radar i usigtbart vejr.
25.
Navigatøren har ved valg af hvilke informationer han ønsker vist i sit elektroniske søkort, fravalgt vigtige
sejladsadvarsler, og havner i problemer.
26.
Anvendelsen af vektorkort - som anvendes på mange, mange søkortplottere, har den svaghed, at nogle
vigtige detaljer "forsvinder", når man zoomer ud ... Selv en meget erfaren navigatør på en af de - i Danmark
i hvert fald - mest kendte kapsejladsbåde i en meget kendt og fulgt kapsejlads - Volvo Ocean Race - begik en
fatal fejl, der førte til at Vestas sejlede på på et rev i det Indiske Ocean med totalforlis af Vestas til følge ...
Læren er, at man skal tjekke sin planlagte rute ved at zoome helt ind og kontrollere, at der ikke er
forhindringer for sejladsen ad den planlagte rute.
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Prøv selv!
Noget tyder på, at mange sejlere i Danmark navigerer rundt efter en iPad eller anden tablet og mobil med
en app fra f.eks. Navionics, Seapilot eller iSailor. Enhederne bruges enten til primær navigation, som
supplement til papirsøkortet, eller som nød-instrument i tilfælde af at den rigtige kortplotter går i stykker
på turen.
For at få en fornemmelse af, hvordan der navigeres med eksempelvis Navionics på en tablet, kan du gå ind
på https://webapp.navionics.com og løse et par opgaver.

1. Indstil søkortet til dine behov.
Klik Menu -> Settings og indtast følgende parametre.
- > Map Options:

- > Units:

-> Boat Settings:

Safety Depth = 4,0 Meters
Overlay = No overlay

Distance = NM
Depth = Meters
Fuel = Liters
Speed = kts (knob)
Temperature = C °

Draft = 1,6 Meters
Cruising Speed = 4,5 kts
Fuel Consumption = 5,0 Liters

2. Lav en automatisk rute.
Klik Route -> Automatic
Sæt ”Start Point” ved lystbådehavnen i Oskarshamn, som ligger nord
for Kalmar (zoom ind)
Sæt ”To” ved lystbådehavnen i Karlskrona (zoom ind)
Når din tablet eller PC er færdig med at regne på ruten, kan du prøve
at ”rejse turen i kortet” ved at følge ruten i detaljer (zoom ind)
a) Er der steder, hvor du ønsker at ændre ruten, f.eks. hvis der sejles
på den forkerte side af sømærker, navigeres over for lavt vand, eller
hvis en bro er for lav til sikker passage med netop dit fartøj?
b) Hvor lang er sejlturen?
c) Hvor lang bliver sejltiden ca., hvis du forventer to knobs modstrøm
hele vejen?
d) Hvad bliver brændstofforbruget ca., hvis du forventer to knobs
medstrøm hele vejen?

3. Lav en manuel rute
Klik Route -> Manuel
Sæt dine egne waypoints til den samme rute, og husk at du kan ”trække” i dine waypoints.
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Overvejelser ved anvendelse af søkortplottere i fritidsfartøjer
Som ansvarlig skipper må du vælge de sikreste navigationsmidler ud fra de konkrete forhold, sund fornuft,
og det praktisk mulige.

Sejler du ”på hjemmebane” eller udfordrer du det åbne hav?
Hvis du er jolle-kapsejler eller vandscooterfører, som udelukkende sejler i flok med andre indenfor
afmærkede og beskyttede kapsejladsbaner og med afviser-, følge- og dommerbåde omkring dig, er der
ingen grund til at lære at navigere. Her er det et spørgsmål om at kunne håndtere sit fartøj, at have det
rigtige personlige sikkerhedsudstyr, f.eks. redningsvest, våddragt eller tørdragt, og så selvfølgelig at kunne
svømme.
Når du bevæger dig uden for kapsejladsbanen med en lille båd, f.eks. en motor- eller sejljolle, en robåd
eller en kajak, og sejler i et beskyttet farvand som du kender som din egen bukselomme, kan du i tilfælde af
dårligt vejr eller meget dårlig sigt, med rimelig sikkerhed, komme i land på kysten ved hjælp af et lille udklip
af søkortet i en plastlaminering, et simpelt spejderkompas, en lommelygte og et håndlod. Disse
hjælpemidler kan du have i lommen.
Mange mobiltelefoner kan vise dig hvor du ca. er på GoogleMaps, og der findes en APP med kompas. Køb
et vandtæt cover, eller en vandtæt mobiltelefon, og ring hjem hvis du må ændre dine sejlplaner.
Min far lærte mig, at jeg i meget ringe sigt kan hænge jollens paraplyanker ud agter i f.eks. 8-6 meter
tovværk, og så sejle forsigtigt i retningen mod land med spejderkompasset, indtil der er ”bid”, og derefter
gentage øvelsen med 5-4 meter eller 4-3 meter, indtil jeg er helt sikker på at være udenfor fare for påsejling
af noget, der er større end mig selv.
Hvis du sejler på denne måde, bør du som minimum have en kystsejleruddannelse (se www.duelighed.dk ).
Situationen er en helt anden, når du bevæger dig ud på et åbent farvand, som er ukendt for dig, eller hvis
dit fartøj grundet sin beskaffenhed ikke er velegnet til at løbe op på stranden, men skal navigeres til en
sikker havn eller ankerplads når sigtbarheden svigter eller vejret går amok. Det er denne form for sejlads,
”tursejlads”, jeg vil beskæftige mig med i det følgende, og basis for sikker navigation under disse forhold er,
at du mindst har kompetencer svarende til et Duelighedsbevis for Fritidssejlere.

Fritidsskipperen står alene med ansvaret.
Der findes ikke i Danmark eller fra EU vedtagne minimums standarder for elektroniske søkortsystemer til
fritidsfartøjer, eller sagt på en anden måde: Myndighederne har ikke godkendt elektroniske
navigationssystemer designet til fritidsbrug til anvendelse som primært navigationsmiddel i skibe.
Disse systemer er simpelthen for ustabile og bør udelukkende anvendes som sekundært navigationsmiddel
- "Aid to Navigation".
Det eneste myndighedsgodkendte system der officielt kan erstatte papirsøkortene til primær navigation
kaldes for ECDIS (Electronic Chart Display and Information System). Et ECDIS-system består af
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myndighedsgodkendte elektroniske søkort (ENC) og 2 uafhængige søkortplottersystemer til mange
hundrede tusinde kroner, som kræver omfattende uddannelse og certificering af navigatøren.
Et elektronisk søkort udgivet af en officiel myndighed kaldes for et ENC (Electronic Navigational Chart) og
lever op til internationale standarder. Disse søkort bliver som nævnt tidligere brugt i de
myndighedsgodkendte ECDIS navigationssystemer.
De kort der findes i søkortplottere til fritidsbrug hedder ”ECS” Electronic Chart System, og er ikke
”officielle” søkort, altså myndighedsgodkendte søkort. Disse kort lever alene op til søkortproducentens
interne format og kan faktisk godt være baseret på ENC data, men da kun søkortproducenten ved hvad der
sker med data eller hvornår kortet er opdateret, kan kortet ikke blive officielt.

Når en søkortplotter startes op,
ansvarsfraskriver producenten sig for indholdet.
Det gør de, da de ikke vil risikere en sag, hvis der
sker en ulykke på baggrund af deres egne data.
Et sagsanlæg kan være på adskillige millioner af
kroner og dette ansvar vil de ikke påtage sig ...
den hænger fritidsskipperen på.
Disse advarsler kan være udformet meget
forskelligt, men f.eks. C-map systemet bliver
leveret sammen med denne advarsel.

Med andre ord, så skriver udviklerne af C-map, at det kan være for upræcist at bruge til primær navigation,
og heri ligger et helt grundlæggende problem.
Netop C-map er brugt verden over ikke kun af fritidssejlere, men også på kommercielle fragtskibe, og det er
da tankevækkende, at der lige foran navigatøren befinder sig et navigationssystem, som direkte advarer
om, at det er for upræcist til at navigere efter. Navigatøren står alene tilbage med ”katten i sækken” og
ansvaret for nogle søkort, som han ikke har en chance for at validere.
Der findes dog en frivillig europæisk standard EN62376, som en producent af et elektronisk søkortsystem
kan vælge at anvende. EN standarder har ikke retskraft i sig selv, men er et tilbud til producenter om, at
kunne dokumentere et vist minimums niveau af teknisk kvalitet.
Hvis fritidsskipperen vælger at anvende søkortplotteren ombord til den primære navigation, vil det være
fritidsskipperens ansvar at kunne bevise, at systemet har en kvalitet der modsvarer informationerne i de
officielle opdaterede papirsøkort (ENC) og kravene til myndighedsgodkendte plottersystemer (ECDIS).
Søfartsstyrelsen skriver således til mig: ”Det er Søfartsstyrelsens vurdering, at hvis et elektronisk
søkortsystem har en tilstrækkelig kvalitet, og anvendes med opdaterede søkort baseret på officielle data, da
kan dette anses som sidestillet med anvendelsen af officielle opdaterede papirsøkort.”
I sidste ende vil det kunne være en domstolsafgørelse, om førerens vurdering har været korrekt, og
spørgsmålet bliver så, hvordan du vil bevise, at din søkortplotter og elektroniske søkort ”har en tilstrækkelig
kvalitet”?
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Læs f.eks. her om en dom fra England i 2017, hvor skipperen af en mindre fritidsbåd blev idømt en bøde på
26.000 kr. for brug af sin iPad til primær navigation: https://maritimedanmark.dk/?Id=34014
Nu kunne man af producenternes og myndighedernes ansvarsfraskrivelser få det indtryk, at papirsøkort er
mere pålidelige end elektroniske kort, men det er der ingen data der tyder på.
Tværtimod kan man argumentere for:
- at de potentielle fejlkilder ved positionsbestemmelse i papirsøkort er langt større end i en kortplotter,
- at de elektroniske søkort opdateres med flere detaljer, hurtigere og automatisk til sammenligning
med manuel indtegning af rettelser i papirsøkortene,
- at kortplotteren giver ”real time” positionsbestemmelse, samt
- at søkortplotteren fungerer bedre i udendørsmiljøer end papirsøkort.
På denne baggrund vil jeg langt foretrække at mit papirsøkort blæser væk under sejlturen, end at min
søkortplotter går i sort.
Eksempel på navigation med søkortplottere i et fritidsfartøj.
En af mine erfarne og dygtige skippper-kolleger, som sejler rundt ude på verdenshavene, har taget
konsekvensen af ovenstående argumentation, har fejet jura og paragraffer af bordet til fordel for hvad han
mener, er sund fornuft, og har fravalgt papirsøkortet som det primære navigationsmiddel.

I stedet har han investeret i to teknisk separerede GPSsøkortplotter-systemer i sin fritidsbåd, en fastmonteret GPSsøkortplotter, samt backup ved hjælp af en bærbar enhed
(tablet) med indlagte søkort samt indbygget GPS og batteri.
Han har endda suppleret sikkerheden med en ekstra
batteribank til den bærbare enhed.
Han planlægger sejladsen i sin bærbare enhed nede om læ, og
overfører ruteplan m.m. trådløst via Bluetooth eller skibets
WiFi-router til den fastmonterede enhed.

Jeg ser umiddelbart 3 fordele i dette systemvalg:
1. Han kan have overblik med den ene skærm zoomet ud, og samtidig være nede i detaljen med den anden
skærm zoomet ind.
2. Hvis de to systemer er ”uenige”, ved han at der er noget galt.
3. Hvis det ene system ”går i sort”, kan han sejle videre på det andet system.
Ulempen er, som jeg ser tingene, at han skal kunne håndtere to forskelligartede brugerflader sideløbende,
og dette kan give anledning til forvirring, fejlbetjening og fejlaflæsning. Gad også nok vide om han får tid til
at se sig omkring?
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Jeg aner ikke, hvad dommeren i byretten vil sige, hvis min skipper-kollega involveres i en alvorlig søulykke,
forårsaget af en teknisk fejl i en af hans GPS-søkortplottere eller en datafejl i hans søkort. Vil min kollega
kunne bevise, at hans navigationssystem lever op til de officielle kvalitetskrav til søkort (ENC) og udstyr
(ECDIS)?
Dette vil fremtiden antagelig vise, idet flere og flere fritidssejlere tilsyneladende navigerer rundt med
”legetøjs-kortplottere” og ”second-hand-søkort” som primære navigationsmidler.
Hvis producenterne ikke vil stå inde for deres produkter, og hvis myndighederne ikke vil fastsætte en
produktstandard, bliver normen hos brugerne erfaringsmæssigt den billigste og dårligste løsning. Når jeg
spørger nogle af de tablet- og mobiltelefonnavigatører jeg møder på min vej, om de føler sig trygge ved
denne form for navigation, er svaret derfor heller ikke et fagligt begrundet JA, men det mere
ansvarsforflygtigende: ”Vi er mange der navigerer ved hjælp af vores tablets og mobiltelefoner!” Pyh ha …
det er nemt at blive en medløber.
Igen må jeg understrege, at det er den enkelte skipper – altså DIG - som skal tage ansvaret for sikker
navigation ombord på fartøjet. Det vigtigste er efter min mening, at du er dygtig til grundlæggende
navigation, således at du kan udnytte GPS-søkortplotteren effektivt, og at du kan fange tekniske fejl på et
tidligt stadie, og handle på et fagligt funderet grundlag inden der sker ulykker.

Jeg sejler med papirsøkort og søkortplotter.
Jeg er medlem af en uddøende race, som planlægger mine sørejser i et papirsøkort, og benytter en GPSsøkortplotter som sekundært navigationsmiddel.
Hver gang jeg er på et observeret sted under en sørejse, eller mindst hvert 20-30 minut i indre danske
farvande, fører jeg bestikket således:
- Tidspunkt
- hvad jeg observerer
- position(GPS-plotter)
- sejl.dist. (sumloggens triptæller)
- beh.dist. (GPS-plotter)
- st.K.dv.(kompasset)
- beh.K.rv. (GPS-plotter)
Hvis min GPS-søkortplotter går i sort, og jeg må vende om, kan jeg med udgangspunkt i det førte bestik
med rimelig sikkerhed beregne de reverserede sejlede distancer og kompaskurser, og finde vejen hjem ved
hjælp af observationer, bestiksejlads, papirsøkortet, min pejlekikkert, kompasset, sumloggen, et håndlod,
omdrejningstælleren på motorinstrumentet og så selvfølgelig mine hjemmestrikkede tabeller (korrektion af
sumloggen, hastigheder ved forskellige RPM, samt min deviationstabel).
Denne gammeldags metode med papirsøkortet og føring af bestikket er utvivlsomt langt mere bøvlet og
usikker, end hvis jeg køber en vandtæt håndholdt kortplotter med internt batteri, søkort og GPS som
backup til den fastmonterede kortplotter.
Så kan jeg altid finde hjem hvis min fastmonterede søkortplotter skulle gå i sort.
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Mine krav til en fastmonteret GPS-søkortplotter.
Der findes et hav af GPS-søkortplottere på markedet, så
det er smart at lave en liste over sine reelle behov, og
tælle mønterne i tegnedrengen, inden man begynder at
se sig omkring efter en plotter.
Nogen vil bare have en ”stand-alone-enhed”, mens andre
vil have store netværkssystemer, som nemt overgår
bådens pris i anskaffelse.

Herunder har du til inspiration en uprioriteret liste over mine personlige krav til en fastmonteret GPSsøkortplotter.
1. Der skal være så få ledninger som det er muligt, idet min erfaring er, at mange fejl kommer fra løse
forbindelser og kortslutninger i ”hjemmestrikkede” ledningsnet. Derfor vælger jeg en integreret
søkortplotter med indbygget GPS, og lader en fagmand montere systemet.
2. GPS-søkortplotteren skal hente strøm direkte fra fartøjets hovedbatteri (forbrugs- eller startbatteri) og
skal have sin egen sikring. Der skal ikke være andre forbrugere på denne sikring, der i øvrigt meget gerne
må være af AUTOMAT typen - dvs. at man kan genindkoble den, så man ikke skal lede efter en passende
sikring hvis den afbryder.
3. Min GPS-søkortplotter skal være robust konstrueret og være modstandsdygtig overfor rystelser, stød,
regn og røgvand.
4. Skærmen skal være i farver og være transflextiv, d.v.s. at skærmen ligesom gennemlyses fra bagsiden,
således at dette kan modsvare det stærke, direkte lys fra solen. Lysstyrken skal kunne reguleres og der skal
være anti-reflex-glas.
5. Skærmen skal have en god størrelse, hvilket vil sige så stor som det er praktisk muligt. Geodatastyrelsen
advarer om, at zoomfunktionerne får navigatøren til at miste overblikket, især på små skærme.
Der findes søkortplottere med skærmtouch betjening eller med knapbetjening (visse helt nye typer har en
kombination). Generelt er knapbetjening at foretrække. Det er en nemmere betjening i uroligt vejr og
betjeningen kan også ske med handsker på.
6. De elektroniske kort skal ligge i selve plotteren, således at systemet fungerer uafhængig af forbindelse til
internettet, bortset fra opdateringer.
7. Det skal være nemt og sikkert at holde de elektroniske søkort effektivt opdaterede, og kortene skal
opfylde ECS (Electronic Chart System) .
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8. De elektroniske søkort skal være fremstillede ved en vektorisering (digitalisering) og ikke som en
fotografisk kopiering, således at alle advarsler følger med hele vejen gennem alle zoomfunktionerne.
9. Brugervejledningen skal være pædagogisk, simpel og let at forstå. Jeg prøver at læse den inden jeg køber
en plotter.
10.
Jeg vælger en søkortplotter med NMEA 2000 tilslutning. Det er en international maritim netværksstandard,
som gør det muligt at overføre og dele informationer mellem mange forskellige enheder med NMEA 2000
tilslutning. Det kan f.eks være mange af søkortplotterens data (position, waypoints, guidning, hastighed,
kurs, time to target o.s.v.). Motordata med omdrejningstal, brændstofforbrug, resterende tankindhold
o.s.v. AIS data fra AIS modtagere eller transpondere. Alarminformationer og mange mange andre
informationer. Det er meget nemt at koble udstyr på et NMEA 2000 netværk (kræver kun et T-stykke og et
kabel). Desuden kan NMEA 2000 netværket direkte strømforsyne mange former for mindre
strømkrævende former for tilsluttet udstyr.
11. Jeg skal kunne sætte en ankeralarm, der hyler op, hvis jeg driver for mit anker.
12. Der skal være en MOB-funktion, så jeg med et enkelt tryk kan markere min position i søkortet, og
automatisk guides tilbage til denne position med et tryk på GOTO.
13. Jeg ønsker en kortplotter med intern GPS-modtager, men plotteren skal kunne tilsluttes en ekstern
antenne eller skærm, hvis det bliver nødvendigt.

Mine krav til et backup-system.
Jeg vil helt sikkert foretrække en håndholdt plotter designet til
maritimt brug, men i yderste nødstilfælde kan selv en bærbar PC
eller en Tablet bruges.
Systemet skal have integreret GPS og en solid batteribank, og
søkortene skal ligge i selve enheden, ikke hentes løbende via
mobildata.
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