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Nödutrustning 
Det vi inte vill behöva använda 



Ämnen 

Larma/påkalla uppmärksamhet  

MOB 

Brand  

Läcka 



Larma- Längre avstånd 
• Epirb 
• PLB 
• VHF kanal 16 
• SSB 
• Satellittelefon  



EPIRB - Emergency Position Indicating 
Radio Beacon

• EPIRB aktiveras 
manuellt eller genom 
att de hamnar i 
vattnet. Den skickar 
en larmsignal till  den 
MRCC i det land den 
är registrerad  (JRCC i 
Sverige) som sedan 
koordinerar 
räddningsauktionen.  

• Registeras till båten  



PLB - Personal Location Beacon

• En PLB fungerar likt 
en EPIRB men är 
personlig och inte 
kopplad till båten.  

• Sändningstid och 
batteritid är något 
kortare än för EPIRB



Nödsignaler och Pyroteknik 

• Nödraketer skjuts 
upp till ca 300 meter 
och lyser i ca 30 
sekunder 

• Handbloss, brinner i 
någon några minuter  

• Elektrikt handbloss 
lyser i 6 timmar 

• Röksignaler

https://www.youtube.com/watch?v=iYtWrKttfCk
https://www.youtube.com/watch?v=J-CQc9Z4Ij4


• Flytväst  

• Färgglad, reflexer, upplyst   

• Bra med sprayhood för att undvika att man drunkar av 
översköljande vågor 

• Ha gärna med en kniv 

• Danbouy 

• Flagga med flytkraft och ljus,  

• MOB-AIS 

• Larmar via DSC och ger position på plotter  

• Det finns även enklare som ger  

• Finns även enklare som ger signal till mobiltelefon och visar 
bäring till nödställd

MOB-Hitta, ta det lugnt 

•



MOB bärga

• MOB lina 

•  Gärna med sele som kan fästas runt nödställd 

• Livboj 

• Frälsarkrans/hästskoboj  

• Nödstege  

• På sidan av båten ej i aktern då större risk att slå huvudet i 
båten



Brand

• Pulversläckare på flera ställen i båten 

• Brandfilt  

• Automatiska system 

• Hink 

• Glöm inte brandlarm 



Vatteninträngning 

• Stoppa 

• Träpluggar 

• Skrovduk 

• Vad som helst 
som kan stoppa 
läckan

• Länsa 

• Elektrisk 
länspump med/
utan nivåvakt 

• Manuell 
länspump  

• Hink 

• Kylvattenslangen 
till motorn



Andra potentiella ”nödsituationer”

• Rigghaveri -kapa samt nödrigg 
• Roderhaveri -nödroder 
• Black-out/ intrumenthaveri -redundans 
• Sjukdom och skador -första hjälpen samt 

medicin 
• Överge båten -grabbag och livflotte


