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I huvudsak är detta två helt olika typer av arbeten som regelbundet utförs på magnetkompasser
avsedda för navigering, det är dels Certifiering och dels Deviering.
Även om det rör sig om samma kompass så är arbetena helt väsensskilda.
Certifiering utförs genom att kompassen förs i land till en särskild kompassverkstad med
specialutrustning. Fartyget är normalt förhindrat att förflytta sig utan sin kompass.
Deviering däremot utförs ombord under gång med kompassen på sin plats då detta handlar om att
fastställa fartygets magnetiska status på själva kompassplatsen.

1. Certifiering:
Utförs i verkstad, vanligtvis med 2-års intervall eller med 1-års intervall på små snabbgående
motorbåtar eller på förekommen anledning.
Kompassen med kardanringar, om sådana finns, monteras bort och förs till en särskilt utrustad
kompassverkstad för kontroll och eventuell översyn/reparation.
I förekommande fall bör följande förberedelser göras i god tid av besättningen innan hämtning av
kompassen;
•
•
•
•
•

Kapell, manluckor odyl bortmonteras.
Kontrollera att luckor och lock i nakterhuset går lätt att öppna för åtkomst.
Kontrollera att kablar till belysning kan kopplas isär.
Kontrollera att kabel till fjärravläsning (TMC/THD) kan kopplas isär.
Kontrollera att alla skruvarna till överfallen för den yttre kardanringen går att lossa.

Exempel på kontroller som utförs i kompassverkstaden är uppmätning av eftersläpning och
insvängningsperioder för att fastställa lämplighet med hänsyn till fartygets rullningsperiod och
fastställa slitage samt uppmätning av magnetiskt moment på A-kompass, kontroll av läsbarhet mm.
Kompassen kan då behöva monteras isär, tömmas på vätska samt stift respektive sten slipas eller
bytas, flottör respektive expansionskärl tätas eller bytas, kompassvätskan filtreras. Kompasskålen kan
behöva rengöras och målas om invändigt, styrstreck korrigeras, magnetsystem balanseras mm.
Efter godkänd översyn utfärdas ett individuellt Certifikat som intygar att kompassen uppfyller kraven
på funktionalitet i enlighet med kompassens typcertifikat och ställda normer, ISO, IMO, TSFS mfl.

2. Deviering:
Utförs ombord, på fartyg med 2-års intervall eller med 1-års intervall för fartyg försett med
magnetminskydd. Lämpligast är då att planera för deviering efter gång i AM-station. Deviering kan
också utföras på annan förekommen anledning som tex efter varvsvistelse (torrsättning /
sliptagning), att det utförts ändring i magnetminskyddet, det har svetsats ombord, utrustning har
tillkommit eller flyttats eller helt enkelt att tabellen inte längre verkar stämma av okänd anledning.
Deviering syftar alltså till att fastställa fartygets magnetiska status på kompassplatsen. Deviationen
erhålls genom avläsning av kompassen samtidigt som detta värde jämförs med en noggrann referens,
tex gyro, flux- eller GPS-kompass. Om så behövs använder kompassjusteraren sig av magneter och
kompensatorer för att motverka och därmed minimera de störningar av magnetfältet som kan
förekomma ombord. Kompassen måste därför under deviering vara monterad på sin ordinarie plats,
fartyget vara till sjöss, under gång och redo att inta olika kurser efter kompassjusterarens anmodan.
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Innan deviering företas finns det några saker som är lämpliga att förbereda.
För att göra devieringen så snabb och smidig som möjligt så kan man innan kompassjusterare
anländer ombord låta besättningen kontrollera kompassinstallationen och förbereda denna på så
sätt att kompenseringsmedlen är lätt åtkomliga.
I förekommande fall bör följande förberedelser på kompassplatsen göras i god tid av besättningen;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kapell, manluckor odyl bortmonteras.
Kontrollera att luckor och lock i nakterhuset går lätt att öppna för åtkomst.
Kommunikation, kompassplats – brygga, finns uppkopplad och avprovad.
Kompassbelysning kontrollerad.
Kompassperiskop rengjort. Lämpligt att göra när kompassen är bortmonterad.
Kontroll av att bultar till D-kompensatorer är smorda och att dessa kan lossas.
Materielen till Flinderstången är framtagen.
Specialverktyg och specialmagneter för nakterhuset är framtagna.
Manual för kalibrering av TMC/THD framtagen.
Möjlighet att bryta strömmen till TMC/THD huvudenhet kontrollerad.
All utrustning som kranar, båtar mm ska vara stuvade och på sina ordinarie platser.

Efter slutförd deviering utfärdas en Deviationstabell ur vilken det framgår vilken typ av och storlek
på restdeviation som förekommer samt kompenseringsmedlens antal, placering och storlek.

3. Beställning av kompassarbeten:
För undvikande av missförstånd är det alltså viktigt att det i en beställning av kompassarbeten är
tydligt med vilket av dessa arbeten som önskas utfört, samt vid deviering om fartyget är utrustat med
fungerande gyro- eller GPS-kompass som kan användas som referens.
Eftersom många fartyg är försedda med mer än en kompass så är det också viktigt att specificera
vilka kompasser som beställningen avser och var dessa är placerade. Detta för att den som ska utföra
en deviering ska veta vilken utrustning som behöver medföras. För deviering av tex en livbåt eller en
FRB behöver kompassjusteraren medföra egen referens i form av flux- eller GPS-kompass.
Är fartyget försett med magnetminskydd och tabell för både när skyddet är till- resp från-slaget
önskas, så är det bra om detta framgår av beställningen. Saknas särskild kompenseringsanordning för
kompassen när skyddet är tillslaget är det viktigt att ange vilken tabell som ska utgöra huvudtabell,
dvs med skyddet till- eller från-slaget. Den andra tabellen blir då en släptabell där kravuppfyllnad inte
kan utlovas.
Det är också önskvärt att det av beställningen framgår önskad tid och plats för kompassjusterarens
embarkering respektive debarkering. Eventuella båttransporter till och från fartyget ombesörjes och
bekostas av fartyget/beställaren.
Vanligtvis överlämnas certifikat och deviationstabell i original till befälhavaren efter utförd tjänst.
Önskar beställaren fler exemplar bör detta också framgå av beställningen, samt hur dessa ska
levereras.
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Exempel på Certifikat:

Exempel på Deviationstabell:
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