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Tíðindabræv 01/2011 – sigling 

 
Kravdar Siglingarfráboðanir og Vikufráboðanir til Sjófólk – Teldutøk dagføring 
 

(Electronic update of Mandatory Nautical Publications & Weekly Notice to Mariners) 
 
 
Sambært SOLAS 1974, Reg. V/19.2.1.4 og V/27 skulu øll skip sigla við nøktandi kortum og 
siglingarfráboðanum, sum eru rættað í rættari tíð.  SOLAS 1974, Reg. V/2.2 greinar nærri heimildir av 
slíkum rættingum.  Víst verður eisini til “Fráboðan frá Skipaeftirlitinum/ Sjóvinnustýrinum B”, sum setur 
SOLAS í gildi. 
 
Í hesum sambandi er spurningur settur okkum viðvíkjandi teldutøkari rætting av tílíkum kunngerðum til 
sjós.  Fleiri grannalond okkara hava nú góðtikið teldutøkar rættingar undir ávísum treytum og undir 
ásetingunum í SOLAS I/5. 
 
FMA góðkennir tískil, at kravdar Siglingarfráboðanir og Vikufráboðanir til Sjófólk verða dagførdar og 
rættaðar umvegis teldutøkni, tó soleiðis, at krøvini niðanfyri altíð verða lúkað: 
 

 Góðkendur sjómyndugleiki, ella hydrografiskur stovnur góðkendur av myndugleikanum, skal hava 
givið teldutøka tilfari út; 

 Til eina og hvørja tíð skal teldutøka Siglingarfráboðanir og Vikufráboðanin til Sjófólk vera tøk hjá 
stýrimanni sum hevur vakt.  Uttan avmarkingar skal vakthavandi á brúnni til eina og hvørja tíð 
kunna lesa og arbeiða við teldutøka tilfarinum; 

 Telduútgerðin skal ikki nýtast til annað endamál enn til tílíkt arbeiði og til dagføringar í nautiska 
virkseminum;1 

 Telduútgerðin skal hava ravmagnsorku til eina og hvørja tíð, uttan atlit til onnur rakstrarlig 
viðurskifti; 

 Trygdaravrit av teldutøkum Siglingarfráboðanum og Vikufráboðanum til Sjófólk skulu goymast á 
øðrum kervi enn har, dagliga verður arbeitt, og tó soleiðis, at vakthavandi stýrimaður ótarnaður 
kann fáa atgongd til teirra, tá ið tørvur er; 

 Teldutøka Siglingarfráboðanin og Vikufráboðanin til Sjófólk skal verjast ímóti møguleika til at gera 
broytingar; 

 Telduútgerðin skal verjast ímóti álopum uttaneftir, telduvirus, o.s.fr.; 

 Telduútgerð og forrit skulu lúka krøvini í SOLAS Reg. V/17 viðvíkjandi ravsigulssambæri.  
Harumframt skal vera gjørligt at vísa data á skíggja, uttan so at ljós úr honum órógvar vaktarhald á 
nátt.  Í hesum sambandi verður eisini víst á 
- MSC/Circ.1091 um “Atlit, ið skulu takast, tá ið nýggj tøkni verður sett upp umborð á skipi, 
- MSC/Circ.891 um “Leiðreglur fyri nýtslu av teldum um borð”, og 
- MSC/Circ.982 um “Leiðreglur fyri arbeiðslig metingarstøði fyri útgerð og snið til útgerð á brúnni”. 

 
Afturat hesum skulu niðanfyristandandi krøv lúkast, tá ið teldutøkar Siglingarfráboðanir og Vikufráboðanir 
til Sjófólk skulu dagførast: 

 Í nýtslu skulu vera einans dagføringar, ið koma frá góðkendum sjómyndugleika ella hydrografiskum 
stovni, ið er góðkendur av avvarðandi myndugleika; 

 Gjørligt skal vera umborð at taka ímóti teldutøkari dagføring við sama títtleika sum higartil hevur 
verið galdandi fyri Vikufráboðanir til Sjófólk; 

 Móttøka og niðurtøka skulu skjalprógvast um borð, og altíð kunna vísast fram (t.d. í sambandi við 
vitjan av havnamyndugleikum ella øðrum);
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 Í dygdarhondbókini skulu gerast mannagongdir, sum lýsa, at skipanin lýkur galdandi krøv, hvussu hon 
verður sett í verk og ábyrgd hjá brúkarum. 

                                                           
1
 NB!  “Nautiskt virksemi og gongd” hevur her víða merking, t.d. IMDG-kunning, stabilitet, barlastrokning, ferðaætlan, 

rættingar í sjókortum, o.s.fr. 
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  At skjalprógva móttøku kann t.d. vera ein fylgiseðil í nýtsluskipanini 


