
 

 
 
AIS (Automatic Identification System)  
Efter att i somras upprepade gånger har råkat ut för tät dimma – den senaste gången i 
trafikkorridoren mitt i Ålands hav under kappsegling mellan Mariehamn och Furusund och med 
tutande lastbåtar på okänt avstånd och riktning – så beslöt jag mig i höstas för att installera AIS i 
båten. AIS är ett system som gör att man både kan se och synas även om sikten är nedsatt eller 
obefintlig. AIS beskrivs på följande sätt på Wikipedia:  
 
”AIS (Automatic Identification System) är ett system som gör det möjligt att identifiera ett fartyg och 
följa dess rörelser från andra fartyg och från fartygstrafikservicens kontrollrum. Systemet bygger på 
att varje fartyg regelbundet skickar ut informationen på en digital radiokanal.  
Alla fartyg med bruttodräktighet över 300 som omfattas av SOLAS-konventionen och går i 
internationell trafik bör vara försedda med AIS-transpondrar. I inre fart är övergångstiden längre. 
Även bland annat räddningshelikoptrar, oljeplattformar och fyrar kan i vissa fall vara utrustade med 
AIS-transpondrar.  
Förenklat kan AIS beskrivas så här. AIS-transpondern i ett fartyg samlar regelbundet information om 
det egna skeppets position, hastighet, kurs, destination med mera från övrig elektronisk 
navigationsutrustning. Viss information, såsom namn, bredd och längd, programmeras i AIS-
transpondern manuellt. All denna info formateras sedan in i datapaket som sänds ut via VHF-radio, 
vanligen på dedikerade kanaler. Andra fartyg inom VHF-räckvidd utrustade med AIS-mottagare kan 
sedan ta emot radiosignalerna, avkoda dem och presentera informationen i sin egen 
navigationsutrustning.”  
 
AIS finns i två varianter – en med enbart mottagare och en som både tar emot och sänder AIS-
signaler. Den som bara tar emot och gör att man kan se andra båtar med sändande AIS (däribland i 
princip all yrkestrafik) på GPS-plottern är relativt billig och går att få tag på för ca 2 000 kr. Nackdelen 
med den är naturligtvis att man bara ser men inte själv syns. En AIS som både sänder och tar emot 
kostar ca 7 000 – 8 000 kr.  
 
 
 
 
 
 



Jag köpte en AIS som både sänder och tar emot från True Heading. Eftersom jag redan hade en väl 
fungerande VHF-anläggning med antenn i masttoppen så köpte jag en med inbyggd antennsplitter så 
jag kunde utnyttja den befintliga VHF-antennen. Priset på den ligger på ca 7 500 kr och satsen består 
av huvudenhet, GPS-antenn, sladdar till VHF- och GPS-antenner samt till GPS-plotter och 
strömförsörjning. Dessutom följer det med en USB-kabel för programmering från dator samt en CD-
skiva.  

 
 
Själva installationen – när man väl bestämt sig för var man vill placera huvudenheten – bör inte vålla 
några större problem. På CD-skivan och på True Headings hemsida finns beskrivningar över hur man 
kopplar in enheten mot de flesta förekommande plottrar och de inställningar man bör göra på 
plottern. När installationen är klar så ska enheten programmeras från en dator ansluten till Internet 
med data om båten som typ av fartyg (pleasure craft), namn, VHF-anrop m.m. samt framförallt 
MMSI-numret man fått från Post- och Telestyrelsen (PTS)i samband med att man sökte VHF-licens.  
 
MMSI-numret kan bara programmeras in en gång så det är viktigt att det blir rätt från början. Själva 
innehavet av AIS:en ska för övrigt anmälas till PTS på blankett som kan skrivas ut från CD:n. Om man 
glömt sitt MMSI-nummer så är det bara att fråga PTS om detta – de svarar med vändande E-post!  
När jag själv installerat och programmerat AIS:en så fungerade allt perfekt på laptopen.  
 
Efter att ha ropat upp Stockholm Radio på VHF fick jag bekräftat att jag ”syntes” och jag såg en massa 
andra båtar som hade AIS – men tyvärr bara på datorn och inte på plottern. Kollade alla 
ledningsdragningar och portinställningar utan att hitta några fel. Efter åtskilliga timmar och på väg att 
ge upp så hittade jag att det i en meny som jag inte sett tidigare på min Garmin 720 fanns inställning 
för ”Visa AIS-objekt” som naturligtvis var markerad med ”Nej”. Efter ändring till ”Ja” så fungerade sen 
allt och jag är både sedd och kan se!  
 



Att tänka på just vid installation i en Omega 42 är att den är så lång så att om man vill ha GPS-
antennen sittande på pulpiten i aktern (och AIS-enheten i ruffen) så räcker inte den medlevererade 
sladden på 5 meter utan man måste beställa en längre på 10 meter. Ett pulpitfäste måste också 
köpas då fästen som följer med är för däcksmontering.  
 

Förutom den uppenbara säkerhetsaspekten med att se och synas i dålig sikt så är det också väldigt 

roligt att på sin plotter kunna följa seglarkompisar som också har AIS – både på kappsegling (som 

Gotland Runt t.ex.) och vid semestersegling. Det går också bra att följa AIS-båtar på dator, surfplatta 

eller smatphone via t.ex. www.marinetraffic.com/se. Förutom båtdata så ser man där också såväl 

kurs som fart. 
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