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Abstrakt 
Efter en granskning av fartygsolyckor från MAIB så framkom det att väjningsskyldiga fartyg 

inte girar enligt sjövägsreglerna. Syftet med denna studie är att granska hur erfarna nautiska 

befäl kontra oerfarna nautiska befäl framför sitt fartyg och ser på en korsande situation, där 

väjningsskyldigt fartyg inte vidtar erforderliga åtgärder. Studien är kvalitativ och genomfördes 

med hjälp av fallstudier och halvstrukturerade intervjuer. Först fick respondenterna framföra 

fartyget i en korsande situation, som sedan lade grunden för den halvstrukturerade intervjun. 

Resultatet visade att de erfarna nautiska befälen i större utsträckning strävade efter att ha större 

säkerhetsmarginal till andra fartyg då de anser att sjövägsreglerna inte alltid kan appliceras i 

verkligheten. De oerfarna nautiska befälen var mer benägna att ta större risker med mindre 

säkerhetsmarginal.  
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Abstract  
After a review of ship collisions from the MAIB, it has shown that ships who should give way of 

another, does not apply the regulations of preventing collisions at sea. The purpose of this study is 

to examine the difference between how inexperienced navigation officers and experienced 

navigation officers maneuver their ship, and the reasoning behind it when the give-way vessel 

does not take sufficient action. The study was completed with the help of case studies and half-

structured interviews. First, the participants maneuvered a ship in a crossing situation. This laid 

the groundwork for the interviews. The result has shown that the experienced navigation officers 

reached for a greater safety margin to other vessels as they mean that COLREGs not always can 

apply in reality. The inexperienced navigation officers were able to take greater risks with less 

safety margin.  
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till Robert Fredriksson, som på sin fritid har hjälpt till med planering och 

genomförande av simulatorkörningar. Tack till vår handledare John Ohlson och även respondenterna 

som hjälpt studien med både simulatorkörning och intervjuer – utan er hade det inte gått.  
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Definitioner och förkortningar 
AIS    Automatic Identification System. Identifieringssystem för fartyg. 

Brygga Plats där kontroller för fartygsets navigationsutrustning och 

framdrivning är positionerade. 

BCR Bow Cross Range. Avståndet då ett fartyg passerar ett annat 

fartygs kurslinje.  

COLREGs International Regulations for Preventing Collisions at Sea, det 

regelverk som bestämmer hur fartyg ska manövreras. 

CH    Det väjningsskyldiga fartyget Continental Highway.   

CPA Closest point of approach, det framräknade minsta avstånd som 

två fartyg kommer att befinna sig på om båda fartygen håller 

kurs och fart. 

Erfaret nautiskt befäl Person som erhåller behörighet om fartygsbefäl klass V eller 

högre och har seglat minst två år som befäl 

ETA Estimated time of arrival, den angivna tidpunkten ett fartyg 

beräknas befinna sig på en position.  

Farled Speciellt utsatt och markerad väg där fartyg kan färdas säkert på 

annars osäkra farvatten. 

Fartygsbefäl klass V   Den behörighet som krävs för att få tillträda positionen nautiskt 

befäl på ett fartyg över 500 bruttoton. 

Gott sjömanskap Aves med att ett fartyg korrekt bemannas och framförs på ett 

säkert sätt med hänsyn till trafikföreskrifter och anvisningar.  

IMO Den internationella maritima organisation speciellt anpassad av 

förenta nationerna för att vara ansvarig för fartygs säkerhet, 

risker och miljö. 

Kadett  En officersaspirant, student vid en befälsutbildning.  
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Kontrollrum   Det rum där simulatorerna styrs ifrån. 

MAIB Brittiska haverikommisionen (Marine Accident Investigation 

Branch). 

Nautiskt befäl En person som bland annat är ansvarig för att framföra fartyget 

säkert från punkt a till punkt b 

Nightly orders  Speciella order från skepparen till vaktgående nautiskt befäl. 

M    Nautisk mil, 1852 meter.  

Oerfaret nautiskt befäl Person som har seglat 12 månader där bryggtjänstgöring ingått.  

Psykosocial   Psykiska förutsättningar formade av miljön. 

Radar Instrument för upptäckt, avståndsbestämning och bäring till 

föremål med hjälp av radiovågor. 

Sjövägsreglerna  Samlingsnamn för de författningar som reglerar sjötrafiken. 

Spakarna   Reglage där man kontrollerar farten på fartyget. 

Standing orders  Generella order från skepparen till vaktgående nautiskt befäl.    

Stäv    Fartygs för.  

TCPA    Tid till det att fartygen når CPA. 

TSS Traffic Seperation Scheme, ett område anpassat av IMO för att 

separera sjötrafik samt den generella riktningen fartyg färdas i. 

Vaktavlösning  Vaktgående nautiskt befäl för över information till det nautiska 

befäl som ska ta över vakten. 

VHF   Very High Frequency, radioutrustning som används för att 

kontakta andra fartyg eller land.  

Visuellt   Det du kan se genom exempelvis ett fönster. Innefattar inte 

information från instrument.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En del av arbetet som nautiskt befäl är att framföra fartyget mellan olika destinationer. Det 

vakthavande nautiska befälets arbetsuppgifter och ansvar är bland annat fartygets säkra 

framförande, att följa bestämmelserna i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

sjövägsregler (TSFS 2009:44), hädanefter refererade till som sjövägsreglerna, inte tveka att vid 

behov omedelbart vidta åtgärder för att säkerställa fartygets säkerhet och följa angiven 

reseplanering, Transportstyrelsens föreskrifter om vakthållning, (TSFS 2012:67, 19-30 §).   

En granskning av kollisioner mellan fartyg genomfördes på Marine Accident Investigation 

Branch, (MAIB), där sammanställdes olycksrapporter mellan åren 2010 och 2015. Det stod 

klart att det finns ett problem med att fartyg inte följer sjövägsreglerna. Nio av de nitton 

kollisioner som inträffat skulle kunna undvikas, om nautiska befäl med företräde hade 

applicerat sjövägsreglernas regel 17 bättre. Nedan summeras vilken paragraf av regel 17 som 

fartygen har misslyckats med att applicera innan kollision. 

Sjövägsreglernas, regel 17 (a.ii), beskriver att nautiska befäl med företräde med egen manöver 

får vidta åtgärd för att undvika kollision om inte väjningsskyldigt fartyg vidtar erforderlig 

åtgärd. Sju av nitton olyckor orsakas delvis av att nautiska befäl med företräde inte effektivt 

vidtar egen åtgärd för att undvika kollision. Sjövägsreglernas regel 17 (c), beskriver att 

nautiska befäl med företräde inte bör gira babord emot ett väjningsskyldigt fartyg om det 

nautiska befälet tar sig rätten att enligt regel 17 (a.ii), vidta egen manöver. Vid fem av nitton 

olyckor girar nautiskt befäl med företräde babord emot väjningsskyldigt fartyg innan kollision.  

Belcher (2007) beskriver att erfarenheten hos de som framför fartyget kan ha stor inverkan på 

hur nautiska befäl uppfattar situationer. Studien är utförd ombord på fartyg som trafikerade 

sträckan mellan Dover och Calais och visar att personer ofta kännetecknar stor skicklighet och 

en spetskompetens inom yrket om de frånträder sjövägsreglerna. Erfarenhet har stor tyngd i 

studien och efter en etnografisk studie framkommer det att alla nautiska befäl som framför 

färjorna, enhälligt använde sin erfarenhet för att undvika situationer, istället för att lita på att de 

andra navigationsbefälen följer sjövägsreglerna (Belcher, 2007).  

Det är bara en gång under Belcher (2007) studie ombord på färjor mellan Dover och Calais där 

tillit för sjövägsreglernas, regel 17 observerades. Det är var då en kadett som framförde 

fartyget under övervakning av ett nautiskt befäl. Det ledde till att fartyget hamnade i en 
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situation där de initialt var beroende av att väjningsskyldigt nautiskt befäl ska ge väg, utan att 

kadetten gjorde någonting. När sedan situationen utvecklade sig så rekommenderade det 

nautiska befälet en kursändring till styrbord varpå kadetten följde rådet. Fartyget som skulle ge 

fri väg ändrar aldrig kurs eller fart i situationen (Belcher, 2007). 

Efter MAIBs rapporter står det klart att ett problem existerar med att nautiska befäl inte klarar 

av att applicera sjövägsreglerna som föreskrivits. Under 2014 examinerades 144 nautiska befäl 

från sjöfartshögskolor i Sverige (Hanmark, 2015). En jämförelse i en naturligt situation med 

korsande kurser mellan erfarna och oerfarna nautiska befäl är relevant och intressant eftersom 

det har observerats en skillnad i hur de hanterar situationen. 

1.2 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur erfarna nautiska befäl, kontra oerfarna nautiska befäl, 

hanterar en korsande trafiksituation, där väjningsskyldigt fartyg inte följer sjövägsreglerna. 

• Vid vilket avstånd utför respektive grupp av nautiskt befäl en undanmanöver och vilken typ 

av undanmanöver väljer de två grupperna för att undvika när situationen? 

• Vad får de två grupperna för minsta CPA i trafiksituationen? 

• Hur resonerar respektive nautiska befäl kring sitt beslut? 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet begränsar sig till att jämföra erfarna nautiska befäl med oerfarna nautiska befäl i en 

korsande situation, där väjningsskyldigt fartyget inte följer sjövägsreglerna och det finns 

möjlighet att manövrera sitt eget fartyg åt både styrbord och babord. 
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2 Teori och tidigare forskning 

Ämnet anti kollision i korsande situationer är en aktuell fråga vars problematik har behandlats i 

ett flertal tidigare studier. I detta avsnitt presenteras resultat från forskning, studier och 

fältstudier gjorda på ämnet av Curtis (1986), Belcher (2007), Jutta (2009) samt Lundahl och 

Schalburg (2012). Jutta (2009) utförde studien ”Ship-Ship Collision Probability of the 

Crossing Area between Helsinki and Tallinn”, en riskanalys av att kollisioner i finska viken 

och menar att risken för att en kollision till följd av den ökande trafiken i området kommer öka 

med 56 % från år 2006 till 2015. Modellen som användes var Pedersens modell, som förenklat 

kan förklaras som sannolikheten att en kollision inträffar i ett område om inget fartyg utför en 

manöver (Pedersen, 1995). Modellen klarar inte av att ge exakta värden då den baseras på ett 

jämt flöde av trafik som passerar ett visst område dagligen. Den metoden har problemet att den 

blir missvisande eftersom risken för kollision ökar ju fler fartyg som befinner sig på samma 

område vid samma tidpunkt (Jutta, 2009). Eftersom fler fartyg trafikerar farvattnet vid vissa 

tidpunkter på dygnet blir resultatet en aning missvisande. Jutta menar att ökningen på 56 % 

mellan år 2006 och 2015 inte är exakt och att den i verkligheten troligtvis är större.  

Belcher (2007) utförde studien ”Rule following behavior in collision avoidance”, i ett liknande 

område som Jutta (2009) studie. Belcher visar bland annat i studien att under en 24-timmars 

period i engelska kanalen utanför Dover och Calais, är det 94 korsande situationer där fartyg 

korsar varandra på ett avstånd under 1 M.  

I samma studie genomförde Belcher (2007) en etnografisk studie ombord på sju färjor som går 

mellan Dover och Calais och kommer fram till att alla erfarna nautiska befäl ombord på 

färjorna enhälligt bryter mot sjövägsreglernas, regel 17. De nautiska befälen på färjorna 

manövrerar fartyget som de anser vara lämpligast i situationen, Belcher menar att de nautiska 

befälen inte har något förtroende för att väjningsskyldiga fartyg kommer tillämpa 

sjövägsreglerna för att lösa situationen. Studien ombord på de sju färjorna visar på att alla 

nautiska befäl ombord på färjorna föredrar en kursändring åt styrbord, eftersom att den 

manövern inte skapar kollisionsrisker med mötande färjor i trafikstråket, samt att färjornas 

nautiska befäl har ett skeptiskt förtroende för andra färjor i området, där det inte finns något 

förtroende till andra fartygstyper. 

En annan studie som behandlar korsande situationer är ”Ska han inte gira snart?”, av Lundahl 

och Schalburg (2012). Studien kommer med rekommendationer för hur ett nautiskt befäl med 

företräde bör agera i en korsande situation där väjningsskyldigt nautiskt befäl inte vidtar 
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erforderlig åtgärd för att undvika kollision. Studien utnyttjar en simulatorkörning i en korsande 

situation följt av semistrukturerade intervjuer. Lundahl och Schalburg (2012) menar i studien 

att ett lämpligt avstånd för en undanmanöver om ett väjningsskyldigt fartyg inte girar, rimligen 

bör vara 2-4 M ifrån det väjningsskyldiga fartyget, de kommer med rekommendationer på vad 

nautiska befäl ska tänka på om passage sker för eller akter om väjningsskyldigt fartyg.  

Lundahl och Schalburg (2012) menar även att följande faktorer bör vara med i beräkningen för 

val av manöver; CPA, BCR, TCPA, felkällor i radarutrustning samt AIS, det andra fartygets 

fart, inblandade fartygstyper, det egna fartygets manöveregenskaper, trafiksituation, 

tillgängligt vatten att navigera på, förmåga att förutse andra fartygs manövrar och hur den egna 

manövern påverkar andra fartyg i situationen. Vidare menar Lundahl & Schalburg (2012) att 

ett nautiskt befäl bör ta hänsyn till samma saker som ligger till grund för manövern när de 

avgör vad ett lämpligt CPA till det väjningsskyldiga fartyget bör vara.  

Rekommendationerna som konkret ges av Lundahl och Schalburg (2012) angående lämpliga 

passageavstånd är att de inbyggda felen på upp till 1 M i ARPA och AIS måste tas med i 

beräkningen vid nedsatt sikt då inga visuella bäringar går att urskilja, samt att det minsta CPA 

nautiska befäl har akter om ett väjningsskyldigt fartyg kan vara mindre än det CPA som är 

lämpligt vid passage för om. Det nautiska befälet bör inte köra närmare det andra fartygets 

akter än vad de själva är bekväma med att andra fartyg passerar akter om dem själva. 

Curtis (1986) undersöker i ” Simulator Studies of Crossing Encounters in Fog”, hur tio 

nautiska befäl hanterar en trafiksituation med korsande kurser i nedsatt sikt. Studien utfördes 

med hjälp av en simulatorkörning där ett nautiskt befäl framförde ett fartyg på nordlig kurs 

med två andra fartyg i området. Det ena fartyget befinner sig 9 M nordväst om de nautiska 

befälens startposition och går i ostlig riktning. Det andra fartyget befinner sig 3 M nordost om 

de nautiska befälens startposition körande i nord- nordostlig riktning. Inget av fartygen 

befinner sig på kollisionskurs när simulatorkörningen startar, men då fartyget nordväst om 

nautiska befälen passerat deras stäv, girar det 90° åt styrbord och hamnar på kollisionskurs. 

Inget av befälen girar samtidigt eller lika mycket, fyra girar babord kontra vad sjövägsreglerna 

rekommenderar, fyra girar styrbord och två stoppar fartyget. De som stoppar fartyget kolliderar 

med fartyget som kommer västerifrån.  

Både (Belcher, 2007; Curtis, 1986) menar att det inte finns ett specifikt sätt som nautiska befäl 

framför fartygen på. I Curtis studie girar inget nautiskt befäl samtidigt eller lika mycket trots 

att de framförde fartyget i exakt samma scenario. Belchers studie visar samma resultat även om 

alla situationer i den studien är unika på grund av att studien genomförs ombord på fartyg och 
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inte i simulatorer. Både Belcher (2007) och Curtis (1986) menar på att det är hur det nautiska 

befälet uppfattar och tolkar situationen som ligger till grund för de manövrar som verkställs, 

oavsett om de bryter mot sjövägsreglerna.  

2.1 Sjövägsreglernas uppkomst  

När ångdrivna fartyg kom på 1800-talet uppstod nya kollisionsrisker med traditionella 

segelfartyg. För att reducera de nya riskerna, bildades under 1840-talet ett regelverk för att 

minska riskerna mellan ångdrivna fartyg och de traditionella segelfartygen (Cockcroft & 

Lamejjer, 1990). Redan 1864 hade flera regler för att undvika kollision mellan fartyg stiftats. 

Bland annat att ett nautiskt befäl med det andra fartyget på styrbordssidan ska lämna företräde, 

när två fartyg möts stäv mot stäv ska båda nautiska befälen gira styrbord, upphinnande 

nautiska befäl ska lämna företräde och nautiskt befäl med företräde ska hålla kurs och fart 

(Plant, 1996). Den senaste upplagan av International Regulations for Preventing Collisions at 

Sea, (COLREGs), kom till 1972, efter en konferens med aktiva sjömän och andra sakkunniga 

inom sjöhandelsnäringen. En av reglerna som tillkom 1972 är Regel 17, Fartyg som ska hålla 

kurs och fart, den utformades för att ge nautiskt befäl möjligheten att i ett tidigare skede vidta 

åtgärd (Cockcroft & Lamejjer, 1990).  

1972 ratificerade International Maritime Organization, (IMO), COLREGs och alla 171 

medlemsländer har det idag inskrivet som lag (IMO, 2016). Sverige är medlem och regelverket 

tillämpas som Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjövägsregler (TSFS 

2009:44). Regelverket är översatt i Transportstyrelsens författningssamling om sjövägsregler 

(Tiberg, 2011). Hädanefter kommer alla TSFS (2009:44) regler att skrivas enligt följande: 

Regel 1, regel 2 (a), regel 3 (a.i) osv. Syftas regelverket i sin helhet skrivs hädanefter 

sjövägsreglerna. Relevanta regler från sjövägsreglerna kan ses i (bilaga 6). 

2.2 Hur sjövägsreglerna fungerar i en korsande situation 

Ingenting i sjövägsreglerna fritar något nautiskt befäl från följderna av försummelse att åtlyda 

regelverket, eller att vidta de försiktighetsmått som krävs vid vanligt sjömansbruk, eller vid 

tillfället rådande förhållanden, enligt regel 2 (a). När sjövägsreglerna tolkas och tillämpas ska 

hänsyn till alla navigerings- och kollisionsfaror beaktas, vilket kan leda till att en avvikelse 

från sjövägsreglerna blir nödvändig för att undgå en överhängande fara, enligt regel 2 (b).  

 

Vid en korsande situation med enbart två fartyg inblandade, ska fartyget som har det andra 

fartyget på sin styrbordssida lämna företräde, enligt regel 15. I omvänd ordning ska fartyg med 
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företräde hålla kurs och fart, enligt regel 17 (a.i). Fartyget som är väjningsskyldigt ska om 

situationen tillåter, agera i god tid och passera väl klart, enligt regel 16. En manöver som utförs 

ska ha positiv efterföljd och utföras i god tid med noggrant iakttagande av gott sjömanskap, 

enligt regel 8 (a). Manövern ska vara stor nog för att uppfattas ombord på det andra fartyget, 

enligt regel 8 (b). När manövern utförts ska den övervakas för att säkerställa att den effektivt 

resulterar i säkert passageavstånd, enligt regel 8 (d). Under tiden av denna process ska fartyg 

med företräde följa upp situationen och med egen manöver undvika kollision, om fartyg som 

ska hålla undan inte vidtar någon erforderlig åtgärd, enligt regel 17 (a.ii). Ett nautiskt befäl 

som vidtar åtgärd enligt regel 17 (a.ii) avråds från att gira babord om det väjningsskyldiga 

fartyget befinner sig på babordssidan, enligt regel 17 (c). 

 
Noterbart är att det inte finns några distanser eller tidsramar för när fartyg ska utföra manövrar. 

Ingen aktion är speciellt tilldelad en viss situation. Efter nedbrytningen av reglerna är det 

möjligt att urskilja, att om de ska fungera måste nautiskt befäl på respektive fartyg ha grundlig 

kunskap om sjövägsreglerna. Det nautiska befälet måste ha en förståelse för situationen och 

veta vilka regler som ska appliceras i situationen, samt vad som krävs om annat fartyg handlar 

i strid med gott sjömanskap och inte följer sjövägsreglerna. Det innebär att regelverket rör sig i 

ett klimat av ömsesidigt samförstånd, samarbete och med klara logiska riktlinjer som ger en 

viss klarhet och möjlighet att förutsäga hur situationen kommer utvecklas (Belcher, 2007). 

2.3 Konflikter inom regelverket 

Då det ofta är fler än två fartyg inblandade i situationer, finns en risk för konflikter inom 

regelverket. Läggs det till ytterligare ett fartyg på styrbordssidan om det som ska hålla kurs och 

fart har en ny ekvation uppstått (se figur 1).  

	

Figur	1 
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Nautiskt befäl som framför fartyg A blir väjningsskyldigt mot fartyg B, enligt regel 15 och 

fartyg B nautiska befäl ska hålla kurs och fart, enligt regel 17. Det nautiska befälet som 

framför fartyg B blir samtidigt väjningsskyldigt för fartyget C, enligt regel 15. Det leder till ett 

dilemma där nautiska befälet ombord på fartyg B eftersom hen ska hålla kurs och fart, 

samtidigt som hen måste hålla undan för fartyg C. Det är inte möjligt för ett nautiskt befäl att 

både hålla kurs och fart, samtidigt som det nautiska befälet girar för ett annat fartyg, vilket 

innebär att kravet i regel 15 går före det i regel 17 (Cockcroft & Lamejjer, 1990). 

Nautiskt befäl ombord på Fartyg A kommer behöva omvärdera situationen som uppstår om 

nautiskt befäl som framför fartyg B ändrar kurs och fart. Klarar inte alla fartygen som är 

inblandade i situationen av att förutse de andras intention, kan risken för kollision förvärras 

(Pike, 1995). 
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3 Metod 

Fallstudier och intervjuer användes för att utföra denna studie. Fallstudien i form av en 

simulatorkörning låg till grund för de två översta frågeställningarna och intervjuer utnyttjades 

för att besvara den sista. Resultatet kräver en djup förståelse för korsande situationer, samt 

sjövägsreglerna om individen och gruppens resultat i simulatorkörningen och den data som 

samlats in vid intervjuerna ska gå att tolka och jämföra. En kvalitativ undersökning med en 

induktiv ansats utfördes eftersom syftet är att upptäcka de företeelser som erfarna nautiska 

befäl och oerfarna nautiska befäl implementerar i simulatorkörningen och utvecklar sig i 

intervjun (Patel & Davidson, 2011). 

3.1 Fallstudie	
Navigationssimulatorn på sjöfartshögskolan i Kalmar utnyttjades och programvaran heter 

Polaris. Simulatorkörningens scenario konstruerades utanför Trelleborg. Området valdes på 

grund av att det är Sveriges största färjeterminal, med så många som 15 avgångar och 

ankomster varje dag (Trelleborgs hamn AB, 2016). Hamnen har så många som fyra ankomster 

och avgångar under vissa timmar (TT-Line; Stena Line, 2016). Tio M väster om Trelleborg 

mynnar en TSS ut, vilket leder till att det är en stor del fartyg som går i väst- ostlig riktning på 

väg in eller ut ur Östersjön. Det i kombination med att färjorna går i nord - sydlig riktning leder 

till många korsande situationer där fartyg finns både om styrbord och babord om fartyg i 

området (se bilaga 1). När området för simulatorkörningen hade valts så konstruerades en 

trafiksituation på Sjöfartshögskolan i Kalmars simulatorer. Olika scenarion testades och 

arbetades igenom för att få till en situation som fungerade för att uppnå syftet. Det slutgiltiga 

scenariot konstruerades så att de nautiska befälen behövde styra i nordostlig riktning, kurs 033° 

för att ta sig till Trelleborgs angöringsboj utanför Trelleborg. Två fartyg från babord körde 

österut, kurs 110° och tre fartyg från styrbord körde västerut, kurs 270°. Ett fartyg placerades 

öster om ursprungspositionen på styrbordssidan och var på väg in mot Trelleborg, kurs 310° 

med ETA strax efter respondentens (se bilaga 1). Tre minuter in i scenariot girade det 

väjningsskyldiga fartyget Continental Highway, hädanefter benämnt, CH, babord ut ur den 

TSS fartyget initialt färdats i, till kurs 090°, vilket resulterade i att de nautiska befälen fick ett 

CPA 0,22 M för om CH. CH girade aldrig mer i scenariot utan körde 18,8 knop i kurs 090°. En 

instruktör satt under hela scenariot i kontrollrummet och svarar inte på VHF anrop till CH men 

svarade om något annat fartyg anropades. 
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Eftersom studien syftar till att undersöka hur erfarna respektive oerfarna nautiska befäl 

hanterar en korsande trafiksituation togs yttre faktorer såsom vind och ström bort. Sikten var 

god och fartyget som de nautiska befälen framförde var enkelt att manövrera med mycket god 

manöverförmåga. Detta eftersom lite tid fanns för respondenterna att göra sig bekanta med 

simulatorerna och fartygets manöveregenskaper i olika förhållanden. Om fartyget vore svårt att 

framföra kunde fokus ha flyttats från trafiksituationen till manövreringen av själva fartyget.  

Innan simulatorkörningen startades, så förklarades det för respondenterna att de skulle 

framföra fartyget in till Trelleborg och att studien syftar till att titta på viss trafiksituation. 

Respondenten blev ombedd att framföra fartyget som om de var ett nautiskt befäl ombord på 

ett riktigt fartyg. Det förklarades för respondenterna att en tidigare studie inneburit att 20 % av 

urvalet inte kunde användas på grund av att det i intervjuerna framkom att de skulle agera 

annorlunda i verkligheten (Lundahl & Schalburg, 2012). 

Efter genomgången så togs respondenterna in till simulatorernas brygga och en vaktavlösning 

genomfördes med simulatorn fryst på tidpunkten 22:00. Information som delgavs var ETA 

klockan 22:40 till angöringsbojen, trafiksituation, night orders, standing orders, väder, att all 

utrustning fungerade som den ska, fartygets manöveregenskaper beskrevs som mycket goda, 

samt att avlämnande nautiskt befäl haft kontakt med fartyget Trelleborg som har för avsikt att 

sakta ner för att kunna vända och backa in farleden. 

3.2 Val av intervjumetod 

Genom en kvalitativ intervju så kommer svaren att vara väl detaljerade och komplexa. Frågor 

som ställs är raka och väl strukturerade eftersom de genomarbetas och testats innan intervjun 

äger rum (Merriam, 1994). Anledningen till detta val av intervjumetod var för att skapa en 

djupare uppfattning om vad respondenterna verkligen vill berätta och ge dem möjlighet att 

utveckla sitt agerande.  

3.2.1 Halvstrukturerad intervju 

En halvstrukturerad intervju kan anses som den viktigaste metoden att utföra intervjuer på 

grund av dess flexibilitet, balans och kvalitét på insamlad data. Frågorna är öppna och det finns 

möjlighet att gå djupare in på vissa ämnen om nödvändigt (Gillham, 2005).  

Den halvstrukturerade intervjun hade tre viktiga stadier innan det är dags för den faktiska 

intervjun. Det första stadiet var att ta reda på vilka frågor intervjun ska svara på. Nästa steg i 

processen var att starta förpilotstadiet, där informerades två testpersoner om syftet. Frågor som 

var centrala för intervjufokus testades, dels genom omformulering, vilken ordningsföljd som 
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var mest naturlig och de frågor vars fokus ledde bort från ämnet togs bort. De två som valdes 

till förpilotstadiet ingick inte i senare intervjuer eller simulatorkörningar. När förpilotstadiet 

var klart började det slutgiltiga stadiet och innehållet i testintervjuerna transkriberades, stödord 

arbetades fram och en känsla för hur intervjun skulle komma att se ut, samt intervjuguiden i sin 

helhet införskaffades (se bilaga 2). Vid anslutning till intervjun så spelades simulatorscenariot 

upp för att respondenten skulle komma ihåg händelseförloppet under simulatorkörningen.  

Alla intervjuer spelades in för att sedan sammanställas. När sammanställningen var klar 

kodades innehållet i intervjuerna för att urskilja vilken respondent som sagt vad, samt vilken 

grupp de tillhörde. När sammanställningen var klar så transkriberades de delar av intervjun 

som var viktig för att beskriva vad respondenterna menade. Transkriptionen av 

respondenternas svar gjordes med korrektion för utfyllnadsord och talspråk eftersom det inte 

har någon betydelse för studien (Gillham, 2005). 

3.3 Urval 

Studien avser att jämföra två grupper, den första gruppen “Erfaret nautiskt befäl” måste ha 

uppfyllt följande kriterium, ha tjänstgjort två år som nautiskt befäl, samt inneha behörigheten 

fartygsbefäl klass V eller högre. 

Den andra gruppen “oerfaret nautiskt befäl” måste ha uppfyllt följande kriterium, inte tidigare 

tjänstgjort som nautiskt befäl, samt ha fullgjort en utbildning motsvarande fartygsbefäl klass V.  

Anledningen till att två år sattes som kriterium hos de erfarna nautiska befälen var för att de på 

den tiden har införskaffat sig tillräckligt mycket erfarenhet för att söka ut behörigheten 

fartygsbefäl klass II, vilket innebär att de får tjänstgöra som nautiskt seniorbefäl. Kriteriet att 

de oerfarna nautiska befälen inte fick ha tjänstgjort som nautiskt befäl, kom till för att de inte 

skulle ha införskaffat sig erfarenheten som de erfarna nautiska befälen antogs ha. Kriteriet att 

oerfarna nautiska befälen skulle vara färdig med utbildning som motsvarade fartygsbefäl klass 

V är för att de därigenom får tjänstgöra som nautiskt befäl ombord på fartyg över 500 bruttoton 

i handelsflottan. 

När det stod klart vilka nautiska befäl som skulle delta i studien användes två olika metoder för 

att ta fram respondenterna i varje grupp. För att välja ut de erfarna nautiska befälen användes 

ett konsekutivt urval, nautiska befäl kommer till sjöfartshögskolan i Kalmar för att genomgå 

förnyelser av certifikat som nautiska befäl oberoende av vilket fartyg de jobbar på, måste 

förnya var femte år. På kurserna för certifikatsförlängning kommer nautiska befäl och kaptener 

från olika delar av landet. Då de som kom till kurserna för certifikatsförlängning redan ansågs 
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vara konsekutivt utvalda, tillfrågades de nautiska befälen om de kunde tänka sig att delta i 

studien. Gruppen som kom arbetade på flera olika typer av fartyg, varierade i ålder, var bosatta 

i olika delar av landet och hade olika erfarenheter. De representerade därigenom den 

bakomliggande populationen (Backman, 2008). 

När de oerfarna nautiska befälen skulle väljas kunde inte ett konsekutivt urval utnyttjas 

eftersom det inte kommer några oerfarna nautiska befäl på kurser. Oerfarna nautiska befäl 

begränsades till studenter som på grund av sjöfartshögskolans läsordning, fullgjort utbildning 

motsvarande fartygsbefäl klass V. Studenterna som läser fjärde året på sjöfartshögskolan i 

Kalmar har inte haft möjlighet att gå ut till sjöss som nautiskt befäl. Studenterna som läser 

fjärde året på sjöfartshögskolan i Kalmar studerar på heltid för att införskaffa teoretisk 

behörighet motsvarande fartygsbefäl klass II.  

Studien var avsedd att innefatta fem nautiska befäl i båda målgrupperna, men efter att ha 

genomfört simulatorkörningen och intervjuerna på de totalt tio nautiska befälen, var 

spridningen på insamlad data för stor. Urvalet utökades därför till tio i varje grupp. De erfarna 

nautiska befälen hade inga fler inplanerade kurser inom tidsramen för studien, vilket gjorde att 

ett annat urval fick tillämpas för de resterande fem erfarna nautiska befälen. Den bäst lämpade 

metoden för att utöka studiens urval ansågs vara ett typiskt urval på nautiska befäl som passade 

den bakomliggande populationen. Det typiska urvalet gjordes genom en sökning efter nautiska 

befäl i Kalmar som passade urvalskriterierna. Sökningen genomfördes genom kontakter från 

studenter vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. De som först svarade fick delta i studien. 
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3.4 Etiska ställningstaganden 

Skydda medverkande 

Det kriterium som stod över alla andra är att inte orsaka skada för de som medverkar. Det 

effektivaste sättet att säkerställa att medverkande inte tog skada var att säkerställa 

konfidentialiteten (BSA 2002:13). Länken mellan insamlad data och identifierbara faktorer 

bröts (BSA 2002:32). Respondenterna gavs största möjliga konfidentialitet, bara författarna har 

tillgång till vilka som deltagit (Patel & Davidson, 2011) 

Samtycke, informationskravet, samt nyttjande av insamlad data 

Före simulatorkörningen och intervjuerna informerades respondenterna att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde välja att inte delta (BSA 2002:17). Före 

simulatorkörningen och intervjuerna fick respondenten ge sitt medgivande att bli inspelade, 

hur länge filerna ska sparas och vem som hade tillgång till filerna (Patel & Davidson, 2011).  

Respondenterna fick möjligheten att få summeringen och eventuell transkribering ur intervjun 

skickad till sig för att se att de blivit korrekt återgivna (Patel & Davidson, 2011). 

Eftersom studien tittar på en specifik trafiksituation, och den ska vara så naturlig och nära 

verkligheten som möjligt, förklarades det inte uttryckligen för respondenterna att 

simulatorkörningen innefattar ett väjningsskyldigt fartyg som inte följer anvisningarna enligt 

sjövägsreglerna. Det undanhölls eftersom respondenterna troligtvis bara hade fokuserat på 

babordsbåten om de visste att studien gick ut på att studera en korsande situation där 

väjningsskyldigt fartyg inte följer sjövägsreglerna. Den information som delgavs var att 

studien syftar till att jämföra hur erfarna och oerfarna nautiska befäl hanterar korsande 

trafiksituation, se bilaga 3, (BSA 2002:16).  

Data som samlades in användes enbart för att svara på studiens frågeställningar och 

respondenterna fick möjligheten att välja ifall de ville ha tillgång till materialet innan arbetet 

publicerades (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

 



13	

4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras det resultat som framkommit av simulatorkörningen och de 

halvstrukturerade intervjuerna. Information som är av intresse för detta arbete kommer 

presenteras och sedan diskuteras i diskussionsavsnittet. Simulatorkörningen presenteras med 

löpande text baserade på data samlad från simulatorkörningen (se bilaga 5). Information som 

samlats in genom intervjuerna kommer visas i löpande text med relevanta utdrag från de 

transkriberade delarna av intervjun. Samtliga respondenter är konfidentiella och har tilldelats 

en siffra för att skilja dem åt när de vid behov återges i resultatet, tidigare erfarenhet och vilket 

område de har seglat i är av intresse för resultatet och kan ses i bilaga 4. 

4.1 Fallstudiens resultat 
	

Avstånd för manövrar 

Fem erfarna nautiska befäl, respektive fyra oerfarna nautiska befäl, valde att gira på ett avstånd 

som var större än 4 M ifrån CH, och girade därmed tidigare än vad som ansågs vara lämpligt 

enligt Lundahl och Schalburg (2012). De fem erfarna nautiska befälen respektive fyra oerfarna 

nautiska befäl, samt oerfaret nautiska befäl 9 som inte girade alls, snitt för undanmanöver 

räknades därför inte med i nedstående data.  

Avståndet för undanmanöver hos de fem erfarna nautiska befälen som utförde manöver på ett 

avstånd mindre än 4 M ifrån CH, utförde i snitt manövern 3,3 M ifrån CH. Motsvarande snitt 

för de oerfarna nautiska befälen var 2,5 M ifrån CH. Snittet för alla nautiska befäl som utförde 

manöver på ett avstånd mindre än 4 M ifrån CH var 2,9 M.  

Bryts avstånd för manöver ner ytterligare blir skillnaden ännu tydligare. Av de nautiska 

befälen som utförde manövern mellan 3-4 M ifrån CH, var erfarna nautiska befäls avstånd för 

manöver i snitt 3,7 M ifrån CH. Oerfaet nautiskt befäl 4, var den enda oerfarna nautiska befäl 

som utförde manöver mellan 3-4 M ifrån CH och utförde manövern 3,2 M ifrån CH. Snittet för 

alla som utförde manöver mellan 3-4 M ifrån CH var 3,6 M. 

Av de nautiska befälen som utförde manöver mellan 2-3 M ifrån CH, utförde de erfarna 

nautiska befälen sin manöver i snitt 2,6 M ifrån CH. De fyra oerfarna nautiska befälens avstånd 

för manövern var i snitt 2,3 M ifrån CH. Snittet för alla som utförde manöver på ett avstånd 

under 3 M ifrån CH var 2,4 M. 



14	

Val av manöver 

Observera att de nautiska befälen tidigare kan ha gjort mindre manövrar, det är undanmanövrar 

från CH som presenteras, exempelvis girar erfaret nautiskt befäl 2 från kurs 033° till 031° och 

får ett CPA med CH på 0,1 M för att sedan sänka farten vilket var manövern som 

presenterades som undanmanöver. Fyra erfarna nautiska befäl, respektive fyra oerfarna 

nautiska befäl girade styrbord. Ett erfaret nautiska befäl, respektive ett oerfaret nautiska befäl 

girade babord. Inget erfaret nautiskt befäl girade babord och sänkte farten medan tre oerfarna 

nautiska befäl girade babord och sänkte farten. Fem erfarna nautiska befäl och ett oerfaret 

nautiskt befäl, sänker enbart farten. Inget erfaret nautiskt befäl håller kurs och fart hela vägen 

in i situationen medan ett oerfaret nautiskt befäl aldrig utförde någon manöver.  

Studeras de som utför manöver på ett avstånd mindre än 4 M ifrån CH, kan val av manöver för 

de som följer Lundahl och Schalburg (2012) rekommendation på lämpligt avstånd för 

undanmanövrar urskiljas. Erfaret nautiska befäl 2, respektive oerfaret nautiska befäl 3 girade 

styrbord. Tre erfarna nautiska befäl sänkte farten. Erfaret nautiska befäl 0 girade babord. Två 

oerfarna nautiska befäl girade babord och sänkte farten. Oerfaret nautiskt befäl 7 sänkte först 

farten och girade senare babord. 

Passageavstånd 

Erfaret nautiskt befäl 8 girade kraftigt styrbord och fick sitt närmsta CPA akter om fartyget 

Bahia Express medan alla andra nautiska befäl fick minsta CPA på till CH. Erfarna nautiska 

befäl hade i snitt ett passageavstånd på 0,76 M CPA, medan oerfarna nautiska befäl snitt var 

0,61 M CPA. Hela urvalets snitt i passageavstånd låg på 0,69 M CPA.  

De fyra erfarna nautiska befäl som girade styrbord förutom erfaret nautiskt befäl 8, som 

hamnade närmast Bahia Express akter, körde i snitt 0,50 M framför CH. De fyra oerfarna 

nautiska befälen som girade styrbord, inklusive oerfaret nautiskt befäl 9 som inte utförde 

någon manöver, körde i snitt 0,55 M framför CH. Snittet för hela urvalet låg på 0,53 M framför 

Continental Highway.  

De erfarna nautiska befälen som girade babord eller sänkte farten, plus erfaret nautiskt befäl 8 

som hamnade närmast Bahia Express akter, körde i snitt 0,85 M akter om CH och Bahia 

Express. De sex oerfarna nautiska befälen som girade babord eller sänkte farten körde i snitt 

0,65 M akter om CH. Snittet för hela urvalet som girade babord eller sänkte farten körde i snitt 

0,75 M akter om CH eller Bahia Express. Samtliga respondenters CPA går att se i bilaga 5. 
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4.2 Intervjuernas resultat 
 

De befäl som girade innan 4 M 

De nautiska befälen utförde en tidig manöver av olika anledningar. Nedan är en 

summering av på hur de erfarna respektive oerfarna nautiska befälen såg situationen och 

vad som låg bakom de nautiska befälens beslut. 

Ett erfaret nautisk befäl, respektive ett oerfaret nautiskt befäl testade autopiloten och hamnade 

några grader till styrbord och fick därigenom ett CPA som respondenten ansåg acceptabelt.  

I början var det lugnt till alla båtar då gick jag någon grad till styrbord för att testa att autopiloten 

fungerade som den ska, då hade jag 0.8 M CPA till fartyget om babord, men sen girade fartyget upp så 

det blev 0.5 M istället, och det tyckte jag var ganska trist. Men jag gjorde en optisk bäringsdragning på 

fartyget och såg att det blev en förändring, så då ligger det på honom att väja, även om 0.5 M var 

ganska nära.- Erfaret nautiskt befäl  

 

Ett erfaret nautiskt befäl, respektive ett oerfaret nautiskt befäl såg en konflikt inom regelverket.  

Ja helt riktigt så skulle han gira för mig. Hade styrbordsbåten inte varit där så hade jag väntat tills 

TCPA ca 10 minuter för att ge tid till det andra fartyget att göra det den faktiskt ska. Här minskade 

jag min egen oro att göra det jag gjorde för att bli fri fartyget om styrbord, och där fick jag även 

babordsbåten på köpet. - Oerfaret nautiskt befäl  

 

Tre erfarna nautiska befäl, respektive två oerfarna nautiska befäl, ansåg att de kunde utföra 

manöver tidigt för att underlätta situationen för alla. 

I det här fallet tänkte jag mest på att underlätta för alla, och det löste sig smidigt. Men att hålla kurs 

tycker jag är bättre än att hålla fart, för annars kan inte andra fartyg planera sin färdväg. Så jag ville inte 

gira utan drog bara ner på farten. - Oerfaret nautiskt befäl  
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De befäl som girade babord  

En i var grupp girade babord, Det erfarna nautiska befälet girade babord på ett avstånd av 4,5 

M ifrån CH med CPA 0,2 för om CH och sedan igen på ett avstånd 2,9 M ifrån CH med CPA 

0,5 M akter om CH. Det oerfarna nautiska befälet girade babord 6,6 M ifrån Continental 

Highway med CPA 0,2 M för om CH vilket resulterade i ett passageavstånd 0,5 M akter om 

CH. 

När det var 15 minuter kvar så ropade jag men fick inget svar, så då girade jag. Det kanske kan vara 

tidigt, men hellre att göra en manöver tidigt. Och om hen skulle råka vakna till, så får man prata i 

radion och säga att jag planerar att gå akter om dig. Går man akter om, så visar man tydligt till en 

början om att man går bakom, sedan kan man smyga närmre hela tiden tills CPA blir 0,5 M. - Erfaret 

nautiskt befäl  

 

Jag girade några grader till åt babord tidigt och kollade så det fortfarande var okej för hen som kom 

från styrbord. Jag såg att CPA ökade till ca 0,5 M. - Oerfaret nautiskt befäl  

 

Befäl som girar babord och sänker farten 

Inget erfaret nautiskt befäl utför en kombination av fartreducering och babordsgir, tre oerfarna 

nautiska befäl gör däremot det. Två utav de oerfarna nautiska befälen utförde sina manövrar på 

ett avstånd av 2,1 M med ett CPA på 0,2 M framför CH, båda var kritiska till sina beslut att 

gira babord.  

Det jag gjorde var ju att dra ner på farten och gira babord, vilket var ett av alternativen. Sen var ett 

alternativ att gå för om. Men det hade blivit tajt. Och babord kunde man gå, men det ska man ju aldrig 

göra. - Oerfaret nautiskt befäl  

 

Den tredje som utförde en kombination av fartreducering och babordsgir, som först gjorde en 

fartreducering på ett avstånd av 3 M med ett CPA på 0,4 M för om CH. När befälet var 0,9 M 

från Continental Highway med ett CPA på 0,7 M akter om, så girar befälet från kurs 035° 

babord till 017°.   

Det var ju att dra ner på farten eller att gira. Men att dra ner på farten gick bra, för CPA ökade och om 

jag skulle behöva gira så hade jag gott om vatten på båda sidorna. Jag fick en bra BCR på honom och 

när hen hade passerat var det bara att köra på igen. - Oerfaret nautiskt befäl  
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Befäl med litet CPA för om CH 

Ett erfaret nautiskt befäl, respektive ett oerfaret nautiskt befäl hade mycket litet passageavstånd 

för om CH. Båda nautiska befälen tycker att de framförde fartygen på ett lämpligt sätt. 

Jag såg det som att vi behövde en liten justering till styrbord så att vi gick akter om styrbordsbåten som 

vi är väjningsskyldiga för. Sen så hade ju babordsfallet ett CPA på 0,2 M och vi ökade på det till 0,3 M. 

Vi brydde oss inte om att ropa upp honom. Många av båtarna som är där nere, de får du inte kontakt 

med ändå. Men i och med att han inte hade BCR, utan skulle passera bakom oss så är vi hemma. - 

Erfaret nautiskt befäl  

 

Det är svårt. Man ska ju undvika kollision, och i körningen kände jag att det blir farligare om jag håller 

på att ändra något, och ett CPA på 0,2 M kändes okej. - Oerfaret nautiskt befäl  

 

Utnyttjandet av VHF som navigationsverktyg 

Fyra av tio erfarna nautiska befäl, respektive sex av tio oerfarna nautiska befäl, använde sig av 
VHF när CH inte lämnade företräde. 

 

Jag lade ut en EBL och håller koll på TCPA, och där har jag en personlig gräns på 10 minuter. Och om 

de då inte har gjort något eller inte svarar på VHF så är jag då beredd på att göra en manöver.  

- Erfaret nautiskt befäl  

 

Ja jag höll ju min kurs och fart och ropade på radion men fick inget svar, så då var det rätt uppenbart att 

han inte skulle gira. - Oerfaret nautiskt befäl  

 

Fyra erfarna nautiska befäl, respektive två oerfarna nautiska befäl, ansåg det som olämpligt 
använda sig av VHF för anti kollision, och föredrog att lita till sjötrafikföreskrifterna. 

 

Nu med AIS har vi möjligheten att se namn och ropa upp dem. Om de säger att de ska göra en åtgärd så 

behöver det inte betyda att de faktiskt ska göra det. I de flesta fallen undviker jag radion och kör på 

sjövägsreglerna, eller håller undan för de andra fartygen. - Erfaret nautiskt befäl  

 

Han var ju babords båt där, och jag som är halvt uppväxt på sjön har fått lära mig att man inte ska vara 

någon VHF navigatör och han skulle ju gira för mig men gjorde inte det. Det var ändå två kablar akter 

om mig han gick, så jag behöll bara min kurs och fart och höll koll på honom istället. - Oerfaret 

nautiskt befäl  
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Befälens syn på regel 17 

Tre erfarna nautiska befäl, respektive två oerfarna nautiska befäl, nämner i intervjun att de 

medvetet bröt mot regel 17.  

Jag bröt mot regeln, det var för att skapa en säkrare situation. Men här tycker jag att man får räkna med 

en sak. Jag är en färja som går här dag in och dag ut. Det är precis som för dem som går mellan Dover-

Calais, där girar färjorna både styrbord och babord för att snirkla sig mellan trafiken.  

- Erfaret nautiskt befäl  

 

Jag tycker inte som vissa att man ska ha sjövägsreglerna skrivet i sten, det är iallafall så jag har lärt 

mig. Så i vissa situationer kan man inte stenhårt kolla i boken utan vad man faktiskt kan göra är att 

underlätta allt. - Oerfaret nautiskt befäl  

 

 

Ett oerfaret nautiskt befäl, tycker inte att hen har tillräckliga kunskaper inom sjövägsreglerna 

för att kunna uttala sig om regel 17.  

Nej inte direkt, då jag inte är så insatt i den. Jag tänkte skylla lite på den läraren vi hade i sjövägsregler 

faktiskt. - Oerfaret nautiskt befäl  

Hur befälen ser på att gå akter om CH 

På frågan ” Hur ser du på att gå gira babord eller sänka farten och passera akter om 

väjningsskyldiga fartyg?”, svarade sex erfarna nautiska befäl, respektive tre oerfarna nautiska 

befäl, att de såg det som en risk att det andra fartyget girar om de passerar akter om.  

 
Det finns alltid en risk med att det girar, så man är alltid beredd på det. Då får man väga en babordsgir, 

just att gira ifrån honom. Och då får man ropa på båt nummer två som kom där, att han får flytta på sig 

och gira styrbord. - Erfaret nautiskt befäl  

 

Om han girar styrbord då kan han köra in i mig, eller om han också sänker farten då blir man lite 

sittande i situationen. - Oerfaret nautiskt befäl  

 

Tre erfarna nautiska befäl, respektive tre oerfarna nautiska befäl, såg det som otänkbart att gira 
babord.  

Man ska inte göra en babordsgir där, skulle han få för sig att göra en styrbordsgir i samma veva så hade 

det blivit kaos, Det var inget alternativ. - Erfaret nautiskt befäl  

 

Nja, jag övervägde att sänka farten faktiskt och släppa förbi honom framför mig. Men babord hade jag 

inte gått. - oerfaret nautiskt befäl  
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Ett erfaret nautiskt befäl, såg inget problem eftersom de utför manöver kraftigt och sedan följer 

det andra fartyget då det passerat deras stäv.  

 
Jag såg ingen risk eftersom jag aldrig har min heading på honom, så skulle han börja gira så blir det 

ändå inte farligt. Utan först när han har passerat min stäv så kan jag börja gira mer styrbord.  

- Erfaret nautiskt befäl  

 

Fyra oerfarna nautiska befäl såg det som en risk att den andra båten skulle få en blackout.  

 
Man vet ju aldrig om han får blackout, därför går man hellre för om. Men det är också från situation till 

situation. Funkar allt som det ska, då går det bra. – Oerfaret nautiskt befäl  

 

Alla nautiska befäl var eniga om att någonting kunde hända med CH. De erfarna nautiska befäl 

utryckte att det andra fartyget kunde göra i princip vad som helst närsomhelst så fort de fick 

frågan. Oerfarna nautiska befäl visade en större tro på att det andra fartyget inte skulle göra 

något som drastiskt förvärrade situationen.  

 

Simulatorkörningens förankring i verkligheten 

På frågan ”har scenariot i simulatorn förankring i verkligheten?” svarade alla nautiska befäl att 

det sker näst intill dagligen om de trafikerade farvatten med mycket trafik. 

 
Det var vardagsmat ja, det hände hela tiden när vi korsade T-rutten - Erfaret nautiskt befäl  

 

Ja absolut är de vanligt. Det händer när man är vid trafikleder och nära en TSS.  

- Oerfaret nautiskt befäl  

4.3 Analys 

En sak som tidigt stod klart i studien var att det inte fanns någon enskild manöver som en 

grupp av nautiska befäl utnyttjade i scenariot, både målgruppernas spridning med att passera 

för eller akter om CH var liknande, fyra erfarna nautiska befäl respektive fem oerfarna nautiska 

befäl valde att gå framför CH och fick cirka 0,5 M CPA vid passagen. Valet av undanmanöver 

var en kombination av tidigare erfarenheter samt vad de vid tillfället ansåg vara mest korrekt. 

Vilket stödjer (Belcher, 2007; Curtis 1986), resultat. Det som skiljde de två grupperna åt var att 

oerfarna nautiska befäl utförde sina undanmanövrar senare än de erfarna. Ett erfaret nautiskt 

befäl girar babord medan fyra oerfarna girade babord emot CH som befann sig på 

babordssidan kontra rekommendationen i sjövägsreglerna, regel 17 (c). De oerfarna nautiska 
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befälen såg det inte i samma utsträckning som en risk att det väjningsskyldiga fartyget skulle 

göra något som drastiskt förvärrar situationen. Det återspeglades i hur de två grupperna 

framförde fartyget, alla de erfarna nautiska befälen gör en större kursändring vilket resulterade 

i ett CPA på cirka 1 M akter om CH och ökar farten eller girar babord så fort det 

väjningsskyldiga fartyget passerat deras stävlinje. Vissa oerfarna nautiska befälen utför en 

mindre manöver som resulterade i ett CPA på cirka 0,5 M akter om CH och gjorde ingen mer 

manöver. Det resulterade i att CH passerade de oerfarna nautiska befälens stäv på ett litet 

avstånd. 

Båda grupperna av de nautiska befälen visade en tendens att sjövägsreglerna inte behöver 

följas om de istället kan förenkla situationen för alla inblandade fartyg. VHF användes i stor 

utsträckning av båda grupperna för att avgöra om de skulle gira enligt sjövägsreglernas regel 

17 (a.ii). 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur erfarna nautiska befäl, kontra oerfarna nautiska befäl, 

hanterar en korsande trafiksituation, där väjningsskyldigt fartyg inte följer sjövägsreglerna. 

• Vid vilket avstånd utför respektive grupp av nautiskt befäl en undanmanöver och vilken typ 

av undanmanöver väljer de två grupperna för att undvika när situationen? 

• Vad får de två gruppernas för minsta CPA i trafiksituationen?  

• Hur resonerar respektive nautiska befäl kring sitt beslut? 

Fallstudiediskussion 

Även om det kan anses vara svårt för nautiskt befäl att veta på vilket avstånd de ska utföra 

manövrar i korsande situationer, stämmer Lundahl och Schalburg (2012) undre gräns på 2 M 

bra överens med hur båda grupperna av nautiska befäl framförde fartyget, då inget nautiskt 

befäl girade under 2 M. Det ses som en bra gräns för när ett nautiskt befäl med företräde måste 

agera.  

Den övre rekommendationen på 4 M ses som svårare att tolka. Det finns parametrar som måste 

ingå i beräkningen såsom tidigare erfarenhet, sikt, farten relativt till andra fartyget, vilken typ 

av fartyg som framförs och det andra nautiska befälets intentioner. Alla faktorer som är 

relevanta för situationen måste ligga till grund för när nautiska befäl med företräde applicerar 

sjövägsreglernas, regel 17 (a.ii). Här rekommenderas det att nautiskt befäl följer regel 17 (a.ii), 

genom att vidta åtgärd så fort det nautiska befälet anser att ett väjningsskyldig nautiskt befäl 

inte vidtar en erforderlig åtgärd enligt sjövägsreglerna. De nautiska befäl som tar sig rätten att 

vidta åtgärd tidigt bör uppfylla tre kriterier för att manövern ska vara säker, manövern ska vara 

så stor att det andra fartyget inte kan missförstå dess intention, om det andra fartyget girar 

samtidigt ska manövern ändå resultera i ett säkert passageavstånd, samt får manövern inte 

skapa en ny situation med andra fartyg i närområdet. 

CPA 

Ett erfaret nautiskt befäl respektive, ett oerfaret nautiskt befäl går väldigt nära för om CH. 

Båda befälen tar visuella bäringar och ser en bäringsförändring vilket eliminerar felkällorna i 

ARPA, radar och AIS. Eftersom båda befälen tar visuella bäringar på CH går det att utröna att 
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en kollision inte kommer ske om ingenting oväntat händer med det egna fartyget. Skulle 

någonting hända med det egna fartyget så närmar sig fartygen varandra med 22.8 knop, 

respektive 18,8 knop, en kollision i de hastigheterna hade inneburit omedelbar fara för fartyg 

och människoliv, därför ses det som mindre lämpligt. 

Resterande respondenters CPA anses vara inom Lundahl och Schalburg (2012) 

rekommendation för ett acceptabelt passageavstånd baserat på rådande situation. De två 

grupperna har enbart 0,5 M skillnad vid passage för om CH. De erfarna nautiska befäl som 

valde att passera akter om CH hade ungefär 0,3 M större CPA än de erfarna nautiska befälen. 

Det mindre CPA som de oerfarna nautiska befälen hade akter om CH är i sig själv inte farligt, 

det är sättet de oerfarna nautiska befälen närmade sig CH som blir farligt ifall CH girar vid ett 

sent skede. 

Val av manöver och befälens resonemang kring beslutet 

Det fanns ingen noterbar skillnad i valet att gå för eller akter om det väjningsskyldiga fartyget i 

de två grupperna. Det som skiljer sig mellan grupperna är att de oerfarna i större utsträckning 

girar babord emot ett väjningsskyldigt fartyg som befinner sig på babordssidan. Att gira babord 

emot ett väjningsskyldigt fartyg som befinner sig på babordssidan var en bidragande faktor till 

fem av de nitton kollisioner som granskades från MAIB. Det är något som bör undvikas om 

inte alla andra alternativ faller bort på grund av trafiksituation och navigationsfaror.   

Curtis (1986) studie visade samma tendens att nautiska befäl girar babord emot ett fartyg som 

befinner sig på babordssidan kontra rekommendationen i sjövägsreglerna. I Curtis (1986) 

studie var det inte de nautiska befälen som girade babord som kolliderade utan de som 

stoppade fartyget. Scenariot i studien var konstruerat för att orsaka kollision om det nautiska 

befälet stoppade fartyget, hade det varit konstruerat som så, att det väjningsskyldiga fartyget 

fortsätter gira styrbord emot de som girade babord hade det troligtvis lett till stora problem och 

eventuellt kollisioner för de som valde att girade babord. 

Resultatet från Curtis (1986) studie går att sätta i relation till vår och om det väjningsskyldiga 

fartyget i den här studiens simulatorkörning hade girat styrbord i ett sent skede, så hade det 

troligtvis inneburit stora problem för alla oerfarna nautiska befäl som valde att låta CH passera 

deras stäv på ett litet avstånd. De erfarna nautiska befälen var eniga om att CH närsomhelst 

kunde gira hursomhelst. Det innebar att de erfarna som gick akter om CH manövrerade tidigt 

och med större manövrar för att CH skulle passera stäven på ett större avstånd än de oerfarna 

nautiska befälen. Vissa oerfarna nautiska befäl tog inte med i beräkningen att det andra fartyget 

när som helst kan göra något som förvärrar situationen, när de fattade ett beslut för vad som 

var säkert i situationen. 



23	

Fördelen med att gå för om kontra akter om ett väjningsskyldigt fartyg 

Studien har genomgående visat på att det finns fler problem om nautiska befäl med företräde 

går nära aktern om väjningsskyldiga fartyg, jämfört med nära för om, kontra Lundahl och 

Schalburgs (2012) rekommendation. En passage för om blir säkrare vid små CPA eftersom 

styrbordsgirar förespråkas framför alla andra manövrar enligt sjövägsreglernas, regel 6 (a.iii), 

samt rekommenderas fartreducering eftersom den ger nautiskt befäl mer tid att bedöma 

situationen av sjövägsreglernas, regel 6 (a.v.) Att det väjningsskyldiga nautiska befälet då 

skulle gira babord vilket är det enda de kan göra för att förvärra situationen vid passage för om 

ses som mindre troligt, speciellt i simulatorkörningen eftersom de hade mötande fartyg på 

babordssidan. Även om det väjningsskyldiga nautiska befälet girar babord, har det nautiska 

befälet med företräde hela tiden styrbordssidan fri och kan lägga dikt roder för att komma ur 

situationen.  

Både fartyget med företräde och det väjningsskyldiga fartyget kan få en blackout. Det går att 

argumentera för att nautiskt befäl med företräde i viss mån har situationen i egna händer och 

kan gira undan om väjningsskyldigt fartyg får blackout. Problemet med den logiken är att det 

är omöjligt att veta hur länge blackouten varar och väjningsskyldigt fartyg kan få tillbaka 

maskinkraft närsomhelst och då manövrera som både (Belcher 2007; Curtis 1986) studier, samt 

den här studien visat. Nämligen att gira som nautiska befälet anser är bäst i situationen oavsett 

vad som står i sjövägsreglerna. Har det befälet missuppfattat situationen kan det manövrera på 

ett sätt som förvärrar situationen.  

 

Passerar nautiskt befäl med företräde ett väjningsskyldigt fartyg akter om blir nautiska befälet i 

större utsträckning beroende av det andra fartygets handlingar. Gör nautiskt befäl ombord på 

väjningsskyldigt fartyg, det som rekommenderas av regelverket, girar styrbord eller drar ner på 

farten så kommer CPA minska och risken för kollision öka. Scenariot att det andra fartyget 

skulle gira tas aldrig upp i Lundahl och Schalburg (2012), vilket kan förklara varför studien 

förespråkar att passera närmare aktern på väjningsskyldiga fartyg. 

 

Problemet med att förutse andra nautiska befäls intention 

Om väjningsskyldig nautiskt befäl somnat, varit upptagen med annat eller väntat länge med att 

utföra undanmanöver, är risken stor att hen gör sin undanmanöver åt styrbord. Sker det 

samtidigt eller nästan samtidigt som nautiskt befäl med företräde girar babord. Kan en mycket 

farlig situation utvecklas där inget fartyg har sin styrbordssida fri. Båda nautiska befälen 
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befinner sig då i en situation utan förtroende för det andra nautiska befälet, eftersom båda 

befälen kan uppfatta det som att den andra inte agerat med gott sjömanskap. 

Situationen ovan blir komplicerad för respektive nautiskt befäl, eftersom det andre nautiska 

befälets intentioner blir näst intill omöjliga att förutse. När de befinner sig i den situationen 

finns det en stor risk att båda nautiska befälen kommer att göra det som (Belcher 2007; Curtis 

1986) studier samt den här studien visat, att båda nautiska befälen navigerar på ett sätt som de 

själva anser är bäst i situationen utan att handla efter det som föreskrivs i sjövägsreglerna.  

Både Curtis (1986) simulatorstudie och den här studien har visat att nautiska befäl framför 

fartyget som de själva upplever är bäst för situationen även om scenariot är detsamma. I Curtis 

(1986) studie bröt fyra av tio respondenter mot sjövägsreglernas, regel 17 (c) och girar babord 

emot väjningsskyldigt fartyg. Den här studien har visat att fem av tjugo nautiska befäl utför 

samma manöver kontra rekommendation i regel 17 (c). Noterbart är att det är bara är ett erfaret 

nautiskt befäl som girar babord medan fyra oerfarna nautiska befäl gör det.  

Väljer nautiskt befäl med företräde som tidigare gick babord att återgå till styrbord, samtidigt 

som väjningsskyldig nautiskt befäl som gick styrbord girar tillbaka babord kommer fartygen 

åter få små CPA till varandra. Om de nautiska befälen fortsätter att spegla varandras rörelser i 

situationen på grund av att båda nautiska befälen girar som de själva anser är bäst, eller om det 

var små marginaler från början så kan det innebära en kollision.  

Vad ett nautiskt befäl bör ha i åtanke vid akterlig passage om annat fartyg 

Om ett nautiskt befäl med företräde ska gå akter om ett väjningsskyldigt fartyg säkert, ska det 

nautiska befälet hämta upp det genom att utföra en kraftig manöver initialt och skaffa ett stort 

CPA. Eftersom nautiska befälet ombord på det väjningsskyldiga fartyget inte längre har något 

skäl att misstänka kollision och därigenom inte få någon anledning att gira. När det 

väjningsskyldiga fartyget sedan korsat stävlinjen, kan nautiskt befäl med företräde initiera en 

succession av girar tillbaka med litet CPA som mål. Eftersom det innebar att det nautiska 

befälet med företräde får fler möjligheter att handla, oberoende av det andra fartygets 

handlingar. Girar väjningsskyldigt nautiskt befäl styrbord måste befälet gira över 90° för att 

åter hamna på kollisionskurs. Minskar väjningsskyldigt nautiskt befäl farten, hamnar de inte på 

kollisionskurs eftersom nautiskt befäl med företräde kan sluta att gira tillbaka emot det 

väjningsskyldiga fartyget. I värsta fall om det andra fartyget initierar en rundpall så att 

kollision föreligger, har nautiskt befäl med företräde fortfarande babordssidan fri. Går det 

nautiska befälet i det fallet åt babord, spelar det ingen roll hur det väjningsskyldiga fartyget 

manövrerar, eftersom att fartygen fortfarande hamnar längre ifrån varandra.   



25	

Regelverkets påverkan 

Att de nautiska befälen inte alltid grundar sina beslut med hjälp av regelverket stödjs av denna 

studie. Att erfarna nautiska befäl enhälligen undviker att följa regel 17 (a.ii) som Belcher 

(2007) studie visade stödjer inte den här studien. Det kan delvis förklaras med att Belchers 

studie ombord på färjorna mellan Dover och Calais bara undersökte nautiska befäl som 

arbetade på färjor. Det ska dock tilläggas att det var erfarna nautiska befäl som arbetade på 

färjor som litade till sjövägsreglernas, regel 17 i den här studien.  

Studien stärker Belcher (2007) påstående om att oerfarna nautiska befäl är mer regeltänkande 

vilket leder till att de hamnar närmare det väjningsskyldiga fartyget och därigenom hamnar i 

svårare situationer än de erfarna nautiska befälen. Erfarenhet spelar givetvis stor roll när det 

kommer till att effektivt framföra fartyg i en komplicerad trafiksituation, men det finns ett klart 

samband med att strikt följa sjövägsreglernas, regel 17 (a.i) längre och att de nautiska befälen 

fick ett mindre CPA och senare BCR. 

I simulatorkörningen var fartöverskottet gentemot CH enbart 4 knop. Väntade det nautiska 

befälet till ett sent skede med att applicera regel 17 (a.ii), desto svårare blev det att få ett bra 

CPA vid en styrbordsgir. För att få ett bra CPA vid en sen styrbordsgir fanns tre alternativ, gira 

styrbord 360° och passera akter om, gira styrbord 90° och spegla det andra fartygets kurs och 

gå för om när avståndet blivit tillräckligt stort och en lucka i trafikstråket uppstod, gira 

styrbord 90° samtidigt som nautiskt befäl sänker farten för att spegla det andra fartygets kurs 

och sedan passera akter om när det passerat. Alla de alternativen hade inneburit en längre tid 

innan de kunde återgå till kurs vilket i sin tur hade påverkat fartygets möjligheter att ankomma 

till hamn i tid. 

Respondenternas syn på VHF som navigationsverktyg 

Fyra erfarna nautiska befäl respektive sex oerfarna nautiska befäl använde VHF som 

hjälpmedel för att navigera i scenariot. Det går inte att säga om det är ett bra eller dåligt 

verktyg, då det är ett hjälpmedel med felkällor precis som all annan utrustning. En anledning 

till att vissa inte alls använde VHF beror på att nautiska befäl inte litade till att det andra 

nautiska befälet skulle handla enligt överenskommelse. Det är svårt att visa på hur många 

olyckor som undvikits tack vare VHF, då de tillbuden av självklara orsaker inte rapporteras i 

samma utsträckning till myndigheter. Det som nautiska befäl bör tänka på när de använder 

VHF för att komma överens med andra nautiska befäl om manövrar är att alltid ha en plan ifall 

det andra nautiska befälet inte agerar som avtalat. Med den logiken bör inte VHF utnyttjas om 

en sådan plan inte är applicerbar för situationen.  
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5.2 Metoddiskussion 

Nedan diskuteras de olika metoder studien använt sig av, problem och lösningar som uppstod 

under studien diskuteras. Fördelar och nackdelar med vald metod diskuteras samt behandlas 

områden särskilt viktiga för studiens respondenter. 

Simulatorstudier 

Nackdelar med simulatorer är de parametrar som aldrig kan justeras. Dels att deltagare vet att 

det inte är en verklig situation, det saknas psykosocial stress som uppstår vid verklig fara för 

personer och fartyg och att medverkande vet att de konsekvenser som existerar i verkligheten 

inte finns i simulatorer. 

Ytterligare fyra parametrar som skiljer verkligheten från simulatorer är, livet ombord med 

oregelbunden sömn, distraktioner av andra arbetsuppgifter, fartygs rörelse och att de som 

framför fartygen varit separerade från sina familjer en längre tid. Även de faktorerna har med 

största sannolikhet en viss påverkan på prestationen och därigenom studiens resultat (Belcher, 

2007). Det bästa för studiens resultat hade varit att placera ut respondenterna på ett liknande 

fartyg i verkligheten och sett hur de hade reagerat vid en liknande situation, där respondenten 

har ansvar för fartygets säkra framförande. Reaktionerna och stressnivån hade troligtvis varit 

annorlunda än i simulatorn.   

Vid ett tillfälle i simulatorn blev något fel i scenariot av okänd anledning, varpå fartyget CH 

inte åkte med angiven fart. I kontrollrummet upptäcktes den reducerade farten tidigt och farten 

ändrades manuellt för att få scenariot likadant där fartygen korsade varandras kurser. Det 

diskuterades ifall simulatorkörningen skulle startas om, men eftersom fartökningen skedde i 

samband med giren tre minuter in i körningen så hade den med största sannolikhet ingen 

inverkan. Det i samband med att respondenterna inte tog upp fartökningen i intervjun, så 

ansågs ändringen ligga inom ramarna för scenariot och att det inte bör ha påverkat resultatet.   

Halvstrukturerade intervjun 

Det bästa för studien hade varit att transkribera alla intervjuer, men det ansågs som tillräckligt 

att enbart summera intervjuerna på grund av att det gick att jämföra summerade intervjuer med 

respondenternas simulatorkörning. Den tid det hade tagit att transkribera tjugo stycken, 

tjugofem minuters intervjuer ansågs inte bidra med mycket mer värdefull data än en 

summering. 

På grund av den stora tiden och energin en halvstrukturerad intervju tar, samt fördelarna för 

kommande intervjuer, hölls inte alla intervjuer direkt efter varandra för att säkerställa kvalitén 
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på intervjuerna. De stora geografiska avstånden som uppstod när respondenterna åkt tillbaka 

till olika delar av landet behövde övervinnas. Det alternativ som ansågs vara bäst lämpat för att 

lösa situationen var en intervju över telefon.  

Etiska ställningstaganden 

Att skydda inblandades anonymitet är centralt i sociala studier. Framförallt för att säkerställa 

att de som frivilligt offrat sin tid och hjälp till att belysa forskningsfrågan inte kommer till 

skada. En annan fördel är att om respondenten vet att de är konfidentiella, så kan de agera och 

utrycka sin åsikt utan rädsla av att bli identifierade. 

Studiens förankring i verkligheten 

Alla nautiska befäl har upplevt scenariot i simulatorn någon gång ombord på ett fartyg. 

Scenariot beskrevs som verklighetstroget och fick god kritik under intervjuerna, då scenariot är 

vanligt i anknytning till och omkring trafiksepareringssystem, samt områden där naturliga 

trafikstråk bildas. Det troligt att ett väjningsskyldigt fartyg inte girar flera gånger per dag, 

enbart på svenskt territorialvatten. Om det som Jutta (2009), kommer fram till i sin studie med 

en ökad risk för kollision i korsande situationer på grund av den ökade trafiken, kan det 

innebära att en kollision kommer inträffa på grund av att nautiska befäl inte klarar av att 

tillämpa sjövägsreglerna effektivt i korsande situationer. Studien har visat att oerfarna nautiska 

befäl i vissa fall är benägna att ta större risker och inte skaffar sig tillräckligt god marginal för 

att i alla situationer ha möjlighet att undvika kollision, speciellt när de passerar akter om ett 

väjningsskyldigt fartyg. Det ska dock nämnas att det inte går att avgöra hur stor effekt den 

avsaknad av psykosociala faktorer som en simulatorstudie innebär. I verkligheten skulle 

troligtvis inte ett oerfaret nautiskt befäl framföra fartyget ensamt i farvatten med så hög 

koncentration av trafik. Det kan också vara som så att i verkligheten hade de oerfarna nautiska 

befälen sett till att skaffa ett större CPA och BCR eftersom det finns fler psykosociala aspekter 

som hade påverkat dem. Det gör att simulatorkörningens resultat inte behöver stämma överens 

med verkligheten och bör därför tas med en viss skepticism.   
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6 Slutsats 

Studien har visat att oerfarna nautiska befäl utförde sina undanmanövrar på ett mindre avstånd 

till det väjningsskyldiga fartyget än de erfarna nautiska befälen. Oerfarna nautiska befäl hade 

ett mindre CPA jämfört med erfarna nautiska befäl vid passage akter om väjningsskyldigt 

fartyg. Oerfarna nautiska befäl närmade sig vid passage akter om väjningsskyldigt fartyg 

genom att först vid ett sent skede låta det passera stäven på det egna fartyget. Erfarna nautiska 

befäl manövrerade fartyget så att det i ett tidigt skede passerade deras stäv. Om nautiska befäl 

kör nära andra fartygs akter, kan det innebära en ökad risk för kollision då väjningsskyldigt 

fartyg kan gira och skapa en situation där det inte går att förutse det andra nautiska befälets 

intentioner. Oerfarna nautiska befäl satte stor tillit till sjövägsreglerna, regel 17, även om de i 

vissa fall hade begränsad kunskap inom regelverket och var kritiska till det egna beslutet att 

gira babord. Både erfarna och oerfarna nautiska befäl visade i viss mån ett mindre förtroende 

för sjövägsreglernas, regel 17 (a.ii), om de själva kunde minska riskerna för alla inblandade i 

situationen. Erfarna nautiska befäl använde inte verktyget VHF i samma utsträckning som 

oerfarna nautiska befäl när de navigerade i en korsande situation där väjningsskyldigt fartyg 

inte girar, de nautiska befäl som använde VHF såg det som ett bra tillfälle att utföra manöver 

om det väjningsskyldiga fartyget inte svarade på anropet.  

Det gick inte att urskilja en viss manöver som respektive grupp föredrog att vidta för att lösa 

situationen. Det är lika många som går för om väjningsskyldigt fartyg i båda grupperna. Det 

som skiljde oerfarna nautiska befälens val av manöver från de erfarnas, var att de oerfarna i 

större utsträckning valde att gira babord eller en kombination av fartreducering och gir åt 

babord emot det väjningsskyldiga fartyget, kontra rekommendationen i regel 17 (c).  

Studien stödjer (Belcher, 2007; Curtis 1986) resultat att det är hur individen ser riskerna 

individuellt, som ligger till grund för de beslut som tas. De riskerna som beskrevs vid akterlig 

passage skiljde sig i den mån att oerfarna nautiska befälen inte var lika medvetna som de 

erfarna att, väjningsskyldigt fartyg när som helst kan göra vad som helst och därigenom 

försämra situationen vid passage nära aktern. Vilket återspeglades i att vissa oerfarna nautiska 

befälen lät det väjningsskyldiga fartyget passera stäven på ett mindre avstånd i 

simulatorkörningen.    
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7 Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning inom ämnet kan bestå av en liknande studie gjord med ett större urval för att 

se om liknande resultat uppnås.  

En annan infallsvinkel på studien kan vara att undersöka vad som sker om ett väjningsskyldigt 

fartyg i ett sent skede girar styrbord. 
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Bilaga 2  
• Vilka fartyg och farvatten har du seglat på? 

• Hur såg du på situationen framför er? 

• Vad var det som låg till grund för din manöver? 

• Såg du något problem med manövern? 

• Flera alternativa vägval? 

• Hur ser du på att gå gira babord eller sänka farten och passera akter om 

väjningsskyldiga fartyg?  

• Regel 17 a (i), säger bland annat att nautiskt befäl med företräde ska hålla kurs och fart, 

kan du utveckla din syn på den regeln? 

• Vad är din syn på scenariot i simulatorn? 

Bilaga 3 
Information som delgavs för att säkerställa samtycke 

Hej vi heter Edvin och Johannes, vi studerar fjärde året på Sjökaptensprogrammet och håller på 

med vår kandidatuppsats. Vi har skapat ett simulerat scenario där vi vill kolla på hur du 

hanterar en viss trafiksituation. Vi kommer att finnas med under körningen på bryggan och 

ställa enklare frågor. Samtal som förs på bryggan kommer att spelas in. Efter 

simulatorkörningen kommer ni kontaktas för att stämma av tid för en intervju. Där kommer det 

mer grundligt genomgås vad som hände i simulatorkörningen och ni får chansen att utveckla 

och berätta hur ni såg på den. Anledningen till att vi gör den här studien är för att få en ökad 

förståelse för hur två grupper av nautiska befäl hanterar en korsande situation. Ni behöver inte 

delta utan det är helt frivilligt och ni kan när som helst under studien välja att inte längre 

medverka. 

Tack så mycket. 
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Bilaga 4 
Erfaret nautiskt befäl 1: Har arbetat i 5 år på tankfartyg, Ro-Pax och passagerarfartyg.  Har 

seglat i Östersjön, Norska kusten, Sydarmerika och Nordamerika.  

Erfaret nautiskt befäl 2: Har arbetat i 10 år på bulkfartyg och passagerarfartyg. Har seglat i 

Östersjön och Nordsjön.  

Erfaret nautiskt befäl 3: Har arbetat i 13 år på tankfartyg. Har seglat i Nordsjön och Östersjön.  

Erfaret nautiskt befäl 4: Har arbetat i 4 på kryssningsfartyg och tankfartyg. Har seglat i 

Medelhavet, Nordsjön och Östersjön.  

Erfaret nautiskt befäl 5: Har arbetat i 16 år på containerfartyg och färjor. Har seglat över hela 

världen.  

Erfaret nautiskt befäl 6: Har arbetat i 5 år på containerfartyg, bulkfartyg och färja.  Har seglat i 

Östersjön, Nordsjön och Nordatlanten.  

Erfaret nautiskt befäl 7: Har arbetat i 20 år på bulkfartyg, tankfartyg och färja. Har seglat över 

hela världen. 

Erfaret nautiskt befäl 8: Har arbetat i 6 år på kryssningsfartyg och färja. Har seglat i Asien och 

Europa. 

Erfaret nautiskt befäl 9: Har seglat i 12 år på kryssningsfartyg och bulkfartyg. Har seglat i 

Nordamerika, Medelhavet och Östersjön. 

Erfaret nautiskt befäl 10: Har arbetat i 10 år på tankfartyg. Har seglat i Europa. 

Oerfaret nautiskt befäl 1: Har seglat i 12 månader på tankfartyg, supplyfartyg och bulkfartyg. 
Har seglat i Europa. 

Oerfaret nautiskt befäl 2: Har seglat i 12 månader på tankfartyg, bogserfartyg och färja. Har 
seglat över hela världen.  

Oerfaret nautiskt befäl 3: Har seglat i 12 månader på färja, bulkfartyg och tankfartyg. Har 
seglat i Östersjön. 

Oerfaret nautiskt befäl 4: Har seglat i 12 månader på färja, tankfartyg och forskningsfartyg. 
Har seglat över hela världen.  
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Oerfaret nautiskt befäl 5: Har seglat i 12 månader på tankfartyg, färja och isbrytare. Har seglat 
i Östersjön och Nordsjön. 

Oerfaret nautiskt befäl 6: Har seglat i 12 månader på tankfartyg, färja och bulkfartyg. Har 
seglat i Östersjön och Nordsjön.  

Oerfaret nautiskt befäl 7: Har seglat i 12 månader på supplyfartyg, containerfartyg och färja. 
Har seglat i Nordsjön, Nordatlanten och Östersjön.  

Oerfaret nautiskt befäl 8: Har seglat i 12 månader på bogserfartyg, bulkfartyg, färja och 
tankfartyg. Har seglat över hela världen.  

Oerfaret nautiskt befäl 9: Har seglat i 12 månader på tankfartyg, bulkfartyg och färja. Har 
seglat över hela världen.  

Oerfaret nautiskt befäl 10: Har seglat i 12 månader på tankfartyg och färja. Har seglat i Europa. 

Bilaga 5 
Nedan visas sammandrag på simulatorkörningen från 22:10:00 och, sedan med 5 minuters 

intervall fram till att fartygen passerar trafikstråket. Alla manövrar skrivs ut med tidpunkt och 

hur manövern utfördes. Presentationen av bilderna är en ögonblicks bild i simulatorn med 

respondenternas sanna vektor och position just den sekunden. Slutet på vektorn beskriver vart 

fartyget kommer befinna sig 12 respektive 6 minuter fram i tiden beroende på skalan. Erfarna 

nautiska befäl refereras som ES, samt nummer och oerfarna nautiska befäl refereras som OS, 

samt nummer.    

Erfarna nautiska befäls simulatorkörning 

ES manövrar som utförs från att simulatorkörnigen startar till 10 minuter (se 

figur 2) 

ES3 KL 22:01 Avstånd till Continental Highway 8.8 M, CPA 0.22 M, Kurs 033° och 

fart 22.8  

ES3 girar KL 22:01 till kurs 036°  

ES6 KL 22:04 Avstånd till Continental Highway 7.9 M, CPA 0.22 M, Kurs 033° och 

fart 22.8  

ES6 girar KL 22:04 till kurs 035°  

ES8 KL 22:05 Avstånd till Continental Highway 7.4 M, CPA 0.22 M, Kurs 033° och 

fart 22.8  

ES8 girar KL 22:05 till kurs 046°  
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ES0 KL 22:10 Avstånd till Continental Highway 5.9 M, CPA 0.22 M, Kurs 033° och 

fart 22.8  

ES0 girar KL 22:10 till kurs 030°  

 

 

Figur 2  

 

ES manövrar som utförs mellan 10-15 minuter (se figur 3) 

ES2 KL 22:12 Avstånd till Continental Highway 5.2 M, CPA 0.22 M, Kurs 033° fart 

22.8  

ES2 girar KL 22:12 till kurs 031°  

ES7 KL 22:12 Avstånd till Continental Highway 5.2 M, CPA 0.22 M, Kurs 033° och 

fart 22.8  

ES7 sänker farten KL 22:12 och för reglaget till 41 %  

ES0 KL 22:14 Avstånd till Continental Highway 4.5 M, CPA 0.1 M, Kurs 033° och 

fart 22.8  

ES0 girar KL 22:14 till kurs 025° 
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Figur 3  

	

ES manövrar som utförs mellan 15-20 minuter (se figur 4) 

ES1 KL 22:17 Avstånd till Continental Highway 3.2 M, CPA 0.22 M, Kurs 033° 

och fart 22.8 

ES1 girar KL 22:17 till kurs 044°  

ES2 KL 22:15 Avstånd till Continental Highway 3.9 M, CPA 0.22 M, Kurs 031° 

och fart 22.8  

ES2 sänker farten KL 22:15 och för reglaget till 55 %  

ES4 KL 22:17 Avstånd till Continental Highway 3.4 M, CPA 0.22 M, Kurs 033° 

och fart 22.8 

ES4 sänker farten KL 22:17 och för reglaget till 0 % 

ES9 KL 22:19 Avstånd till Continental Highway 2.8 M, CPA 0.22 M, Kurs 033° 

och fart 14.9 

ES9 Sänker farten KL 22:19 och för reglaget till 36 % 

ES0 KL 22:19 Avstånd till Continental Highway 2.9 M, CPA 0.6 M, Kurs 025° och 

fart 22.8 

ES0 girar KL 22:19 till kurs 350° 
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Figur 4  

	

ES manövrar som utförs mellan 20-25 minuter (se figur 5) 

ES7 KL 22:23 Avstånd till Continental Highway 2.9 M, CPA 0.57 M, Kurs 033° 

och fart 18.8  

ES7 sänker farten KL 22:12 och för reglaget till 50 %  

ES5 KL 22:21 Avstånd till Continental Highway 2.4 M, CPA 0.22 M, Kurs 033° 

och fart 22.8 

ES5 sänker farten KL 22:21 och för reglaget till 24 %  

ES5 KL 22:23 Avstånd till Continental Highway 2.2 M, CPA 0.22 M, Kurs 033° 

och fart 16.1 

ES5 ökar farten KL 22:23 och för reglaget till 60 %  

ES7 KL 22:24 Avstånd till Continental Highway 1.9 M, CPA 1.2 M, Kurs 033° och 

fart 18.4 

ES7 ökar farten KL 22:24 och för reglaget till 86 %  

ES9 KL 22:24 Avstånd till Continental Highway 1.3 M, CPA 0.8 M, Kurs 033° och 

fart 14.3 

ES9 minskar farten KL 22:24 och för reglaget till 16 %  

ES0 KL 22:20 Avstånd till Continental Highway 2.0 M, CPA 1.2 M, Kurs 006° och 

fart 21.7 

ES0 minskar farten KL 22:20 och för reglaget till 50 %  
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ES0 KL 22:21 Avstånd till Continental Highway 1.9 M, CPA 1.2 M, Kurs 006° och 

fart 20.6 

ES0 girar KL 22:20 till 026° 

ES0 KL 22:24 Avstånd till Continental Highway 1.1 M, CPA 1.1 M, Kurs 025° och 

fart 16.7 

ES0 ökar farten KL 22:20 och för reglaget till 100 %  

 

 

Figur 5  

 

ES manövrar och passager mellan 25-30 minuter (se figur 6) 

ES1 passerar KL 22:29 för om Continental Highway på ett avstånd av 0.66M  

ES2 passerar KL 22:29 akter om Continental Highway på ett avstånd av 0.60M  

ES3 passerar KL 22:27 för om Continental Highway på ett avstånd av 0.50M  

ES6 passerar KL 22:27 för om Continental Highway på ett avstånd av 0.31M  

ES8 KL 22:30 Avstånd till Continental Highway 3.5 M, CPA 1.8 M, Kurs 056° och 

fart 22.8  

ES8 girar KL 22:17 till kurs 62°  

ES9 KL 22:25 Avstånd till Continental Highway 1.0 M, CPA 0.8 M, Kurs 033° och 

fart 9.5 

ES9 minskar farten KL 22:25 och för reglaget till 57 %  
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ES0 passerar KL 22:27 akter om Continental Highway på ett avstånd av 1.1M  

 

 

Figur 6  

	

ES manövrar och passager efter 30 minuter 

ES4 passerar KL 22:30 akter om Continental Highway på ett avstånd av 0.60 M  

ES5 passerar KL 22:31 akter om Continental Highway på ett avstånd av 0.9 M  

ES7 passerar KL 22:32 akter om Continental Highway på ett avstånd av 1.0 M 

ES8 passerar KL 22:41 för om Continental Highway på ett avstånd av 1.9 M och 

akter om Bahia express på ett avstånd av 1 M 

ES9 passerar KL 22:32 akter om Continental Highway på ett avstånd av 1.0 M 

 

Oerfarna nautiska befäls simulatorkörning 

OS manövrar som utförs från att körningen startar till 10 minuter (se figur 7) 

OS1 KL 22:02 Avstånd till Continental Highway 8.8 M, CPA 0.22 M, Kurs 033° och 

fart 22.8  

OS1 girar KL 22:02 till kurs 036°  

OS6 KL 22:08 Avstånd till Continental Highway 6.6 M, CPA 0.22 M, Kurs 033° och 

fart 22.8  

OS6 girar KL 22:08 till kurs 028°  

OS7 KL 22:01 Avstånd till Continental Highway 8.8 M, CPA 0.22M, Kurs 033° och 
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fart 22.8  

OS7 girar KL 22:01 till kurs 036°  

OS8 KL 22:10 Avstånd till Continental Highway 5.9 M, CPA 0.22 M, Kurs 033° och 

fart 22.8  

OS8 girar KL 22:10 till kurs 045°  

OS0 KL 22:06 Avstånd till Continental Highway 7.2 M, CPA 0.22 M, Kurs 033° och 

fart 22.8  

OS0 sänker farten KL 22:06 och för reglaget till 58 %  

 

 

Figur 7  

 

OS manövrar som utförs mellan 10-15 minuter (se figur 8) 

OS4 KL 22:13 Avstånd till Continental Highway 4.9 M, CPA 0.22 M, Kurs 033° och 

fart 22.8  

OS4 girar KL 22:13 till kurs 040°  

OS6 KL 22:10 Avstånd till Continental Highway 5.7 M, CPA 0.22 M, Kurs 028° och 

fart 22.8  

OS6 girar KL 22:10 till kurs 025°  
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Figur 8  

 

OS manövrar som utförs mellan 15-20 minuter (se figur 9) 

OS6 KL 22:16 Avstånd till Continental Highway 3.5 M, CPA 0.22 M, Kurs 033° och 

fart 22.8  

OS6 sänker farten KL 22:16 och för reglaget till 85 %  

OS7 KL 22:19 Avstånd till Continental Highway 3.0 M, CPA 0.4 M, Kurs 036° och 

fart 22.8  

OS7 sänker farten KL 22:19 och för reglaget till 25 %  

OS8 KL 22:15 Avstånd till Continental Highway 4.5 M, CPA 0.22 M, Kurs 045° och 

fart 22.8  

OS8 girar KL 22:15 till kurs 042°  
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Figur 9  

 

OS manövrar som utförs mellan 20-25 minuter (se figur 10) 

OS2 KL 22:22 Avstånd till Continental Highway 2.1 M, CPA 0.22 M, Kurs 033° och 

fart 22.8 

OS2 sänker farten KL 22:22 och för reglaget till 0 %  

OS2 girar KL 22:22 till 019° 

OS3 KL 22:21 Avstånd till Continental Highway 2.4 M, CPA 0.22 M, Kurs 033° och 

fart 22.8 

OS3 girar KL 22:22 till 045° 

OS5 KL 22:21 Avstånd till Continental Highway 2.1 M, CPA 0.22 M, Kurs 033° och 

fart 22.8 

OS5 sänker farten KL 22:21 och för reglaget till 55 %  

OS5 Girar KL 22:21 till 020° 

OS5 KL 22:24 Avstånd till Continental Highway 1.2 M, CPA 0.5 M, Kurs 020° och 

fart 21.0 

OS5 ökar farten KL 22:24 och för reglaget till 86 %  

OS0 KL 22:21 Avstånd till Continental Highway 2.7 M, CPA 0.8 M, Kurs 033° och 

fart 18.9 

OS0 sänker farten KL 22:21 och för reglaget till 0 %  
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Figur 10  

 

OS manövrar som utförs mellan 25-30 minuter (se figur 11) 

OS1 passerar KL 22:27 för om Continental Highway på ett avstånd av 0.5 M  

OS2 KL 22:25 Avstånd till Continental Highway 0.9 M, CPA 0.4 M, Kurs 019° och 

fart 12.1 

OS2 ökar farten KL 22:25 och för reglaget till 25 % 

OS2 girar KL 22:25 till 015° 

OS2 KL 22:27 Avstånd till Continental Highway 0.6 M, CPA 0.5 M, Kurs 015° och 

fart 15.1 

OS2 ökar farten KL 22:27 och för reglaget till 100 %  

OS2 passerar KL 22:29 akter om Continental Highway på ett avstånd av 0.5 M 

OS3 passerar KL 22:27 för om Continental Highway på ett avstånd av 0.4 M  

OS4 passerar KL 22:28 för om Continental Highway på ett avstånd av 0.5 M  

OS5 KL 22:25Avstånd till Continental Highway 0.9 M, CPA 0.4 M, Kurs 020° och 

fart 12.1 

OS5 ökar farten KL 22:25 och för reglaget till 100 % 

OS5 girar KL 22:25 till 015° 

OS5 passerar KL 22:28 akter om Continental Highway på ett avstånd av 0.4 M 

OS6 passerar KL 22:26 akter om Continental Highway på ett avstånd av 0.5 M  

OS7 KL 22:28Avstånd till Continental Highway 0.9 M, CPA 0.7 M, Kurs 036° och 
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fart 12.9 

OS7 girar KL 22:28 till 017° 

OS9 passerar KL 22:26 för om Continental Highway på ett avstånd av 0.2 M  

 

 

Figur 11  

 

ES manövrar och passager efter 30 minuter 

OS7 passerar KL 22:32 akter om Continental Highway på ett avstånd av 0.8 M  

OS8 passerar KL 22:30 för om Continental Highway på ett avstånd av 1.0 M  

OS0 passerar KL 22:32 akter om Continental Highway på ett avstånd av 0.9 M 
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Bilaga 6  
Bilaga två innehåller de regler (TSFS 2009:44) studien behandlar  

Regel 2 – Ansvar 

a. Intet i dessa regler fritar något fartyg eller dess redare eller befälhavare eller besättning från 

följderna av någon försummelse att åtlyda dessa regler eller att vidta de försiktighetsmått, som 

må betingas av vanligt sjömansbruk eller av särskilda vid tillfället rådande förhållanden.  

b. Vid tolkning och tillämpning av dessa regler skall tillbörlig hänsyn tas till alla navigerings- 

och kollisionsfaror ävensom till alla särskilda omständigheter, inbegripet förekommande 

inskränkningar i berörda fartygs manövreringsmöjligheter, vilka kan göra en avvikelse från 

dessa regler nödvändig för att undgå överhängande fara. 

 

Regel 6 – Säker fart  

Varje fartyg skall alltid framföras med säker fart, så anpassad att det kan vidta lämplig och 

effektiv åtgärd för att undvika kollision och kan stoppas upp inom en distans avpassad efter 

rådande omständigheter och förhållanden. Vid bedömning av vad som skall anses vara säker 

fart skall bl.a. följande faktorer beaktas:  

a. Av alla fartyg:  

a.i) Siktförhållandena. (a.ii) Trafiktätheten innefattande jämväl anhopningar av fiskefartyg 

eller andra fartyg. (a.iii) Fartygets manöverförmåga under rådande förhållanden, särskilt med 

hänsyn till stoppsträcka och girförmåga. (a.iv) Förekomsten under mörker av bakgrundsljus 

exempelvis ljus från land eller av reflexer från egna ljus. (a.v) Vind-, sjö- och 

strömförhållanden samt närheten till navigatoriska faror. (a.vi) Djupgåendet i förhållande till 

tillgängligt vattendjup.  

 

b. Dessutom av fartyg med funktionsduglig radar:  

b.i) Radarutrustningens egenskaper, prestationsförmåga och begränsningar. b.ii) De 

begränsningar som följer med utnyttjad avståndsskala. a.iii) Sjöhävning, väder och andra 

störningskällor, som kan påverka radarns upptäckande förmåga. b.iv) Möjligheten att små 

fartyg, is och andra flytande föremål ej upptäcks med radarn på tillräckligt avstånd. B.v) Antal, 

läge och förflyttning av fartyg som upptäcks med radarn. b.vi) Den mera exakta bestämningen 

av sikten, som är möjlig när radar används för att fastställa avstånd till fartyg eller andra 

föremål i närheten 
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Regel 7 - Risk för kollision 

“a. Varje fartyg skall utnyttja alla tillgängliga medel, som med hänsyn till rådande förhållanden 

och omständigheter bedöms lämpliga för att avgöra om risk för kollision föreligger. I 

tveksamma fall skall sådan risk anses föreligga. 

b. Om funktionsduglig radarutrustning finns ombord, skall denna utnyttjas på rätt sätt, 

innefattande dels observation på stort avstånd så att tidig varning för kollisionsrisk kan erhållas 

dels radarplotting eller likvärdig, systematisk observation av upptäckta föremål. 

c. Antaganden skall ej grundas på otillräckliga observationer, i synnerhet ej på otillräckliga 

radarobservationer. 

d. För att avgöra om risk för kollision föreligger skall bl.a. följande överväganden göras: 

d.i) risk för kollision skall anses föreligga, om kompassbäringen till ett annalkande fartyg ej 

märkbart förändras 

d. ii) risk för kollision kan i vissa fall föreligga även när märkbar bärings- ändring iakttas, i 

synnerhet när man närmar sig ett mycket stort fartyg eller bogsersläp eller närmar sig ett fartyg 

på kort avstånd.” 

Regel 8 - Åtgärd för att undvika kollision 

“a. Varje åtgärd för att undvika kollision skall vidtagas i enlighet med reglerna i detta kapitel 

och skall, då förhållandena så medger, utföras bestämt, i god tid och med noggrant iakttagande 

av gott sjömanskap. 

b. Varje ändring av kurs och/eller fart för att undvika kollision skall, då förhållandena så 

medger, vara så stor att den med lätthet kan uppfattas av ett annat fartyg, visuellt eller med 

hjälp av radar; upprepade små ändringar av kurs och/eller fart bör undvikas. 

c. Om det finns tillräckligt fritt vatten, kan enbart ändring av kursen vara den mest effektiva 

åtgärden för att undvika en när situation, förutsatt att kursändringen görs i god tid, är kraftig 

och ej leder till en annan när situation. 

d. Åtgärd, som vidtas för att undvika kollision med ett annat fartyg, skall vara sådan att den 

leder till passage på säkert avstånd. Effekten av åtgärden skall noggrant följas upp, tills det 

andra fartyget är helt förbi och klart.   
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e. Om det är nödvändigt för att undvika kollision eller för att få mer tid för att bedöma 

situationen, skall ett fartyg minska farten eller helt upphäva farten genom att stoppa 

framdrivningsmedlen eller slå back. 

f.i) Fartyg, som enligt dessa regler är skyldigt att ej hindra genomfart eller säker genomfart för 

ett annat fartyg, skall, då det krävs av de vid tillfället rådande förhållandena, i god tid vidta 

åtgärd så att det andra fartyget medges tillräckligt fritt vatten för passage på säkert avstånd. 

f.ii) Fartyg, som är skyldigt att ej hindra genomfart eller säker genomfart för något annat 

fartyg, är inte fritaget från denna skyldighet, om det närmar sig det andra fartyget så att det 

innebär risk för kollision, och skall då det vidtar åtgärd ta hänsyn till den åtgärd som kan vara 

föreskriven i detta kapitel av reglerna. 

f.iii) Fartyg, vars genomfart inte skall hindras, är skyldigt att följa reglerna i detta kapitel, då de 

båda fartygen närmar sig varandra så att det innebär risk för kollision.” 

Regel 15 - Skärande kurser 

“När två maskindrivna fartygs kurser skär varandra så att det innebär risk för kollision, skall 

det fartyg, som har det andra på sin egen styrbordssida, hålla undan för det andra fartyget och 

skall, då förhållandena så medger, undvika att gå för om detta.” 

Regel 16 - Fartyg som ska hålla undan 

“Varje fartyg, som är skyldigt att hålla undan för annat fartyg, skall såvitt möjligt i god tid 

vidta bestämd åtgärd för att gå väl klart.” 

Regel 17 Fartyg som ska hålla kurs och fart 

“a.i) När det ena av två fartyg är skyldigt att hålla undan, skall det andra hålla sin kurs och fart 

a.ii) Det senare fartyget får emellertid vidta åtgärd för att enbart genom egen manöver undvika 

kollision, så snart det står klart för detta, att det fartyg som är skyldigt att hålla undan ej vidtar 

erforderliga åtgärder enligt dessa regler. 

b. Finner det fartyg som skall hålla kurs och fart, att det, av vad orsak som helst, kommit så 

nära det andra fartyget, att kollision ej kan undvikas enbart genom åtgärd av det fartyg som är 

skyldigt att hålla undan, skall det förstnämnda fartyget vidta sådana åtgärder som bäst kan 

tjäna till att undgå kollision. 
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c. Maskindrivet fartyg, som i överensstämmelse med (a.ii) vidtar åtgärder vid möte på 

skärande kurser för att undvika kollision med ett annat maskindrivet fartyg, skall om 

förhållandena så medger ej ändra kurs åt babord för ett fartyg som befinner sig på dess egen 

babords sida. 

d. Denna regel fritar ej det fartyg, som skall hålla undan, från denna sin skyldighet.” 
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