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Abstract  
Bridge Navigational Watch Alarm System (BNWAS) blev implementerat i the International 

Convention for the Safety Of Life At Sea (SOLAS) år 2009. Sedan dess har olika typer av 

fartyg haft längre eller kortare tid på sig att installera systemet ombord. Navigatörer har utryckt 

både positiva och negativa synpunkter på systemet. Syftet med studien var att få en uppfattning 

om hur implementeringen av BNWAS har utvecklats praktiskt inom sjöfarten. För att 

undersöka detta har haverirapporter granskats innan samt efter implementeringen. Resultatet 

från detta har jämförts med tidigare implementeringar inom samma område. Data har sedan 

kvantitativt och kvalitativt analyserats. Resultaten tyder på att implementeringen av BNWAS 

har stött på samma problem som liknande implementeringar gjort tidigare. De slutsatser som 

dragits utifrån dessa resultat var att implementeringen av BNWAS kunde ha gjorts på ett bättre 

sätt om lärdomar från tidigare implementeringar tagits med i utvecklingen av 

implementeringen. Studien visade att grundstötningar har minskat i den undersökta 

haverikommissionens utredningar. 
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Abstract  
BNWAS was implemented in SOLAS, chapter V in 2009. Since that year, different types of 

ships have had different time schedules to install the system onboard. Navigational watch 

keepers have expressed both positive and negative attitudes towards the system and the 

operation of it. The purpose was to shed light upon how the implementetion of BNWAS has 

developed practically at the end users. The purpose of the study has been fulfilled through 

both qualitative and quantitative methods. Accident investigation reports both before and after 

the implementation were examined togheter with examinations and reviews of earlier studies 

regarding questions about implementation. This work was done to reach the goal of the study 

with a reliable result. These results implied that the implementation had encountered the same 

problems as earlier implementations (in the same area) had. They also showed that 

groundings of ships occured in the same way both before and after the implementation. The 

conclusions was that the implementation of BNWAS could have been developed more 

smoothly if the problems from earlier implementations had been accounted for. The 

groundings have however been reduced significantly since the implementation, whether it is 

due to the implementation or something else is still to be found out with a more 

comprehensive study. 
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Förord	
Studien har under dess utformning gett mig en överblick och en personlig åsikt om BNWAS-
alarmets syfte. Det verkar som om att ett BNWAS är lösningen för en konsekvens av för lite 
sömn, istället för att lösa problemet som orsakar sömnbristen. Att utforma en lösning på 
sömnbristen är som jag ser det utifrån det här examensarbetet ett administrativt problem. 
Människors sömnbehov kan ofta inte mätas i siffror eller genom uträkningar efter egna 
erfarenheter och där behöver rederierna tillsammans med de beslutsfattande organisationerna 
arbeta på ett bättre system än det nuvarande. Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till Fredrik 
Hjorth, vars hjälp och stöd som handledare har varit betydelsefullt för mig i mitt arbete.  
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1.Inledning 
Dagens sjöfart är reglerad av the International Maritime Organisation (IMO) som bildades 

1948 genom en konvention upprättad på FN:s maritima konferens i Genevé. Konventionen 

trädde i kraft 1958 när Japan som den 21: a nationen godkände den. (Mitroussi 2004)  

IMO:s syfte är enligt Mitroussi: 
to provide machinery for cooperation among Governments in the field of governmental regulations 

and practices relating to technical matters of all kinds affecting shipping engaged in international 

trade; to encourage and facilitate the general adoption of higher practicable standards in matters 

concerning maritime safety and efficiency of navigation  
 

            (Mitroussi, K 2004 se O´Neil 1995a, s.51) 
    År 2014 bestod världens samlade handelsflotta av 85 094 IMO-registrerade fartyg över 100 

bruttoton (Equasis Statistics 2014). Projektforskaren Florent Nicolas vid Helcom menar att 

det samma år fanns i genomsnitt 1777 av dessa fartyg som trafikerade Östersjön varje dag. 

Enligt Helcom (2014) inträffade 150 rapporterade olyckor i Östersjön år 2013. 

Av dessa 150 olyckor tillhörde 29 procent kategorin Grundstötningar. Denna statistik visar en 

bild av att grundstötningar är en vanligt förekommande typ av olycka.  

Den europeiska maritima säkerhetsbyråns (EMSA) statistik för olyckor 2011–2014 visar 

samtidigt på att de allvarliga och mycket allvarliga olyckorna är grundstötningar eller kontakt 

med föremål i europeiska farvatten/europeiska register. EMSA visar också på att 67 procent 

av alla de analyserade olyckorna som inträffat under 2014 (908 st.) beror på human error, den 

så kallade mänskliga faktorn.  

Det finns system som är utformade för att minska risken för att ett human error ska inträffa. 

Ett av dessa kallas för Bridge Navigational Watch Alarm System (BNWAS). Detta tekniska 

hjälpmedel är utformat för att minimera risken för att den navigatör, Officer of the Watch 

(OOW) som framför fartyget skall somna eller bli distraherad från sina uppgifter på bryggan 

(IMO, 2002). Systemets prestandakrav för hur det skall fungera fanns redan 2003 införda i 

IMO:s internationella regelverk genom resolutionen MSC.128(75).  

 

Kollisionen mellan torrlastfartyget Karen Danielsen och Stora Bältbron 

Det 88,6m långa Bahamas-flaggade bulkfartyget Karen Danielsen hade just lämnat 

Svendborgs hamn i Danmark för att genomföra en resa i barlast till Finland, den 3 mars 2005 

klockan 16:30 lokal tid. Den planerade rutten var att gå nordvart och runda ön Vresen, norr 

om Langeland, för att sedan fortsätta söder ut igenom Stora Bält. 
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Klockan 18:57 skulle fartyget gjort en gir till en ostlig kurs enligt reseplaneringen men denna 

gjordes aldrig. Uppskattningsvis klockan 19:07 kolliderar fartyget våldsamt in i den västra 

delen av Stora Bältbron i en fart av 11,5 knop. Förmast, kranar, hela bryggdäcket och skorsten 

rivs av i kollisionen. Vakthavande överstyrman omkom i kollisionen och 2 personer i 

besättningen skadades varav en allvarligt. Utredningen visar på att orsakerna till olyckan var 

att överstyrman på vakt missade att genomföra en gir som planerat. Faktorer som kan ha 

bidragit till överstyrmans felnavigering kan vara att han somnat någon gång strax efter att 

denne tagit över vakten, att han varit grovt påverkad av alkohol, att han var ensam på 

fartygsbryggan eller att dödmansalarmet som fanns installerat på bryggan var avstängt. Av 

utredningens rekommendationer framgår att användandet av dödmanslarmet troligen kunde ha 

förebyggt olyckan helt. 

(Bahamas and Danish Maritime Authority 2005). 
  

Denna olycka innebar en förändring av användandet av BNWAS. De två anknutna 

flaggstaterna, Danmark och Bahamas, till Karen Danielsens olycka skickade gemensamt in en 

förfrågan om att ett tillägg skulle göras till regelverket International Convention for the Safety 

of Life at Sea (SOLAS) kapitel V, regel 19. Tillägget skulle innebära ett användandekrav av 

BNWAS för alla fartyg till sjöss. Fyra år senare, 2009 infördes tillägget i det nämnda 

regelverket och blev obligatoriskt för alla fartyg med en bruttodräktighet över 150. För att 

införandet skulle vara praktiskt möjligt för världens fartyg tilläts en övergångsperiod på fem 

år, då olika typer av fartyg fick olika lång tid på sig för att installera systemen. 2014 var denna 

period till ända och systemet skall användas av alla berörda fartyg. 

     Enligt Mitroussi (2004) m. fl. finns det utryckt problematik vid tidigare implementeringar. 

Problemen är att resultaten av implementeringarna inte blivit vad som förväntats. 

Stark & Widebeck (2013) har redovisat hur attityden till BNWAS är bland yrkesverksamma 

nautiker och fann att dessa överlag anser att det finns en positiv syn till BNWAS och att den 

bidrar till en högre säkerhet till sjöss. Dock poängterades här också att BNWAS fortfarande är 

möjligt att manipulera eller stänga av samt att systemet anses störande. 

     BNWAS har blivit implementerat med syftet att öka säkerheten till sjöss genom att 

övervaka och upptäcka oförmåga hos OOW. Den ökade säkerheten detta skulle innebära är ett 

undvikande av grundstötningar och/eller kollisioner med andra fartyg eller objekt. Tidigare 

implementeringar har dock visat sig ha oväntade effekter som till exempel implementeringen 

med AIS (Automatic Identifaction System). IMO:s beskrivning av implementeringen var en 
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kompromiss för att tillmötesgå alla användare. Resultatet av denna kompromiss blev att 

besättningarna inte förstod hur den skulle tolkas. (Norris 2007) 

2. Syfte 
Syftet med denna studie är att visa på om någon förändring av antalet grundstötningar och 

deras orsaker har inträffat sedan användning av BNWAS blev implementerad i SOLAS. Detta 

för att få en uppfattning om hur implementeringen utvecklat sig i praktiken och om den stött 

på samma problematik som tidigare liknande implementeringar gjort. 

 

frågeställningar som studien avser finna svar på: 

• Hur har antalet rapporterade grundstötningar förändrats? 

• Varför inträffar grundstötningarna och har orsakerna förändrats? * 

• Har andra implementeringars oförutsedda effekter också påverkat implementeringen 

av BNWAS? 

 Avgränsning 
Undersökningen är avgränsad till att omfatta grundstötningar utredda av Marine Accident 

Investigation Branch (MAIB) som skett i tidsintervallen 2002–2009 och 2009–2015. Valet av 

tidsintervall motiveras genom att deras symmetriska spridning runt tillägget av kravet på 

BNWAS i SOLAS ger ett tillförlitligt urval samt att tidsåtgången för att studera fler 

haverikommissioner överskred studiens tidsram.  
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3. Metod 
Studien baserades på en kombination av en kvantitativ och en kvalitativ metod. 

Den kvantitativa del som användes var en sökning i MAIB:s databas för haverirapporter som 

resulterade i statistik för utredda grundstötningar och den kvalitativa delen var en djupare 

dokumentanalys av ett urval haverirapporter som ingår i den nämnda olycksstatistiken samt 

av tidigare forskning kring implementeringar i SOLAS. Denscombe (2016) menar att valet att 

kombinera metoder kan förbättra forskningsfynden genom att ge en mer fullständig och 

komplett bild av det som studeras vilket motiverar valet av metod. 

     Den ingående undersökningen av grundstötningar motiverades genom att varje 

grundstötning som sker är unik och har aspekter som är komplexa och därför inte kan 

generaliseras genom enbart statistik. Den kvalitativa bearbetningen av data syftar till att finna 

en djupare kunskap och förståelse menar Patel & Davidson (2008) vilket ansågs vara 

nödvändigt för att kunna förstå olycksorsakerna till haverierna.  
*Med orsaker menas här bakomliggande händelser som har föranlett till olyckans inträffande 4	

     Den kvantitativa statistiken motiverades genom att få en kontext att sätta den kvalitativa 

datan till. På så sätt kunde den djupare kunskapen som erhållits i dokumentanalysen sättas i 

samband med statistiken över olyckor totalt sett och ge ett resultat som speglar verkligheten. 

 

3.1 Datainsamling och Urval 
För att samla in nödvändigt material genomfördes sökningar i MAIB:s rapportdatabas med 

sökordet “grounding”. Utifrån detta kriteriet avgränsades sökningen till de årtal som återfinns 

i kapitlet Avgränsningar, till fartyg med en dräktighet över 100 GT samt till fullständiga 

haverirapporter vilket resulterade i 51 rapporter. Ur detta material gjordes, inför 

dokumentanalysen, ett explorativt urval som Denscombe (2016) beskriver som ett urval med 

målsättningen att generera insikter och information om relativt outforskade ämnen. vilket 

ansågs vara applicerbart på användning och implementering av BNWAS. Detta explorativa 

urval behöver enligt Denscombe inte vara i ett strikt förhållande till hela datamängden. 

Urvalet består av 13 olycksrapporter där fartygen saknade ett BNWAS eller där detta varit 

avstängt. Endast grundstötningar efter implementeringen ingår i dokumentanalysen för att 

sammankopplingen till den tidigare forskningen ska ge en hög validitet. Att få en gemensam 

nämnare på grundstötningarnas orsaker är anledningen till att endast grundstötningar där 

fartygen inte haft ett aktiverat BNWAS valdes ut inför dokumentanalysen. Urvalsprocessen är 

beskriven i figur 1, där de rapporter som gått igenom detta inkluderats i dokumentanalysen 

och de som inte gått igenom exkluderats. De haverirapporter som valts ut är följande: 
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• Haveriutredning för Antari (MAIB 2009) 

• Haveriutredning för Beaumont (MAIB 2013a) 

• Haveriutredning för Berit (MAIB 2006c) 

• Haveriutredning för Coastal Isle (MAIB 2013b) 

• Haveriutredning för Danio (MAIB 2014a) 

• Haveriutredning för Douwent (MAIB 2014b) 

• Haveriutredning för Jackie Moon (MAIB 2005) 

• Haveriutredning för Jambo (MAIB 2003) 

• Haveriutredning för Karin Schepers (MAIB 2012) 

• Haveriutredning för Kathrin (MAIB 2006a) 

• Haveriutredning för K-Wave (MAIB 2011) 

• Haveriutredning för Lerrix (MAIB 2006b) 

• Haveriutredning för Lysblink (MAIB 2015) 

3.2 Analys 
Analysen av den kvalitativa samt den kvantitativa datan gjordes utifrån de fem steg som 

Denscombe (2016) beskriver, iordningställande av data, inledande utforskning av data, analys 

av data, framställning och presentation av data samt validering av data. Dessa fem steg finns 

även beskrivna av Fejes &Thornberg (2015) utifrån Kvales perspektiv, där de beskrivs med 

andra ord men med samma innebörd. Under studiens gång har analysen gjorts löpande vilket 

har gett en större inblick i ämnet och genererat ytterligare litterära källor som inkluderats i 

resultatet om dessa ansetts föra studien framåt. Kvale (1997) beskriver tre olika typer av 

generaliserbarhet, naturalistisk, analytisk och statistisk generaliserbarhet. Den analytiska 

generaliserbarheten anses som den mest vidkommande i denna studie då grundstötningar 

kräver en noggrann bedömning ifall de kan generaliseras på andra situationer.  

     Forskartriangulering användes genom hela den kvalitativa delen av studien, vilket Patel & 

Davidson (2011.s 107) förespråkar som ett bra sätt för att öka validiteten. För att säkerställa 

en hög reliabilitet i den kvantitativa statistiska delen utfördes mätningarna med hjälp av vad 

Patel & Davidson beskriver som interbedömarreliabilitet, dvs att en observatör utför samma 

mätningar som forskaren och sedan bedöms dessa efter sin överensstämmelse. 

Innehållsvaliditeten i MAIB:s databas får antas vara hög då denna är ett officiellt organ som 

inte tar ställning eller fördelar ansvar vilket ger rapporterna en äkthet samt tendensfrihet 

(Thurén 2013). 	
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Figur 1: Flödesschema som använts för att göra urvalet av rapporter inför den kvalitativa delen av studien. Flödesschemat 

utgår från vad rapportförfattarna visat på, och är således inte mina egna åsikter. (Åsenius, 2016) 
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3.3 Källkritik 
Samtliga upphovsrättshavare av haverirapporterna som använts i denna studie lyder under de 

krav på hur flaggstaters utredningsorgan ska byggas upp och bemannas som finns beskrivna i 

IMO:s resolution A.996(25) (IMO 2008). De författare vars arbeten använts som teoretisk 

referensram är publicerade i väl renommerade forum såsom IMO:s egna underdivisioner och 

deras respektive forskningsavdelningar. 

     Genom EU- kommissionens förordning nr 1286/2011 (EU, 2011) görs även gällande att 

det i alla medlemsländer finns en samordnad metod för att utreda sjöolyckor och tillbud. Här 

beskrivs även de yrkesmässiga kvalifikationer som utredarna skall besitta och hur 

utredningarna inte enbart skall betraktas som ett sätt att finna direkta orsaker utan även 

bakomvarande faktorer så som; politik, tillämpande och reglering. I förordningens punkt 6.2 

framgår även att de slutliga rapporterna skall offentliggöras. Utredningar av olyckor påbörjas 

omgående efter det att olyckshändelsen blivit känd för respektive haverikommission vilket 

stärker källans tillförlitlighet avseende tidssamband (Thurén 2013).  

     Haverikommissioner anses inneha en oberoende ställning genom sitt statliga ägande och 

sin transparens. 

Målsättningen för MAIB så som för alla haverikommissioner är att öka säkerheten genom att 

klarlägga och utvärdera händelseförlopp vid olyckor. De ingår inte i haverikommissionernas 

arbete att ta ställning och fördela ansvar. Dessa faktorer bidrar till att ge haverirapporterna en 

äkthet samt tendensfrihet (Thurén 2013). 
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4. Teori och tidigare Forskning 
4.1 IMO:s roll 
Sjöfarten kan utan vidare anses vara en global bransch i vilken antalet aktörer och intressen är 

otaliga. För att kunna träffa gemensamma mål, företrädesvis gällande säkerhet och miljö, 

finns en reglerande organisation som utformar förutsättningarna för världssjöfarten; - IMO.	

IMO grundades formellt genom Genève-konventionen 1948 men sammanträdde först i januari 

1959. Underorganet till FN har idag 171 medlemsländer och sitt säte i London, England. IMO 

(2016) menar att deras huvudsakliga arbete har skiftat från att ha inneburit framtagandet av 

fördrag och konventioner till att idag ägnas mer åt att hålla lagstiftning aktuell, tillse att så 

många medlemsländer som möjligt ratificerar konventionerna samt till viss del bistå 

medlemsstaterna i deras arbeta att kontrollera efterlevnaden av kraven.  

     Efterlevnaden av de internationella regelverken är tänkt att kontrolleras genom 

hamnstatskontroller utförda av fartygens respektive flaggstat, som ratificerat reglerna. Detta 

sätt har dock visat sig bitvis ineffektivt då det är oerhört resurskrävande att sköta inspektioner 

av de fartyg som sällan anlöper i sin flaggstats hamnar. För att effektivisera inspektionerna 

beslutade församlingen i IMO, i november 1991, genom antagandet av resolutionen A. 

682(17), att det fanns en önskvärd effektivitet i att harmonisera hamnstatskontroller regionalt 

så som gjorts i västra Europa genom Paris Memorandum of Understanding. Beslutet innebar i 

praktiken att hamnstaterna fick auktoritet att genomföra inspektioner på alla de fartyg som 

anlöpte deras hamnar och sedan delades informationen om inspektionernas resultat emellan 

länder för att inte onödigt många inspektioner skulle företas. Vidare skapades 

underkommittén Flag State Implementation (FSI) numera Sub-Comittee on Implementation of 

IMO-instruments (III) som sedan 1992 verkat som en länk mellan flaggstaters 

administrationer och IMO. 	

 

4.2 Uttryckt problematik vid implementeringar 
Enligt Mitroussi (2004) är den såväl direkta som tydligaste problematiken vid 

implementeringar de kostnader som uppstår för att möta nya krav. Mitroussi tar som exempel 

upp kostnaderna för ombyggnationen av roro-fartyg som fodrades för att uppfylla de tillägg 

som implementerades i SOLAS 90 under 1990-talet. Vidare konstaterar Mitroussi att inte alla 

flaggstater uppfyller det som förväntas av dem i avseende kontroll av internationella 

konventioners efterlevnad. Mitroussi beskriver det inte som ovanligt att länder vars 

sjöfarttradition är ung, med nyetablerade fartygsregister och utan tillräckliga resurser i 

avseende expertis, erfarenhet, ekonomi och administration ofta missar att anmärka 
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undermåliga fartyg. En liknande parallell drar Knudsen & Hassler (2011) där de menar att 

dessa kontroller kallade Port State Controls (PSC) inte är tillräckliga i förhållande till IMO:s 

direktiv. 	

     Knudsen & Hassler (2011) betonar tre tillkortakommanden med IMO:s implementeringar 

via hamnstatskontroller: Det första beskrivs som ofullständiga inspektioner som en följd av 

tidsbrist och för komplexa regelverk, Det andra är variationen mellan inspektionerna då 

regionala skillnader i normer och resurstillgångar föreligger och det tredje beskrivs ligga i 

friktionen mellan inspektörerna och besättningarna. Vidare påpekar Knudsen & Hassler att 

vid dagens inspektioner är de regler vars efterlevnad skall verifieras många i relation till den 

tidsrymd som står inspektörerna till förfogande. Enligt de bägge författarna leder detta till att 

kvalitén blir lidande genom en förvirrande interaktionseffekt mellan kontrollerna av olika 

regler. 

Knudsen & Hassler vidhåller att det finns anledning för IMO att överta nyckelfunktioner med 

implementeringar från medlemsstaterna för att uppnå mer homogena implementeringar av nya 

regler.  

     Andy Norris (2007) menar att implementeringen av AIS, som navigationshjälpmedel 

igenom ett tillägg i SOLAS-konventionen år 2000 följt av en infasningsperiod fram till den 

första juli 2008, var tillfredställande men understryker att det förelåg brister i informationen 

till de som var tilltänkta att aktivt använda hjälpmedlet. Norris slår fast att det vore klokt att 

undersöka möjligheterna att införa obligatorisk utbildning i och med introduktioner av 

framtida navigationsutrustning. Norris visar även på att det förelåg viss förvirring då IMO 

formulerade flera syften med hjälpmedlet som skiljde sig åt mellan utgivna prestandakrav och 

riktlinjer. Norris ger exempel på en tvetydig mening från AIS performance standards, 

formulerad av IMO, som enligt honom misstolkats av många och lett till en tro på att träning 

för hjälpmedlet ej behövdes:  
The AIS should be capable of providing information automatically and continuously to a 

Complement authority and other ships, without involvement of ship’s personnel. 
 

(Norris 2007) 

Enligt Knapp och Franses (2009) gjorde dem det första försöket att mäta effekterna av 

internationella konventioner och tillägg i dessa genom användning av ekonometriska 

modeller. 
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4.3 BNWAS och dess anknytning till andra forskningsområden 
Enkelt beskrivet är BNWAS ett dödmanslarm på bryggan som skall hålla vakthavande 

styrman vaken. När det är aktivt, skall det kvitteras kontinuerligt av den vakthavande 

styrmannen. Perioden mellan kvittenserna kan ställas mellan 3 minuter som lägst och 12 

minuter som längst. Väl kvitterat så nollställs tidräkningen och ny period påbörjas, oavsett om 

den föregående perioden fullföljts eller ej. Kvitteras inte larmet innan perioden gått ut initieras 

först en visuell indikering på bryggan följt av ett audiellt larm 15 sekunder senare. Efter 

ytterligare 15 sekunder utan kvittens ljuder ett audiellt larm i en hytt hos en nautiker med 

frivakt (ofta kaptenens hytt). 

Kvitteras inte larmet hos officeren med frivakt går, efter ytterligare 90 sekunder, ett larm till 

hela övriga besättningen enligt MSC.128(75) (IMO 2002). 

Tidsintervallen nämnda ovan kan variera något beroende på fartygstyp. 

Själva kvitteringen av larmet kan göras genom ett flertal olika sätt, exempelvis genom att 

trycka på en knapp, utlösa rörelsedetektorer eller styrka sin vakenhet genom aktivitet på 

radarutrustningen på bryggan. 

    BNWAS är starkt anknutet till forskning kring sömn och vakthållning inom sjöfarten. Det 

framhålls av flera forskare att nuvarande lagar kring vilotid inom sjöfarten lämnar kryphål och 

möjligheter till att kringgå lagarna. van Leeuwen et al (2013) menar att ett 

vakthållningssystem med fyra timmars arbete och åtta timmars vila i praktiken endast är 

möjliga om inga oförutsedda händelser inträffar. Även när händelserna är förutsedda kan 

vaktsystemet brista på grund av dålig planering. En annan studie som behandlar vilotid och 

vakthållning är Hjorth. F:s (2008) Arbetstider och arbetsvillkor ombord på 

tvånavigatörsfartyg vilken tar upp vikten av att ha ett fungerande system och vad som kan bli 

konsekvenserna av att inte ha det. Där beskrivs synpunkter på vilotiden av verksamma befäl 

ombord på fartyg med två navigatörer, vilket i teorin innebär att vakthållningen är sex timmar 

avbrutet av sex timmars vila, men precis som van Leeuwen et al (2013) beskriver är det i 

praktiken en mycket högre arbetsbörda då hamnanlöp och oförutsedda händelser tvingar 

befälen ombord att arbeta en längre tid och med fler avbrott, som i vissa fall bryter mot de 

lagar som ska reglera arbetstiden. Hjorth menar att juniorbefälen dvs. styrmännen ombord 

ibland förfalskar vilotidsdokument för att kaptenen vägrat att skriva under den sanna vilotiden 

för att detta på så sätt skulle bryta mot reglerna. 
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras data i både kvantitativ och kvalitativ form. För att få en överblick 

över hur grundstötningarna är fördelade är första avsnittet statistiskt baserat. Det övergår i 

avsnitt som har med det specifika området där BNWAS-alarmet har varit avstängt. I detta 

avsnitt är källhänvisningen vad gäller de undersökta haverirapporterna hänvisade till som "de 

studerade utredningarna", detta för att underlätta sammanhanget för läsaren. Utredningarna 

finns hänvisade till i Metodkapitlet. Det sista stycket behandlar hur problematiken med 

tidigare implementeringar och forskning kring detta syns i implementeringen av BNWAS. 

 

5.1 Grundstötningar översikt 
En grundstötning inträffar då ett fartyg på något sätt vidrör botten- eller landmassor 

(Mazaheri, A. m.fl. 2014) antingen det är förutbestämt inför underhållsarbete eller inte så som 

i en olycka, det gäller dock inte vid kontakt med andra fartyg då det kallas Kollision.  

De grundstötningar som MAIB utrett under tidsperioden 2002 till 2009 var större till antalet 

än i den eftervarande perioden fram till slutet av 2015. Totalt sett utreddes 31 grundstötningar 

som inträffade i perioden januari 2002-juli 2009 och 20 grundstötningar i perioden juli 2009-

november 2015. Det totala antalet grundstötningar 2002-2015 är cirka 12 procent av den 

totala olycksstatistiken (MAIB 2016). Detta kan jämföras med HELCOM:s statistik för 

Östersjöns olycksstatistik 2014, då 29 procent av olyckorna tillhörde kategorin 

grundstötningar. 

 

5.1.1 Nationalitet 
De utredda grundstötningarna i perioderna 2002–2009 och 2009–2015 vad gäller fartyg 

flaggade i Storbritannien är procentuellt ungefär densamma 33- respektive 35 procent. 

MAIB:s statistik av grundstötningar för fartyg flaggade i Storbritannien inbegriper utöver de 

fartyg som grundstött i brittiska farvatten även de som grundstött i övriga världen. Därav det 

högre värdet för fartyg flaggade i Storbritannien (MAIB 2016).  

Antalet flaggstater har minskat från 14 stycken 2002-2009 till endast sju stycken 2009-2015.  

Det har försvunnit tio stycken flaggstater från statistiken mellan de två perioderna och tre 

stycken har tillkommit. De flaggstater som återfanns i båda tidsperioderna har haft samma 

eller ökat sin olycksfrekvens undantaget Storbritannien som minskat sin. 

     Mitroussi (2004) skriver att många flaggstater inte lever upp till IMO:s standarder när det 

gäller att kontrollera fartygen som är registrerade där. Speciellt gäller det när länder utan 

någon sjöfartstradition upprättar sjöfartsregister. Flertalet av dessa flaggstater men också 



	 	 	
	

12	
		

många andra har istället för att själva åta sig dessa kontroller, avdelat det ansvaret till 

klassificeringssällskap. I dessa fall ställs frågor om hur pass bra dessa klassificeringssällskap 

utför kontrollerna när de är finansiellt engagerade i att fartyg blir godkända menar Mitroussi. 

Detta leder till, enligt honom att avvikelser på dessa fartyg inte upptäcks eller åtgärdas samt 

att nya implementeringar införs sent eller inte alls. De flaggstater som återfinns i statistiken 

efter 2009 (förutom Storbritannien) är till största delen klassade som bekvämlighetsflaggor 

enligt International Workers Federation (ITF). Det är Bahamas, Antigua & Barbuda, Liberia 

och Malta. Flaggstater som är klassade som bekvämlighetsflagg registrerar utländska redares 

fartyg i sina register och därmed kan dessa redare undvika delar av regelverken i det egna 

landet vad gäller fartygen för att till exempel undvika högre skatter. Enligt International 

Chamber of Shipping (ICS) är 14 flaggstater av 34 inom gruppen bekvämlighetsflagg mål för 

extra kontrollinsatser av antingen Paris MoU, Tokyo MoU eller U.S. Coastguard under år 

2015–2016. Antigua & Barbuda, den mest förekommande flaggstaten i statistiken efter 2009 

(undantaget Storbritannien) finns med på denna lista över 14 flaggstater. 

 

 
Figur 2: Grundstötningars utspridning per förd flagg innan BNWAS implementerades (Åsenius, 2016) 
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 Figur 3: Grundstötningars utspridning per förd flagg efter BNWAS implementerades (Åsenius, 2016) 
 

5.1.2 Orsaker 
Grundstötningarna har ofta fler än en bidragande orsak, i rapporterna har dock den mest 

troliga orsaken till varför olyckorna inträffade och händelserna som föranlett denna orsak 

beskrivits. De olika typerna av orsaker som olyckorna blivit indelade i är: (se definitioner för 

förklaring av de olika indelningarna). 

• Felnavigering 

• Vakthållning/brist på uppmärksamhet (BNWAS anknutet) 

• Bridge Team Management (BRM) 

• Väder/maskinproblem 

• Felaktiga sjökort 

• Övriga orsaker  

Fem av de utredda olyckorna både innan och efter implementeringen av BNWAS i juli 2009 

orsakades av felnavigering, det innebär att det skett en procentuell ökning av denna orsak i 

den senare perioden då färre olyckor utreddes. Ser man till de utredda grundstötningar som 

orsakats av undermålig vakthållning har antalet i den senare perioden ökat, både antalsmässigt 

och procentuellt. I denna grupp var BNWAS alarmet avstängt eller så saknades det ombord på 

alla fartyg. De grundstötningar som berott på ett sämre samarbete på bryggan pekar däremot 

mot en minskning både i antal och procentuellt. Detsamma gäller för de olyckor som berott på 

väder eller maskinhaveri ombord. Olyckor där felaktiga sjökort bidragit till att fartyget gått på 

grund har försvunnit helt under den senare perioden, denna orsak är separerad från 
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felnavigering då den inte beror på mänskligt fel i första hand. och övriga orsaker har också en 

nedgående trend i den senare perioden.  

 
Figur 4: Fördelning av orsaker för grundstötningar (Åsenius, 2016) 

 

5.2 Jämförelser och likheter inom BNWAS-anknutna grundstötningar 
De olyckor som inträffat där inget BNWAS alarm funnits ombord orsakades främst i de 

studerade utredningarna av sömnbrist för de vaktgående navigatörerna, i kombination med 

alkohol i vissa fall. Sömnbristen beror i flera fall på att vakthavande befäl haft avbrott i 

arbetsrutinerna dagarna innan olyckans inträffande enligt de studerade utredningarna, men 

också på att hamnstaterna inte upptäcker defekterna vid kontroller så som sagts tidigare. En av 

dessa defekter som borde ha upptäckts är att utkiken i samtliga studerade utredningar 

saknades från bryggan. Detta i motsats till vad kravet om bemanning på bryggan säger. 

Förklaringen till varför utkiken varit frånvarande från bryggan skiljer sig mellan de studerade 

rapporterna men den vanligaste förklaringen är att denne skulle få tillräckligt med vilotid för 

nästkommande dags arbete. Det skiljer inte nämnvärt mellan olyckor inträffade innan 2009 

och de som inträffat efter.   

    Enligt de studerade rapporterna är en annan orsak som återkommer den långa tid som 

vakthavande befäl har varit ombord fartyget i fråga, i dessa fall har grundstötningen inträffat 

under vakten för en navigatör som varit ombord mellan tre och sex månader, endast ett fåtal 

av de studerade rapporterna nämner att navigatören precis mönstrat på fartyget. I de fall där 

detta nämnts i rapporterna har det bl.a. varit i kombination med flera nätters dålig sömn och 

nattliga resor för att anlända till fartyget (MAIB 2014b).  
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Ett färre antal grundstötningar orsakades av att bryggan helt lämnades utan bemanning vari 

det inte nämnts något om tidigare sömnproblem eller ombordtid men dessa olyckor inträffade 

efter 2009 (MAIB 2011 & 2013b).  

     Flera mindre likheter bland grundstötningarna är värda att nämna för vidare förståelse och 

möjligt vidare forskning. I dessa återfinns bland annat de rådande ljusförhållandena, vilka i 

samtliga fall varit mörker eller skymning/gryning. Samtliga grundstötningar som inträffat 

gällde medelstora fartyg, 500–10000 bruttoton, i kustnära trafik och där vakthållningen skett i 

största del i ett system om två navigatörer. Hjorth beskriver, i linje med vad de studerade 

rapporterna visat, att 84 procent av olyckorna i hans studie inträffade mellan 23:00 och 08:00. 

En annan likhet var de typer av fartyg som var inblandade i grundstötningarna,  

Viktigt att nämna är att varje enskild orsak som nämnts ovan inte är ensam ansvarig för att 

fartygen grundstött, varje grundstötning har orsakats av en serie händelser från 

väderförhållanden till vilken bemanning fartygen har haft. Orsakerna som listats är enbart de 

som har haft störst betydelse på händelseförloppet och däri ansetts vara relevanta för studien. 

 

5.3 Implementering 

Efter år 2009 började perioden för att installera ett BNWAS på alla fartyg över 150 bruttoton, 

trots detta har åtta stycken av de 20 utredda grundstötningarna inte haft detta system aktivt 

eller alls haft det ombord. I två av dessa åtta olyckor har BNWAS alarmet varit avstängt på 

grund av att befälen ombord inte haft kunskap om handhavandet av den nya tekniken (MAIB 

2013b, 2014a). Avsaknaden av relevant kunskap och utbildning för ny teknik ombord 

beskriver även Norris (2007) som ett av skälen till att implementeringen av AIS fått oväntade 

följder som i vissa fall var allvarliga och negativa för säkerheten till sjöss. Samtidigt är båda 

implementeringarna (AIS och BNWAS) beskrivna på IMO:s hemsida på ett sätt som kan 

missuppfattas på ett lätt sätt enligt författaren. I de övriga fallen har alarmet varit avstängt på 

grund av andra orsaker som inte uppföljts i rapporterna. I ett av fallen (MAIB 2012) uppgavs 

det i haverirapporten att det undermåliga säkerhetsutförandet ombord med avstängda 

BNWAS alarm bland annat kunnat fortgå på grund av att inspektioner inte hittat dessa 

defekter. Detta ligger i linje med vad både Mitroussi (2004) och Knudsen & Hassler (2010) 

menar delvis ligger till grund för att implementeringar inte alltid påverkar verkligheten så som 

beslutsfattarna inom IMO tänkt sig. IMO står enbart för upprättandet av regler och 

konventioner som sedan implementeras i de nationella sjölagarna av nationerna själva (IMO 

2016), vilket gör att gapet mellan IMO:s beslutsfattande och den egentliga implementeringen 

är stort. Nationellt upprättade implementeringar som till exempel Stockholm Agreement ökar 
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detta gap menar Mitroussi (2004). Detta gap innebär en svårighet för IMO att följa upp om 

deras konventioner efterlevs av näringen antyds i Mitroussis studie. 

     Knudsen & Hassler (2010) menar precis som Mitroussi att de nationella kontrollerna, om 

de så är betrodda till ett klassificeringssällskap eller ej, på fartyg inte uppnår kraven ställda av 

IMO. Då det åligger flaggstaterna själva att kontrollera fartygens efterlevnad av regler och 

konventioner och IMO inte har någon del i dessa kontroller menar de att IMO:s 

internationalisering och avskildhet från nationerna själv är en del av problemet: 

"Perhaps the greatest limitation of IMO is its inability to actually enforce the 

regulations it adopts." (Knudsen & Hassler 2010) 

Till skillnad mot vad Mitroussi och Knudsen & Hassler menar, visar Knapp & 

Franses (2009) studie att flera större implementeringar har gett en negativ trend 

(med negativ trend menas det i deras studie att olycksutvecklingen är negativ) i 

de områden implementeringen verkar i. En av dessa implementeringar var 

ISM-koden (international Safety management). under tiden mellan dess 

införande och i regelverket till dess att den började verka minskade alla typer 

av olyckor, speciellt i torrlastfartyg och styckegodsfartyg. Dock menar Knapp 

& Franses (2009) att det i flera implementeringssituationer inte är själva 

ikraftträdandet av regeln som ger en minskning av olyckorna. Istället menar de 

att det är det antal länder som redan innan ikraftträdandet ratificerar 

implementeringen och inför den i det egna regelverket som medför 

förbättringen i olycksstatistiken. 
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6. DISSKUSSION 
6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att visa på om någon förändring av antalet grundstötningar och 

deras orsaker har inträffat sedan användning av BNWAS blev implementerad i SOLAS. Detta 

för att få en uppfattning om hur implementeringen utvecklat sig i praktiken och om den stött 

på samma problematik som tidigare liknande implementeringar gjort.  

I samband med syftet skulle tre frågeställningar besvaras:  

• Hur har antalet rapporterade grundstötningar förändrats? 

• Varför inträffar grundstötningarna och har orsakerna förändrats? 

• Har andra implementeringars oförutsedda effekter också påverkat implementeringen 

av BNWAS? 

     Det som kan fastslås av resultatet och analyser kring detta är att efter implementeringen av 

BNWAS har antalet rapporterade grundstötningar minskat markant. Att det berott på 

införandet av BNWAS kan dock inte bevisas. Orsakerna som föranlett dessa grundstötningar 

har inte ändrat sig nämnvärt från den ena perioden till den andra, och i många aspekter är det 

självklart att olyckor där inget BNWAS varit aktivt inte skiljer sig från varandra oavsett 

vilken tidpunkt de inträffat. Avsaknaden av skillnader i de olyckor som faktiskt inträffat trots 

att system funnits att tillgå för att förhindra dessa ger ändå en bild av att implementeringen 

inte fungerat så som IMO tänkt sig. Detta bland annat för att implementeringen av BNWAS 

visar upp likheter med den av AIS där de som ska använda sig av systemen inte vet hur eller 

varför och att beskrivningarna i IMO:s egna syften är svårtydda för de utan omfattande 

kunskap kring ämnet i fråga 

     Endast en del av de olyckor som verkligen inträffar rapporteras till myndigheter enligt 

flera studier (EMSA, 2016; Knudsen & Hassler, 2010; Tzannatos & Kokotos, 2009). Knudsen 

& Hassler (2010) menar i sin studie att internationaliseringen i dagens sjöfart kan ligga till 

grund för denna rapporteringsbrist. De beskriver anledningen till att 

kommunikationssvårigheter och språkliga skillnader inom besättningen leder till osäkerhet om 

vad som verkligen hänt och rädsla för att beskyllas. Problematiken med icke inrapporterade 

olyckor leder till att resultatet som baserar sig på de rapporterade olyckorna kan vara mindre 

reliabelt än önskat. Denna insikt har varit grunden till att studien endast kommer att ge en 

generell riktning till vad implementeringen av BNWAS lett till istället för att specifikt kunna 

peka ut definitiva fakta kring ämnet. Dock har denna inrapportering ökat under de senaste 

åren enligt EMSA (2016) vilket beskrivs som en följd av att olika europeiska flaggstater ökat 

sitt ansvarstagande. Detta pekar mot att en förbättring är på väg. 
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     Statistiken på hur många av det totala antalet olyckor som är grundstötningar skiljer sig 

från år till år och från farvatten till farvatten vilket gör det svårt att få en översiktsbild av vad 

som stämmer bäst in globalt sett. Den funna statistiken som passar bäst in globalt sett är 

föråldrad, därför är EMSA:s statistik över europeiska farvatten bäst i denna studie då 

olycksrapporterna är tagna från MAIB och har inträffat främst i europeiska farvatten samt att 

den ger en lite större bild från fler haveriutredningar i Europa. Den statistik kring inträffade 

grundstötningar och hur antalet skiljer sig från innan 2009 till efter 2009 kan vara 

missvisande.  Missvisningen beror på att det inte går att säkerställa hur stor andel av de 

faktiska olyckorna som inträffat under den tidigare perioden blev inrapporterade jämfört med 

hur stor andel av olyckorna efter 2009 som blev inrapporterade. Enligt EMSA (2016) 

rapporteras fler olyckor i Europa in varje år och därför kan sannolikt de 31 respektive 20 

inrapporterade grundstötningarna skilja sig från verkligheten. Om man utgår från EMSA:s 

statistik är de 31 grundstötningarna innan 2009 troligtvis en lägre procentuell andel av det 

faktiska antalet grundstötningar än vad de 20 rapporterade grundstötningarna är efter 2009. 

Detta pekar då på att antalet grundstötningar har minskat mer än de 11 olyckor eller de 32 

procent som går att påvisa med hjälp av rapporterade olyckor. Dock innebär detta att de 

orsaker som statuerats i studien också påverkas av denna lägre reliabilitet. 

     De orsaker som framställts i resultatet om varför grundstötningarna inträffat är endast de 

orsaker som har kunnat påvisas genom vad haveriinspektörerna har upprättat i sina rapporter. 

Utöver detta är det värt att nämna att det kan vara sociala aspekter på respektive fartyg som 

gjort frånträdandet av säkerhetsföreskrifter möjliga, ett tydligt exempel på detta är 

grundstötningen som involverade fartyget Karin Schepers (MAIB 2012) där andre styrman 

blivit avlöst av en alkoholpåverkad kapten och därefter inte vågat väcka någon annan ombord 

på grund av rädsla för reprimand.  

     Den största skillnad som ses på var fartygen är registrerade är en ökning bland 

bekvämlighetsflaggade fartyg i den senare perioden. I perioden innan 2009 var 

koncentrationen utspridd på flera olika register och dessa register var i de flesta fall inte några 

som klassats som bekvämlighetsflagg. Dock pekar statistiken åren efter 2009 på att dessa 

nationer ökar i antal och andra nationer minskar i antal vilket kan tänkas bero på en rad olika 

faktorer men implementeringen av BNWAS kan mycket väl vara inblandad. Något som kan 

pekas ut i denna fråga är att fler och fler rederier verkar flagga ut sina fartyg till 

bekvämlighetsregister, vilket kan bero på att regelverken i de egna registerna blir för svåra att 

följa och fortfarande bedriva verksamheten med vinst. Denna utflaggning av fartyg har vid 

början av år 2009 lett till att elva register som är klassade som bekvämlighetsflagg hade ett 
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samlat tonnage på knappt 55 procent av de 35 flaggregister som har störst andel tonnage i 

världen. Dessa 35 register står ensamma för drygt 92 procent av världens samlade tonnage 

(UNCTAD 2009). Detta i kombination med att både Mitroussi (2004) och dokumentären 

Freightened (2016) tar upp frågan om IMO:s opartiskhet ger en bild av att åtgärder som 

kanske borde utföras inte utförs på grund av ekonomiskt inflytande över IMO. IMO:s 

finansiella stöd utgår från bidrag från medlemsländerna (Mitroussi 2004 & Freightened 2016) 

som i storlek förhåller sig så som medlemsländernas storlek i dödviktston i respektive 

handelsflotta. Det vill säga att de som har en större flotta bidrar med mer ekonomiska medel 

till IMO, vilket både Mitroussi (2004) och Freightened (2016) belyser. De flaggstater som har 

lägst restriktioner i sina lagstiftningar är de som bidrar mest till IMO och den fråga man då 

ställer sig är hur stort inflytande dessa flaggstaters egentligen har på IMO:s beslutsfattande?  

     Den distans som funnits mellan IMO:s beslutsfattande och implementeringarnas praktiska 

genomförande stöds av både Mitroussis (2004), Knudsen & Hasslers (2010) och Knapp & 

Franses (2009) studier. Detta trots deras inbördes skillnader vad gäller funktionaliteten av 

implementeringar stärker åsikten om att denna distans är viktig att minska för att få ett mer 

fungerande implementeringssystem. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Metoden att utföra denna studie med både en kvantitativ och en kvalitativ del är möjlig att 

ersättas av en metod som inriktar sig på intervjuer i samband med en litteraturstudie. Dock är 

den valda metoden att föredra i ett skede där man aktivt vill undvika intervjubaserade data. 

Genom att utföra studien med både en dokumentanalys samt en kvantitativ sammanställning 

av olyckor och dess orsaker uppnåddes syftet.  

     Kvale (1997) menar att analytisk generalisering är tillvägagångssättet för att dra små och 

försiktiga samband mellan resultatet och andra liknande situationer, vilket i studien får anses 

vara en generaliserbarhet som ligger tillräckligt högt. En högre generaliserbarhet skulle dock 

kunnat uppnås genom ett större urval av rapporter från fler än Storbritanniens 

haverikommission.  

     Dokumentanalysen har enbart kunnat genomföras utifrån den information som 

haverirapporterna återgett. Denna information skiljer sig från rapport till rapport. Vissa 

beskriver mer och vissa mindre. Denna beskrivning kan ha lett till att information som varit 

viktig för denna studie inte beskrivits i rapporten och således kunnat ge missvisande fakta.  
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     För att få en rimlig datamängd att bearbeta var dokumentanalysen troligtvis inte den bäst 

lämpade metoden då mycket tid gick åt att sortera bort ovidkommande fakta. Intervjuer med 

berörda parter hade istället kunnat utformas på sätt som skulle förminska datamängden men 

därigenom hade resultatet blivit baserat på olika personers åsikter.  

Ett stort urval av tidigare studier kring BNWAS och dess implementering har funnits att tillgå 

via internetbaserade källor, men dessa har i stor utsträckning visat sig vara skrivna på andra 

språk än engelska eller nordiska språk.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Ytterligare forskning är av vikt för att få en mer utökad förståelse för implementeringars för- 

och nackdelar. Forskning som kan utföras för att erhålla denna förståelse kan vara i form av 

större studier liknande denna. En intressant infallsvinkel på problemet kan vara att undersöka 

hur myndigheter och beslutsfattande organ ställer sig till de syften som finns beskrivna för 

tekniska hjälpmedel för navigatörer. Ett annat intressant ämne för forskning är om det finns 

något samband mellan stora fartygsregisters intressen och vilka regler som implementerats via 

IMO.  
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