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Abstrakt 

Vid inrättandet av nya farleder är synbarheten en viktig fråga när det handlar om valet 

av sjömärke. Idag grundar sig detta val på subjektiva metoder eftersom det inte finns 

någon forskning kring det optiska upptäcktsavståndet till de sjömärken som används i 

svenska farvatten. Används ett sjömärke med för kort upptäcktsavstånd äventyras 

säkerheten, samtidigt som ett för effektivt sjömärke innebär högre kostnader. Syftet var 

att studien ska ligga till grund för skapandet av objektiva metoder vid utmärkning av 

farleder genom att undersöka det optiska upptäcktsavståndet till olika flytande 

sjömärken. En metodologisk triangulering genomfördes i form av en fältstudie ombord 

på fartyg och ett frågeformulär som besvarades av lotsar. Resultatet från fältstudien 

visade att bojarna generellt hade ett längre upptäcktsavstånd gentemot lysprickarna. 

Upptäcktsavståndet varierade beroende på sjömärkets form, höjd, bredd, färg, ögonhöjd, 

ljusvinkel, samt bakgrunden bakom sjömärket. Resultatet visade även intressanta 

skillnader och likheter bland lotsarnas svar kring de faktorer som ansågs påverka det 

optiska upptäcktsavståndet. 
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Abstract 

For the introduction of new waterways visibility is of importance when choosing the 

appropriate sea mark. Today the choice of sea mark is very subjective due to the lack of 

research regarding the visual detection distance of the ones used in Swedish waters. 

Safety is jeopardised if a sea mark is used with a detection distance that is too short, 

whereas a more effective sea mark leads to higher costs. The purpose was that the study 

would help in creating objective methods when marking waterways by investigating the 

visual detection distance of different floating sea marks. A methodological triangulation 

was performed in the form of a field study on board a ship, and a questionnaire was 

answered by pilots. The field study revealed that the buoys generally had a further 

detection distance compared to the light spar buoys. The detection distance varied 

according to the sea marks shape, height, width, colour, eye height, light angle and also 

the background behind the sea mark. The result also showed interesting differences and 

similarities amongst the pilots’ answers regarding the factors which where perceived to 

affect the visual detection distance. 
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Detection distance, visibility, fairway, waters, navigation, pilotage, identification, 
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Förord 

Under vår utbildning till sjöbefäl har vi båda gjort en del av vår fartygsförlagda 

utbildning ombord på Sjöfartsverkets arbetsfartyg Baltica. Där växte intresset för 

farledsarbete fram och således förståelse för vikten av ett säkert och välskött 

utmärkningssystem. Vi började med att titta på de olika parametrar som påverkar 

införandet av nya farleder. Vi kom då fram till att det enda som egentligen inte finns 

dokumenterat är det optiska upptäcktsavstånden från ett fartygs brygga till de olika 

flytande sjömärken som idag används. Därför valde vi att undersöka och dokumentera 

detta. 

 

I vår studie kring det faktorer som påverkar det optiska upptäcktsavståndet vände vi oss 

främst till lotsarna som dagligen använder sig av sjömärken i navigeringssyfte vid 

lotsning av fartyg till och från kaj. Sjöfartsverkets farledsförvaltning har förmedlat de 

kontakter och delgett oss mycket av det litteraturmaterial som vi använt oss av under 

arbetets gång.    

 

Vi vill tacka Sjöfartsverket och Farledsförvaltningen för all vägledning och hjälp med 

metod men också för ett bemötande och en uppmuntran som för oss varit ovärderlig 

samt de lotsar som ställt upp och svarat på frågeformuläret samt under fältstudien 

ombord. Vi vill också passa på att tacka vår handledare Pelle Pettersson för tiden han 

lagt ner på att handleda oss i denna studie.  
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Definitioner och förkortningar 

ECDIS Electronic chart display and information system. Ett 

elektroniskt sjökort. 

Farled Område som sjötrafiken hänvisas till. Begränsas av 

kantmarkering bestående av flytande sjömärken 

IALA International Technical Organisation. En internationell 

organisation som bidrar med rekommendationer och 

riktlinjer vid utformning av sjömärken och farleder. 

Lysprick Plastprick med måtten: Höjd 7 meter, bredd 0,4 meter. 

Höjd över vattenlinjen 3 meter, max bredd över 

vattenlinjen 0,4 meter. 

M Nautisk mil. En nautisk mil är 1852 meter. 

S10-boj Stål boj med måtten: höjd 9,2meter, Bredd 2,1 meter. Höjd 

över vattenlinjen 2,4 meter, max bredd över vattenlinjen 

1,1 meter. 

S5-boj Stål boj med måtten: höjd 5 meter, Bredd 1,3 meter. Höjd 

över vattenlinjen 2,4 meter, max bredd över vattenlinjen 

1,1 meter. 

S7-boj Stål boj med måtten: höjd 7 meter, Bredd 1,5 meter. Höjd 

över vattenlinjen 2,9 meter, max bredd över vattenlinjen 

1,35 meter. 

Babordsmärke Ett rödfärgat sjömärke. 

Styrborsmärke  Ett grönfärgat sjömärke. 

Nordmärke Ett flerfärgat sjömärke bestående av färgerna svart och gult. 

Översta delen av sjömärket är svart och understa gult. 

Sjösäkerhetsannordning Ett utmärkningssystem i from av fasta och flytande 

sjömärken. 

Upptäcktsavstånd På detta avstånd upptäcks ett sjömärke. 
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1 Bakgrund 

Sjöfartsverket är ett affärsverk med ansvar för att utveckla transport- och sjöfartspolitiken i 

linje med riksdagens och regeringens beslut. De följer upp hur sjöfarten utvecklas i 

förhållande till de transportpolitiska målen, ger råd och stöd inom sitt kompetensområde och 

verkar för att minska sjöfartens negativa miljöpåverkan. Den 16 mars 1977 gjordes i 

Köpenhamn en överenskommelse mellan Sjöfartsverket och berörda myndigheter i ett flertal 

länder. Överenskommelsen gällde införandet av ett enhetligt utmärkningssystem, en så kallad 

SSA (sjösäkerhetsanordning). Sjöfartsverkets kungörelse om detta utmärkningssystem på 

svenskt vatten utfärdades den 11 juni 1979 och sedan dess har utmärkning av svenska 

farvatten legat på Sjöfartsverkets ansvar (Sjöfartsverket, 1979). 

 

All utmärkning i farleder är till för att antingen vägleda eller varna för att reducera risker. Det 

finns en mängd olika faktorer att ta hänsyn till vid utmärkning i olika farvatten. Därför görs en 

riskbedömning utifrån bland annat det geografiska områdets nautiska komplexitet, farledens 

design och dimensioner, sjömätningens status, rådande trafikbelastning och användning, 

miljökänslighet, utsatthet för väder- och ispåverkan samt säsongspåverkan (Larsson, 2013). 

 

Målet vid utmärkning är att skapa en säker och bra farled för de representativa fartyg som ska 

trafikera leden. Tanken är att minska restriktionerna för väder, vind samt bogserbåtsassistans. 

Först görs en farledsdesign och linjedragningar över den tänkta farledsytan. Efter det bestäms 

koordinater för utmärkning av sjösäkerhetsannordningar. Detta sker utifrån IALA:s riktlinjer 

och rekommendationer samt erfarenhet från Farledsförvaltningen, lotsar och lotsarnas 

områdeschefer. Farledskonstruktionen testkörs i simulatorer och varje del i farleden 

utvärderas noga för att säkerhetsställa att den svarar mot tänkta önskemål. Innan farleden 

inrättas analyseras den tänkta farledskonstruktionen av utomstående för att ge en objektiv 

bild. Efteråt granskas farleden för att kontrollera att kraven uppfylls1. 

 

1.1 Problematisering 

Vid inrättande av nya farleder finns inga regler i som säger vilken typ av sjömärke som skall 

finnas på en viss plats eller i ett visst område. Sådana beslut tas med hjälp av tidigare egna 

erfarenheter från farledsförvaltningen, lotsar och lotsarnas områdeschefer. Valet av 

sjösäkerhetsannordning har med synbarheten att göra. De ska gå att upptäcka både optiskt och 

                                                 
1 Bertil Skoog. Farledsförvaltningen, telefonsamtal den 25 januari 2016. 
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med radar. Stora bojar används längst ut, medelstora bojar lite längre in och små bojar längst 

in. Vid viktiga punkter i farleden används bojar2.  

 

Det finns ännu inte någon dokumenterad studie om det optiska upptäcktsavståndet till olika 

sjömärken från de fartyg som trafikerar svenska farvatten. Det finns heller ingen studie kring 

vilka faktorer lotsarna anser påverka upptäcktsavståndet, eller vad lotsarna anser vara minsta 

godtagbara upptäcktsavstånd till ett sjömärke. Detta skapar ett problem vid framtagandet av 

farleder. Eftersom det inte finns något dokumenterat upptäcktsavstånd till sjömärken finns det 

dels en risk att ett sjömärke med för kort upptäcktsavstånd används där det borde vara ett 

sjömärke med ett längre upptäcktsavstånd för att upprätthålla säkerheten. Samtidigt finns det 

dels en risk att ett sjömärke med för långt upptäcktsavstånd används där det skulle kunna vara 

ett sjömärke med kortare upptäcktsavstånd för att minska kostnaderna utan att säkerheten 

äventyras. Därför är det av intresse för Sjöfartsverket med en studie om det optiska 

upptäcktsavståndet till olika sjömärken3. När de tar beslut om vilket sjömärke som ska 

användas utgår de alltså utifrån subjektiva metoder med kravet på att det ska synas. Med 

subjektiva metoder menas att utmärkning grundas på tidigare egna erfarenhet och personliga 

bedömningar från farledsförvaltningen, lotsar och lotsarnas områdeschefer utan stöd av 

saklighet och fakta från objektiva undersökningar. Målet är att objektiva studier om 

exempelvis de faktorer4 IALA anser påverka upptäcktsavståndet ska ligga till grund för samt 

ge stöd till de tidigare erfarenheter och den kunskap som redan finns. Detta skulle således 

höja säkerheten och bidra till en effektivare process vid framtagandet av nya farleder och 

förtydliga vart, vad och varför ett visst sjömärke ska användas, då fakta angående sjömärkens 

upptäcktsavstånd kan ställas mot de krav som eftersträvas.   

                                                 
2 Bertil Skoog. Farledsförvaltningen, telefonsamtal den 25 januari 2016. 
3 Karin Selander. Chef på farledsförvaltningen, samtal den 8 januari 2016 
4 Det optiska upptäcktsavståndet för olika sjömärken varierar beroende på olika faktorer så som form, färg samt 

siktbarheten vid olika väderförhållanden, ljusförhållanden, bakgrunden mot vilken sjömärket står och 

observatörens ögonhöjd (IALA, 2012). 
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2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka det optiska upptäcktsavståndet till olika flytande 

sjömärken. 

 

2.1 Frågeställningar: 

1 På vilket optiskt avstånd upptäcks olika sjömärken? 

2 Vilka faktorer anser lotsarna kan påverka det optiska upptäcktsavståndet? 

3 Vad anser lotsarna vara minsta godtagbara upptäcktsavstånd? 

 

2.2 Avgränsningar 

Studien avsåg endast att undersöka det optiska upptäcktsavståndet till tre olika sjömärken, S5-

bojar, S7-bojar och lysprickar. Studien begränsades även till att endast använda en farled, 

farleden in till Norrköping. 
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3 Teori 

3.1 Upptäckt 

Vid upptäckt av ett sjömärke är det första som syns ett objekt, därefter formen på objektet och 

allt eftersom avståndet till sjömärket minskar framkommer olika färger, eventuella nummer 

och bokstäver (IALA, 2012). Utifrån detta har upptäcktsavståndet till sjömärken delats in i tre 

olika upptäcktsgrader, detection, recognition och identification. Dessa tre upptäcktsgrader 

definieras av IALA (2012) enligt följande: 

 

Detection kan beskrivas med det avstånd på vilket navigatören först upptäcker ett föremål 

utan att kunna avgöra vad föremålet föreställer. 

 

Recognition definierar det avstånd då navigatören kan avgöra att föremålet är ett sjömärke. 

 

Identification beskriver det avstånd på vilket navigatören kan identifiera vilket sjömärke som 

observeras. 

 

Vid mätning av upptäcktsavstånd tillämpas den tredje graden identification, som anses vara 

den viktigaste graden för upptäcktsavstånd. Det går även att använda recognition vid 

bedömning av ett sjömärkes upptäcktsavstånd, dock bör upptäcktsgraden detection undvikas 

(IALA, 2012). 

 

För att ögat ska upptäcka två små objekt bredvid varandra, som två separerade objekt, krävs 

det att observatörens synvinkel till objektet är tillräckligt stor. Minsta synvinkel som krävs 

uppges vara 0.57 bågminuter och beräknas enligt IALA (2012) med hänsyn till ögats 

brännvidd och ögats detaljcentrerade seende. Ögats brännvidd uppskattas till cirka 16mm och 

ögats detaljcentrerade seende till 2.65 μm. 

 

Figur 1. Figur för minsta synvinkel (IALA 2012). 
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Figur 2. Figur för upptäcktsavståndet i förhållande till observatörens synvinkel (IALA 2012).  

 

För beräkning av optiskt upptäcktsavstånd till sjömärken används Blaise formel. 

Upptäcktsavstånd = höjden dividerat med synvinkeln till objektet, eller bredden dividerat med 

synvinkeln till objektet. Det minsta avståndet för de olika uträkningarna definieras som det 

faktiska upptäcktsavståndet. 

 

För att få ett upptäcktsavstånd som överensstämmer med verkligheten rekommenderar IALA 

(2012) att använda en eller tre bågminuter för beräkningar av när ögat ser ett sjömärke. En 

bågminut vid beräkningar av sjömärkets bredd och tre bågminuter vid beräkningar av 

sjömärkets höjd.  

 

De sjömärken som studien berör är S5-bojar, S7-bojar och Lysprickar. S5-bojen har en bredd 

på 1.3 meter och en höjd över vattenlinjen på 2.4 meter. S7-bojens bredd är 1.5 meter och 

höjd över vattenlinjen är 2.9 meter. Lysprickens bredd är 0.4 meter och höjden över 

vattenlinjen är 3.0 meter.  

 

Figur 3. Sjömärke S5-boj, S7-boj och Lysprick. 
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Olika bakgrunder gör att upptäcktsavståndet till sjömärken varierar och består av tre 

huvudgrupper; vatten, himmel och land. För små fartyg och fritidsbåtar är bakgrunden oftast 

himmel eller land och för större fartyg där observatören befinner sig högre upp är bakgrunden 

oftast vatten (IALA 2012).  

 

Det finns två färgsystem som rekommenderas av IALA; German RAL Color och Swedish 

Natural Color System, varav det sistnämnda används i svenska farvatten. Det svenska färg 

systemet består av sex original färger, röd gul, vit, svart, grön och blå. Den blå färgen används 

endast på fasta sjömärken inomskärs och i hamnar, de andra färgerna används på flytande 

sjömärken. I German RAL Color systemet används en röd och en grön fluorescerande färg 

utöver de ordinarie färgerna. Den fluorescerande färgen syns oavsett röd eller grön bättre än 

originalfärgerna. I det svenska färgsystemet finns inget resultat dokumenterat för de 

fluorescerande färgerna och idag används den färgen endast på ett fåtal sjömärken, bland 

annat i farleden in till Norrköping (IALA 2013). IALA (2013) beskriver att upptäcktsgraden 

för flerfärgade sjömärken är upp till tre gånger så kort som för enfärgade. 

 

3.2 Tidigare studier 

Upptäckt av livräddningsutrustning har likheter med upptäckt av sjömärken utifrån ett 

säkerhetsperspektiv. Vilken färg som först upptäcks har stor betydelse. I en studie gjord av 

Uglene, Tahermaram (2011) undersöks vilken färg på livräddningsutrustning som först 

upptäcks i vattnet sedan en person fallit överbord. Undersökningen genomfördes från ett 

fartyg som färdades mot en boj i vattnet. Bojens diameter var 26.1 cm, vattnet var stiltje, 

fartygets fart var varierade mellan 5-7 knop och testerna utfördes i både starkt och svagt 

medljus. Resultatet visade på att fluorescerande grön färg upptäcks först, därefter 

fluorescerande orange, sedan icke-fluorescerande gul och sist icke-fluorescerande röd färg. 

Resultatet visade även att bojens upptäcktsavstånd ökade i svagare gentemot starkare 

ljusförhållanden.  

 

Vilken färg som lämpar sig bäst på livräddningsutrustning undersöks även i en studie gjord av 

Human Engineering Branch (1955). I studien mäter de upptäcktsavståndet till olika typer av 

livräddningsutrustning från ett flygplan. Mätningarna sker i olika siktförhållanden och 

resultatet pekar på att en varierande sikt mellan 5-15 M inte har någon betydelse för 

upptäcktsavståndet. Studien visade också att fluorescerande färger upptäcks på dubbla 

avståndet gentemot icke-fluorescerande. De färger som gav de längsta upptäcktsavstånden var 
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röd-orange och gul. Det som skilde färgerna åt var att på längre avstånd uppfattades inte den 

gula färgen som gul, utan som vit. Den gula färgen ansågs därför inte vara lämplig på 

livräddningsutrustning eftersom det fanns en risk att observatören slösar tid på att leta efter 

något oväsentligt, då målet kan komma att efterlikna en flock fiskmåsar eller fläckar av skum. 

Studien visade också att mörka färger, exempelvis svart var svåra att upptäcka vid klar 

himmel och solsken då färgens kontrast inte går att urskilja mot bakgrunden. Human 

Engineering Branch (1955) redovisar också synvinkeln för de olika mätningarna. De förklarar 

att om ögats visuella seende hade varit den begränsande faktorn för när objekten upptäcks 

borde upptäcktsavstånden vara parallella med ögats synvinkel till objekten. Studien visar att 

upptäcktsavstånden och ögats synvinkel varierar under mätningar på samma objekt och att 

ögats synvinkel till objekten är mindre än förväntat. Vidare beskriver de att mindre objekt 

upptäcks med en mindre synvinkel gentemot större objekt. Mindre objekt fick alltså ett längre 

upptäcktsavstånd i förhållande till objektets storlek. 

 

Vid avståndsbedömningen till sjömärken påverkar solens belysningsvinkel resultatet beroende 

på när och hur avståndsbedömningen görs. I en rapport gjord av FOI, Totalförsvarets 

forskningsinstitut (2013) var syftet att bedöma synbarheten för ett vindkraftverk på 32 km 

avstånd med hjälp av fotografier. Undersökningen belyser att synbarheten varierade vid olika 

ljus förhållanden. Vid motljusfotografering var synbarheten ofta sämre och ibland gick det 

endast att urskilja siluetten av vindkraftverket, jämfört med medljusfotograferingen då både 

objektets form och färg kunde urskiljas.  

 

Att kunna göra en bra avståndsbedömning är viktigt i navigeringssyfte, så väl vid arbete till 

sjöss som vid fältoperationer inom försvarsmakten. I boken Soldaten i fält (Hederstedt, 

Sandqvist 2001) beskrivs att om observatören befinner sig högt ovanför marken är det lätt 

hänt att avståndet till ett objekt uppfattas som längre än vad det egentligen är. Vidare belyses 

att avståndet i allmänhet bedöms för kort om målet är solbelyst och utvecklar sig skarpt mot 

bakgrunden. Avståndet bedöms däremot för långt i motljus med solen i ögonen då målet 

utvecklar sig otydligt mot bakgrunden.  

 

Styrbord- och babordssjömärken är ofta placerade på var sin sida om farleden. I 

examensarbetet Kulörers inverkan på varandra - En studie av kontrastverkan med färg 

(Johansson, 2012) berörs läran om komplementfärger. Studien belyser att rött och grönt är 
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varandras komplementfärger, vilket gör att upptäckten av röd färg påverkar synsinnet på ett 

sätt som gör det lättare att där på upptäcka grön färg.  

 

Lika viktigt som det är att upptäcka sjömärken är det att upptäcka andra föremål som befinner 

sig i vattnet. I en studie gjort av Embry-Riddle Aeronautical University (2016) undersöks 

vilken färg som ger det längsta upptäcktsavståndet på små obemannade flygplan. Mätningarna 

genomförs från ett flygplan. Det framgår att fluorescerande färger upptäcks på det dubbla 

avståndet gentemot icke-fluorescerande. Orange färg upptäcktes först på 2.35 M, därefter gul 

färg på 2.3 M och sedan röd färg på 1.85 M. 
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4 Metod 

Nedan presenteras och motiveras de metoder och urvalsprocesser som ligger till grund för 

studien. För att skapa en tydligare bild angående det optiska upptäcktsavståndet till sjömärken 

är undersökningen uppdelad i två delar. En metodkombination av fältstudie och 

frågeformulär. 

 

4.1 Val av metod 

Valet att genomföra en metodologisk triangulering av fältstudie och frågeformulär gjordes 

med hänsyn till Denscomebe (2009) som beskriver att detta skapar en mer fullständig bild 

inom ämnet. Det ger även en möjlighet att verifiera eller dementera resultat genom att jämföra 

insamlad data från de olika metoderna. Fältstudie valdes som metod eftersom arbetets mål var 

att skapa empiri för det optiska upptäcktsavståndet till flytande sjömärken. Enligt Denscombe 

(2009) är fältstudie en empirisk metod för datainsamling där förstahandsinformation söks 

snarare än andrahandskällor. Vidare beskrivs att fördelen med fältarbete är möjligheten att 

upprepa undersökningen. Detta ansågs viktigt för att öka intresset för vidare forskning inom 

ämnet. 

 

Frågeformulär valdes som metod för att ta reda på respondenternas åsikter i ämnet. Öppna 

men specifika frågor utformades utefter syftet för att få svar på frågeställningarna som syftet 

berör (se bilaga A). Denscombe (2009) menar att öppna frågor möjliggör för respondenten att 

med egna ord besvara frågorna utan att påverkas av intervjuaren. Vidare belyses att den 

insamlade informationen återspeglar komplexiteten och värdet i svaren. Specifikt inriktade 

frågor utformades för att passa målgruppen med hänsyn till att respondenternas kunskap och 

erfarenhet inom ämnet förväntas ge svar som är entydiga och rakt på sak.  

 

4.2 Fältstudie 

Fältstudien genomfördes i farleden mellan Pampuskajen, Norrköping och fyren Kränkan 

utanför Oxelösund, i båda riktningarna. Den farleden utgjorde tillräckligt stora avstånd för att 

kunna utföra mätningar för upptäckt av de sjömärken som avsattes för undersökningen. 

Sjömärken avsedda för mätningarna bestämdes ombord på Scandica under testerna av 

mätmetoden. Sjömärkena som valdes var S5-bojar, S7-bojar och lysprickar för att få en 

variation i storlek och form samt för att det är de vanligaste sjömärkena. 
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Fem dagar avsattes för fältstudien och mätningarna gjordes ombord på de fartyg som 

trafikerade farleden. Målsättningen var att endast genomföra mätningar i god sikt, vilket 

resulterade i att tät dimma medförde två dagars bortfall. För att komplettera bortfallet och 

säkerhetsställa att tillräckligt många mätningar utförts avsattes ytterligare fyra dagar till för 

mätningar. Mätningarna gjordes i både medljus och motljus. Med medljus menas att solen 

stod akter om tvärs och med motljus menas att solen stod för om tvärs. Bakgrunden bakom 

sjömärkena under mätningarna var vatten. Våghöjden under samtliga mätningar var under 0.5 

meter. Totalt gjordes mätningar ombord på sex fartyg enligt följande: 

 

Datum Fartyg  Ögonhöjd  Siktförhållande 

9 Mars M/S Astral  16 meter  Cirka 5 M, mulet 

10 mars M/S BBC Georgia 21 meter  Cirka 7 M, nästan mulet 

11 mars M/S Aalderdijk 30 meter  Cirka 7 M, nästan mulet 

15 juli M/V Baltica  12 meter  Cirka 16 M, klart 

29 juli M/T Energy champion 30 meter  Cirka 10 M, halvklart 

29 oktober M/S Envik  20 meter  Cirka 10 M, nästan klart 

30 oktober M/S Envik  20 meter  Cirka 10 M, halvklart 

 

Variationerna i sikt anses, precis som Human Engineering Branch (1955) studie visat, inte ha 

någon betydelse för upptäcktsavståndet. 

  

För att mäta upptäcktsavståndet till sjömärkena användes ECDIS. ECDIS har en felmarginal 

på mindre än tio meter vid avståndsbedömning (Lindh & Danielsson, 1999). Radar hade gett 

ett mer exakt avstånd. Tillgång till radar fanns inte under mätningarna då den radarutrustning 

som fanns ombord användes i navigeringssyfte. Felmarginalerna mellan radar och ECDIS 

anses dock inte märkbart påverka resultaten av mätningarna. För bedömning av 

upptäcktsavståndet till ett sjömärke delades arbetsuppgifterna upp. Den ena stod på 

bryggvingen och observerade när ett sjömärke upptäcktes samt beordrade den andre som stod 

vid ECDIS att mäta avståndet till sjömärket. 

 

Mätningarna i fältstudien utspelade sig i situationer som hade ägt rum oavsett om 

undersökningen hade genomförts eller inte. Med detta menas att mätningarna sker under 

normala förutsättningar och inte utefter artificiellt skapade förutsättningar (Denscombe, 

2009). Mätmetoden testades ombord på Sjöfartsverkets arbetsfartyg Scandica inför 
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fältstudien. Patel & Davidson (2014) menar att tillvägagångssättet bör testas innan själva 

utförandet av undersökningen. 

 

4.3 Frågeformulär 

Den målgrupp som bäst lämpade sig för undersökningen var lotsar. Det är lotsarna som sköter 

navigeringen in och ut i farlederna och deras åsikter är betydelsefulla vid utformning av nya 

sjömärken och farleder. Yrkeserfarenheten varierade mellan respondenterna, den 

respondenten med minst erfarenhet hade arbetat som lots i sex månader och den med mest 

erfarenhet hade varit lots i tio år. Storleken på fartyg som respondenterna arbetat på varierade 

mellan 40 meter till 280 meter. Samtliga respondenter erhöll sjökaptensbrevet. 

 

Enligt Sjöfartsverket finns cirka 210 lotsar anställda. Farledsförvaltningen förmedlade 

kontaktuppgifter till utvalda respondenter. Respondenterna kontaktades via telefon och 

informerades angående syftet med studien. Samtidigt diskuterades frågorna med 

respondenterna för att säkerhetsställa frågornas relevans. Frågeformuläret skickades ut via 

mail, vilket gör de enkelt för respondenterna att besvara frågorna. Nackdelen är att det inte 

finns möjlighet till dialog mellan respondenten och intervjuaren och svaren tenderar således 

att inte ge ett lika fylligt material. Alla respondenter fick samma frågor, vilket enligt Patel & 

Davidson (2014) bidrar till en hög grad av standardisering. Detta ger möjlighet att jämföra 

svaren 

 

Frågeformuläret skickades ut till nio lotsar. Av dessa besvarades frågeformuläret av sex 

lotsar, vilket gav ett bortfall på tre lotsar. Den breda spridningen av yrkeserfarenhet mellan 

respondenterna gav svar som överensstämde med varandra, varpå svaren gick att jämföra och 

generalisera. En mättnad uppnåddes således i det insamlade materialet. Ryen (2004) 

poängterar att när tillförandet av nya respondenter inte bidrar till något nytt i resultatet har ett 

tillfredställande resultat uppnåtts. 

 

4.4 Etiska ställningstaganden 

Varje respondent har informerats enligt Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska 

principer. För att uppfylla informationskravet och samtyckeskravet ska varje person som 

deltar i undersökningen förstå förutsättningarna. Respondenterna informerades via telefon om 

syftet med undersökningen, samt att det är frivilligt att ställa upp. De informerades också 
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angående möjligheten att avbryta deltagandet. Ingen information som kan kopplas till 

respondenterna har utlämnats i arbetet, för att tillgodose konfidentialitets kravet. 

Personuppgifter som insamlats under undersökningen har för att uppfylla nyttjande kravet 

endast använts för denna studie. 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras först mätningarna från fältstudien och sedan svaren från 

frågeformuläret. Resultatet från fältstudien redovisas i tabeller med olika teman för att ge en 

tydlig uppfattning om variationer i mätningarna. De teman som berörs är form och färg, 

ögonhöjd, medljus respektive motljus, sjömärken som står bredvid varandra och Blaise 

formel. Resultatet från frågeformuläret redovisas utifrån de faktorer IALA anser påverka 

upptäcktsavståndet samt minsta godtagbara upptäcktsavstånd.  

 

5.1 Fältstudie 

Mätningarna i tabellerna redovisas utifrån upptäcksgraden identification eftersom IALA 

(2012) anser att det är den viktigaste upptäcktsgraden vid bedömning av upptäcktsavstånd till 

sjömärken. Totalt har 180 mätningar genomförts. Av dessa presenteras 144 stycken i 

tabellerna ett till tre, resterande 36 presenteras i tabell fyra. Detta på grund av att de mätningar 

som presenteras i tabell fyra genomfördes på sjömärken som stod bredvid varandra och anses 

skapa ett annat resultat om de presenteras tillsammans med de sjömärken som stod ensamma. 

I tabell 5 jämförs medelupptäcktsavståndet från de 108 mätningar som gjorts på de enfärgade 

sjömärkena med det uträknade upptäcktsavståndet enligt Blaise formel. 

Tabell 1, färg och form. 

Upptäcktsavstånd 

Sjömärke Kortaste Medel Längsta 

Lysprick-Babord  0.9 M 1.64 M 2.2 M 

Lysprick-Styrbord 0.9 M 1.6 M 2.3 M 

Lysprick-Nord 0.8 M 1.42 M 2.1 M 

S5boj-Babord 0.5 M 1.98 M 2.5 M 

S5boj-Styrbord 1.6 M 1.96 M 2.4 M 

S5boj-Nord 0.7 M 1.66 M 2.2 M 

S7boj-Babord 1.2 M 2.05 M 2.5 M 

S7boj-Styrbord 1.5 M 1.98 M 2.4 M 

S7boj-Nord 0.7 M 1.67 M 2.3 M 

  

Sett till formen framgår det av tabellen att S7-bojar generellt upptäcks först även om det 

längsta avståndet är lika för alla tre sjömärkena. Det kortaste avståndet uppmättes på en S5-

boj men överlag var det lysprickar som upptäcktes sist. Gällande färgen är det babordsmärken 

som upptäcks först men trots detta är det kortaste avståndet för samtliga babordsmärken 
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kortare än för styrbordsmärkena. Nordmärkena ger oavsett ett kortare upptäcktsavstånd 

gentemot babord- och styrbordsmärken. 

Tabell 2, medljus och motljus. 

Upptäcktsavstånd Medljus Upptäcktsavstånd Motljus 

Sjömärke Kortaste Medel Längsta Kortaste Medel Längsta 

Lysprick-Babord 1.8 M 1.93 M 2.2 M 0.9 M 1.34 M 1.7 M 

Lysprick-Styrbord 1.8 M 1.9 M 2.3 M 0.9 M 1.29 M 1.5 M 

Lysprick-Nord 1.8 M 1.92 M 2.1 M 0.9 M 0.92 M 1.2 M 

S5boj-Babord 2.0 M 2.26 M 2.5 M 0.5 M 1.71 M 2.0 M 

S5boj-Styrbord 1.9 M 2.16 M 2.4 M 1.6 M 1.77 M 2.0 M 

S5boj-Nord 1.9 M 2.1 M 2.2 M 0.7 M 1.23 M 1.5 M 

S7boj-Babord 2.2 M 2.29 M 2.5 M 1.2 M 1.81 M 2.1 M 

S7boj-Styrbord 2.0 M 2.18 M 2.4 M 1.5 M 1.78 M 2.0 M 

S7boj-Nord 1.9 M 2.1 M 2.3 M 0.7 M 1.23 M 1.6 M 

 

Upptäcktsavståndet var genomgående längre i medljus än i motljus för alla mätningar. Av 

motljusmätningarna var endast de längsta avstånden för S5- och S7-bojarna som var längre än 

de kortaste avstånden i medljusmätningarna. Variationerna för upptäcktsavstånden i motljus 

var mer framträdande än i medljus. I medljus gällande formen var det S7-bojarna som 

upptäcktes först även om skillnaden var knapp i jämförelse mot de andra sjömärkena. I 

motljus är skillnaderna större då lysprickarna upptäcktes på ett betydligt kortare avstånd 

gentemot S5- och S7-bojarna. Beträffande färgen var det generellt nordmärkena som 

upptäcktes sist även om det kortaste avståndet är uppmätt på ett babordsmärke. 

 

Tabell 3, ögonhöjd. 

Upptäcktsavstånd medljus Upptäcktsavstånd motljus 

Sjömärke Ögonhöjd Kortaste Medel Längsta Kortaste Medel Längsta 

S5boj-Röd  

12 meter 

2.0 M 2.23 M 2.4 M 1.6 M 1.76 M 1.9 M 

S5boj-Grön 1.9 M 2.07 M 2.2 M 1.7 M 1.73 M 1.8 M 

S5boj-Nord 1.9 M 2.06 M 2.2 M 1.2 M 1.35 M 1.5 M 

S5boj-Röd  

30 meter 

2.2 M 2.36 M 2.5 M 0.5 M 1.4 M 1.9 M 

S5boj-Grön 2.2 M 2.3 M 2.4 M 1.6 M 1.73 M 1.9 M 

S5boj-Nord 2.1 M 2.1 M 2.1 M 1.1 M 1.25 M 1.4 M 

S5boj-Röd  

20 meter 

2.0 M 2.2 M 2.3 M 1.9 M 1.97 M 2.0 M 

S5boj-Grön 2.1 M 2.13 M 2.2 M 1.7 M 1.86 M 2.0 M 

S5boj-Nord 2.0 M 2.1 M 2.2 M 0.7 M 1.1 M 1.5 M 

 

Eftersom alla sjömärken speglar samma resultat gällande ögonhöjd redovisas endast 

mätningar på S5-bojar i tabellen ovan. Mätningarna i medljus visar generellt att en ögonhöjd 
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på 30 meter har gett det längsta medelavståndet. Skillnaden är dock marginell och 

mätningarna i motljus visar att det längsta medelavståndet är uppmätt vid 20 meters ögonhöjd. 

Både det längsta och det kortaste avståndet är uppmätt vid 30 meters ögonhöjd. 

Tabell 4, sjömärken bredvid varandra. 

Upptäcktsavstånd Medljus Upptäcktsavstånd Motljus 

Sjömärke Kortaste Medel Längsta Kortaste Medel Längsta 

Lysprick 2.2 M 2.4 M 2.8 M 0.8 M 1.35 M 1.8 M 

S5boj 2.5 M 2.7 M 3.2 M 1.4 M 1.73 M 2.0 M 

S7boj 2.6 M 2.96 M 3.8 M 1.5 M 1.88 M 2.3 M 

 

Sjömärken som stod bredvid varandra fick samma upptäcktsavstånd oavsett färg och därför 

redovisas mätningarna i tabellen utifrån formen på sjömärket. Mätningarna visar att 

upptäcktsavstånden i medljus är längre för sjömärken som står bredvid varandra i jämförelse 

med sjömärken som står ensamma. I motljus är det dock ingen skillnad. Skillnaden för det 

kortaste-, medel- och det längsta upptäcktsavståndet mellan sjömärkena är längre för 

sjömärken som står bredvid varandra gentemot sjömärken som står ensamma. Variationerna i 

mätningarna har även en större spridning för sjömärken som står bredvid varandra. 

Tabell 5, Blaise formel. 

Sjömärke Upptäcktsavstånd 

mätningar 

Synvinkel 

mätningar 

Upptäcktsavstånd 

Blaise formel 

Synvinkel 

 IALA 

Lysprick 1.62 M 0.46 0.75 M 1 

S5-boj 1.97 M 2.26 1.5 M 3 

S7-boj 2.02 M 2.67 1.8 M 3 

 

Upptäcktsavståndet enligt Blaise formel beräknades med en synvinkel på tre bågminuter för 

bojarna och med en synvinkel på en bågminut för lysprickarna. Detta eftersom 

upptäcktsavståndet enligt IALA (2012) begränsades till höjden för bojarna och till bredden för 

lysprickarna. I tabellen framgår det att medelupptäcktsavståndet för samtliga sjömärken är 

längre än det beräknade upptäcktsavståndet enligt Blaise formel samt att synvinklarna för 

mätningarna är mindre än de IALA (2012) rekommenderar att använda vid beräkningar av 

förväntat upptäcktsavstånd. Störst skillnad är det för lysprickarna. 
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5.2 Frågeformulär 

Formens betydelse för upptäcktsavståndet  

Den gemensamma uppfattningen var att stora höga sjömärken med platta kantiga former syns 

bäst. Sjömärken utrustade med topptecken var också något som ökade upptäcktsavståndet.  

 
Sjömärken med topptecken syns bättre än de som inte har topptecken, speciellt i motljus när 

färgen inte syns bra. Lots, 3 års erfarenhet.  

 

Tre av sex respondenter tyckte att höjden har större betydelse för upptäcktsavståndet än 

bredden. Resterande tre menade att bredden har lika stor betydelse som höjden. En respondent 

förklarar att upptäcktsavståndet mellan en S5-boj och en S10-boj är marginell. 

 

Skillnaden mellan en S5-boj och en S10-boj är dock inte märkbart stor. Om 

S10 är 100 % i synbarhet så är S5 75% jämförelsevis. Lots, 7 års erfarenhet. 

 

Färgens betydelse för upptäcktsavståndet 

Alla respondenterna var eniga om att den röda färgen syns bättre än den gröna. Hälften av 

respondenter tyckte att sjömärken med färgkombinationen gul-svart syns bättre än de gröna 

sjömärkena. En respondent belyste även en teori om blå sjömärken.  

 
Om det hade funnits blåa så tror jag dem varit bäst, men röda syns bäst som 

det är nu. Gröna är sämst. Lots, 10 års erfarenhet. 

 

Samtliga respondenter påpekade att ljusa fluorescerande färger syns bättre än icke 

fluorescerande, oavsett färg. Två respondenter uppgav också att fluorescerande grön färg 

upptäcks på samma avstånd som fluorescerande röd färg.  

 

Ögonhöjdens betydelse för upptäcktsavståndet 

Alla respondenter beskrev att upptäcktsavståndet blir längre ju högre upp ovanför vattenytan 

observatören befann sig. 

 

Ljusvinkelns betydelse för upptäcktsavståndet 

Den gemensamma bedömningen var att medljus överlag ökade upptäcktsavståndet då 

sjömärkets färg reflekterade ljuset, något som inte sker i motljus. Absolut bäst var vid medljus 

på eftermiddagen före solnedgång med solen in akter ifrån. Samtliga tyckte att den sämsta 

ljusvinkeln var i motljus när solen stod högt på himlen.  

 
Medljus och eftermiddag strax innan solen går ned är bäst. Motljus är 

svårare och står solen högt på himlen kan det dock med föra att reflexerna i 
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vattnet gör att det blir svårare att upptäcka färgen på sjömärken. Lots, 6 

månaders erfarenhet. 

 

Bakgrundens betydelse för upptäcktsavståndet 

Bakgrunden kunde antingen förlänga eller förkorta upptäcktsavståndet. Stilla vatten ansågs 

dock som den bästa bakgrunden medan en bakgrund bestående av landskap i form av skog 

och bebyggelse oftast försvårar upptäckten av sjömärken.  

 
Stilla vatten som bakgrund är bäst för upptäckt av alla färger. Skog och 

plottrig bakgrund med bebyggelse är svårare. Särskilt är den gröna färgen 

svår att upptäcka mot land. Lots, 4 års erfarenhet.  

 

Minsta godtagbara upptäcktsavstånd 

Upptäcktsavståndet varierade mellan två till fyra nautiska mil. En av de respondenter som 

svarade två nautiska mil uppgav att man på det avståndet skulle hinna vidta åtgärder, om 

fartyget skulle ligga fel i farleden. De som svarade fyra nautiska mil förklarar att de upplever 

upptäcktsgraderna identification och recognition som snarlika. Eftersom de vet var 

sjömärkena ska stå anser de att det går att identifiera ett sjömärke utifrån upptäcktsgraden 

identification fast än färgen ännu inte går att se. En respondent uppgav inget direkt 

upptäcktsavstånd. 

 
Jag använder ett sjömärke i ett visst syfte. Man ska kunna upptäcka märket i 

god tid innan detta "syfte". Lots, 10 års erfarenhet. 
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6 Diskussion 

Nedan diskuteras resultatet från fältstudien och frågeformuläret. Metodvalet diskuteras också 

och sedan ges förslag till vidare forskning. 

 

Syftet med detta arbete var att undersöka det optiska upptäcktsavståndet till olika flytande 

sjömärken. 

Frågeställningar: 

1. När upptäcks olika sjömärken i praktiken utifrån ett optiskt perspektiv? 

2. Vilka faktorer anser lotsarna kan påverka det optiska upptäcktsavståndet? 

3. Vad anser lotsarna vara minsta godtagbara upptäcktsavstånd? 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Mätningarna visade att röda sjömärken generellt upptäcks först men att skillnaden i 

medelupptäcktsavstånd för röda och gröna sjömärken var knapp. Det kortaste 

upptäcktsavståndet uppmättes på ett rött sjömärke vilket pekar på att det inte alltid går att säga 

vilken färg på sjömärket som upptäcks först. Hälften av respondenter tyckte att gul-svarta 

sjömärken syns bättre än gröna sjömärken. IALA (2013) beskriver att upptäcktsavståndet för 

flerfärgade sjömärke är upp till tre gånger kortare än för enfärgade. För mätningarna i medljus 

var det knappt någon skillnad i upptäcktsavstånd mellan enfärgade och flerfärgade sjömärken. 

Vilket betyder att gul-svarta sjömärken ibland upptäckas före gröna. Samtidigt visade 

mätningarna i motljus att flerfärgade sjömärken upptäcks på ett betydligt kortare avstånd. 

Något som pekar på att IALA:s teori stämmer eftersom gröna sjömärken överlag upptäcks 

före gul-svarta då det totala medelupptäcktsavståndet således blir längre. Anledningen till att 

ett flerfärgat sjömärke upptäcks på kortare avstånd gentemot ett enfärgat kan vara i enlighet 

med det Human Engineering Branch (1955) belyser i sin rapport. De förklarar att den gula 

färgen framträder som vit på långa avstånd samt att mörka färger är svåra att upptäcka vid 

solsken då färgens kontrast inte går att urskilja mot bakgrunden. IALA (2013) beskriver att 

blåa sjömärken kan vara svåra att upptäcka längre ut till sjöss när vatten är bakgrund och 

färgerna smälter samman. Svart färg är snarlikt mörk blå, något som kan förklara varför ett 

flerfärgat sjömärke upptäcks senare än ett enfärgat. 

 

Utöver färgerna på de sjömärken som avsattes för mätningarna används fluorescerande färger 

på topptecken. I Uglene, Tahermaram (2011) studie framkommer att grön-fluorescerande färg 
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upptäcks före icke-fluorescerande röd färg. I den här studien ansåg samtliga respondenter att 

grön och röd fluorescerande färg syns bättre än de icke-fluorescerande färgerna. Både Human 

Engineering Branch (1955) och Embry-Riddle Aeronautical University (2016) studie visade 

att fluorescerande färger ger ett dubbelt så långt upptäcktsavstånd gentemot icke- 

fluorescerande färger. Två av sex respondenter uppgav att grön-fluorescerande färg syns 

bättre än röd-fluorescerande färg. Vidare belyser Uglene, Tahermaram (2011) att 

fluorescerande grön syns bättre än fluorescerande orange färg. Eftersom orange färg är snarlik 

röd färg kan det betyda att grön fluorescerande färg upptäcks före röd fluorescerande. Enligt 

Human Engineering Branch (1955) uppfattades fluorescerande gul färg ibland som gul-grön 

på långa avstånd. Samtidigt visade Embry-Riddle Aeronautical University (2016) resultat att 

fluorescerande gul färg upptäcks cirka 0.5 M före fluorescerande röd färg. Detta pekar på att 

fluorescerande grön färg kan upptäckas före fluorescerande röd färg, då grön färg inte borde 

misstolkas för någon annan färg.  

 

Respondenterna ansåg att upptäcktsavståndet är längre i medljus. Mätningarna styrker att 

upptäcktsavståndet generellt är längre i medljus. Det finns undantag för vissa mätningar på 

bojarna, där upptäcktsavståndet är lika långt i de båda ljusvinklarna. FOI, Totalförsvarets 

forskningsinstitut (2013) belyser i sin rapport att synbarheten vid motljusfotografering är 

sämre än vid medljusfotografering. I vissa fall går det endast att urskilja siluetten av objektet 

som fotograferas. Detta fenomen kan bidra till att upptäcktsavståndet för mätningarna i den 

här studien vid motljus blir kortare än för mätningar vid medljus. Respondenterna nämnde att 

bästa bakgrunden för upptäckt av sjömärken var stilla vatten. Med stöd av Human 

Engineering Branch (1955) studie kan solens reflektioner göra att mörka sjömärken blir svåra 

att upptäcka i stilla vatten, då färgens kontrast mot bakgrunden bakom sjömärket blir svår att 

urskilja, något som kan förklara det kortaste upptäcktsavståndet på S5-babordsbojen. 

 

Samtliga sjömärken fick ett längre upptäcktsavstånd jämfört med det beräknade 

upptäcktsavståndet enligt Blaise formel. Human Engineering Branch (1955) studie visade att 

mindre objekt upptäcktes med en mindre synvinkel gentemot större objekt. Mindre objekt fick 

alltså ett längre upptäcktsavstånd i förhållande till objektets storlek, vilket även var fallet i 

denna studie. Detta kan betyda att IALA (2012) rekommendation om att använda en 

synvinkel på en eller tre bågminuter vid beräkningar av upptäcktsavstånd inte alltid stämmer. 

Störst skillnad är det för lysprickarna och resultatet visar att mätningarna gav ett dubbelt så 

långt upptäcktsavstånd gentemot det beräknade upptäcktsavståndet. Detta betyder alltså att 
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ögats synvinkel för mätningarna blir hälften så stor och mindre än 0.57 bågminuter. IALA 

(2012) beskriver att ögat inte kan upptäcka objekt med en synvinkel under 0.57 bågminuter. 

Att ögats synvinkel blev mindre än 0.57 bågminuter vid mätningarna beror förmodligen på att 

det förväntade upptäcktsavståndet beräknades utifrån lysprickarnas bredd istället för höjd. 

Detta eftersom beräkningar utifrån lysprickarnas bredd gav det minsta förväntade 

upptäcktsavståndet, vilket enligt IALA (2012) ska vara det upptäcktsavstånd som bäst 

överensstämmer med verkligheten. Således beräknades ögats synvinkel för mätningarna också 

utefter sjömärkets bredd. Lysprickarnas bredd är endast 0.4 meter medan höjden är tre meter. 

Detta tyder på att man måste ta hänsyn till både bredden och höjden på smala sjömärken vid 

beräkningar av det förväntade upptäcktsavståndet. Vidare visar resultatet att skillnaden i 

upptäcktsavstånd mellan mätningarna och det förväntade upptäcktsavståndet minskar desto 

större sjömärket är, något som tyder på att mätningar på en S10-boj skulle överensstämma 

någorlunda med det förväntade upptäcktsavståndet. Att använda olika bågminuter för olika 

sjömärken kan alltså ge mer exakta upptäcktsavstånd. 

 

Hälften av respondenterna ansåg att sjömärkets bredd och höjd har lika stor betydelse för 

upptäcktsavståndet. Vissa mätningar för lysprickar fick ett längre upptäcktsavstånd än för 

bojarna. Överlag visar dock mätningarna att bojarna har ett längre upptäcktsavstånd än 

lysprickarna. Detta tyder på att förhållandet mellan höjd och bredd har betydelse för 

upptäcktsavståndet eftersom lysprickarna är högre men smalare än bojarna. En respondent 

hade en teori om att skillnaden i upptäcktsavstånd mellan en S5-boj och en S10-boj inte var 

mer än 25 procent. Den här studien behandlar inte S10-bojar men mätningarna visar att 

skillnaden i upptäcktsavstånd mellan en S5-boj och en S7-boj knappt är märkbar. Höjden för 

en S10-boj är en meter högre än för S7-bojen vilket pekar på att den här teorin stämmer.  

Samtliga respondenter menade att platta och kantiga sjömärken samt sjömärken utrustade med 

topptäcken ökar upptäcktsavståndet. Som ovan nämnts visade mätningarna att 

upptäcktsavståndet var kortare i motljus på grund av att färgen syns sämre. Sjömärken 

utrustade med topptecken gör att navigatören kan upptäcka ett sjömärke utifrån 

upptäcksgraden identification då färgen inte har betydelse. Detta kan betyda att om babord 

och styrbord sjömärken hade haft olika form skulle upptäcktsavståndet vid identification vara 

detsamma oavsett ljusvinkel. 

 

Respondenterna beskrev att ju högre upp observatören befinner sig desto längre blir 

upptäcktsavståndet. Hederstedt, Sandqvist (2001) skriver i boken soldat i fält att om 
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observatören befinner sig högt upp bedöms ofta upptäcktsavståndet som för långt. Resultatet 

från mätningarna visar på att en skillnad i ögonhöjd från 12 meter till 30 meter inte har någon 

märkbar betydelse för upptäcktsavståndet. IALA (2012) förklarar även att ögonhöjden kan 

öka upptäcktsavståndet på grund av att bakgrunden bakom sjömärket ändras, något som också 

tyder på att en högre ögonhöjd i sig inte ökar upptäcktsavståndet till ett sjömärke.  

Mätningarna visade att babords sjömärken och styrbords sjömärken som står bredvid varandra 

upptäcks innan sjömärken som står ensamma. Det är svårt att definierat vad detta kan bero på. 

En anledning kan vara att chansen för upptäckt blir större då rött och grönt är varandras 

komplement färger. Ser navigatören ett rött sjömärke och sedan flyttar blicken till en annan 

yta, helst så neutral som möjligt, exempelvis stilla vatten eller himmel, framträder en bild av 

komplement färgen i synsinnet och det blir lättare att upptäcka föremål i den färgen 

(Johansson 2012). 

 

Minsta godtagbara upptäcktsavstånd varierade mellan två till fyra nautiska mil. Hederstedt, 

Sandqvist (2001) menar att upptäcktsavståndet i allmänhet bedöms för kort i medljus om 

målet är solbelyst och utvecklar sig skarpt mot bakgrunden. I motljus med solen i ögon 

bedöms upptäcktsavståndet istället för långt då målet utvecklar sig otydligt mot bakgrunden. 

Med hänsyn till detta kan variationerna i respondenternas svar bero på att de tänker sig in i 

olika situationer på olika sett. En respondent uppgav att på två nautiska mil hinner hen vidta 

åtgärder utifall det skulle visa sig att fartyget befinner sig i fel position. Respondenterna som 

svarade fyra nautiska mil förklarar att de kan säkerhetsställa vilket sjömärke de ser utifrån 

upptäcksgraden recognition. De behöver alltså inte se färg eller siffror på sjömärket, något 

som förmodligen ger ett längre upptäcktsavstånd. IALA (2012) beskriver att man bör ta 

hänsyn till upptäcktsavståndet vid upptäcktsgraden identification beträffande beslut angående 

vilket sjömärke som ska användas. Lotsarnas resonemang möjliggör att upptäcktsavståndet 

vid upptäcktsgraden recognition kan tillämpas vid inrättandet av sjömärken. Således skulle 

mindre sjömärken kunna användas då upptäcktsavståndet anses längre än vid upptäcktsgraden 

identification. 

 

Mätningarna visade att de enfärgade bojarna hade ett medelupptäcktsavstånd på nästan två 

nautiska mil medan lysprickarnas upptäcktsavstånd var lite kortare. De flerfärgade 

sjömärkena uppnådde inte ett upptäcktsavstånd på två nautiska mil oavsett boj eller lysprick. 

Det tyder på att enfärgade bojar bör användas vid utmärkning på platser som anses mer 

kritiska. Utöver det fick sjömärken som stod bredvid varandra ett längre upptäcktsavstånd än 
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sjömärken som stod ensamma. Anses upptäcktsavståndet ändå inte vara tillräckligt långt är 

det alltså bättre att sätta två enfärgade på var sin sida om farleden. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Studien genomfördes genom att skicka ut ett frågeformulär via mail till lotsar samt i form av 

en fältstudie med avståndsmätningar ombord på fartyg. De metoder som valdes för den här 

studien anses ha varit ändamålsenliga för undersökningen. 

 

Det finns brister i tillvägagångssättet i metoden. Frågeformuläret som skickades via mail 

gjorde att det var svårt att motivera respondenterna. En intervju på plats eller via telefon hade 

möjligen lett till att respondenterna blivit mer motiverade. Det hade också skapat en dialog 

mellan respondenten och intervjuaren, något som förmodligen gett mer utförliga svar. Alla 

respondenter hade inte möjlighet att ställa upp på en telefonintervju på grund av hög 

arbetsbelastning och oregelbundna arbetstider. Frågeformulär ansågs därför vara en bra metod 

eftersom varje respondent då gavs tid att besvara frågorna i den mån som för denne var 

möjlig. 

 

Fältstudien gav inte ett tillräckligt brett resultat efter första mätperioden. Därför avsattes 

ytterligare fyra dagar för mätningar. Utöver detta hade fler mätningar på fler sjömärken, 

ombord på fler fartyg och i olika väderförhållanden lett till ett ännu bredare resultat.  

Vid avståndsbedömning användes ECDIS. Användning av radar hade förmodligen gett ett 

mer exakt upptäcktsavstånd till sjömärkena men på grund av att radarapparaterna ombord 

nyttjades i navigeringssyfte var detta inte möjligt.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Den här studien behandlar endast en del av det optiska upptäcktsavståndet. Det framgår av 

frågeformuläret att topptecken och form ökar upptäcktsavståndet till ett sjömärke. Samtidigt 

visar mätningarna att färgens betydelse varierar vid olika siktförhållanden, exempelvis vid 

medljus respektive motljus, avseende det optiska upptäcktsavståndet. Ögonhöjden vid 

mätningarna har betydelse när variationer i höjd medför att bakgrunden till det observerade 

objektet förändras.  
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En fortsatt forskning kan förslagsvis inriktas mer mot färgens och formens betydelse för 

upptäcktsavstånd vid olika siktförhållanden samt bakgrund mot vilket sjömärket står. Förutom 

ljusets betydelse för upptäcksavståndet visar undersökningen att vikten av färg och form kan 

variera med sjömärkets bakgrund. Redovisade mätningar har genomförts med öppet vatten 

som bakgrund.  

 

En studie skulle exempelvis kunna handla om hur formen på ett sjömärke kan konstrueras för 

optimal upptäckt i medljus och motljus under diverse siktförhållanden. Ett annat förslag är 

vidare forskning i det svenska färgsystemet Swedish Natural Color System för användning av 

mer fluorescerande färger på sjömärken i svenska farvatten för optimal upptäckt under vissa 

siktförhållanden.  
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Bilaga A: Frågeformulär 

Hej! 

 

Här är frågorna till vårt arbete. Vi vore väldigt tacksamma om du svarade så utförligt som 

möjligt. Du kommer att vara anonym precis som vi sa.  

 

 

Vilka faktorer påverkar synbarheten till sjömärkena? 

 

 

I vilket ljus och vid vilken tid på dygnet syns sjömärken som bäst?  

 

 

Vilken färg på sjömärket syns bäst av färgerna: Grönt, rött och gul-svart? 

 

 

Vad är minsta godtagbara optiska upptäcktsavstånd till sjömärken? 

 

 

I vilken bakgrund är det lättare respektive svårare att upptäcka olika sjömärken? 

 

 

Vilka av de befintliga sjömärkena som används i dagsläget syns bäst och varför? 

 

 

Tack för ditt svar! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Elza Hatz Grandin & Rickard Friberg 

  



  

 

ii 

Bilaga B: Mätningar 

Tabell 1, Observationer 

Sjömärke Ögonhöjd Upptäcktsavstånd medljus Upptäcktsavstånd motljus 

S5boj-Röd  

12 meter 

2.0 M, 2.3 M, 2.4 M 1.6 M, 1.8 M, 1.9 M 

S5boj-Grön 1.9 M, 2.1 M, 2.2 M 1.7 M, 1.7 M, 1.8 M 

S5boj-Nord 1.9 M, 2.2 M 1.2 M, 1.5 M 

S5boj-Röd  

30 meter 

2.2 M, 2.4M, 2.5 M 0.5 M, 1.8 M 1.9 M 

S5boj-Grön 2.2 M, 2.3 M, 2.4 M 1.6 M, 1.7 M, 1.9 M 

S5boj-Nord 2.1 M, 2.1 M 1.1 M, 1.4 M 

S5boj-Röd  

20 meter 

2.0 M, 2.3 M, 2.3 M 1.9 M, 2.0M, 2.0 M 

S5boj-Grön 2.1 M, 2.1 M, 2.2 M 1.7 M, 1.9M, 2.0 M 

S5boj-Nord 2.0 M, 2.2 M 0.7 M, 1.5 M 

S7boj-Röd  

12 meter 

2.2 M, 2.2 M, 2.3 M 1.7 M, 1,9 M, 2.0 M 

S7boj-Grön 2.0 M, 2.1 M, 2.3 M 1.2 M, 1.8 M, 2.0 M 

S7boj-Nord 2.2 M, 2.3 M 1.2 M, 1.4 M 

S7boj-Röd  

30 meter 

2.2 M, 2.3 M, 2.5 M 1.2 M, 2.0 M, 2.1 M 

S7boj-Grön 2.1 M, 2.1 M, 2.4 M 1.3 M, 1.8 M, 1.9 M 

S7boj-Nord 2.0 M, 2.2M 0.7M, 1.3 M 

S7boj-Röd  

20 meter 

2.2 M, 2.3 M, 2.4 M 1.5 M, 1.9 M, 2.1 M 

S7boj-Grön 2.1 M, 2.2 M, 2.3 M 1.8 M, 1.9 M, 2.0 M 

S7boj-Nord 1.9 M, 2.0 M 1.3 M, 1.6 M 

Lysprick-Röd  

12 meter 

1.8 M, 1.9 M, 2.2 M 1.2 M, 1.4 M, 1.7 M 

Lysprick -Grön 1.7 M, 1.9 M, 2.0 M 0.9 M, 1.2 M, 1.5 M 

Lysprick -Nord 1.9 M, 2.1 M 0.9 M 1.2 M 

Lysprick -Röd  

30 meter 

1.8 M, 1.9 M, 2.1 M 0.9 M, 1.4 M, 1.5 M 

Lysprick -Grön 1.8 M, 1.9 M, 2.0 M 1.0 M, 1.5 M, 1.5 M 

Lysprick -Nord 1.8 M, 1.9 M  0.7 M, 0.9 M 

Lysprick -Röd  

20 meter 

1.8 M, 2.0 M, 2.1 M 1.2 M, 1.3 M, 1.6 M 

Lysprick -Grön 1.8 M, 1.9 M, 2.3 M 1.2 M, 1.3 M, 1.5 M 

Lysprick -Nord 1.8 M, 2.0 M 0.8 M, 1.0 M 

 

Tabell 2, Observationer på sjömärken bredvid varandra. 

Sjömärke Ögonhöjd Upptäcktsavstånd medljus Upptäcktsavstånd motljus 

S5bojar 12 meter 2.6 M, 2.9 M 1.7 M, 2.05 M 

S5bojar 30 meter 2.5 M, 3.2 M 1.5 M, 2.0 M 

S5bojar 20 meter 2.5 M, 2.5 M 1.17 M, 2.3 M 

S7bojar 12 meter 2.6 M, 3.0 M 1.4 M, 1.9 M 

S7bojar 30 meter 2.61 M, 3.8 M 1.63 M, 2.0 M 

S7bojar 20 meter 2.85 M, 2.9 M 1.5 M, 1.95 M 

Lysprickar 12 meter 2.2 M, 2.3 M 1.3 M, 1.8 M 

Lysprickar 30 meter 2.2 M, 2.6 M 1.0 M, 1.7 M 

Lysprickar 20 meter 2.3 M, 2.8 M 0.8 M, 1.5 M 
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Tabell 2, Sjömärken för mätningar. 

Namn Sjömärke Latitud Longitud 

NORRA JÄRKNEÖGRUND Lysprick-Babord 58-37.4N 016-43.9E 

SVINDRAÅSEN Lysprick-Babord 58-38.4N 016-22.5E 

ÖSTRA DJUPVIKSHOLMENS GRUND Lysprick-Babord 58-37.7N 016-40.9E 

KUNGSHAMNSGRUND Lysprick-Babord 58-37.0N 017-02.1E 

ÄRTHOLMARNA Lysprick-Babord 58-36.9N 016-49.4E 

BRÄNDÖ Lysprick-Babord 58-36.5N 016-51.3E 

SLEVHOLMSGRUND Lysprick-Babord 58-36.0N 016-53.3E 

MELLANSKÄR Lysprick-Styrbord 58-37.9N 017-04.7E 

KROKEKSGRUNDET Lysprick-Styrbord 58-38.9N 016-22.9E 

MESEN ÖSTRA Lysprick-Styrbord 58-37.0N 017-00.6E 

KOLVIKS VÄSTRA Lysprick-Styrbord 58-37.8N 016-40.9E 

NÄVEKVARNS KLINT Lysprick-Styrbord 58-37.3N 016-47.2E 

DJUPVIKSBAGGES GRUND Lysprick-Styrbord 58-37.4N 016-40.2E 

LÖVVIKSGRUND Lysprick-Styrbord 58-37.5N 016-43.9E 

KLASGRUNDEN VÄSTRA Lysprick-Nord 58-37.7N 017-05.6E 

NORDVÄSTRA HÅLDÄMMANS GRUND Lysprick-Nord 58-37.6N 017-03.8E 

PAMPUSRÄNNAN 01 S5boj-babord 58-38.1N 016-19.4E 

PAMPUSRÄNNAN 03 S5boj-babord 58-37.9N 016-18.9E 

SLEVEN S5boj-babord 58-36.3N 016-54.4E 

SKALLSKÄR S5boj-babord 58-38.4N 016-33.0E 

BRAVIKEN NR 01 S5boj-babord 58-38.3N 016-18.5E 

KRANÅSEN S5boj-babord 58-39.0N 016-25.3E 

GULLÄNGSBERGET S5boj-Styrbord 58-36.4N 016-55.2E 

BRAVIKEN NR 04 S5boj-Styrbord 58-38.4N 016-17.5E 

BODAGRUND S5boj-Styrbord 58-39.0N 016-25.0E 

PAMPUSRÄNNAN 04 S5boj-Styrbord 58-38.0N 016-18.8E 

BRAVIKEN NR 02 S5boj-Styrbord 58-38.3N 016-19.0E 

PAMPUSRÄNNAN 02 S5boj-nord 58-38.2N 016-19.3E 

ENGELSKA GRUNDET S7boj-Styrbord 58-37.2N 017-02.5E 

YTTERSKÄRSGRUND S7boj-Styrbord 58-37.8N 017-10.0E 

SAGAS GRUND S7boj-Styrbord 58-38.1N 017-09.2E 

HÅLDÄMMAN S7boj-Styrbord 58-37.5N 017-04.1E 

KLASGRUNDEN GRÖNA S7boj-Styrbord 58-37.7N 017-06.1E 

MESEN SÖDRA S7boj-Styrbord 58-36.7N 016-59.5E 

MUNKEN S S7boj-Styrbord 58-36.6N 016-58.7E 

RISSKÄREN VÄSTRA S7boj-babord 58-36.4N 016-58.9E 

SJÖMÄTAREGRUND S7boj-babord 58-37.4N 017-05.4E 

KUNGSHAMNSGRUND V RÖDA S7boj-babord 58-36.7N 017-00.9E 

KUNGSHAMN SÖDRA S7boj-babord 58-37.4N 017-01.2E 

RÖDGRUNDEN NYA S7boj-babord 58-36.5N 016-57.8E 

KLASGRUNDEN ÖSTRA S7boj-babord 58-37.5N 017-08.3E 

KLASGRUNDEN NORRA S7boj-babord 58-37.6N 017-07.1E 

KLASGRUNDEN NORDVÄST S7boj-nord 58-37.8N 017-06.0E 

 


