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Abstrakt 
 

Den tekniska utvecklingen har gjort att nya möjligheter har tillkommit för att säkra 

framförandet av fartyg och effektivisera ruttplaneringen. Ett av de effektiviseringssätten 

som för närvarande utvecklas är ruttutbyte. Syftet med studien är att med hjälp av ett 

simulerat scenario samt frågeformulär belysa eventuella risker förknippade med ruttutbyte 

till sjöss. Studien speglar deltagarnas upplevelse av den kritiska situationen som 

simuleringen återger och visar även skillnaden i beslutsfattandet mellan erfarna och 

oerfarna navigatörer. Tidigare forskning betonar till stor del fördelar med taktiskt 

ruttutbyte men mindre angående nackdelar med systemet. Med hjälp av frågeformulär 

insamlades deltagarnas erfarenheter och upplevelser angående taktiskt ruttutbyte. Enligt 

scenariot var det planerat att ett av fartygen i trafikflödet skulle avvika från sin planerade 

rutt. Ruttutbyte har simulerats genom att visa fartygsrutter i ECDIS. Resultatet av studien 

visar att det finns ett klart mönster mellan olika gruppers beslutsfattande och graden av 

pålitlighet till de i ECDIS visade rutterna för andra fartyg. Studien visar även att det finns 

en påtaglig risk för kollision om navigatörer följer ruttutbytet utan vidare kritisk 

granskning på grund av falsk trygghet. 

 
 
 

 

Nyckelord: Ruttutbyte, STM, MONALISA, Kalmars Sjöfartshögskola, Ship 

Traffic Management, COLREGS, Radar, ARPA, AIS, VHF, TSS, EPD, CPA. 



Abstract 

 

The technical advances in the maritime sector have led to new possibilities to secure the 

safe passage of the vessels and improve the process of route planning. One example of 

such advances is route exchange. The purpose of this study was by means of simulation to 

pinpoint whether there are any probable risks connected with the tactical route exchange. 

This study reflected the experience of the participants of the critical situation portrayed in 

the simulation. It also takes in to account the difference of the decision-making between 

the different groups. These groups are composed of experienced navigators and 

unexperienced navigators. The study also describes the simulation from a fact-based 

standpoint. Earlier research describes mostly advantages of the tactical route exchange and 

in less degree the disadvantages of the tactical route exchange. The study has been 

composed by means of simulation at several occasions. With the help of questionnaires, a 

general picture has been compiled of the participants’ background, experience and the 

general opinion about the tactical route exchange. According to the prepared scenario there 

was one vessel which was intended to deviate from its intended route. The route exchange 

was projected in the ECDIS console. The result shows that there is a pattern between the 

different groups´ decision-making and the degree of reliability of the projected routes. The 

study also points out the obvious risk of collision dependent on the incompleteness of the 

system and weaknesses for the worst-case scenario which should be taken into account in 

the future upgrades of the system. 

 
 

 

Keywords: Route exchange, STM, MONALISA, Calmar Maritime Academy, Ship 

Traffic Management, COLREGS, Radar, ARPA, AIS, VHF, TSS, EPD, CPA. 



Förord 
 
 

 

Studien har utförts av två studenter på det fyraåriga Sjökaptensprogrammet vid 

Sjöfartshögskolan i Kalmar. Det väcktes ett intresse för ämnet ruttutbyte som ledde till mer 

efterforskning eftersom det har uppmärksammats en del i bland annat sjöfartsrelaterade 

tidsskrifter och forskningsartiklar. Efterforskning visade att det ännu inte fanns några 

konkreta fakta på hur systemet reagerar i en kritisk situation. Därmed ansåg vi att det fanns 

grund till att undersöka hur sjöbefäl behandlar en sådan situation. 

 

Vi vill hjärtligt tacka vår handledare Jan Snöberg för hans goda råd i samband med arbetets 

gång. Vi vill även tacka Robert Fredriksson för hans hjälp med skapandet av 

simulatorscenariot samt hans kunnande inom ämnet. Vi vill även passa på att tacka 

Andreas Åsenholm för hans engagemang och begeistring gällande rapportskrivningen. Ett 

stort tack skall även riktas till våra deltagare som med stort tålamod svarat på våra frågor 

samt deltagit i simuleringarna frivilligt. 

 

Kalmar, 4 juli 2017 

 

David Manukyan och Markus Thornberg 
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Definitioner och förkortningar 

AIS Automatic Identification System 

ARPA Automatic Radar Plotting Aid 

BB Babord (sidhänvisning fartygets vänster sida i 

 färdriktningen) 

BRM Bridge Resource Management 

Closed Loop Sluten kedjekommunikation 

COLREGS International Regulations for Preventing 

 Collisions at Sea (sjövägsreglerna) 

CPA Närmsta passageavstånd 

Dominoeffekt En liten händelse startar ett orsaksförlopp med 

 långtgående konsekvenser 

ECDIS Electronic Chart Display and Information 

 System 

EBL Electronic Bearing Line 

GPS Global Positioning System 

Heading Fartygets stävande riktning 

M Nautisk mil (1852 meter) beskrivs i antal 

Mänskliga faktorn 

Är en term som syftar på människans förmåga 

att oavsiktligt göra fel.  

På väg När ett fartyg inte ligger till ankars, är förtöjt 

 vid land eller står på grund 

SB Styrbord (sidhänvisning fartygets högra sida i 

 färdriktningen) 

TSS Traffic Separation Scheme 

 (trafiksepareringssystem) 

VHF Very high frequences (radiokommunikation) 

VRM Variable Range Marker 

Värstafallscenario Värsta tänkbara scenario/ kritiskt utfall 

Waypoint Brytpunkt för ruttplanering 
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1. Inledning 
 

Sjöfarten har utvecklats ständigt genom åren. Allt mer manuella rutiner som kräver 

människans kraft, kunskap och erfarenhet ersätts med automatik. Tekniska innovationer 

och uppfinning av nya lösningar är en ständig process även i sjöfartsbranschen. Strävan att 

effektivisera hela trafikorganisationen samt att öka trafiksäkerheten genom användning av 

ekonomiskt och miljömässigt fördelaktiga fartygsrutter motiverar människan att hitta nya 

smarta system. Utvecklingen av nya innovationer sker genom uppföljning av gällande 

regler och förordningar om ruttplanering. Enligt STCW (IMO, 2011) måste ruttplaneringen 

utföras innan avgång mellan avgångs- och ankomsthamn, rutten måste verifieras innan 

användning. Den verifierade rutten måste vara visad i sjökort (IMO, 2011).  

 

Pappersjökorten tenderar att försvinna då elektroniska sjökortssystem (ECDIS) börjar 

användas i större utsträckning. Automatic Identification System (AIS) är ett system som 

kompletterar ECDIS med reserelaterade data och fartygsdata. AIS är ett framsteg i 

sjöfartens utvecklig som möjliggör informationsutbyte mellan fartyg för att undvika 

kollision. ECDIS och AIS ligger till grund för utveckling av nästa generations innovativa 

lösningar inom ruttplanering där möjligheter för utbyte av rutter mellan fartyg samt mellan 

fartyg och landstation. 

 

För att ytterligare effektivisera sjöfarten med säkerhet i fokus startades år 2010 projektet 

MONALISA. MONALISA var ett forskningsprojekt som utfördes under flera år mellan 

bland annat länderna i Östersjöregionen. Syftet med projektet var att rutter som hade 

planerats av fartyg skulle sändas till en landenhet som sedan skulle utvärdera och korrigera 

rutten för att sedan skicka tillbaka den godkända rutten till fartyget varpå den sedan skulle 

följas. Under seglingen skulle andra fartyg som också använde sig av MONALISA kunna 

”aktivera” de andra fartygens rutter och med det se var de var på väg för att kunna 

förbereda framtida manövrar efter planeringen (MONALISA, 2014). 

 

Det finns i dagsläget flera olika projekt med inspiration inom samma område där ruttutbyte 

mellan fartyg möjliggörs. Det finns olika tekniska och operativa lösningsalternativ på 

ruttutbyten (MONALISA, 2014). Det finns en prototypplattform som möjliggör utbytet 

med rutterna med hjälp av AIS. Plattformen bär sitt tekniska namn E-Navigation Prototype 

Display (EPD) och är utvecklad av Danska Sjöfartsverket (DMA). I forskningssyfte inom 

MONALISA projektet har EPD blivit installerad på ett antal fartyg för att kunna utvärdera 
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möjligheten till ruttutbyte. Till sjöss kan oförutsedda händelser inträffa närsomhelst, 

händelser som kan få fartyget att plötsligt deviera från sin bestämda rutt. Exempel på 

sådana händelser kan vara: maskinhaveri, roderhaveri, mänsklig faktor samt plötsliga 

väderomslag. 

 
 

Det är för tillfället inte känt hur navigatörer agerar vid för ruttutbytet oförutsedda 

situationer. AIS baserad ruttutbytesmöjlighet presenterad i ECDIS-skärmen förser 

navigatören med en stor mängd data. Tilliten till AIS-tillhandahållna data är varierande 

hos dagens navigatörer och det finns hittills ingen exakt information rörande navigatörers 

tilltro till det taktiska ruttutbytet. 

 
 

2. Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur navigatörerna agerar när ett fartyg plötsligt slutar 

att följa sin rutt utan att uppdatera den. Studien behandlar hur navigatörerna kommer att 

uppleva ruttutbytet och till det hörande utrustning exempelvis AIS och EPD. Studien syftar 

till att generera ny kunskap och förståelse för hur olika grupper av navigatörer agerar i 

trafiken med och utan ruttutbyte. Vidare ämnar studien att undersöka graden av tilltron till 

ruttutbyte samt undersöka huruvida det finns några svagheter att urskilja i samband med 

utbytet. Syftet bryts ner till följande frågeställningar: 

 

• Hur agerar navigatörer när ett fartyg avviker från sin förutbestämda rutt?


• Vilken pålitlighet samt uppfattning om AIS och EPD navigatörer har?


• Vilken tillit har navigatörer för taktiskt ruttutbyte?
 

 

3. Teori och tidigare forskning 
 

Den teoretiska referensramen kommer kretsa kring E-navigation Prototype Display (EPD) 

som är en ECDIS baserad navigationsplattform, samt tidigare forskning angående 

utveckling av användandet av taktiskt ruttutbyte. 

 

MONALISA var ett forskningsprojekt som var uppdelad i två faser. De två faserna 

pågick mellan 2010–2015. Inom MONALISA projekten genomfördes experiment för 

distribution av fartygs olika rutter till VTS stationer, även kallade ”suggested routes”. 

Den beskrivna metoden för distribution av föreslagna rutter innebar i teorin att de närmsta 

åtta ”waypoints” skulle visas i förväg för den valda rutten. 
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Inom MONALISA-projektet har den nya EPD-navigationsplattformen utvecklats. 

Plattformen utvecklades av Danish Maritime Authority (DMA), vilket motsvarar det 

svenska Sjöfartsverket (Porathe, 2015). EPD var en ECDIS-liknande 

navigationsplattform integrerad i bryggsystemet, där andra fartygs rutter skulle visas. 

Integrerade bryggsystem även kallade ”Integrated Bridge System” (IBS) definierades 

enligt Bole et al (2014) som en kombination av system som var kopplade mellan varandra 

i syfte att tillhandahålla en mer centraliserad tillgång till informationen från de olika 

sensorerna. 

 

Enligt Porathe och Lützhöft (2012) möjliggör EPD förmågan att sända planerade rutter 

till andra fartyg och i realtid se andra fartygs rutter samt intentioner i syfte att förbättra 

planeringen vid undvikande av närsituationer och kollisioner. De visade rutterna ska i sin 

tur uppdateras löpande utefter all inkommande och utgående information från antingen ett 

fartyg eller en landstation. Landstationerna är specialiserade centraler även kallade Sea 

Traffic Co-ordination Center (STCC). Vidare beskriver Porathe och Lützhöft (2012) även 

hur fartygets rutt skickas till en STCC som i sin tur godkänner rutten och sedan skickar 

tillbaka den godkända rutten till fartyget. STCC har till uppgift att ta emot kontinuerliga 

positionsuppdateringar, serviceutbud, omdirigering av trafiken, optimering av rutter samt 

rekommendation av alternativa rutter. När STCC och fartyget fått en uppdaterad version 

kan fartygets rutt ses av andra fartyg i närheten. 

 

Porathe (2015) beskriver den nya navigationsplattformen EPD och möjligheten som den 

erbjuder. Studien genomfördes genom två simuleringstillfällen där det första utspelade sig 

i Öresund och det andra i Kattegatt. Under de simuleringarna framkom tankar från 

deltagarna om indirekta risker dolda i systemet. Sådana risker kunde vara: risk för 

överflödig information presenterad på ECDIS skärmen och den mänskliga faktorn 

gällande missuppfattningen av den presenterade informationen. 

 
 

I en intervju från Porathe, Brödjes studie (2015) presenterades navigeringsrisker i 

samband med övertro till ruttutbyte. De intervjuade ansåg även att oerfarna navigatörer 

skulle tendera att lita mer på EPD till skillnad från seniorbefälen som skulle tendera att 

inte använda EPD. 
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MONALISA projektet har enligt slutrapport visat framgång gällande taktiskt ruttutbyte 

till sjöss. I projektet introducerades “Sea Traffic Management”-konceptet (STM) vars 

huvudsakliga uppgift fokuserade på förbättring av informationsflödet mellan fartyg och 

landorganisation. STM-konceptets syfte var att optimera säker navigering genom 

ruttutbyte mellan andra fartyg och dessutom med landstationer (MONALISA, 2014). 

STM-projektet är en uppföljare av MONALISA-projekten och påbörjades 2015 samt 

förväntas bli klart 2018. Projektet fokuserar på taktiskt ruttutbyte och involverar 300 

testfartyg på två olika geografiska områden: Norden och Medelhavsregionen. Projektet 

har utvecklat tjänster som kommer att testas på de olika fartygen. Exempel på tjänster som 

STM kommer att erbjuda är: ruttutbyte mellan fartyg, validering av rutter, ruttoptimering 

och övervakningstjänster (Sjöfartsverket, 2017). 

 

Gustavsson, Ådings (2014) studie beskriver vad det taktiska ruttutbytet kan ha för effekt 

gällande synen på sjövägsreglerna (Blomén, 2004). I studien kom de fram till några 

fördelar med systemet. Fördelarna var: när färdvägen delar sig var det bra att ha 

möjligheten att se intentionerna för fartyg i närområdet samt i upphinnandesituationer då 

ruttutbyte ger möjlighet för planering på vilken sida som omkörning är lämplig. I studien 

beskriver de även andra fördelar med möjligheten till ruttutbyte i TSS-områden med 

hänsyn till: korsande fartyg, anslutande fartyg, vägval och ändpunkter i TSS därför att 

”Fartygs visande av dess intentioner skulle troligen göra att uppmärksamheten kan riktas 

på relevanta fartyg i TSS-områden. Speciellt vid de fall en TSS delar upp sig eller när det 

finns valmöjligheter för fartygen som exempelvis är fallet vid ändpunkter.” (Gustavsson, 

Åding, 2014, 39). 

 

Vidare beskrivs i Gustavsson, Ådings studie (2014) några nackdelar framtagna utifrån 

diskussion samt intervjuer av studiens deltagare under professor Thomas Porathes ledning. 

Men även från Porathe et al (2012) där farhågorna lyftes efter konversation med deltagare. 

De farhågor som Gustavsson, Åding (2014) lyfte av intresse för den föreliggande studien 

var i de fall då fartyg inte följde sin utsända rutt vilket i sin tur skulle leda till att 

förtroendet för ruttutbytet skulle minska. Gustavsson, Åding (2014) nämner även risken 

med att förhandla om waypoints i närsituationer därför att tiden är en betydande faktor. 

Eftersom informationen på EPD kommer från AIS skall informationen inte anses vara 

tillräckligt tillförlitlig för navigering i närsituationer på grund av felkällorna förknippade 

med AIS. 
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Automatic Identification System är grundelementet för utbyte av rutter mellan fartyg till 

sjöss som ligger inom mottagnings radie (MONALISA, 2015). Enligt Bole et al (2014) 

är det sedan tidigare känt att AIS-transpondern får sina positionsvärden från en 

DGPS/GPS mottagare. AIS-transpondern skickar mycket korta signaler under bestämda 

tidsintervaller. Den typen av överföring kallas för Time Division Multiple Access 

(TDMA). Vidare diskuterar Bole A et al (2014) att i systemet är tiden en faktor som 

regleras av GPS med hjälp av satelliterna. AIS skickar ut tre typer av information: 

statisk, dynamisk och reserelaterad. Den dynamiska informationen styrs av satelliterna. 

Den dynamiska informationstypen inbegriper fartygets position, tiden i UTC, kurs över 

grund, fart över grund, “heading”, navigations status, girhastighet, “angle of heel”, samt 

“pitch och roll”. Tiden för sändning av dynamisk information är en beroende variabel av 

fartygets fart samt kurs. 

 

Den mänskliga faktorn får inte uteslutas. Vilken information som matas in i AIS beror på 

erfarenheten av handhavandet ombord och att strikta rutiner samt checklistor för kontroll 

av AIS informationen följs innan avgång, efter avgång, innan ankomst samt att de 

checklistorna inte alltid följs och kontrolleras. AIS är känslig för störningar. Störningen 

kan vara ett resultat av exaktare frekvenskontroll och vid låg sändningseffekt (Bole A et 

al, 2014). Vidare förknippades några av AIS-felkällorna med mäniskans interaktion med 

tekniken. Effekten av den interaktionen påvisas i The Swedish Clubs presenterade modul 

”Automation Awareness” (2007) som en del av utbildningen i Maritime Resource 

Management (MRM). Automation Awareness handlar om påverkan av bryggans 

automatiserade utrustning på den enskilde navigatörens rutiner samt arbetsbelastning och 

är ämnad för beskrivning av förståelsen samt medvetandegraden av teknikens påverkan på 

navigatören. 

 

Enligt Bole et al (2014) är felkällorna bestående av den input av all sensorinformation 

som inmatas i ECDIS systemet exempelvis ekolod, GPS, gyrokompass, magnetkompass, 

radar med flera. De felkällorna avhandlas inte i studien däremot är de felkällor som 

påverkar användarens kognitiva tolkning av verkligheten. Exempel på sådana felkällor är: 

tolkningsfel på grund av missuppfattning av skalan, vektorer, uppdateringsstatus samt 

orientering av ECDIS-bilden. 
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4. Metod 
 

Tillämpad metod vid genomförandet av studien var en fallstudie genom simulering 

kompletterad med öppna frågeformulär (se bilaga 3). Simuleringen syftade till att 

undersöka på vilket sätt som navigatörerna agerade under trafiksituationer där ett fartyg 

plötsligt avviker från sin fastställda rutt. Frågeformulären framställdes för att förstå 

navigatörernas agerande, tolkningar och känslor under simuleringen (Patel, 2011). 

 

Eftersom navigationsplattformen (EPD) för ruttutbyte inte varit till förfogande har den 

simulerats verklighetstroget genom skapande av alternativa rutter för AIS målen på skolans 

Kongsberg ECDIS. Efter att det geografiska läget samt simuleringens omfattning fastställts 

genomfördes några testsimuleringar där eventuella fel kunde upptäckas för att se huruvida 

det skulle finnas potential för ett verklighetstroget scenario. De testsimuleringarna utfördes 

av två studenter med hjälp av en expert inom området. 

 

Simuleringen utfördes på bryggsimulatorerna vid Sjöfartshögskolan. Där fick 

navigatörerna först en introduktion om vad det taktiska ruttutbytet innebar. Därefter 

utdelades frågeformulären. Simuleringen omfattade en mängd fartyg men endast tre fartyg 

som var att beaktas som av betydelse för övningen. Fartyget Autopolaris utsågs till 

”problemfartyg” för att kunna utläsa hur navigatörerna skulle agera när fartyget avvek från 

sin förutbestämda rutt. Resterande fartyg var enbart där för att göra scenariot troligt samt 

för att agera som störkällor för navigatörerna. 

 

Simuleringens utgångsläge var söder om Flintrännan. Där skulle navigatörerna färdas 

genom trafiksepareringssystemet Falsterborev och sedan söderut mot Rostock (bilaga 4). 

När navigatörerna kom in i TSS skulle de placera sig efter rådande trafikförhållande. Efter 

placeringen i TSS-leden skulle navigatörerna ha två fartyg för om sig: ett fartyg (Holger 

Danske) som skulle österut och ett annat fartyg (Autopolaris) som skulle söderut enligt 

informationen given från ruttutbytet. När Autopolaris närmade sig sin tilltänkta 

södergående riktning ändrades kursen österut av okänd anledning. Det skulle simulera att 

ruttutbytet inte stämde överens med fartygets faktiska färdväg. På motsatt färdriktning i 

TSS skulle Autoracer färdas för att vara i vägen vid en eventuell 180-graders gir. Efter 

Autopolaris gir och navigatörernas reaktion samt handlingar till följd av den reaktionen 

avslutades simuleringen. 
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Simuleringarna kompletterades med frågeformulären. Formulären var indelade i tre olika 

delar där: den första delen handlade om personens bakgrund; den andra delen handlade om 

vad som förväntades under simuleringens gång och till slut den tredje delen som bestod av 

17 frågor. Frågorna beskrev följande: hur körningen utspelades, hur navigatörerna 

upplevde situationen och huruvida navigatörerna ansåg att simuleringen var 

verklighetstrogen. Därefter instruerades navigatörerna hur de skulle gå tillväga för att 

”aktivera” och “avaktivera” fartygens rutter i närområdet samt hur de använde ECDIS för 

att ta fram AIS information exempelvis fartygsnamn, då det krävdes för att få fram 

fartygens rutter. Efter en genomgång av det geografiska området, information angående det 

egna fartyget samt annan för simuleringen viktig information (bilaga 2), blev navigatörerna 

ombedda att förbereda sig på respektive tilldelad brygga. För att utvärdera svaren från 

frågeformuläret delades frågorna upp i fyra kategorier (Tillit till ruttutbyte, teknisk 

kännedom, geografisk kännedom, grunder till navigatörernas agerande). 

Sammanställningen av de besvarade frågorna skedde i samband med 

resultatsammanställningen från simuleringen. De första två sidorna i frågeformuläret hade 

som syfte att evaluera navigatörernas erfarenhet, bekantskap med utrustning och 

geografiskt område utan att avslöja det kommande händelseförloppet (Bilaga 3). 

Resterande frågor hade som syfte att visa hur navigatörerna agerade under simuleringen. 

 
 

4.1 Datainsamlingsmetod 
 

Utifrån teori och tidigare forskning valdes simulering kombinerad med frågor som metod 

för studien. Simuleringen bidrog med underlag hur olika navigatörer agerade under 

simuleringsscenariot. Frågeformulären baserades på studien av frågeställningar 

presenterade i syftet. Frågeformulären blev utdelade till navigatörerna där de ombads att 

svara på frågeställningarna. Tidigare forskning utgjordes av vetenskapliga texter, artiklar 

och tidigare examensarbeten inom taktiskt ruttutbyte. Bearbetning av insamlad information 

möjliggjordes genom kategorisering av studiens material mot de fyra kategorier: tillit till 

ruttutbyte, teknisk kännedom, geografisk kännedom och grunder till navigatörers agerande. 

 

Studien avgränsades till utvärdering av navigatörernas beslutsmönster. Navigeringsbeslut 

avgränsades i studien till sådant som händer till havs med ett maskindrivet ECDIS-fartyg 

som är “på väg”. Med navigering avsågs en handling för att undvika kollisioner och 

närsituationer men inte begränsat till andra för styrmännens viktiga 
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parametrar för fartygets säkra framförande till exempel manövrering efter planerad rutt. 

Studien involverade inte möjligheten att ändra fartygets rutter i realtid utan endast 

möjligheten att se andra fartygs framtida intentioner enligt ruttutbyteskonceptet. 

 

4.2 Urval 

Ett strategiskt urval gjordes för att få två urvalsgrupper, en grupp med oerfarna och en 

annan grupp med erfarna navigatörer i syfte att kunna etablera en valid och reliabel 

jämförelse. Kriterierna för en oerfaren navigatör var följande: studerande på 

sjökaptensprogrammet, studerande i minst årskurs tre, godkänd i ECDIS-kurs och 

bryggtjänstkurs. De erfarna navigatörerna gick under kriteriet navigatörer med erfarenhet 

från minst styrmansbefattning. Det utfördes i syfte att få ökad insikt huruvida det fanns 

skillnader mellan erfarenhetsnivåer och förståelse för de skillnaderna. För att sedan kunna 

jämföra dem har varje grupp delats i två ännu mindre undergrupper. En undergrupp 

testades med hjälp av utbyte av rutter och den andra undergruppen testades utan något 

ruttutbyte, det vill säga navigering endast med hjälp av sjövägsregler. Navigatörerna med 

ruttutbyte benämndes experimentgruppen och de navigatörerna utan ruttutbyte benämndes 

referensgruppen. 

 
 

Rekryteringen gick till genom att tillfråga studenter på skolan samt aktiva sjöbefäl som 

deltog i en fortbildningskurs vid institutionen. Navigatörerna ombads att på frivillig basis 

delta i en simulering samt svara på frågor tillhörande studien. Deltagarantalet begränsades 

till 20 deltagare med ruttutbyte och tio utan ruttutbyte för att underlätta bearbetningen av 

informationen inom den givna tidsramen. Den initiala planeringen innebar att det skulle 

finnas tio erfarna navigatörer med ruttutbyte, fem erfarna navigatörer utan ruttutbyte, tio 

oerfarna navigatörer med ruttutbyte samt fem oerfarna navigatörer utan ruttutbyte. Det vill 

säga en referensgrupp bestående av fem erfarna och fem oerfarna navigatörer samt en 

experimentgrupp bestående av tio erfarna och tio oerfarna navigatörer. Experimentgruppen 

innehöll flest deltagare eftersom syftet var att undersöka navigatörernas agerande med 

hjälp av i förväg tillhandahållna rutter. Eftersom navigationssimulatorn hade fem 

navigationsbryggor delades simuleringen upp i flera simuleringstillfällen. 
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4.3 Etiska ställningstaganden 

All data och faktainsamling under studien har behandlats konfidentiellt. Frågeformulären 

har blivit ifyllda anonymt utan att avslöja den enskilde navigatörens identitet och för att 

eliminera risken för förvanskning av svaren samt att svaren inte skulle kunna påverka 

navigatörernas karriär (Vetenskapsrådet, 2017). Efter avslutad studie sparas 

frågeformulären i en månad och kasseras sedan.  

 

5. Resultat 
 

Det slutgiltiga deltagarantalet blev 24 varav 11 erfarna och 13 oerfarna navigatörer. 

Anledningen till minskat deltagarantal berodde på antalet frivilliga navigatörer som var 

tillgängliga vid tillfället uppfyllande de kriterier som bestämdes i urvalet. 
 

Resultatet är presenterat utifrån de fyra kategorierna; tillit till ruttutbyte, teknisk 

kännedom, geografisk kännedom och grunder till navigatörers agerande. 

Sammanställningen av navigatörernas bakgrund finns att utläsa i bilaga 1. 

 

Tabell 1: Hur sammanställningen av resultatet redovisas. 
 

Kategorier Referensgrupp Experimentgrupp 

 (6st) (18st) 
     

Tillit till ruttutbyte     

     

Teknisk kännedom     

 Erfarna Oerfarna Erfarna Oerfarna 

Geografisk 

navigatörer navigatörer navigatörer navigatörer 
kännedom 

(3 personer) (3 personer) (8 personer) (10 personer)  

     

Grunder till     

navigatörers     

agerande     
     

 
 

Resultat av referensgruppen 
 

I referensgruppen valde de erfarna navigatörerna att placera sig babord i farleden därför att 

de litade på den information som AIS gav (se bilaga 4). Det största erhållna CPA blev 1 M 

och det minsta 0,2 M. Navigatörerna angav att deras slutliga CPA stämde med de 

planerade värdena. 

 

De oerfarna navigatörerna valde att placera sig styrbord i TSS därför att det är en praxis att 

lägga sig utanför eller långt åt styrbord i TSS eftersom de då fick styrbordssidan fri. De 

oerfarna navigatörerna hade inför simuleringen planerade CPA mellan 0,1–0,7 M. De CPA 
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som de sedan fick under simuleringen var mellan 0,3–0,5 M. När problemfartyget 

(beskrivet i bilaga 2) sedan girade ostvart utförde samtliga navigatörer en styrbordsgir. 

Deras alternativa plan var att göra undanmanöver ännu mer åt styrbord samt lämna TSS 

och istället gå väster om den. Alla navigatörer kände stöd av sjövägsreglerna vid deras 

manövrering. 

 
 

Den tekniska kännedomen var god hos navigatörerna med undantag för en navigatör som 

inte hade någon tidigare erfarenhet av ECDIS. Den navigatören hade enbart framfört fartyg 

med hjälp papperssjökort. 

 
 

Navigatörernas geografiska kännedom av området var god, med undantag för en navigatör. 

Men det påverkade inte trafiksituationen eftersom navigatören ifråga valde att framföra 

fartyget med reducerad fart. Trots att navigatörerna inte hade tillgång till ruttutbyte var 

ändå förtroendet för en framtida tillämpning av taktiskt ruttutbyte positivt. En av 

navigatörerna tyckte att potentialen med ruttutbytet fanns i områden med hög trafiktäthet. 

 

 

Experimentgruppens tillit till ruttutbyte 

 

De erfarna navigatörernas åsikter angående tilliten till det taktiska ruttutbytet var indelad i 

två åsiktsgrupper. Den ena gruppen ansåg att taktiskt ruttutbyte var ett bra koncept och 

framtidsvision därför att den skulle förbättra det beslutsfattande underlaget och hjälpa till 

att undvika onödiga tvivel angående manövreringen i trafiken. Den andra hälften av 

navigatörer ansåg att det taktiska ruttutbytet skulle erbjuda för mycket information med 

resultat att ECDIS-bilden blir ”nedklottrad”. En navigatör beskriver även andra farhågor 

med ruttutbytet: ”Systemet är opålitligt och inger falsk trygghet”. 

 

De oerfarna navigatörernas åsikter angående tilliten till det taktiska ruttutbytet var initialt 

positivt. Dock ansåg ett fåtal att det fanns en del farhågor med ruttutbytet exempelvis falsk 

trygghet, andra fartygs rutter ansågs opålitliga samt extra arbetsbelastning för användaren 

på grund av tekniken. Efter avslutad simulering ansågs tilliten till ruttutbyte sämre men 

viss optimism kvarstod därför att det skulle stödja beslutsfattandet, underlätta den 

kortsiktiga navigeringen och förenkla trafikförhållanden. De svagheter som navigatörerna 

lyfte med ruttutbytet var: för mycket tillit till systemet, ökad risk för kollision, 
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sjövägsreglerna ignoreras, risk för stor förvirring när fartyg avviker från rutter, risk för så 

kallad “dominoeffekt” samt risk för falsk trygghet. 

 

Experimentgruppens tekniska kännedom 

Navigatörerna hade generellt sett goda kunskaper om den tekniska kännedomen av 

bryggutrustningen i simulatorn. De oerfarna navigatörerna hade bättre kunskap om 

bryggans ergonomi samt inställningar av bryggutrustningen än de mer erfarna 

navigatörerna. Vid navigering användes ECDIS, AIS, ARPA, radar. På radar 

användes EBL och VRM, på ARPA användes sanna och relativa vektorer. Efter 

samtal med de erfarna navigatörerna beskrevs det att AIS informationen generellt 

kunde anses vara pålitlig gällande fartygets destination och att den informationen 

användes i stor utsträckning vid navigering. 

 

Experimentgruppens geografiska kännedom 
 

De flesta erfarna navigatörer hade någorlunda kännedom av området Falsterborev TSS. 

Det fanns dock några navigatörer som svarade att de hade dålig kunskap om området. 

Samtliga oerfarna navigatörer hade tidigare seglat i området antingen under 

praktikperioder eller under simuleringar i samband med utbildningen vid 

Sjöfartshögskolan. Efter samtal med de erfarna navigatörerna som hade sin bakgrund från 

RoRo-fartyg avslöjades det att som navigatör vid passage genom Falsterborev var det av 

allmän praxis att alltid uppehålla sig på styrbord sidan i TSS alternativt utanför den i 

syfte att undvika trafiksituationer. Detta uttalande bekräftades av flertalet navigatörer 

med Ro-Ro/RoPax- bakgrund. 

 

Grunder till experimentgruppens agerande 

I denna sammanställning tas följande underlag för beslutfattande i hänsyn: planerat CPA, 

jämfört med simulerat CPA, projektionen av fartygsrutter som bidrag till beslutsfattande, 

hantering av svåra situationer, tillämpning av alternativa planer, åtgärder för att undvika 

närsituationer och förhållande till AIS och ECDIS. 

 

Bland erfarna navigatörer som navigerade med hjälp av givna rutter hade alla utom 

en angett det planerade värdet på CPA 1 M. Under simuleringens gång blev det 

tydligt att hålla det avståndet var svårare än tänkt och därför blev det faktiska CPA 

lite mindre. Det minsta CPA i gruppen blev 0,20 M. Det största CPA i gruppen blev 
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0,9 M. Fart samt hållningen i TSS har varit avgörande för CPA. Navigatören som 

fått sitt största CPA på 0,9 M höll sig till babord i farvattnet. Fartminskningen gav 

navigatören ifråga ett säkert passageavstånd. 

 

De flesta erfarna navigatörer som navigerat med hjälp av rutterna ansåg att projektionen av 

andra fartygsrutter bidrog till planeringen samt beslutsfattandet vid navigeringen, eftersom 

möjligheten erbjöds att anpassa den egna placeringen med tanke på andras rutter. Det var 

enbart ett fåtal navigatörer som bestämt tyckte att ruttutbyte inte skyddar mot oförutsedda 

händelser och inte underlättar det egna vägvalet. 

 

Många av de erfarna navigatörerna som förlitade sig på ruttutbytet, följde med minskat 

passageavstånd babord om problemfartyget. Därmed var det många navigatörer som blev 

tvungna att hantera den svåra situationen. Det var några få som passerade för om 

problemfartyget med korta avstånd och CPA på 0,2 M. I de fallen har navigatörerna valt att 

öka hastigheten med liten kurskorrigering åt styrbord för att säkert kunna passera. Några 

andra erfarna navigatörer valde att reducera farten och följde akter om problemfartyget i 

dess kölvatten med fortsatt gir åt styrbord för att undvika kollision. En liten del av de 

erfarna navigatörerna valde redan från början att placera sig styrbord i TSS. Det gjordes för 

att hålla styrbordssidan fri och därmed ha mer svängrum för alternativa manövrar. Trots att 

det var några erfarna navigatörer som passerat med kort passageavstånd har bara några av 

dem saknat en alternativ plan för att undvika en närsituation. En del av navigatörerna valde 

att reducera farten och gira. De erfarna navigatörerna hade en alternativ plan för 

undvikande av den farliga situationen. Trots att det var några navigatörer som passerat med 

kort passageavstånd har de flesta i gruppen haft en alternativ plan att reducera farten (se 

bilaga 4). 

 

De oerfarna navigatörerna med ruttutbyte hade inför simuleringen planerade CPA mellan 

0,2–1,5 M. Deras sedan faktiska CPA blev mellan 0,1–0,8 M. Nästan alla oerfarna 

navigatörer hade fått mindre CPA än det planerade. Majoriteten av de oerfarna 

navigatörerna placerade sig till styrbord för att hålla sin styrbordssida fri. Minoriteten av 

navigatörerna valde att lägga sig babord i TSS färdriktning därför att de upplevde att de 

skulle få marginal för omkörning av problemfartyget. Ruttutbytet gjorde att navigatörerna 

använde sig av informationen och planerade därefter. En annan av navigatörerna utryckte 

sig enligt följande: ”Planerade helt efter deras rutter”. 
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Det gick även att helt utesluta fartyg som inte var av intresse för manövreringen i 

närområdet enligt navigatörerna. När sedan problemfartyget girade ostvart skiljde 

hanteringen av situationen åt. Några utförde en kraftig babordsgir vilket 

resulterade i att de kom över på TSS motsatt riktning. Andra oerfarna 

navigatörerna girade styrbord. Enbart en navigatör saktade ned och resterande 

navigatörer var aldrig i någon situation då de tidigare placerat sig långt åt 

styrbord i färdriktningen. Under simuleringen hade flertalet av navigatörerna 

även en alternativ plan och de navigatörerna skiljde sig något från varandra, 

beroende på deras placering i TSS. Majoriteten hade valt att gira styrbord, några 

ville ”dra ner på farten” och ett fåtal hade bestämt sig för att lämna TSS för att 

helt undgå eventuella situationer. De flesta av navigatörerna upplevde inte att de 

använde sig av några sjövägsregler under simuleringen men ett fåtal tyckte att de 

hade stöd av sjövägsreglerna när det kom till styrbordssidan fri och vid infarten 

till TSS (se bilaga 4). 

 
 

6. Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka navigatörernas agerande när ett fartyg plötsligt slutar 

att följa sin rutt utan att uppdatera den. Studien syftade även till att generera ny kunskap 

och förståelse för hur olika grupper av navigatörer agerar i trafiken med och utan ruttutbyte 

samt deras upplevelse av ruttutbytet och till det hörande utrustning exempelvis AIS och 

EPD. Vidare ämnade studien att undersöka graden av tilltron till ruttutbyte samt undersöka 

huruvida det fanns några svagheter att urskilja i samband med utbytet. 

 

• Hur agerar navigatörer när ett fartyg avviker från sin förutbestämda rutt?


• Vilken pålitlighet samt uppfattning om AIS och EPD navigatörerna har?


• Vilken tillit har navigatörer för taktiskt ruttutbyte?







6.1 Grunder till navigatörernas agerande 
 

Första frågeställningen var att se hur navigatörer agerar när ett fartyg inte följer sin 

förutbestämda och valda rutt och skillnaderna mellan erfarenhetsgrupperna i 

beslutsfattandet. Vid det tillfälle då det avvikande fartyget frångick sin rutt och 
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istället gick österut medförde det att de babordsplacerade fartygen hamnade i en 

riskzon där det förelåg stor risk för kollision. Studien visar att i en kritisk situation 

agerar de erfarna navigatörerna på ett mer resonligt sätt då de löser situationen 

genom antingen fartreduktion och en kontrollerad gir åt styrbord eller enbart 

fartreduktion. Få av navigatörerna valde i det skedet att öka farten samt 

kurskorrigering åt babord för att på det viset få ett större CPA och passera för om 

fartyget. Trots litet CPA ansågs ändå babordsmanövern lyckad för att undvika den 

farliga situationen. Resterande av babords fartyg hade reducerat farten samt girat 

kraftigt. De oerfarna navigatörerna utförde en kraftig gir åt babord dikt i den svåra 

situationen, vilket resulterade i att nya farosituationer uppstod. Den tendensen 

märktes enbart hos en del av de babordsplacerade oerfarna navigatörerna då deras 

kraftiga babordsgir orsakade inträde i motsatt färdriktning av TSS med risk för 

kollision med den nordgående trafiken. Ingen av de erfarna navigatörerna löste 

närsituationen med en babordsgir. Det kan anses att de erfarna navigatörernas 

reaktion samt agerande var det mest befogade i den givna situationen, eftersom en 

fartreducering i samband med en styrbordsgir löste situationen genom att de 

passerade akter om fartyget. I jämförelse med en babordsgir ger styrbordsgiren 

möjlighet för mer manöverutrymme och förhindrar fartygets eventuella inträde i 

TSS motsatta riktning, vilket i sin tur skulle leda till att fartyget försätter sig i nya 

närsituationer. 

 
 

En tendens som kunde observeras mellan navigatörer med ruttutbyte och navigatörer utan 

ruttutbyte var att de navigatörerna med ruttutbyte som såg fartygets tilltänkta rutt inte 

bedömde situationen kritiskt. Det vill säga att de blint följde den tillhandahållna 

informationen och var oförberedda på att fartyget sedan avvek från sin rutt. Härmed vill 

det säga att de navigatörerna utan rutter inte hamnade i samma farliga situation som de 

med ruttutbyte vilket bevisar att övertron till ruttutbytet är överhängande för alla 

navigatörer oberoende av erfarenhetsgrad. 

 

Utifrån studierna refererade i den föreliggande teorin och tidigare forskning observerades 

det att det inte hade utförts någon tydlig distinktion i agerandet och beslutfattandet i en 

kritisk situation mellan olika erfarenhetsgrupper. Porathe, Brödje (2015) antyder att det 

skulle finnas större tendens för oerfarna befäl gentemot erfarna befäl att använda sig av 

EPD. Men i motsats till Porathe, Brödje (2015) visar den föreliggande studien utifrån 
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observationer av simuleringarna att det finns en tendens mellan alla navigatörer (både 

oerfarna och erfarna) att visa för mycket förtroende för tekniken. Den tendensen 

observerades genom att navigatörerna placerade sig babord i färdriktningen och därmed 

försatt sig i en besvärlig trafiksituation vilket ledde till att de var tvungna att agera för att 

undvika kollision. Studien uppmärksammar navigatörernas negligering av sjövägsreglerna 

på grund av den stora tilliten för ruttutbyte vilket även bestyrks av Gustavsson, Åding 

(2014) som beskriver farhågor i sambandet mellan ruttutbyte och försummandet av 

COLREGS. Trots det fanns det en skeptisk inställning till det taktiska ruttutbytet vilket 

framgick genom en del av navigatörernas agerande då de bortsåg från informationen 

erbjuden från ruttutbytet. Det gällde navigatörerna som valde att placera sig styrbord i TSS 

på grund av tidigare erfarenhet av det geografiska området. Navigatörernas observerade 

styrbordsplacering i TSS kan diskuteras utifrån huruvida deras beslut om placeringen 

berodde på brist på tillit för ruttutbytet eller om det endast berodde på tidigare erfarenhet 

från det geografiska området. 

 
 

Förenklat kan det konstateras att när ett fartyg slutar att följa sin förutbestämda rutt 

reagerar navigatörerna olika. Distinktionen görs utifrån placeringen i farleden. Det var 

ingen erfarenhetsgrupp som var mer benägen att tro på ruttutbytet än någon annan. Men en 

tendens till att hantera en uppkommen situation fanns att finna mellan 

erfarenhetsgrupperna. Vid ett plötsligt avvikande av närmast liggande fartyg utförde 

oerfarna navigatörer en kraftig gir åt babord vilket ledde till inträde i TSS motsatta riktning 

med risk för kollisioner som följd. Erfarna navigatörer som valde att färdas babord i TSS 

hanterade situationen med ett avvikande fartyg genom fartreduktion samt gir åt styrbord, 

vilket ur trafiksäkerhetssynpunkt gav det bästa resultatet för att undvika kollison eller 

risken till sådan. 

 
 

6.2 Navigatörernas tekniska kännedom 
 

Den andra frågeställningen skulle ge ett svar på vilken uppfattning av AIS och EPD som 

fanns hos navigatörer. I studien observerades det att de flesta navigatörerna utan 

ruttutbyte förlitade sig på informationen angiven i AIS och planerade sin passage utefter 

AIS informationens data. Den tendensen märktes mestadels hos de erfarna 

navigatörerna och en mindre del av de oerfarna navigatörerna. Tendensen kan även 

återspegla den uppfattningen som de erfarna navigatörerna med Ro-Ro bakgrund hade. 

Det vill säga att AIS informationen är tillräckligt komplett för att användas för säker 
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navigering. I motsats till den ovan nämnda inställningen till AIS finns det 

meningsskiljaktigheter i branschen om dess användning som ett primärt 

navigationshjälpmedel. De oerfarna navigatörernas tendens att inte förlita sig på AIS 

informationen kommer från deras större insikt till teknikens begränsningar på grund av 

nyinförskaffad kunskap om tekniska limitationer. AIS skall användas som en sekundär 

källa vid navigering på grund av de tekniska felkällorna förknippade med den (Bole et 

al, 2014). 

 
 

I Porathes (2013) studie nämns systemets felkällor knappast. Forskaren har poängterat 

systemets fördelar i större grad och bara ytligt nämnt de möjliga nackdelarna utan vidare 

återkoppling till hur de nackdelarna påverkar den genomsnittliga användaren. I samband 
 

med genomförandet av föreliggande studie har flera felkällor observerats. Nackdelarna 

kunde urskiljas genom en utarbetning av felkällorna. Sådana felkällor kunde vara kopplade 

till navigatörernas personliga grunder för beslutsfattande. Till de felkällorna förknippade 

med navigatörernas beslutsfattande hör; förtroendet för AIS som informationskälla, 

förtroendet för de visade rutterna i ECDIS, den allmänna kännedomen av det geografiska 

området (TSS Falsterborev), adaptivitet till simulatormiljön, arbetsbelastning, 

simuleringens verklighetstrogenhet. Det fanns även felkällor av teknisk karaktär. AIS 

tillhandahåller information om kurs och fart över grund med hjälp av GPS, vilket inte är 

lämpligt vid undvikande av kollisioner då fart genom vatten måste användas (Bole et al, 

2014). Det leder till en framtida fråga angående EPD. Hur kommer EPD att hantera den 

information som GPS levererar med tanke på GPS oförmåga att läsa eller översätta kurs 

och fart genom vatten? 

 

Enligt Gustavsson, Åding (2014) påverkas inte arbetsbelastningen på bryggan negativt vid 

handhavandet av taktiskt ruttutbyte. Det påpekandet kan ifrågasättas teoretiskt utifrån flera 

angripbara synvinklar med hjälp av materialet presenterat av Swedish Club. 
 

Swedish Club har presenterat förhållandet mellan arbetsbelastning och automation som en 

tvådimensionell graf med en konstant avtagande kurva. Det farligaste förhållandet i grafen 

visas som ett resultat av hög automation och hög arbetsbelastning som då kan leda till att 

navigatören tappar koncentrationsförmågan och får svårigheter att bedöma den rådande 

situationen och blir tagen i en ”fälla” även kallad “Automation trap” (Swedish Club, 2007). 

I det taktiska ruttutbytets fall borde samma graf beskrivas tredimensionellt med en 

kompletterande axel som skulle beskriva tiden, eftersom den är en avgörande faktor i 
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hanteringen av en stressad situation vilket nämns i Porathe et al (2015) och Gustavsson, 

Åding (2014). Det ovanstående påvisas även i föreliggande studie där referensgruppen 

genom sitt proaktiva agerande skapade en tidsbuffert till skillnad från experimentgruppen 

som litade på det taktiska ruttutbytet. Resultatet av föreliggande studie visar att den ökande 

automationen som resultat av EPD plattformen är en faktor som påverkar frekvensen av 

misstagens uppkomst på grund av tidsbrist. 
 

      

    En annan möjlig nackdel med plattformen kan vara dess påverkan på Authority and  

Assertiveness vilket beskrivs i modulen Automation and Awareness (Swedish Club, 2007).  

Som det framkommer ur modulens presentation är begreppet lika tillämpbart i 

interaktionen mellan navigatör och automatik samt vem av dem som har den mest 

beslutsfattande rollen. Graden av tillit hos de olika navigatörgrupperna visar 

navigatörernas förhållande till den tekniska innovationen som ett hjälpmedel. Förhållandet 

till tekniken är kontentan i diskussionen om vem som bestämmer på bryggan: människan 

eller datorn. Eftersom EPD ger ett brett spektrum av möjligheter när det gäller 

ruttplanering och utbyte med andra stationer, gör den följaktligen människan beroende av 

dess användande. Men det måste finnas en balans i det beroendet. Om människan 

överskattar sin kunskap och sätter “mankraften” framför teknikens algoritmer då kan det 

förbises en mängd viktiga data som automatiken tillhandahåller. Men det kan även ske 

tvärtom, om navigatören förlitar sig på automatiken helt utan vidare hänvisning till inlärd 

kunskap och erfarenhet, påverkas beslutsfattandet och risken för att tappa kontrollen över 

situationen blir överhängande. Den observationen bestyrktes i resultatet då navigatörerna 

bortsåg från exempelvis COLREGS och enbart förhöll sig till den givna informationen 

från ruttutbytet.  

 

Förenklat kan det konstateras att insikten om teknikens begränsningar är avgörande för 

navigatörernas uppfattning av AIS och EPD. Den från utbildningen ny införskaffade 

kunskapen om teknikens limitationer gör att de oerfarna navigatörerna är mer försiktiga 

med informationen tillhandahållen från AIS till skillnad från de erfarna navigatörerna. 

 
 

6.3 Navigatörernas tillit till taktiskt ruttutbyte 
 

Den tredje frågeställningen var att undersöka vilken tillit navigatörer har för taktiskt 

ruttutbyte. Studien visar att hälften av de erfarna navigatörerna ansåg att ruttutbytet 

var tillämpbart i framtiden, dock med begränsningar. Ibland de oerfarna 
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navigatörerna var acceptansen initialt stor, men efter den avslutade simuleringen 

har den generella inställningen till ruttutbyte försämrats. Det kan bero på det 

kritiska händelseförloppet under simuleringen. Det poängteras även att den 

övergripande uppfattningen av ruttutbytets potential och nyttighet var positiv. 

Grunden till den positiva inställningen utgjordes av navigatörernas positiva vision 

av möjligheten att kunna följa fartygen och kunna se deras planerade rutter. Det 

måste även påpekas att båda grupperna ansåg att kunskapen om systemets 

begränsningar var av ytterst betydelse för att systemet ska kunna anses pålitligt. 

Tilliten för taktiskt ruttutbyte hos navigatörerna beror på huruvida om systemet ska 

användas som primärt eller sekundärt beslutshjälpmedel. En del av navigatörerna 

som anser att det taktiska ruttutbytet skall användas som primärt beslutshjälpmedel 

poängterar vikten av systemets kontinuerliga uppdatering gällande ruttinformation. 

I motsats till de navigatörerna, visar studien att det taktiska ruttutbytet inte skall 

användas som primärt hjälpmedel, eftersom risken för oförutsedda händelser inte 

går att förebygga. Med det menas exempelvis risker förknippade med tekniska 

funktionsfel som: roderhaveri, maskinhaveri eller fel i positioneringssystem. Det 

framkommer inte ur tidigare forskning huruvida systemet för taktiskt ruttutbyte 

hanterar sådana situationer. Enligt resultatet gällande den tekniska kännedomen av 

bryggutrustningen i simulatorn hade navigatörerna generellt sätt goda kunskaper. 

De oerfarna navigatörerna hade bättre kunskap om bryggans ergonomi samt 

inställningar av bryggutrustningen än de mer erfarna navigatörerna. Det kan 

förklaras med att de oerfarna navigatörerna hade mer tid för familisering med 

bryggans ergonomi under utbildningstiden. Den observationen kan anses påverka 

resultatet för de erfarna navigatörernas sätt att navigera. 

 

Den geografiska kännedomen av området har påverkat simuleringen avsevärt. Det berodde 

på att erfarenheten från tidigare seglatser påverkat navigatörernas bedömningsunderlag för 

vidare placering i TSS. I det hänseende menas det i studien att navigatörer med större 

erfarenhet av RoPax/RoRo-fartyg har en yrkessed att placera sig långt ut åt styrbord och i 

vissa fall även utanför TSS för att kunna hålla godtagbara passageavstånd samt att ha 

manöverutrymme på styrbordssidan vilket bestyrktes med en intervju med ett aktivt befäl. 

Den erfarenheten har övertag vid beslutsfattandet på grund av trafiktätheten i TSS 

Falsterborev. De navigatörerna utan den yrkesseden hanterade TSS Falsterborev som 
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vilken annan TSS som helst och därmed anpassade de sig efter den rådande 

trafiksituationen. 

 
 

Beslutsfattandet var en avgörande faktor för passageavstånden då navigatörernas egna 

planerade passageavstånd var mycket större än det som de senare upplevde vid den kritiska 

situationen. Det beror på den initiala placeringen i TSS. De flesta av navigatörerna som 

placerade sig babord i TSS färdriktningen fick ett betydligt kortare passageavstånd än vad 

de hade planerat. Manövreringen under den kritiska situationen enligt frågeformulären  

är nästintill identisk med det som skedde i simuleringen med undantag för ett fåtal 

individer där svaret skiljde från det som hände i simuleringen. 
 

 

Förenklat kan det konstateras att samtliga navigatörer såg potentialen och nyttigheten med 

ett framtida ruttbyte men enbart hälften av navigatörerna hade i nuläget tilltro för 

ruttutbytet. Någon klar erfarenhetsdistinktion gällande tilliten kunde inte observeras. 

 
 

7. Metoddiskussion 
 

Fallstudie genom simulering valdes som metod i syfte att återskapa ett verklighetsbaserat 

scenario vilket kunde observeras och utvärderas. Simulering valdes framför 

litteraturforskning då det inte fanns någon tidigare forskning som hade studerat hur 
 

navigatörer agerar vid användandet av ruttutbytet i en kritisk situation. Litteraturforskning 

ger en möjlighet för en teoretisk behandling av ämnet. Simuleringen ger en klarare bild av 

hur verkligheten är, vilket möjliggör undersökning av navigatörernas agerande på ett 

praktiskt och effektivt sätt genom möjligheten för alla navigatörer att uppleva exakt samma 

scenario. 

 

Studiens omfattning har innefattat ett frågeformulär under simulering för att få 

upplevelseinriktade svar. Studien kunde ha haft en mer kvantitativ inriktning genom 

frågeformulären för att definiera navigatörernas uppfattning som mängd. En kvantitativ 

inriktad studie skulle ha krävt att frågeformulären lämnats ut till en större mängd 

navigatörer för att kunna göra en statistisk analys av studiens frågeställningar och enbart 

fått kvantifierade svar (Patel, 2011). 

 
 

Studien kunde haft ett annorlunda upplägg då den kunde ha delats in i två moment där det 

första momentet skulle ha utgjorts av frågeformulärer och simuleringar. Det andra 
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momentet kunde ha bestått av en intervju på ungefär en timme per navigatör (Trost, 2010) 

för att då kunna fånga upp åsikter via frågeformulär, skeende via simulering, upplevelser 

via intervjuer och därmed få en fördjupad förståelse för de besvarade frågorna. Den 

utvalda bearbetningsmetoden i form av kategorisering av studiens data underlättade 

sammanställningen av svaren från frågeformulären och utfallet av simuleringarna. 

Bearbetningsmetoden är mer lämplig vid genomförande av kvalitativ studie. En kvantitativ 

bearbetning av all insamlad data skulle inte ge några representativa resultat främst 

eftersom deltagarantalet var för lågt men även därför frågeformuläret hade en kvalitativ 

utformning (Patel, 2011). 

 

Tillgången till erfarna navigatörer var begränsad därför att endast ett fåtal fanns att tillgå 

på skolan under studiens genomförande. Referensgruppens deltagarantal fastställdes till tre 

personer per erfarenhetsgrupp därför att endast tre erfarna navigatörer fanns att tillgå vid 

simuleringstillfället. Deltagarantalet i experimentgruppen var 20 totalt men några minuter 

innan simuleringens start avvek två erfarna befäl vilket ledde till att deltagarantalet i 

experimentgruppen blev 18. Som konsekvens till det begränsade antal navigatörer blev 

studiens skala mindre än den initialt planerade. Studiens minskade omfattning har inte 

påverkat resultatet men tillgången till mer data skulle ha resulterat i större bekräftelse av 

resultatet. 

 

Tillgången till den riktiga programvaran från EPD plattformen alternativt mer teknisk 

information om dess uppbyggnad, funktioner och inställningar kunde ha gjort studien mer 

lik STM-projektets studier. En annan aspekt som bör observeras var navigatörernas 

förmåga att anpassa sig till simulatormiljön. I det avseendet måste man understryka 

navigatörernas bristande förmåga att hantera aktuell bryggutrustning. När det gällde 

handhavandet av bryggutrustning var de oerfarna betydligt mer bekanta och bekväma än 

de erfarna navigatörerna. Det kan bero på att de oerfarna navigatörerna använt den nya 

simulatorutrustningen frekvent under sin utbildningstid. 
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8. Slutsats 
 

Efter den genomförda studien kunde det konstateras att ruttutbytet innebär en risk för 

framtida nautiker då inte alla begränsningar är kända för operatören. Systemets 

begränsningar bör omfatta tester i normala fall såväl som tester i kritiska fall även kallade 

“Worst-Case Scenario”. Den genomförda simuleringen påvisade att ett kritiskt fall där ett 

fartyg avviker från sin planerade rutt var en svag punkt. Många navigatörer litade på andra 

fartygs visade rutter och hamnade därmed i en svår situation. Det skall även påpekas att det 

inte fanns någon relation mellan erfarenhetsnivå och tillit till ruttutbytet. Den geografiska 

kännedomen för den enskilde individen påverkar resultatet då de från tidigare erfarenheter 

erhöll ett visst mönster att manövrera i en bekant miljö. 

 
 

Marginalen för passageavstånd minskade betydligt från de planerade CPA i förhållande till 

de faktiska vilket ledde till att många farliga situationer uppstod i trafiken. 
 

Eftersom taktiskt ruttutbyte med dess plattform existerar i prototypform är det av ytterst 

betydelse att förstå dess begränsningar och påverkan på människans beteende.  

 

Inför framtida utvecklingar och eventuell implementation bör begränsningar vara 

beprövade i normala situationer såväl som i kritiska situationer. Risken med övertro på 

taktiskt ruttutbyte är överhängande. 

 
 

Studien visar att ämnet kan utvidgas ytterligare för att på djupet studera ruttutbytets 

inverkan på bryggprocedurerna. Ett annat ämne för vidare forskning är prioriteringen av 

sjövägsreglerna i förhållande till användningen av taktiskt ruttutbyte samt mängden av 

information och dess pålitlighet. 

 

 

 

 

 

  



 

22 
 

Referenser 
 

Blomén S. (2004). Svenska Sjötrafikföreskrifter m.m. Internationella 

Sjövägsreglerna 2004. sjuttonde upplagan. Sjöfartsverket 
 

Bole A, Wall A, Norris A. (2014) Radar and arpa manual: radar, AIS, and Targeting  
Tracking for Marine Radar Users, third edition, Oxford: Butterworth-Heinemann 

  
Gustavsson E, Åding P. (2014) Taktiskt ruttutbyte ship-to-ship och dess relation 
till COLREGS., Chalmers Tekniska Högskola 

 

IMO. (2011), STCW: Standards of traning, Certification and watchkeeping for 

seafarers, International Maritime Organization, CPI group 
 

IMO. (2014) Development of an E- Navigation strategy implementation plan,  
Results and recommendations from the MONALISA and MONALISA 2.0 project, IMO 

 

Patel R, Davidson B. (2011) Forskningsmetodikens grunde: att planera, genomföra och  
rapportera en undersökning, Lund: Studentlitteratur 

 

Porathe T, Brödje A. (2015) Human Factor Aspects in Sea Traffic Management. In the 

Proceedings of the 14th International Conference on Computer Applications and 

Information Technology in the Maritime Industries, Technical university of Hamburg 
 

Porathe T. (2015) Human Error and e-Navigation: Developing the Nautical Chart as 

Resilient Decision Support. In: Yamamoto S. (eds) Human Interface and the 
Management of Information. Information and Knowledge in Context. HCI 2015. Lecture 

Notes in Computer Science, vol 9173. Springer, Cham, Norwegian Universality of 
Science and Technology 

 

Porathe T, Brödje A, Weber R, Camre D, Borup O. (2015) Supporting Situation 

Awareness on the bridge: testing route exchange in a practical e-Navigation study 
 

Porathe T, Lützhöft M, Praetorius G. (2012) Communicating intended routes in ECDIS:  
Evaluating technological change, Chalmers University of Technology, 

 

Sjöfartsverket (2017). Sea traffic management validation project, Sjöfartsverket  

.http://www.sjofartsverket.se/Om-oss/Forskning-och-innovation/Sea-Traffic-

Management-Validation-Project/ (Hämtad 2017-03-14). 
 

Swedish Club Academy. (2007), Student´s Workbook: Maritime Resource Management. 
 

Swedish Club, 
 

Trost J.(2010) Kvalitativa intervjuer, Lund: studentlitteratur 

 

Vetenskapsrådet. (2017), God forskningssed. Vetenskapsrådet. 
 

http://www.sjofartsverket.se/Om-oss/Forskning-och-innovation/Sea-Traffic-Management-Validation-Project/
http://www.sjofartsverket.se/Om-oss/Forskning-och-innovation/Sea-Traffic-Management-Validation-Project/
http://www.sjofartsverket.se/Om-oss/Forskning-och-innovation/Sea-Traffic-Management-Validation-Project/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BILAGOR 
 

TAKTISKT RUTTUTBYTE  



Innehållsförteckning  

Bilaga 1 ……………………………………………………………….. 1 

Bilaga 2 ……………………………………………………………….. 2 

Bilaga 3 ……………………………………………………………….. 3 

Bilaga 4 ……………………………………………………………….. 8 



Bilaga 1 
 

Frågor Erfarna Navigatörer  Oerfarna Navigatörer  

 (11 st) (13 st) 
     

 Med rutt (8 st) Utan rutt (3 st) Med rutt (10 st) Utan rutt (3 st) 

     

Seglad tid 4 - 45 år 20 - 30 år 0,5 – 1,6 år 1 – 2,8 år 

     

Befattningar/tid K = 0 – 15 K = 0 – 20   

i befattning (år) Ö = 0 - 15 Ö = 2 – 7   

K= Kapten S = 0,5 - 18 S = 2 – 5   

Ö = överstyrman C = 1 C = inget svar C = 0,5 – 1 C = 1 – 1,2 

S = Styrman AB = 0 – 10 AB = 5 – 11 AB = 0,3 – 0,5 AB = 0 -  2 

C = Kadett     

AB = Matros     

     

Fartygstyper Ro-Pax, RoRo, Dry Cargo, Ro-Pax, Ro-Pax, RoRo, Ro-Pax, RoRo, 

Som Offshore, Container, RoRo, Bulk, Container, Kryssning, Olja, Kem, Kryssning, Olja, Kem, 

navigatörerna Skärgård, Olja, kem, Offshore Offshore, Bulk, Bulk 

varit Bulk, Forskning,  Segelfartyg,  

anställd/elev på Kryssning,  Bogserbåt,  

 Segelfartyg,    

 Bogserbåt    
     

Typ av fart Ocean och Övrig Ocean och Övrig Ocean och Övrig Ocean och Övrig 

     

Tid för fart (år) Ocean = 0,5 – 20 Ocean = 5 – 10 Ocean = 0 – 1,25 Ocean = 0 – 0,8 

 Övrig = 0,9 – 20 Övrig = 10 – 15 Övrig = 0 – 1,4 Övrig = 1 – 2,7 

     

Ålder 32 – 72 år 39 – 48 år 22 – 50 år 24 – 28 år 

     

Kön MAN MAN MAN MAN , KVINNA 

     

Lärosäte Kalmar, Göteborg , Kalmar Kalmar Kalmar 

 Vancouver    
     

Examensår 1979 - 2009 1994 – 2007 2017 - 2018 2017 

     

Uppehåll 0 – 10 år 0 – 3 år 0 0 

     

Erfarenhet av Kongsberg, Transas, Sperry, Transan, Transas, Furuno, Transas, Furuno, 

olika ECDIS Furuno, Adveto, (i ett Furuno, (i ett fall ingen Adveto, Seapilot, Sam, Adveto, Consilium, 

system de fall ingen erfarenhet) erfarenhet) Kongsberg, Kongsberg, Sam 

senaste 5 åren     
      
Ovan tabell beskriver erfarenhet och ålder för navigatörerna. Där ålder och tider på poster beskrivs 
mellan kortast tid och längsta tid för varje erfarenhetsgrupp, med respektive utan ruttutbyte. 
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Bilaga 2 

 

Simulering 

 

Simuleringen utspelade sig i TSS (trafiksepareringssystem) Falsterborev. Navigatörerna 

fick följande information under genomgången: 
 

1. Det egna fartyget var ett RoRo-fartyg på traden Malmö-Rostock. 
 
2. Eftersom navigatörerna var under en pressad tidtabell var de tvungna att hålla 

minst 17 knop för att ankomma i tid. 
 
3. Navigatörerna hade en förutbestämd rutt som gick från norr till söder det 

vill säga första ”avfarten” i cirkulationsplatsen (TSS). 
 
4. Djupet var tillräckligt under kölen för att inte påverka fartygets hastighet. 
 
5. Under övningen skulle navigatörerna ha tillgång till de andra 

fartygens tilltänkta rutter. 
 
6. Simuleringen med navigatörerna genomfördes separat 
 
7. AIS information: 
 

Autopolaris destinerad för Kiel 

Holger Danske destinerad för Rönne 

Autoracer destinerad för Malmö 

 
 
 

Utöver den informationen gällde säkert framförande med beaktande utav sjövägsregler 
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Bilaga 3 
 

Bakgrund av deltagande 
  

År: Månader: Dagar: 

Tid till 
 

sjöss______________________________________________ 
 

Befattningar och tid i befattningen 
 

Kapten:  Överstyrman:  Styrman:  Matros:  Elev: 

  ________________________________________   
Tid:  Tid:  Tid:  Tid:  Tid: 

         

Typ av fartyg. Ringa in alternativen 
 

Ro-Pax Oljetankers Kemtankers Ro-Ro Offshore Bulk Container Övrigt ________ 
 

Typ av fart 
  

Oceanfart: Övrig fart: 

(tiden seglad i respektive fart) 
Tid: Tid: 

 

Födelseår ______________ 
 

Kön ______________ 
 

I vilket lärosäte studerar du till sjöbefäl? 
_________________________________________________ 

 

Examensår/ Året då du skall ta examen 
 

__________________________________________________ 
 

Har du haft något längre uppehåll från tjänstgöring till 
havs, om så hur länge (arbete inom landorganisation)? 

 

__________________________________________________ 
 

Vilka ECDIS fabrikat har du använt de senaste 5 
åren (Kongsberg, Transas, Furuno m.fl.). 

 

__________________________________________________ 
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Frågor innan övningen börjar Brygga/datum_______________________ 
 
 
 
 
 

 

1. Anser du dig ha god kunskap om radar och ECDIS? 
 

 

2. Känner du till Flintrännan sedan tidigare? 
 
 
 
 

3. Vilken CPA tänker du hålla? (Predikterad CPA) ? 
 

 

4. Anser du att ruttutväxlingssystem är en positiv framtidsvision? Förklara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Extra fråga till gruppen som kör med ruttutbyte. 
 
 

 

Tror du att ruttutväxlingsmöjligheten kommer hjälpa dig att gå igenom passaget utan att hota 
den övergripande säkerheten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 



 

 

Frågeformulär 
 

1. Vilka ECDIS inställningar hade du?   
Skala  
Safety Depth  
Larm  
XTE/XTD  
Off track distance  
Orientation (N-UP,  
Course Up, Head UP)  
Overlay ( ECDIS- 
Radar)  

 
 
 
 
 

2. Vilka radar inställningar hade du?  

 

Orientation (N- 
Up, Course Up, 
Head Up)  
Rörelse och 
Stabilisation 
(Relative 
motion/ True 
Motion)  
Trails 
(Sanna/Relativa) 
+ Tid  
Vektorer 
(Sanna/Relativa)  
+ Tid  
Skala   
Pulslängd   
Övrigt  

 
 

 

3. Hur upplevde du körningen? 
 

 

4. Var placerade du dig i farled söderut?  
Styrbord  

 

Babord  

 

 

Brygga/datum_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instrument?  
 

 

Parallel 
Index 

 

Guard Zone 
 

 

VRM 
 

 

EBL 
 

 

Trial 
Manoeuvre 

 

Övrigt 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Varför? 
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5. Hur väl bekant var du med området (TSS) sedan innan? 
 
 
 
 

 
6. På vilket sätt har projektionen av andra fartygens rutter i ECDIS betydelse för ditt agerande samt 

beslutsfattande? Vad hade du för ”safety margins”? 
 
 
 
 
 
7. Hur hanterade du den situationen? 
 
 
 
 
 
8. Intervallet av plottade positioner? 
 
 
 
 
 
9. Fanns det någon tanke på en ”plan B”. Om så, vad var den? 
 
 
 
 
 

 

10. Vilka åtgärder vidtogs för att undvika närsituationer? 
 
 
 
 
 
11. Vad blev ditt minsta CPA? 
 
 
 
 
 
12. Hur var din upplevelse med tanke på utrymmet i det trafikerade området? Beskriv kortfattat 
 
 
 
 
 

 

13. Vilka fartyg upptog mest av din fokus? Skriv fartygsnamnet. 
 
 
 
 
 
 
14. Kände du något stöd av sjövägsreglerna någon gång under scenariots gång? Vid vilka tillfällen, 

och områden? Vilka sjövägsregler? 
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15. Använde du något elektroniskt redskap för att förutspå fartygens framtida positioner? Förklara 
utförligt. Så som ECDIS, ARPA (trial manoeuver), Radar, GPS, 

 
 
 
 

 
16. Förklara Hur tror du att ruttutväxlingssystem kommer påverka synen på 

sjövägsregler, trafikförhållanden och BRM? 
 
 
 
 
 
17. Anser du att ruttutväxlingssystem är en bra framtidsvision? Förklara. 
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Bilaga 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Simuleringensuppbyggnad förenklat. Ovan visas de fartyg som är av intresse för simuleringen, startpunkten 

för navigatörerna, fartygens faktiska rutter, Autopolaris planerade rutt som visades under simuleringen samt 

Autopolaris faktiska väg efter babordsgiren (Bilden är inte skalenlig). 
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