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ABSTRAKT  
Efter ett förslag om förändring och modernisering av lotsverksamheten lades fram, där 

det föreslogs att landbaserad lotsning eventuellt införs i framtiden, beslutade vi att 

undersöka och jämföra åsikter från verksamma inom lotsväsendet.  

Det finns risk att man förlorar viktiga delar av en väldigt stor kunskapsbank, om man 

inte tar tillvara på denna genom att beakta lotsarnas synvinklar, vid ett utvecklande och 

moderniserande av lotssystemet. 

 

Syftet var att kartlägga och kategorisera vad det finns för möjligheter och begränsningar 

med dagens lotssystem i förhållande till landbaserad lotsning. 

 

Vi har gjort en kvalitativ, fenomenografisk undersökning, där vi använt oss av intervjuer 

med öppna frågeställningar.  

 

Det visade sig att det var lätt att se begränsningar med ett införande av landbaserad 

lotsning, främst på grund av att lotsarna inte anser sig kunna utföra sitt arbete på ett 

tillfredställande sätt. Den ekonomiska vinsten rådde det delade meningar om, men 

majoriteten ansåg att besparingen skulle bli obefintlig.  

 

Nyckelord: lotsning; landbaserad; lots; teknik; bordning; VTS; manövrering 
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ABSTRACT  
After a proposal of a reformation of the Swedish pilot system was expressed, where it 

proposed that shore-based pilotage will be implemented in the future, we decided to 

investigate and compare opinions from involved persons. 

There is a risk of losing important parts of a very large knowledge-base, if the pilots’ 

opinions are not taken into consideration, in the event of development of the pilot 

system.   

 

The purpose was to examine and categorize the possibilities and limitation with the pilot 

system of today in relation to shore-based pilotage.  

 

We have performed a qualitative, phenomenografic research, where we have used 

interviews with open questions.  

 

It was easy to find limitations if shore-based pilotage should be implemented, mostly 

because the pilots did not expect to be able to perform their work in a satisfactory way. 

The opinions regarding the economical profit differ, but the majority thought that the 

savings would be nonexistent.  

 

Keywords: pilotage; shore-based; pilot; technique; boarding; VTS; manoeuvring 
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 FÖRORD 

 

Vi skulle vilja tacka alla som har tagit sig tid och ställt upp på intervju och bidragit med 

värdefulla åsikter. Utan er information och åsikter hade inte vår undersökning varit 

genomförbar.   

 

Vi vill även tacka de som har tagit sig tid läsa arbetet och komma med konstruktiv kritik. 

Detta hoppas vi har resulterat i ett bättre arbete.  
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Peter Green        Emil Haglund 
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att från ett fartyg identifiera och följa andra fartygs rörelse.  

 

Bridge team  Arbetsfördelning på bryggan för att få effektivt samarbete och  

management   minska risken för fel beroende på mänskliga faktorn. 

 

Digitaliserad  En standardiserad färdplan som skall finnas tillgänglig på internet. 

standardfärdplan 

 

ECDIS  Electronic Chart Display and Information System, elektroniskt 

sjökortssystem.  

 

ECS Electronic Chart System, en förenklad version av ECDIS, får ej 

ersätta papperskort. 

 

Förordnad lots  Lots med befogenhet att utfärda lotsdispens. 

 

Generell lotsdispens Lotsdispens som gäller i alla Sveriges hamnar.  

 

GPS    Global Positioning System, satellitpositioneringssystem. 

 

Landbaserad lots Person som utför lotsning från en annan plats än på det aktuella 

fartygets kommandobrygga. 

 

Lots    Person som kommer ombord och vägleder fartyget in till kaj.  

 

Lotsdispens   Undantag från skyldighet att anlita lots i viss farled.  

 

Långlots Lotsning i öppen sjö under längre tid, till exempel genom 

Östersjön. 

 

Manövrering  Avancerat framförande av fartyg sista sträckan in till kaj.  

 

Navigeringsassistans Aktiv styrning av fartyg från central i land.  

 

Paris MoU-lista Paris Memorandum of Understanding, en lista där fartyg som har 

misskött sina åtaganden för säkerhet och miljö publiceras.  

 

VHF   Very High Frequency, utrustning för radiokommunikation.   

 

VTS Vessel Traffic Service, tillhandahåller trafikinformation för ett 

specifikt vattenområde. 
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1 INLEDNING 

Under det här kapitlet förklarar vi vad lotsning innebär, vi jämför kortfattat vad som 

står i olika utredningar, remissvar på utredningar och övriga åsikter kring lotsning och 

landbaserad lotsning för att introducera läsaren i ämnet . I inledningen har vi även med 

vår problemformulering, syftet med vår undersökning samt vilka avgränsningar vi har 

gjort.  

1.1 Introduktion 

Lotsning av fartyg i någon form har i Sverige förekommit sedan medeltiden. De män 

som utförde lotsning kallades för ”kände män” och hade ett betungande ansvar med livet 

som insats i flera bemärkelser. Om en av ”kände männen” inte klarade av sin uppgift att 

leda in fartyget, kunde denne straffas med döden. År 1920 blev lotsverksamheten civil 

och idag ligger verksamheten inom Sjöfartsverkets ramar som i sin tur är ställt under 

Näringsdepartementet (Wigenius u.d). 

 

Lotsens erfarenheter från att navigera många olika typer av fartyg i kända farvatten 

bidrar till en ökad miljö- och sjösäkerhet (Sjöfartsverket, 2009). 

 

I Sverige idag finns det ungefär 220 anställda lotsar. De ser till att fartygstrafiken runt 

hela vår kust fungerar så säkert som möjligt, detta är viktigt då 95 % av vår import och 

export hanteras av sjöfarten. I dagens samhälle där industriers lagerföring är i stort sett 

obefintlig blir behovet av att transporterna ska komma fram på utsatt tid oerhört viktigt. 

Då får inte den svaga länken finnas vid kusten där lotsen ska komma ombord. Det är 

oerhört viktigt att lotsen kan komma ombord vid utsatt tid och göra ett bra arbete, allt för 

att transportkedjan ska flyta på snabbt och smidigt (Sjöfartsverket, 2009). 

 

När fartyg närmar sig kusten för att påbörja inseglingen mot en hamn, kommer en lots 

ombord, denne har god kännedom om de lokala farvattnen på väg in till hamnen. Lotsen 

bordar som regel fartyg från en mindre båt genom att via en lejdare på fartygssidan 
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klättra ombord. Väl på fartyget blir han en del av bryggteamet och tillsammans med den 

ordinarie besättningen navigerar de fartyget in till kaj.  

Detta kan vara till stor hjälp för besättningen då de kanske inte har möjlighet att besitta 

all den kunskap som navigeringen i det trånga och lokala farvattnet kräver. Kunskapen 

kan handla om allt från tidvatten, strömmar, broöppningar och kajplatser, vilket är 

nödvändigt att veta för att säkert kunna framföra fartyget till dess kajplats.  

 

Regeringen beslutade i slutet av 2006 att en utredning om det svenska lotsningssystemet 

skulle genomföras. Denna skulle behandla hur lotsning ska utformas i framtiden och 

även alternativa former av lotsning. Den 8 januari 2008 publicerades utredningen Lotsa 

Rätt, och tillsammans med en förstudie behandlas möjligheten om att utveckla och 

införa lotsning från land, så kallad landbaserad lotsning (Bjelfvenstam, 2007).  

De jämför likheterna mellan flygtrafiken där de alltid har lotsat ner flygplanen från 

luften till rätt landningsbana. Idag ser de en möjlighet att införa detta på relativt 

lättnavigerade hamnanlöp. Utredarna tycker att det borde finnas möjlighet att utnyttja 

befintlig teknik för att öka säkerheten under lotsningar oavsett om det sker från land 

eller med en lots ombord. 

 

1.2 Bakgrund 

En förändring av lotsverksamheten kommer att påverka lotsarnas verksamhetsutövande 

och därför tycker vi att det är intressant att få reda på vad lotsarna, med sin 

yrkesexpertis, har för åsikter om detta. Vad ser de för möjligheter och begränsningar 

med landbaserad lotsning? Är det möjligt att genomföra i någon form utan att påverka 

säkerheten? Utredarna har även föreslagit att VTS-stationerna ska få en utökad 

befogenhet, vilket innebär att de ska kunna gå in och aktivt styra och vägleda enskilda 

fartyg. Om VTS-stationerna får en utökad befogenhet så skulle man kunna jämföra det 

med flygledartornet som vägleder kaptenen på ett flygplan ned till marken för en säker 

och trygg landning. 
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Erfarenheten och utbildningen som en lots behöver, är något som tar många år att få. 

Först ska han utbilda sig till sjökapten och under flera år vara verksam, gärna i 

befälhavareposition. Därefter ska han sedan vidareutbilda sig till lots, även där kan det ta 

några år innan styrsedeln utfärdas (Sjöfartsverket, 2008). Utredningen Lotsa Rätt har 

undersökt olika sätt för att modernisera och effektivisera dagens lotsnings system, att 

genom användandet av ny teknik kunna få en ökad säkerhet för den marina miljön och 

samtidigt säkerställa att transporterna fortlöper utan några problem (Bjelfvenstam, 

2007). 

 

Fenomenet landbaserad lotsning har fått lite olika reaktioner beroende på vem det är som 

uttalat sig samt vad de har för intressen i det hela. Sveriges Hamnar ser gärna en 

modernisering av systemet där deras intresse främst finns inom ökad servicenivå och 

tillgänglighet. Givetvis är säkerheten viktig även för dem, då ansiktet utåt också 

innefattar transporten till och från hamnen och inte bara det som sker på hamnområdet 

(Klingström, 2008). Sveriges Redareförening är också för en modernisering, de ställer 

sig också positiva till ett införande av landbaserad lotsning. Detta tillsammans med en 

flexiblare riskbedömning angående lotspliktsgränsen ser de som något väldigt positivt. I 

denna riskanalys tycker de att man ska ta med inte bara fartygets egenskaper utan även 

befälens utbildningsgrad och på det sättet få högre i tak när lotsplikt ska infalla 

(Lindgren & Carlsson, 2008).  

 

Sjöfartsverket uttrycker i sitt remissyttrande att det är viktigt att lotsdefinitionen är kvar 

som ombordlots och att landbaserad lotsning kallas för något annat, kanske vägledning 

från central i land (Selen & Gelin, 2008). De känner att detta ligger väldigt avlägset i 

tiden, för att informationsutbytet mellan fartyg och en central i land ska bli tillräckligt, 

men ser gärna att olika simuleringar och tester genomförs. Att landbaserad lotsning och 

vanlig lots ska erbjudas parallellt ställer sig sjöfartsverket negativa till, då de inte kan se 

någon ekonomisk vinst. Om ett införande av en annan typ av lotsning än dagens, så 

måste det ha samma eller högre säkerhet anser de. 
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Om lotsverksamheten förändras, påverkas även det stöd som besättningen ombord på 

fartygen får av lotsen. Vid en modernisering av verksamheten kanske besättningen kan 

ta del av lotsens erfarenhet på ett annat sätt än att denne kommer ombord. På grund av 

detta kommer även vi att påverkas i vår framtida yrkesroll som sjöbefäl, då vi kommer 

att ha regelbunden kontakt med lotsar. 

 

Detta har fått upp våra ögon för ämnet, då åsikter från de berörda parterna angående 

möjligheter och begränsningar med landbaserad lotsning blivit intressanta.  Enligt flera 

olika nyhetsartiklar har lotsar runt om i landet uttalat sig negativt om denna 

modernisering och eventuella landbaserade lotsningar. Är det en samlad bild eller är det 

enbart ett sätt att värna om sina jobb utan hänsyn tagen till säkerhet och miljö? 

 

1.3 Problemformulering 

Vi saknar en undersökning som ger en samlad bild av de olika åsikterna kring förslaget 

om landbaserad lotsning. Vid ett utformande av ett nytt system anser vi att det 

framförallt är lotsarnas erfarenhet, kunskap och åsikter angående möjligheter och 

begränsningar kring landbaserad lotsning som ar av stort värde och något som borde tas 

hänsyn till. Vi anser därför att vår undersökning är viktig. 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att få en ökad förståelse av lotsars åsikter angående landbaserad lotsning.  

 

1.5 Frågeställningar 

Vi vill ta reda på vad lotsarna anser om systemets möjligheter och begränsningar i 

relation till säkerhet? Stämmer deras åsikter överens med de åsikter som har 

framkommit i utredningar, remissvar, pressmeddelanden och tidningsartiklar? 
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Frågor som vi ska försöka få svar på under arbetets gång:  

 Vad finns det för möjligheter och begränsningar med dagens lotssystem? 

 Vad finns det för möjligheter och begränsningar med landbaserad lotsning? 

 

1.6 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att i huvudsak fokusera på åsikter från lotsarna och 

personer som är verksamma inom lotsväsendet. Detta för att vi känner att det framför allt 

är deras åsikter som är av stort värde vid ett eventuellt införande av landbaserat 

lotsningssystem. Vi har inte kunnat påträffa att de har uttalat sig gemensamt om 

förslaget, på något annat sätt än genom diverse tidningsartiklar. För att det inte ska bli 

ohanterligt har vi valt att enbart fokusera på vad de ser för möjligheter och 

begränsningar med landbaserad lotsning i förhållande till dagens system. 
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2 METOD 

I det här kapitlet redogör vi för tillvägagångssättet för undersökningen och varför vi har 

valt den metoden. Vi beskriver även hur datainsamlingen ska gå till, hur vi har planerat 

våra intervjuer, vilka som ska intervjuas, hur genomförandet av dessa har gått, 

tillförlitlighet samt om vi har haft något bortfall under undersökningens gång.  

2.1 Val av undersökningstyp 

Vi har valt att göra en kvalitativ fenomenografisk undersökning med intensiv design, där 

vi vill undersöka lotsars åsikter angående landbaserad lotsning, samt analysera vilka 

möjligheter och begränsningar det anses finnas med dagens lotssystem i förhållande till 

landbaserad lotsning. En fenomenografisk undersökning går ut på att försöka beskriva 

och hitta likheter och skillnader i åsikter och tankar kring ett specifikt fenomen, i det här 

fallet landbaserad lotsning (Nationalencyklopedin.u.d). 

 

”den kvalitativa metoden lämpar sig bäst när man är intresserad av att få klarhet i hur 

människor uppfattar någonting” (Jacobsen, 2007, s. 56). 

 

 

Figur 1, Analysmodell 

 

 

En kvalitativ studie går ut på att man undersöker få enheter, men försöker få ut så 

mycket som möjligt genom att ställa öppna frågor som inte bara har ett ja eller nej-svar.  
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Alternativet för oss hade varit att göra en kvantitativ studie med hjälp av enkäter. Detta 

tror vi bara hade gett en ytlig bild av åsikterna kring landbaserad lotsning.  

Vi anser även att en kvalitativ studie ger en djupare förståelse för hur människor tycker 

och tänker, samt att det kan bidra med nya inslag och synvinklar på vår egen uppfattning 

om landbaserad lotsning. De nya inslag och synpunkter man får ta del av, kan man sedan 

använda för att förbättra nästkommande intervju (Jacobsen, 2007).  

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Vi började vår datainsamling genom att söka efter rapporter, tidningsartiklar och annan 

information som rör landbaserad lotsning. Vi använde oss av Högskolan i Kalmars 

bibliotek, databasen DiVA, Google Scholar samt Google för att samla på oss så mycket 

information som möjligt. Detta för att vi skulle vara väl förberedda inför de kommande 

intervjuerna.  

 

Den rapport vi hittade först och utgick mycket ifrån, var Uppdrag avseende ny teknik för 

lotsning (Grundevik & Wilske, 2007). Den rapporten ingick senare i den stora 

lotsutredningen Lotsa Rätt (Bjelfvenstam, 2007) vilken sedan blev kommenterad i 

diverse remissvar där vi kunde uppfatta skillnader i åsikter från de olika instanserna.  

 

Vi hittade även flertalet tidningsartiklar där lotsar och andra inblandade har blivit 

intervjuade.  

 

När vi hade samlat på oss all information började vi läsa igenom och sammanställa 

denna, därefter började vi utarbeta teman för våra planerade intervjuer.  

 

2.3 Intervjumetod 

Vi har använt oss av en öppen halvstrukturerad intervjumetod. Detta för att den öppna 

metoden anses lämpa sig bäst när man:  

 Undersöker få enheter. 
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 Är intresserad av vad människor säger. 

 Är intresserad av hur människor tolkar och förstår ett visst fenomen.  

(Jacobsen, 2007) 

 

Samtliga av dessa kriterier som Jacobsen tar upp tycker vi passar in, och lämpar sig väl 

för vår undersökning.  

 

Vi har inte haft några färdiga frågor med oss till intervjuerna utan har istället utarbetat en 

intervjuguide, (Bilaga A) uppbyggd av teman inom de områden vi vill belysa. Detta 

valde vi för att det blir lättare att hålla en normal samtalsstruktur under intervjun och låta 

intervjuobjektet svara friare, samtidigt som vi har möjlighet att vägleda intervjun med 

hjälp av intervjuguiden. Vi har därmed också något att falla tillbaka på, beroende på hur 

intervjun framskrider. Vi tycker även att det är ett bra sätt att kontrollera att vi har belyst 

samtliga ämnen vi är intresserade av.  

 

Vi har valt att göra intervjuerna individuella och i en så naturlig miljö som möjligt för 

intervjuobjekten, detta för att en onaturlig miljö anses ge onaturliga svar.  (Jacobsen, 

2007) 

 

2.4 Urval 

Urvalet av intervjuobjekt har till stor del varit baserat på rekommendationer, vilka har 

kommit ifrån både intervjuobjekt och andra personer. Vi har även valt just dessa för att 

få en bredare spriding av deras kunskap, eftersom de har olika arbets- och 

ansvarsuppgifter. 

 

Den första vi valde ut var Sjöfartsverkets verksamhetsområdeschef för trafikområde syd, 

han har övergripande ansvar för lotsar, båtsmän och hamnar i området. Han kommer 

framöver kallas AA.  
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Intervjuobjekt nummer två var driftchef och talesman för en större hamn på ostkusten 

vilken har en uttalad positiv syn på teknikutveckling och landbaserad lotsning. Att den 

här hamnen med dess styrelse var positiv till landbaserad lotsning, fick vi information 

om av en skeppare på ett tidigare praktikfartyg. Intervjuobjekt nummer två kommer 

framöver att kallas BB. 

 

Vårt tredje intervjuobjekt är en representant från Sjöfartsverket. Han har det 

övergripande ansvaret för lotsarna i Sverige sedan ett halvår tillbaka, och har tidigare 

varit aktiv lots i elva år. Honom blev vi rekommenderade att kontakta efter vår intervju 

av AA, och kodas härefter som CC.  

 

Vårt sista val av person att få information och åsikter från, fick vi efter att ha varit i 

kontakt med Lotsförbundet. De valde ut en representant i styrelsen som även är 

förordnad lots, han kodas som DD. 

 

2.5 Genomförande och eventuella problem förknippade 

härmed 

Vi tog kontakt med AA och bokade en tid för intervju. Intervjun tog plats på 

lotsstationen i Kalmar. Anteckningar fördes av oss båda under intervjun, vilket var ett 

system som vi bestämde oss för att försöka utveckla till framtida intervjuer. Anledningen 

till detta, är att vi vill få kommande samtal att flyta ännu bättre, men ändå inte missa att 

dokumentera viktig information.   

 

Intervju med objekt nummer två, BB, genomfördes via telefon. Anledningen till att 

intervjun inte skedde på plats var att BB befann sig på avlägsen ort. Vi ansåg att det 

innebar en för stor kostnad och tidsåtgång att genomföra intervjun på plats. Problemet vi 

upplever med att intervjua via telefon är att man inte får samma personliga kontakt och 

man ser inga ansiktsuttryck. Vi tyckte att det ledde till att det blev svårare att hålla ett 

bra flyt i samtalet. Den här gången gjordes försök med ljudupptagning vilket gjorde att 

informationsbearbetningen blev aningen enklare.  
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Intervju med objekt nummer tre, CC, genomfördes likaså via telefon trots vår ambition 

att utföra intervjuerna på plats. Anledningen var att vederbörande var väldigt uppbokad 

vilket innebar svårigheter att finna lämplig tidpunkt för ett möte. Han var ändå 

angelägen om att ställa upp på en intervju. På grund av tekniska problem gjordes ingen 

ljudupptagning, men med noggrant förda anteckningar dokumenterades innehållet i 

intervjun.  

 

Den sista personen i urvalsgruppen, DD intervjuades i Sjöfartshögskolan i Kalmars 

lokaler efter förslag från DD. Intervjun genomfördes på ett tillfredställande sätt. En av 

oss tog en mer aktiv roll i samtalet och den andre dokumenterade i huvudsak. Detta 

gjorde att det var lättare att få ett naturligt flyt i samtalet då en av oss hela tiden kunde ha 

ögonkontakt med personen.   

 

2.6 Tillförlitlighet 

Jacobsen (2007) anser att faktorer som påverkar en undersöknings totala validitet kan 

delas in i tre olika avdelningar; reliabilitet, intern validitet och extern validitet.  

2.6.1 Reliabilitet  

Vi anser att vi har gjort vårt bästa för att genomföra undersökningen med hjälp av öppna 

frågor som har låtit intervjudeltagaren uttrycka sina åsikter fritt, för att minska risken för 

att påverka svaren. Av denna anledning har vi försökt undvika ledande frågor och istället 

använt oss av teman under intervjuerna. 

2.6.2 Intern validitet 

Undersökningsmetoden som var kvalitativ med intensiv design, med enskilda intervjuer 

av öppen struktur tycker vi har varit bra. Detta eftersom intervjudeltagarna gavs 

möjlighet att utveckla och fördjupa sig i de delar av ämnet som de tyckte var intressanta. 

Med hjälp av vår intervjuguide kunde vi även kontrollera att vi belyst samtliga ämnen 

som vi var intresserad av. Undersökningsmetoden gav oss en bred och tydlig bild av 

deras åsikter, vilka vi hade för avsikt att identifiera. Därför anser vi oss ha god täckning 

för de slutsatser vi dragit.  
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2.6.3 Extern validitet 

Det kan finnas problem med att generalisera eftersom vi endast har intervjuat ett fåtal 

representanter. Åsikterna som har framkommit överlag, tror vi ändå överensstämmer 

med den samlade åsikten. Lotsförbundets representant ansåg bland annat att han talade 

för Lotsförbundet och de gånger han uttryckte en personlig åsikt som inte hade 

diskuterats i Lotsförbundet, påpekade han detta.  

 

För att få en mer generaliserande bild av åsikterna kring landbaserad lotsning skulle man 

kunna göra en enkätundersökning och skicka till ett större antal aktiva lotsar, talesmän 

för Sveriges hamnar och aktiva fartygsbefäl. Detta var dock inget som eftersträvades i 

någon större utsträckning, då fokus låg på lotsarnas åsikter.  

 

2.7 Bortfall 

Vi anser att vi inte har fått något bortfall då urvalet har varit baserat på 

rekommendationer och samtliga tillfrågade har medverkat i intervjuer.  
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3 LITTERATURGENOMGÅNG/TEORI 

Under detta kapitel har vi redovisat innehållet av den litteratur som vi har grundat 

förarbetet på. Det innebär sammanfattningar av utredningar, rapporter, remissvar, 

pressmeddelande, delbetänkande samt tidningsartiklar rörande utvecklandet av 

landbaserad lotsning. Detta har vi gjort för att få en samlad och tydlig bild av övriga 

berörda parters åsikter, få en bra teorigrund inför våra intervjuer samt kunna utarbeta 

en väl fungerande intervjuguide.  

 

3.1 Lotsa Rätt 

Bjelfvenstam (2007) skriver att syftet med Lotsa Rätt är bland annat att utreda hur ny 

teknik kan användas för att utveckla och modernisera lotsningsverksamheten i Sverige.  

Andra syften med utredningen var att ta fram nya regler för vilka krav som ska ställas på 

den som ska arbeta som lots, hur utvecklingen kring lotsdispenser ska fortsätta samt hur 

utformningen av framtidens lotslag ska se ut.  

 

Lotsa Rätt har bland annat grundat sina förslag om landbaserad lotsning på utredningen 

Uppdrag avseende ny teknik för lotsning (Grundevik & Wilske, 2007), och är den 

utredning som är mest relevant för vår undersökning. Därför har vi gjort en djupare 

analys av Uppdrag avseende ny teknik för lotsning som presenteras nedan.  

 

Utredaren Bjelfvenstam (2007) föreslår att simuleringar av landbaserad lotsning ska 

startas, därefter föreslår han att det ska göras försök i verkligheten. De platser som det 

kan vara aktuellt att göra tester på i verkligheten, anser han vara Göteborg, genom 

Flintrännan i Öresund, Malmö, Norrlandskusten och även hamnar på Ostkusten.  

 

Bjelfvenstam (2007) föreslår att det ska tas fram digitaliserade standardfärdplaner över 

viktiga farleder. Dessa ska vara tillgängliga på internet. Med hjälp av digitaliserade 

standardfärdplaner menar han att lotsdispens skulle kunna ges till fartyg, under 

förutsättning att det finns VTS i området, som kan övervaka och kontrollera att fartyget 
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följer färdplanen. Detta kan liknas vid förslag om navigeringsassistans, där till exempel 

VTS eller landbaserad lotsning kan dirigera fartyg. Han föreslår även att det kommer att 

krävas ett utrustningskriterium för att man ska kunna få lotsdispens.  

 

3.2 Uppdrag avseende ny teknik för lotsning 

Rapporten Uppdrag avseende ny teknik för lotsning, har under projektledare Peter 

Grundevik sammanställt studier, utvärderingar och projekt som hittills är kända, med 

hänsyn tagen till andra länders användande av ny teknik. Detta för att hitta metoder som 

skulle kunna underlätta lotsningsarbetet i Sverige (Grundevik & Wilske, 2007). En stor 

del av utredningen behandlar frågan om det är tekniskt möjligt att genomföra lotsning 

från land, det vill säga, utan att någon lots kommer ombord på de berörda fartygen. I 

utredningen finns det även med ett förslag på hur man kan genomföra försök, där man 

låter fartyg bli lotsade från en central i land. 

 

Grundevik & Wilske (2007) har behandlat vilka tekniska krav som borde ställas på 

fartygen där befälhavaren har lotsdispens. De kom fram till att ett rimligt krav borde 

vara att det finns ett elektroniskt sjökort (ECDIS, ECS) ombord.  

Fartygstrafiken övervakas på många platser med hjälp av VTS. Dessa stationer anser 

utredarna ligger långt fram i den tekniska utvecklingen och man med hjälp av dem, 

aktivt skulle kunna styra fartygstrafiken. Detta kommer dock medföra behov av en del 

mindre lagtextförändringar för att det skulle kunna vara genomförbart, skriver utredarna. 

Idag används främst VTSen till att strategiskt planera fartygstrafiken med lång 

framförhållning. Den här informationen går inte att jämföra med lotsens taktiska 

korttidsplanering i varje enskild situation, där stor hänsyn tas till det egna och 

omgivande fartygs rörelse. Ibland används knappt några instrument alls, utan till största 

del använder lotsen sig av visuell navigering.  

 

I Uppdrag avseende ny teknik för lotsning står det att VTS-stationerna idag övervakar 

trafiken till största delen med hjälp av AIS och på vissa håll kompletteras denna med 

radarövervakning. Det här gör att uppdateringstakten är väldigt låg och det som 
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presenteras hos VTS-stationerna är baserat på historiska uppgifter. AISens 

uppdateringstakt är dynamisk och varierar beroende på fartygets rörelse och fart. I 

utredningen (Grundevik & Wilske, 2007) föreslås att uppdateringen vid landbaserad 

lotsning ska styras och sättas på högsta uppdateringstakt, 2 sekunder, för att få en så 

korrekt rörelse som möjligt av fartyget på VTS-stationens skärmar.  

 

I rapporten framkommer det att det idag förekommer landbaserad lotsning i vissa länder 

i Europa. De har lite olika krav på om fartyg kan få den typen av lotsning, men man kan 

säga att anledningen till att den genomförs, är främst på grund av metrologiska faktorer 

som gör att det är en för stor risk att ta ombord lotsen. Därför blir fartyg guidade in till 

lugnare vatten där sedan lotsen kommer ombord. Detta sker efter att myndigheterna har, 

i varje enskilt fall, kontrollerat om det är förenligt med säkerheten. I Norge har ett försök 

med landbaserad lotsning påbörjats men resultatet har inte denna utredning fått ta del av. 

 

Grundevik & Wilske (2007) påpekar att lotsens betydelse ombord kan vara väldigt 

varierande, beroende på farvattnet och fartygets storlek. En annan betydelse som kan ha 

stor inverkan är även att en trött besättning kan få ett välkommet tillskott i form av en 

lots som kommer ombord, detta skulle besättningen gå miste om ifall landbaserad 

lotsning skulle införas. Utredningen har kommit fram till att den fartygsgrupp som skulle 

kunna vara aktuell för att prova på landbaserad lotsning, skulle vara relativt 

lättmanövrerade, ha bra historik samt är utrustad på ett sätt som är till belåtenhet. 

Förslagets utrustningskrav är elektroniskt sjökort, AIS presenterat i sjökortet, GPS, VHF 

som är dedikerad för lotskommunikation och givetvis radar. Dessutom får inte 

trafiksituationen eller platsen vara för svårnavigerad. Sådana aktuella platser skulle 

kunna finnas efter sydliga västkusten och runt Skåne, även Brofjorden och Sundsvall, 

anser utredarna.  

 

I rapporten vill utredarna även se att gränsen mellan landbaserad lots och lots ombord 

ska vara flytande och att det inte ska finnas några exakta gränser däremellan. 

Exempelvis att lotsen kommer ombord närmre hamnen när det blir tilläggning och 

bogserbåtar ska kopplas. Ett annat exempel är att ett stort lastat tankfartyg använder lots 
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när det kommer till hamnen, men när det lämnar hamnen utlossat, med mindre 

djupgående och större marginaler, kan landbaserad lots användas. 

Utredarna skriver att fartygen själva bör kunna välja vilken typ av lotsning de vill ha. 

Om landbaserad lotsning väljs ska den landbaserade lotsen göra en utvärdering om det är 

möjligt att lotsningen genomförs säkert. Någon form av checkprocedur bör utformas så 

att lotsen har vissa kriterier att kontrollera innan den landbaserade lotsningen får 

godkänt. Ett alternativ med vanlig lots ska alltid kunna erbjudas för de fartyg som vill ha 

det samt de fartyg som inte uppfyller villkoren, hävdar Grundevik och Wilske (2007). 

  

Utredningen föreslår fortsatt arbete med att inventera farleder för att undersöka vilka 

som skulle vara lämpliga att användas för landbaserad lotsning. De ger ett förslag om att 

en testomgång genomförs samt att man gör en noggrann riskanalys där man även jämför 

resultatet med en traditionellt utförd lotsning. Förslag finns även att vissa simuleringar i 

fullskalemodell bör utföras, för att på det sättet utreda om olika moment och områden är 

säkra istället för att utföra de i verkligheten. Sjöfartsverket bör vara den som utformar 

och leder testgenomgångarna, men en utomstående oberoende organisation bör finnas 

med och utvärdera det hela. 

 

3.3 Remissvar - Sjöfartsverket  

Selen & Gelin (2008) på uppdrag från Sjöfartsverket ställer sig positiva till vidare 

forskning om landbaserad lotsning. De tycker däremot att det är viktigt att man gör 

skillnad på dagens lots och landbaserad lots. Selen & Gelin skriver att Sjöfartsverket 

föreslår att definitionen av lots ska fortsätta vara en person som kommer ombord och 

utför lotsning. Landbaserad lotsning tycker de ska kallas något annat, exempelvis 

vägledning från central i land alternativt distansvägledning.  

De ser även en problematik med hur de juridiska skillnaderna mellan lots, 

distansvägledning och VTS ska behandlas. De vill också få klarhet i vilken information 

som ska utbytas mellan fartyget och centralen i land.  
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Sjöfartsverket anser att införandet av landbaserad lotsning ligger avlägset i tiden då det 

saknas en bra lösning för att informationsutbytet mellan fartyg och land ska kunna skapa 

samma förhållande som om lotsen var ombord.  

 

Selin & Gelin från Sjöfartsverket är av en annan åsikt avseende ett förslag som föreslås i 

Uppdrag avseende ny teknik för lotsning (Grundevik & Wilske, 2007), där det sägs att 

landbaserad lotsning alltid måste erbjudas jämte traditionell lotsning. De tycker därför 

att förslaget gör att den ekonomiska vinsten med införandet av landbaserad lotsning blir 

mycket begränsad.  

 

Sjöfartsverket är däremot positiv till att simulering och försök med landbaserad lotsning 

påbörjas. En förutsättning för ett införande är att det måste ge lika bra eller bättre 

säkerhet för sjöfarten och miljön, skriver Selen & Gelin (2008).  

 

3.4 Sveriges Redareförenings pressmeddelandesvar på Lotsa 

Rätt 

Den 9:e januari kom Sveriges Redareförening med ett utlåtande på Jonas Bjelfvenstams 

utredning Lotsa Rätt, genom ett pressmeddelande (Friberg, 2008). De tyckte att 

utredarens förslag på hur man kan förändra bedömningen om ett fartyg ska omfattas av 

lotsplikt eller inte, var bra.  

 

Friberg (2008) tycker att dagens system med att det är längden på fartyget som är 

avgörande, känns föråldrat och inte förenligt med säkerheten. Sveriges Redareförening 

baserar det argumentet på att lotsning ska ske för att förhindra skador på människor, 

miljö och egendom. Nu när det bara är längden som avgör om fartygen omfattas av 

lotsplikt eller inte, kan det finnas en risk att fartyg som utgör en större risk än andra, 

faller igenom lotsplikten. De hänvisar till statistik som visar att hälften av alla 

fartygsolyckor som sker, uppstår på områden som har lotsplikt.  

Sveriges Redareförening håller med Bjelfvenstam om att man ska göra en 

riskbedömning om lotsplikt ska förekomma och det utifrån teknik, geografisk 
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kännedom, kommunikation, kvalitet och eventuellt andra kriterier. På det sättet ska man 

kunna effektivisera lotsningen både ur en kostnads- och säkerhetssynpunkt, skriver 

Friberg (2008). 

 

Sveriges Redareförening ställer sig positiva till att man utnyttjar teknik och moderniserar 

lotsningen, och med ett mera riskmedvetet sätt mobiliserar resurserna till de fartyg som 

verkligen behöver det och genom det får en säkrare sjöfart. De poängterar att det är 

viktigt att man inte bara behandlar frågorna utan att man verkligen för in tekniken i det 

vardagliga arbetet.  

 

3.5 Sveriges Redareförenings remissvar på Lotsa Rätt 

Sveriges Redareförening utnyttjade sin förfrågan om att ge ett delbetänkande om 

utredningen Lotsa Rätt (Bjelfvenstam, 2007), detta delbetänkande kom den 8 april 2008 

(Lindgren & Carlsson, 2008). Där skriver de att lotsning ska bedrivas på ett effektivt 

sätt, både kostnads och kompetensmässigt, genom att fördela resurserna på ett sådant 

sätt att de som utgör den största risken ska omfattas och få den bästa hjälpen i 

lotsningen. Lindgren & Carlsson (2008) skriver även att lotsningssystemet ska ske under 

ett öppet och kontrollerat kvalitetssystem, där tillbud eller avvikelser ska rapporteras in 

och dras till nytta i framtiden och vara tillgängligt för alla inblandade. 

 

Sveriges Redareförening är helt övertygad om att lots alltid kommer behövas i vissa 

situationer, men att lotsen kanske inte alltid behöver komma ombord för att delge sina 

erfarenheter, utan att genom andra sätt förmedla sin kunskap. Befälens kompetens bör 

också räknas in i om ett fartyg ska omfattas av lotsplikt.  

Lindgren & Carlsson (2008) skriver att Sveriges Redareförening gärna ser att 

försöksverksamheten med landbaserad lotsning ska komma igång så fort som möjligt, 

för att utreda om hur teknik och övriga system fungerar i verkligheten. Sveriges 

Redareförening tycker att Sjöfartsinspektionen ska ha det övergripande ansvaret om 

lotsningsverksamheten, men att man ska använda alla tillgängliga resurser för att 



 18 

kompetensen ska bli så hög som möjligt och dessutom minimera 

administrationskostnaderna. 

 

Eftersom lotsningens syfte är att minimera skador på miljö och egendom, tycker 

Sveriges Redareförening att man bör ha kvalitativa kriterier på om man ska ha lots 

ombord, och inte fasta mått som används idag, där längden och bredden på fartyget är 

avgörande för om man ska omfattas av lotsplikten, skriver Lindgren & Carlsson (2008). 

De ser gärna att Sjöfartsverket gör all statistik tillgänglig när det gäller olyckor vid 

hamnanlöp och huruvida lots användes, eller om någon form av dispens utnyttjades. 

Detta för att få en objektiv bild av säkerheten kring lotsningen.  Då det inte finns någon 

statistik kring olyckorna, motsätter sig Sveriges Redareförening starkt slopandet av 

generell lotsdispens eftersom det inte finns någon statistik tillgänglig, som säger att de 

fartygen är en större säkerhets eller miljörisk än andra. 

De anser att det måste finnas tydliga förbindelser mellan investeringar och vad det gör 

för säkerheten, allt för att det ska bli så kostnadseffektivt och säkert som möjligt 

(Lindgren & Carlsson, 2008).  

 

Sveriges Redareförening menar att om det är utförbart bör man utnyttja befintliga 

system såsom AIS, för att eventuellt övervaka Östersjön på samma sätt som Finska 

viken övervakas, allt för att få en säkrare sjöfart, skriver Lindgren & Carlsson (2008). 

 

Den skärpta lagstiftningen som Bjelfvenstam (2007) föreslår, har de inga invändningar 

emot, bara det framkommer tydligt när det är lotsplikt och när avsteg från denna görs. 

 

Försöksverksamheten med landbaserad lotsning är något som borde inledas i ett tidigt 

skede, anser Lindgren & Carlsson (2008). Uttrycket landbaserad lotsning tycker de 

känns missvisande då lotsning innefattar bland annat manövrering, vilket de hävdar att 

man inte kan göra från land. Att utveckla och använda modern teknik för att få ett 

säkrare framförande av fartyg tycker Sveriges Redareförening är viktigt. Besättningen 

kanske kan ta del av lotsens erfarenheter på annat sätt än att denne kommer ombord 

eftersom embarkering och debarkering är ett stort riskmoment.  
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Om standardfärdplaner skulle utvecklas och användas, oavsett om man omfattas av 

lotsplikt eller inte, inklusive ökat kommunikationsflöde mellan fartyg och VTS ser 

Sveriges Redareförening som ett bidrag till ökad säkerhet. De tycker även att VTS-

stationerna borde få möjlighet att styra trafikflödet. De ser gärna även att man skulle 

införa engelska som standardfarledsspråk för att minimera risken för enkla 

missuppfattningar, skriver Lindgren & Carlsson (2008).  

Om lotsningen ska moderniseras och utvecklas borde allt fokus ligga på ökad säkerhet 

och utnyttjande av kompetens som redan finns. Detta borde då göra att fartyg som har en 

besättning med hög utbildningsgrad borde få möjlighet att i större utsträckning utnyttja 

landbaserad lotsning istället för ombordlots. Lindgren & Carlsson (2008) anser att 

förslaget om att man dessutom lägger lotsplikt på svartlistade fartyg från Paris MoU 

listan, förhoppningsvis kommer bidra till ökad säkerhet under ett längre tidsperspektiv.  

 

Angående dispenser tycker Sveriges Redareförening att det inte skulle vara några 

problem om ett lägre befäl innehar detta, då det tydligt framkommer att befälhavaren har 

det yttersta ansvaret oavsett om det är en lots eller ett befäl ombord som innehar den 

specialkompetensen (Lindgren & Carlsson, 2008). 

För att få en tillfredsställande och utvecklande lotsverksamhet borde man se till 

helheten, och inte bara till vad lotsar kan tillföra. Detta kan ske genom en utveckling och 

bättre utmärkta farleder samt utnyttjande av tekniska hjälpmedel och en ökad 

övervakning och ökad kommunikation mellan fartyg och VTS, skriver Lindgren & 

Carlsson (2008). 

 

3.6 Sveriges Hamnars delbetänkande på Lotsa Rätt 

Den 9:e april 2008 skickade Sveriges Hamnar ett utlåtande (Klingström, 2008) till 

näringsdepartementet angående utredningen Lotsa Rätt (Bjelfvenstam, 2007). Sveriges 

Hamnar har varit en del i referensgruppen som ingått i utredningen och de anser att deras 

synpunkter under utredningens gång har behandlats och bearbetats av Bjelfvenstam. 
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I sitt utlåtande tycker Sveriges Hamnar att det är bra att försöka utveckla och förändra 

lotsningsverksamheten så att den blir flexiblare och på det sättet anpassas bättre till 

marknadens behov, skriver Klingström (2008). De tycker att man ska utnyttja den 

framskridande tekniken, men givetvis får inte säkerheten på något sätt äventyras. Att en 

landbaserad lotsning i framtiden skulle ersätta dagens system ser de som en omöjlighet. 

Klingström (2008) skriver att Sveriges Hamnar anser att det ibland krävs att befälen 

ombord och lotsen står i direkt kontakt med varandra, vilket bara går när båda är 

ombord. Dagens system kan dock effektiviseras och få ett bra komplement genom denna 

nya form av lotsning. 

 

Sveriges Hamnar ställer sig bakom förslaget om att lotsplikt ska anpassas efter den risk 

som fartyget utgör i sin framfart och inte som idag av fartygets storlek, även hänsyn 

borde tas till utrustning, konstruktion och last på fartyget, skriver Klingström (2008). De 

ser det som positivt att man inför lotsplikt på de fartyg som är svartlistade på Paris MoU 

listan. Dagens system med generell lotsdispens tycker Sveriges Hamnar borde förändras 

precis så som Bjelfvenstam (2007) föreslår, att det ska gälla enstaka eller några specifika 

farleder. Däremot tycker de inte att fartyg ska få segla på någon annans lotsdispens än 

befälhavarens, detta för att det skulle bli en omvänd hierarki i områden med lotsplikt, 

vilket kan skapa förvirring i vem som har ansvaret, skriver Klingström (2008). 

 

3.7 Rapport förstudie ”Lotsa från Land” 

Det har gjorts en förstudie på Chalmers tekniska högskola, på uppdrag av Sjöfartsverket, 

med syftet att få fram en form för utarbetandet av landbaserad lotsning. Man vill få mer 

kunskap och rätt förutsättningar för att kunna utföra lotsning från land. Förstudien ska 

även beskriva hur man kan göra experiment, simuleringar och alternativt försök i full 

skala.  

 

I rapporten jämförs sjöfarten med flyget men hittar viktiga skillnader då man inte med 

blotta ögat kan se om man kan ta sig fram i den planerade färdriktningen på ett fartyg, 

vilket man kan i luften och på vägarna (Lützhöft, 2008). 
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Studien utfördes genom fokusgruppintervjuer och referensgruppsmöte där alla som var 

med skulle få en chans att framföra sin åsikt. De som deltog var bland annat lotsar, 

representanter från Sjöfartsverket, före detta lotsar, aktiva sjöbefäl och VTS-operatörer.  

 

Lützhöft (2008) tar upp att vissa hävdar att landbaserad lotsning redan finns på flera håll, 

men har inte hittat några exempel på empiriska undersökningar av fenomenet. Det finns 

ställen då man vid dåligt väder flyttar in bordningspunkten och guidar fartygen med 

hjälp av VHF-kommunikation, men där ingen ytterligare ny teknik har använts för att 

förhöja säkerheten. Lützhöft (2008) påpekar dock i rapporten, att om det går att guida in 

med hjälp av VHF-kommunikation vid dåligt väder och dåliga förutsättningar, borde det 

även fungera vid bättre väder. Försök med landbaserad lotsning ska ha skett i Kvitsøy, 

Norge men något bevis för att en sådan studie har genomförts har de dock inte hittat, 

skriver Lützhöft (2008).  

 

Lützhöft (2008) skriver att det som framgick av intervjuresultaten var att många tyckte 

att kontakten mellan lots och befälhavare var en av de viktigaste förutsättningarna för att 

genomföra en säker lotsning. Säkerheten ansågs som det absolut största målet med 

lotsningsverksamheten. Andra åsikter som framkom var att lotsen som kommer ombord 

skapar sig en objektiv och neutral bild av fartyget och dess status. De ansåg även att det 

finns en misstro mot VTSen ifrån fartygen, man betvivlar deras kompetens, skriver 

Lützhöft (2008) i sin rapport. Intervjudeltagarna påpekade även att det finns mycket 

”tyst” kunskap hos lotsarna, vilket är väldigt svårt att förmedla med ord, man pratar om 

farledskultur och hur saker och ting brukar ske i den farleden. Detta är något som krävs 

att man lär sig genom att utöka sin erfarenhet. Ett annat problem som Lützhöft (2008) 

skriver om, är att förmedla erfarenhet från en central i land då det finns 

kommunikationsproblem över radio. Där används det olika språk och man anpassar 

språket efter mottagaren beroende på hur duktig man anser att mottagaren är på språket. 

Detta anser intervjudeltagarna i förstudien dock kunna lösas med standardiserade 

kommunikations- och utbildningsrutiner.  

Lützhöft (2008) föreslår att man borde ta hjälp av bland annat Försvarsmakten, då de har 

stor vana och erfarenhet av att leda från en ledningscentral.  
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I rapporten föreslås att frågan om landbaserad lotsning bör utredas ytterligare och det 

finns frågor som behöver besvaras innan det kan bli verklighet, skriver Lützhöft (2008). 

Hon föreslår att man ska starta simuleringar med ökande svårighetsgrad. Därefter bör det 

utvärderas, och om försöken visar sig vara positiva kan man fortsätta med riktiga fartyg i 

farleder.  

 

3.8 Åsikter i media angående utredningarna om landbaserad 

lotsning. 

Flera olika tidningar har skrivit om landbaserad lotsning, flera olika infallsvinklar har 

behandlats. Nedan följer ett urval av dessa.  

 

I Svensk sjöfartstidning på ledaresidan kunde man bland annat läsa om att lotsarna fick 

väldigt mycket utrymme i media, och de var väldigt negativa till förslaget om 

landbaserad lotsning. Detta gjorde att det var lätt att tro att rapporten enbart handlade om 

landbaserad lotsning (Nilsson, 2008).  

VTS-personalen i Luleå är skeptiska till att kunna styra trafiken från deras skärmar, ifall 

det händer något med tekniken har man tappat kontrollen helt (Rensfeldt Larsson, 2008).  

 

Ett av uttalanden från lotsarna, Lars-Eric Collin, publicerades av Svenska Dagbladet 

(2007) enligt följande:  

 

”Vi förstår inte hur man tänker. Tyvärr så har man inte förstått att sätta värde på 

vår stora kunskapsbank”(Lars-Eric Collin).  

 

Svenska Dagbladet skriver vidare att infrastrukturministern anser att målet med 

lotsningsverksamheten ska vara att den är modern och har höga krav på god sjösäkerhet. 

  

I Nya Wermlands-Tidningen tyckte man att en modernisering av lotsning och framför 

allt att den blir effektivare och riskbedöms kommer leda till en stimulering av trafiken på 
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Vänern och utefter kusten. De tycker samtidigt att det är tråkigt att alla argument för 

landbaserad lotsning ska drunkna i den massiva negativa kritik som lotsarna framhäver 

(Nya Wermlands-Tidningen, 2008). 
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4 RESULTAT 

Under det här kapitlet har vi samlat och kategoriserat innehållet av våra intervjuer för 

att det ska bli överskådligt och tydligt vad deltagarna i undersökningen har för åsikter 

kring landbaserad lotsning. Detta för att se om det finns några gemensamma nämnare 

eller om åsikterna går isär inom gruppen. Vi har kategoriserat upp resultatet av 

åsikterna mellan möjligheter och begränsningar med dagens lotsningssystem i 

förhållande till landbaserad lotsning.  

4.1 Dagens lotsningssystem 

Vi har valt att indela resultatet angående dagens lotsningssystem i två kategorier, 

nämligen möjligheter och begränsningar.  

4.1.1 Möjligheter 

De olika intervjuobjekten tyckte att dagens lotsningssystem fungerar och fyller sin 

funktion på ett relativt bra sätt.  Den absolut största fördelen är att lotsen får komma 

ombord och på detta sätt få en bra uppfattning av fartygets rörelse med hjälp av sina 

egna sinnen. Det är även ett stort plus att man även får se fartygets kondition och hur 

besättningen arbetar och uppfattar olika moment.  

 

När lotsen kommer ombord känner han direkt om han lätt blir en del av bryggteamet, på 

så sätt upptäcker han tidigt om det finns ett välfungerande bridge team management 

ombord, säger de som har stora lotserfarenheter i gruppen. 

 

Lotsförbundets representant tycker att dagens system har ett högt säkerhetstänk och att 

lotsarna besitter en oerhört stor kunskap om navigering i de svenska farvattnen, något 

som tar tid att bygga upp. Även många av dagens besättningar är trötta och utmattade, 

och därför behöver ett avlastningsstöd. Det är något som måste tas med i beräkningarna 

trots att det egentligen inte är en del av lotsens arbetsuppgifter säger både AA och DD.  

 

Idag har Sverige en lotskår som är väl anpassad till verksamheten, de utför ca 40 000 

lotsningar/år med 220 stycken lotsar, säger CC. Vid ett eventuellt införande av ett 
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system med landbaserad lotsning kommer troligtvis vanliga lotsningar att sjunka en del. 

Personal kommer dock att behöva bemanna olika centraler i land i stället, vilket gör att 

kårens storlek troligtvis kommer förbli densamma säger CC.   

Några tycker att VTS-systemet fyller en viktig funktion och ger framförallt den 

framförhållning i fartygstrafiken som lotsar ombord har svårt att ta del av på annat sätt. 

4.1.2 Begränsningar 

En begränsning med dagens lotsningssystem är problemet med att kunna bibehålla en 

säker arbetsmiljö för lotsarna, främst vid embarkering och debarkering av fartyg. Risken 

är framförallt störst i öppen sjö eller vid lite sämre väder tycker en klar majoritet av 

intervjudeltagarna. Vid för dåliga väderförhållanden kan fartyg bli tvungna att vänta 

med att gå in för att inte riskera lotsens säkerhet.  Trots detta är Sverige väldigt förskonat 

mot allvarligare olyckor vid detta moment, medan 2008 var ett mörkt år i världen då det 

skedde ovanligt många olyckor med tragisk utgång säger CC med liknande påståenden 

från några av de andra. Han berättar att det undersöks om helikopter kan vara ett 

alternativ vid bordning av fartyg i dåligt väder, men detta medför också en risk, speciellt 

vid dåligt väder då behovet av denna typ av bordning är som störst.  

 

Ett annat problem som AA ser med dagens lotsningssystem är att om flera fartyg 

kommer samtidigt så finns det en risk att de behöver avvakta för att få en tillgänglig lots 

innan de kan få komma in. Detta gör att den servicenivå som de vill upprätthålla inte 

alltid går att uppfylla.  

 

Majoriteten av de intervjuade tycker att dagens fasta gräns för lotsplikt är fel och inte 

helt förenligt med sjösäkerheten, detta medför att fartyg som utgör en större 

säkerhetsrisk kan falla igenom och undgå lotsplikten. Dock ställer sig flera bakom att 

utgångspunkten för lotsplikt fortsättningsvis ska vara satt till fartyg över 70 m i längd. 

På något sätt borde man kunna få till en flexiblare gräns som leder till effektivare 

hantering av fartyg samt framförallt att man får en högre eller minst lika hög 

sjösäkerhetsnivå är de flesta överens om.   
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CC har ett förslag på hur han anser att lotsplikten ska förändras, framförallt i områden 

där man valt att ha en nivå idag på 90m långa fartyg som gräns för lotsplikt. Istället 

menar han att alla fartyg inom spannet 70 – 110m får göra tre resor med lots, dessa 

lotsningar skulle vara så kallade informationsresor. Under dessa resor skulle lotsen hinna 

bilda sig en uppfattning om hur fartygets befäl hanterar och framför sitt fartyg. Om det 

sker på ett tillfredsställande sätt, skulle de få ett tillstånd att få framföra fartyget i 

fortsättningen utan lots ombord, allt detta utan att göra någon form av test eller kontroll. 

Alla fartyg över 110 m anser han dock ska ta farledstillstånd på samma sätt som idag, 

om de vill segla utan lots. 

 

Att man idag har möjlighet att ta farledstillstånd efter enbart två resor i en farled tycker 

DD är alldeles för lite och risken är att man inte lärt sig allt som krävs för att säkert 

kunna framföra sitt fartyg i alla väder. Samtidigt säger han att det inte är något stort 

problem idag, tack vare ansvarstagande befäl.  

 

Generell lotsdispens tycker majoriteten att man ska avskaffa och att det inte alls är 

förenligt med ett högt sjösäkerhetstänkande.  

 

AA tycker att man borde införa engelska som enda farledsspråk. Detta för att öka 

säkerheten genom att man minskar risken för enkla missförstånd som kan uppstå vid 

blandat språkbruk mellan svenska och engelska. Han har goda erfarenheter från ett 

sådant införande i Vänern och tycker att det borde vara så runt hela kusten. Dock har det 

framkommit under intervjuerna att flera fartyg har besättningar med väldigt begränsad 

kunskap i det engelska språket. 

 

En annan begränsning som framförallt AA påpekar, är att under lotsningar med långa 

partier av lättnavigerade vatten är lotsen onödig och kunde lätt ersättas med någon annan 

form av övervakning om detta hade varit tillgängligt, även för att öka tillgängligheten 

bland lotsarna. 
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BB tycker att hamnar med lång lotssträcka missgynnas av dagens lotssystem, detta 

särskilt för att lotsavgiften är baserad på hur lång tid lotsningen tar. I kombination med 

påtvingat lotskrav gör det att dessa hamnar får en sämre konkurrenskraft.  Han tycker 

även att alla fartyg oavsett storlek borde ha samma lotsavgift eftersom den faktiska 

kostnaden är densamma.  

 

4.2 Landbaserad lotsning 

Även resultatet rörande landbaserad lotsning har vi valt att dela in i kategorierna 

möjligheter och begränsningar, för att förtydliga och förenkla en jämförelse med dagens 

system. 

4.2.1 Möjligheter 

De åsikter som framkom under intervjuerna var bland annat att någon form av 

landbaserad lotsning, i vissa fall och på vissa platser, kunde användas för att flytta in 

bordningspunkten för lotsen. En av de intervjuade anser att detta skulle höja säkerheten 

och minska riskerna för lotsarna. CC instämmer i att säkerheten för lotsarna skulle öka 

men även att miljön skulle dra nytta av minskade lotsbåtstransporter, samt att 

kostnaderna skulle minska.  

Att kostnaderna skulle minska är något som även BB anser och ser detta som en stor 

anledning till att införa landbaserad lotsning. Han uppskattar att lotsningskostnaden 

skulle bli cirka två tredjedelar mindre. Det här ser BB som ett sätt att få ner kostnader 

för sjöfarten och få svenska hamnar att bli mer attraktiva. Två av de tillfrågade tycker att 

ett fartyg med modern utrustning och duktig besättning mycket väl skulle kunna 

använda sig av landbaserad lotsning. Dock påpekar en av de intervjuade att de fartyg 

med mest modern utrustning oftast är färjor och att de redan har tagit lotsdispens för sina 

hamnar. Därmed skulle landbaserad lotsning inte få någon stor genomslagskraft.   

 

Åsikterna om var någon form av landbaserad lotsning skulle kunna tillämpas, skiljde sig 

bland de intervjuade, men det skulle inte vara i några svårare passager. DD tyckte att det 

i teorin skulle vara möjligt att utföra långlots från en central i land, men att det skulle bli 
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väldigt dyrt att investera i, och upprätthålla ett heltäckande system. Han ställde sig 

frågande till vem som skulle ha intresse i att betala för det.  

AA ansåg att i enklare farleder, där det nu är lotsplikt, skulle vara möjligt att guida 

fartygen från land, till exempel Kalmarsund och de större delarna av Vänern.  

BB såg inga större hinder för att landbaserad lotsning skulle kunna införas och på så vis 

skulle inte sjölots behövas. Han menar att det istället kommer ombord en hamnlots som 

hjälper till att manövrera in fartyget till kaj, i de fall där det anses nödvändigt. Detta 

under förutsättning att det är gynnsamma väderförhållanden. 

 

Förslaget om att VTS-stationerna skulle få utökad befogenhet anser bland annat CC 

skulle kunna bli positivt under förutsättning att personalen får bättre utrustning och 

framförallt utbildning. Lotsförbundets representant, DD, och CC anser att skulle krävas 

fullständig radartäckning över området eftersom AIS inte skulle vara tillräckligt, 

eftersom samtliga fartyg inte behöver ha AIS, eller att den inte alltid fungerar helt 

tillfredställande. Deras befogenheter skulle också vara tvungna att vara väldigt tydliga 

då det annars finns en risk att lotsrollen och dess ansvar åsidosätts.  

4.2.2 Begränsningar 

Samtliga intervjuade har berättat om problematiken att manövrera ett fartyg till kaj från 

någon annan plats än fartygets brygga. DD påpekar att Lotsförbundets åsikt är att 

definitionen av en lots inte kan vara något annat än en person som faktiskt är ombord. 

Allt annat bör därmed inte få kallas lots. Man mister även den personliga upplevelse som 

lotsen får av fartygets rörelse, till exempel känsla för hur strömmar sätter vid olika 

tidpunkter. DD menar att all information som en lots i land skulle kunna få på en skärm 

är baserat på gamla uppgifter oavsett vilken utrustning det handlar om. Han säger också 

att upplevelsen man får i verkligheten skiljer sig från den man kan uppleva framför en 

skärm. 

Han påpekar också att man måste ha flera oberoende system. CC anser att en 

förutsättning för landbaserad lotsning är att man minst har radartäckning plus AIS samt 

att alla övriga tillgängliga hjälpmedel ska användas.  
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Anledningen till att andra parter, exempelvis Sveriges Redareförening, är mer positiva 

till landbaserad lotsning än vad lotsarna är, anser DD bero på en större tilltro till ny 

utrustning. Dessutom tror han att de är positiva på grund av att de kan se en minskad 

kostnad i samband med lotsning. AA påpekar även att utrustningen på många fartyg är 

mycket dålig.  

 

Flera av de intervjuade har påpekat att en av de största begränsningarna med sjöfarten i 

allmänhet och landbaserad lotsning i synnerhet, är att kvaliteten på dagens sjömän är 

ständigt sjunkande. Detta tror de bland annat beror på befälsbristen, vilken gör att 

befälen blir uppmönstrade alldeles för snabbt utan att de har den erfarenhet som 

egentligen krävs för att hantera sitt fartyg, vid till exempel manövrering. Den bristande 

kunskapen i att hantera sitt fartyg resulterar i att det skulle vara ännu svårare att lotsa in 

ett fartyg från land.  

 

Ett annat problem som tas upp av en majoritet av de intervjuade, är den bristande 

kunskapen i engelska. Detta medför kommunikationsproblem redan med dagens 

lotsningssystem och anses bli ytterligare förvärrat om man med hjälp av 

radiokommunikation ska försöka guida och lotsa in ett fartyg där befälet har stora 

problem med språket.  

 

Tre av fyra intervjuade har också svårigheter att se att det skulle bli några ekonomiska 

vinster med att införa landbaserad lotsning. AA menar att lotsarna mer eller mindre 

skulle vara tvungna att vara i beredskap på lotsstationen till skillnad mot i dagsläget då 

de är standby i hemmet. Han säger också att det ändå skulle krävas en lots per fartyg och 

därmed är vinsten inte så stor. En av de intervjuade säger att det fortfarande måste 

tillhandahållas en vanlig lots, åtminstone för att hjälpa till att manövrera fartyget till kaj. 

CC anser att det kan ske vissa ekonomiska vinster i och med att bordningspunkten 

flyttas in, men att man måste lägga till ett helt nytt system, vilket är kostsamt, utan att 

man för den sakens skull kan ta bort det gamla systemet.  
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AA tycker att jämförelsen mellan fartyg och flygplan som gjorts i media är felaktig på 

grund av allt för stora skillnader mellan transportsätten. I jämförelsen påpekar man att 

flygplan klarar sig mycket bra med deras form av ”landbaserad lotsning”. Han anser att 

flyget har bättre utbildnings- och språkstandard samt att flyget inte har några 

valmöjligheter att ta ombord en lots inför landningen utan är tvungen att använda 

”landbaserad lotsning” i form av flygledning.  

 

Utformandet av systemet för landbaserad lotsning står också inför svårigheter, anser 

samtliga intervjuade. CC anser att under en eventuell test- och försöksverksamhet skulle 

arbetsbelastningen för landets lotsar bli mycket hög. Detta på grund av att det idag finns 

en balans mellan hur många lotsar som finns och antalet lotsningar per år i Sverige. Vid 

en försöksverksamhet kommer lotsar att tas i anspråk, både iland och ombord på 

fartygen.  

AA varnar för att det i långa loppet kan leda till ett underskott på utbildade 

ombordlotsar. Anledningen menar han är att lotsar i större utsträckning kommer jobba 

från land och mister sina färdigheter som ombordlots. Vänder trenden plötsligt så att fler 

fartyg börjar använda ombordlots igen, kan lotskåren få problem att täcka efterfrågan på 

grund av lotsarnas långa utbildningstid. Det kan därför ta lång tid att återgå till ett 

heltäckande ombordlotssystem.  

En annan svårighet är att det måste sättas kravgränser för vilka fartyg som ska få 

använda landbaserad lotsning, det anser både DD och BB. BB ser det problemet som 

överkomligt i större utsträckning än DD.    

 

Slutligen anser AA att det kan uppkomma problem med ansvarsfördelningen ombord, 

eftersom lotsen i dagsläget endast är rådgivande. Han har svårt att se hur man ska lösa 

problemet, men tycker att den landbaserade lotsens ord kan behöva bli mer 

orderliknande för att minska risken för missförstånd, men i slutändan är det ändå 

skepparen som är ansvarig.   
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5 ANALYS 

Under det här kapitlet analyserar vi resultatet från intervjuerna och redovisar likheter 

och skillnader i relation till den information som framkommit i 

litteraturgenomgång/teori-kapitlet. 

5.1 Resultatanalys 

Resultatet som vi har fått fram genom våra intervjuer har gett en samlad bild av 

åsikterna kring landbaserad lotsning. Vi har kommit fram till att det finns gemensamma 

nämnare, men även skillnader gentemot vad som tidigare har framkommit i rapporter, 

utredningar, remissvar, pressmeddelanden och tidningsartiklar.  

 

Ett exempel på skillnad, är att i rapporten Uppdrag avseende ny teknik för lotsning 

(Grundevik & Wilske, 2007) anser man att en ändrad uppdateringstakt av AIS skulle 

bidra med tillräcklig information för att kunna utföra landbaserad lotsning. En majoritet 

av deltagarna i vår undersökning anser emellertid att det inte är tillräckligt. De anser att 

radartäckning är nödvändigt på grund av att kravet på AIS inte omfattar samtliga fartyg. 

Även om radartäckning finns, påpekar de att uppgifterna man får presenterat i en central 

i land, oavsett teknik, alltid är baserad på historiska uppgifter, det vill säga att det finns 

en fördröjning i systemet.  

 

Många anser att lotsning även innefattar manövrering av fartyget. När lotsning sker i 

trånga farvatten är en majoritet överens om att det är stora svårigheter att styra fartyg 

från en central i land med dagens tekniska lösningar, då de anser att man endast ombord 

får tillräckligt med information för att kunna manövrera.  

I sjöfartsverkets remissvar skriver de att det finns problem med informationsutbudet 

mellan en central i land och fartyget. 

 

”Idag saknas en konceptuell lösning för hur information ska kunna överföras mellan 

fartyg och en central i land för att på ett bra sätt efterlikna förhållandet mellan lots och 

befäl på en fartygsbrygga.” (Selen & Gelin, 2008, s.2) 
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I Sjöfartsverkets remissvar på utredningen Lotsa Rätt (Selen & Gelin, 2008) säger de att 

den ekonomiska vinsten av ett införande av landbaserad lotsning skulle vara mycket 

begränsad, vilket även är tre av de fyra tillfrågades uppfattning. Några tror bland annat 

att personalstyrkan kommer att förbli intakt. De menar även att det är dyrt att investera i, 

och upprätthålla ett heltäckande system för landbaserad lotsning. En av de tillfrågade 

tror dock att kostnaden för lotsning kommer att sjunka radikalt, då han anser att lots 

ombord är ett föråldrat system och att landbaserad lotsning därmed är ett steg i 

effektivisering och teknikutveckling.  

 

En förändrad gräns för lotsplikt med syftet att skapa en mer riskbaserad gräns för vem 

som ska ta lots, eftersträvas av i stort sett av alla inblandade parter, vare sig det 

diskuteras i utredningar, remissvar eller intervjuer. Hur förändringen ska ske skiljer sig 

däremot, men samtliga är för en modernisering som är baserad på sjösäkerheten och inte 

som idag, en statisk gräns. Grundevik (2007) föreslår i sin utredning att gränsen för 

lotsplikt skulle bli mer flytande i kombination med ett införande av landbaserad lotsning, 

i jämförelse med våra intervjudeltagare som gärna ser en förändrad lotspliktsgräns för 

dagens ombordlotsning, utan införande av nya system.   

 

Embarkerings- och debarkeringsrisken vid lotsning är något som inte har belysts i 

utredningarna, men något som samtliga intervjuade med lotserfarenhet har påpekat 

skulle kunna minskas med hjälp av landbaserad lotsning. Om det vid ett införande av 

landbaserad lotsning innebär att bordningspunkten flyttas till mer väderskyddade platser, 

anser de att det är främst på detta sätt som de kan se positiva effekter av införandet, men 

att det inte skulle främja annat än lotsarnas arbetsmiljö.  

Lotsarna skulle välkomna en minskad risk vid embarkering och debarkering, men inte på 

bekostnad av minskad lotsningskvalitet, vilket de anser att ett införande av landbaserad 

lotsning skulle innebära.  

 

Det har även framkommit under flera av intervjuerna påpekanden om att kvaliteten på 

dagens sjömän är ständigt sjunkande då de inte har kompetens nog att hantera sitt fartyg. 

Det påpekas att lotsen ombord därmed blir ett ovärderligt stöd till befälhavaren. Denna 



 33 

trend, med sjunkande kvalitet på sjömän har inte diskuterats i någon utredning rörande 

landbaserad lotsning.  
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6 DISKUSSION 

Under det här kapitlet diskuterar vi hur vår undersökning har utförts. Vi diskuterar om 

resultatet är tillförlitligt och om man borde gjort undersökningen med någon annan 

metod eller tillvägagångssätt. Vi redovisar också en diskussion kring det framkomna 

resultatet och dess analys. 

6.1 Metoddiskussion 

Vi bedömer att vårt tillvägagångssätt med en fenomenografisk undersökning har varit 

relevant eftersom vi har fått fram ett resultat som framhäver möjligheter och 

begränsningar kring fenomenet landbaserad lotsning. Vi gjorde en kvalitativ 

undersökning med intervjuer och öppna frågeställningar med hjälp av intervjuguide 

(Bilaga A). Detta anser vi har bidragit till att vi fått en djupare förståelse än om vi hade 

gjort exempelvis en enkätundersökning. Vi tror att vi har fått tämligen naturliga svar i 

vårt resultat eftersom intervjuerna har skett på en plats som objekten har känt sig trygga 

på. 

Vi kan tänka oss att man kan komplettera dessa individuella intervjuer med en 

gruppintervju där hela urvalsgruppen kunnat debattera och diskutera varför de anser att 

det finns möjligheter och begränsningar med systemen.  

  

”Men det som gör gruppintervjun överlägsen den individuella intervjun är att den kan få fram 

varför människor har en viss åsikt. Under en gruppdiskussion får individen argumentera för sina 

åsikter samtidigt som man kan se hur åsikterna utvecklas under diskussionens gång.” 

(Jacobsen, 2007 s.94)  

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Anledningen till att åsikterna skiljer sig tror vi kan bero på att urvalsgruppens samlade 

erfarenhet av lotsning är väldigt stor och har goda kunskaper i lotsyrkets utförande. Vi 

anser att det eventuellt kan vara svårt för en utomstående utredare att ta hänsyn till alla 



 35 

aspekter inom lotsyrket, samt att se problematiken i att bara tillförlita sig på tekniska och 

fjärrstyrda system. 

Vi förstår lotsarna när de påpekar vikten av att ha flera sorters övervakning för att få ett 

heltäckande system som ger en tillräckligt tydlig bild av situationen. Vi samtycker inte 

med Grundevik & Wilske (2007) om att AIS skulle vara tillräckligt som 

övervakningsmetod, då vi vid flertalet tillfällen uppmärksammat information från AIS, 

som inte stämmer överens med verkligheten, exempelvis fartygets stävriktning.  

Manövrering av ett fartyg ifrån en central i land, anser vi är behäftat med svårigheter vid 

trängre passager då vi tror att det är svårt att detaljstyra ett fartyg från någon annan plats 

än ombord med dagens teknik.  

 

Angående de ekonomiska aspekterna, håller vi med om att kostnaderna för själva 

lotsningen kan komma att minskas vid ett införande av landbaserad lotsning, men att det 

är väldigt dyrt med utveckling, investering och uppbyggnad av sådant system. För att 

lättare få en ekonomisk vinning anser vi att det skulle krävas att man fullständigt går 

över till landbaserad lotsning, och därmed helt tar bort traditionell ombordlots på dessa 

platser. Vi tror att det skulle ta mycket lång tid innan besparingarna ger effekt, om det 

någonsin gör det. 

 

En förändring av lotsplikten är en förutsättning för att någon form av landbaserad 

lotsning över huvudtaget ska kunna bli aktuellt. Vi tycker att gränsen för lotsplikt bör 

vara utformad på sådant sätt att de fartyg som utgör en större risk än andra, blir 

omfattade av lotsplikt. Hur lotsplikten ska vara utformad är svårt att säga, men vi tycker 

att CC hade ett intressant förslag med tre uppkörningar som resulterade i en förenklad 

lotsdispens för de mindre fartygen.   

 

I intervjuerna har det påpekats att en fördel med landbaserad lotsning skulle vara en 

minskad risk vid embarkering och debarkering. Vi tror anledningen till att detta beror på 

att lotsarna har sökt med ljus och lykta för att hitta något positivt med landbaserad 

lotsning, men att det egentligen inte är ett speciellt stort problem för dem, då de har 
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förklarat att de inblandade har högt säkerhetstänk och är väl medvetna om att 

bordningsmomentet innebär en risk. 

 

Något som var oväntat var att flera i urvalsgruppen berättade att de tydligt har märkt av 

en sjunkande kvalitet på många av dagens sjömän, när det gäller manövrering och 

hantering av sitt fartyg. Det här var något som vi var omedvetna om. De intervjuade ser 

detta som en stor begränsning då de ser lotsarna som väldigt värdefulla ombord, 

eftersom befälen inte alltid har tillräckliga kunskaper i att hantera sitt fartyg, utan ibland 

bara lämnar över allt till lotsen. Detta trots att det egentligen inte är en del av lotsens 

tänkta arbetsuppgifter. Vi anser att problemet bör beaktas vid ett eventuellt införande av 

landbaserad lotsning, för att inte äventyra säkerheten. 
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7 SLUTSATS 

Under detta kapitel redovisar vi vår slutsats, där vi berättar vad arbetet kan användas 

till och om vi har besvarat vår frågeställning. Vi beskriver även varför det är viktigt att 

ta hänsyn till lotsarnas synpunkter. Slutligen har vi tagit med vårt förslag till framtida 

forskning 

7.1 Slutsats 

Under arbetets gång har vi fått fram många åsikter från de olika parterna i vår 

urvalsgrupp rörande landbaserad lotsning. Vi tror att resultatet av vårt arbete kan bidra 

till att få en ökad förståelse för vilka möjligheter och begränsningar det kan finnas vid ett 

införande av landbaserad lotsning. Detta är något som vi hoppas att framtida 

beslutsfattare även uppmärksammar vid en framtida förändring av lotsverksamheten och 

lagar som berör den. Vi menar att det finns en risk att man förlorar viktiga delar av en 

väldigt stor samlad kunskapsbank, om man inte tar tillvara på denna genom att beakta 

lotsarnas synvinklar, vid ett utvecklande och moderniserande av lotssystemet.   

 

Det här var frågorna som vi hade för avsikt att besvara under arbetets gång: 

 

 Vad finns det för möjligheter och begränsningar med dagens lotssystem? 

 Vad finns det för möjligheter och begränsningar med landbaserad lotsning? 

 

Vi anser att vi har belyst frågorna väl, samt besvarat och diskuterat dem på ett relevant 

sätt. Resultatet har uppbringat en hel del förväntade åsikter men det har även 

framkommit en del nya uppslag. Urvalsgruppen har framför allt med lätthet kunnat se 

begränsningar vid ett eventuellt införande av landbaserad lotsning. Detta är något vi tror 

kan vara en förväntad reaktion på förändringar, men att det samtidigt finns substans i 

denna reaktion, då förslaget kan anses som kontroversiellt.  

 

Slutligen anser vi att det är ekonomiskt viktigt att Sverige har en väl fungerande 

infrastruktur, där lotsningsverksamhet är en betydelsefull del. Denna verksamhet är en 
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vital pusselbit som borde få alla förutsättningar för att kunna utvecklas med målet att 

främja sjösäkerheten och miljön, och samtidigt gynna det svenska företagandet. En väl 

fungerande infrastruktur är en förutsättning för att göra Sverige attraktivt och 

konkurrenskraftigt, och även för att utvecklas som land och sjöfartsnation.  

 

7.2 Förslag till framtida forskning 

Vi tycker att med hjälp av det vår undersökning har fått fram, skulle vara intressant att 

intervjua den grupp som vi inte har intervjuat, men som i allra högsta grad besitter 

kunskap och har åsikter om fartyg och dess framförande, nämligen aktiva fartygsbefäl. 

Detta skulle kunna bli ett komplement till detta arbete.  

 

Framtida simuleringar och testförsök med landbaserad lotsning är något som ser vi som 

positivt. Förhoppningsvis kan man utröna positiva element som kan leda till förbättring 

och utveckling av lotsverksamheten, såväl ekonomiskt som säkerhetsmässigt.  
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9 BILAGOR 

9.1 Bilaga A, Intervjuguide 

Introduktion 

 Vem man är 

 Bakgrund 

 Syfte 

 Hur vi ska använda informationen 

 Några frågor om själva intervjun 

Teman 

Dagens system 

 Allmänt 

 Fördelar/Begränsningar 

 Säkerhet – riskmoment 

 VTS 

Landbaserad lotsning 

 Allmän åsikt 

 När, var, hur  

Krav för lots – gräns – bordningsplats? 

 Teknik 

 Effektivare lotsning, (lotsning för de behövande) 

 Europa 

 Navigeringsassistans 

Sammanfattningsvis fördelar/nackdelar 

Övriga synpunkter  

Andra att intervjua 
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Förslag på frågor: 

 Är landbaserad lotsning möjlig att i någon form genomföra?  

 Kan förslaget om landbaserad lotsning anses som något positivt?  

 Säkerhet? Arbetsmiljö (embarkering) / lotsningssäkerhet 

 Räcker de tekniska förutsättningarna för att vägleda att ett fartyg in till en hamn?  

 Är dagens system för lotsning förlegat?  

 När ska det kunna tillämpas?  

 Fördelar med att slippa momentet att åka ut till fartyget?  

 Förändringar av lotskårens storlek?  

 Försvinner kompetensen?  

 Jämförelse fartyg/flyg?  


