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Abstrakt  

 

Syftet med denna studie är att granska hur man som nautiker skall framföra sitt fartyg med hänsyn tagen 

till säkerheten och sjövägsreglerna i en korsande situation där ett väjningsskyldigt fartyg inte väjer. Vi 

genomförde en fallstudie bestående av en simulatorövning för ovetande styrmän och semistrukturerade 

intervjuer med nautiker från Stena Line, Scandlines och Wallenius. Genom att testa 

intervjurespondenternas lösningar i fartygssimulatorn på Sjöbefälsskolan i Kalmar kom vi fram till för- och 

nackdelar med olika sätt att agera. Vi har fått en ökad förståelse för hur sjövägsreglerna bör tillämpas i 

korsande situationer som vi vill att läsaren ska kunna tillgodogöra sig genom att läsa vårt arbete. 

Styrmännen som intervjuades berättade att de upplever att det är vanligt med fartyg som inte följer 

sjövägsreglerna.  
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Abstract  

 

The purpose of this study is to examine how a Navigating Officer should pilot his vessel safely while taking 

the Collision Regulations (COLREGs) into account whilst in a crossing situation in which a give-way vessel 

does not give way. We have examined how these situations can be solved by obtaining qualitative data 

from semi-structured interviews with Navigating Officers from Stena Line, Scandlines and Wallenius. All the 

officers whom we have interviewed told us that, in their experience, it is common to meet a ship that does 

not follow the COLREGs. By putting our respondents’ solutions to the test in the ship simulator at Kalmar 

Maritime Academy we were able to conclude the pros and cons of different approaches to the problem 

arising in a crossing situation when a give-way vessel coming from port does not give way. Through this 

process we (the writers) have gained a better understanding as to how the COLREGS should be applied in 

crossing situations and we hope that all readers can assimilate this knowledge by reading our thesis. 
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Förord 

 
Denna studie genomfördes av två studenter på treåriga Sjökaptensprogrammet vid Sjöbefälshögskolan i 

Kalmar. Som vaktgående matroser på bryggan har vi observerat att väjningsskyldiga fartyg inte alltid håller 

undan. Ibland har det uppstått farliga närsituationer. Vi har även noterat att dessa situationer har lösts på 

en mängd olika sätt, vilket gav oss idén att försöka ta reda på vad man bör tänka på och hur man lämpligast 

agerar i dessa situationer. Detta arbete riktar sig till studenter och aktivt sjöfolk som vill fördjupa sig i 

problematiken med väjningsskyldiga fartyg som inte väjer. 

 

Vi vill tacka vår handledare Robert Fredriksson för att ha hjälpt oss med våra simulatorförsök utanför sin 

ordinarie arbetstid och Fredrik Hjorth som med stort tålamod har hjälpt oss med metodbiten. Vi vill också 

tacka Scandlines och Stena Line för att ha låtit oss komma ombord på deras fartyg, samt nautikerna 

ombord som tog sig tid att låta oss intervjua dem. Stort tack även till Jan Nilsson som ställde upp på 

intervju och gav goda råd inför våra intervjuer ombord. 

 



 

 
 

Definitioner och förkortningar. 

 

AIS 

Automatic Identification System. Identifieringssystem för fartyg. 

ARPA 

Automatic Radar Plotting Aid. Ett tillägg till RADAR som plottar fartyg, bojar eller andra 

objekt. 

BCR  

Bow Cross Range. Avståndet då ett fartyg passerar ett annats kurslinje. 

CPA  

Closest Point Of Approach. Det förutspådda närmaste avståndet som två fartyg kommer 

varandra om de håller kurs och fart. 

ECDIS 

Electronic Chart Display and Information System. Elektroniskt sjökort. 

FGV 

Fart genom vatten. 

FHKF  

Fartyg som skall hålla kurs och fart. (Enligt regel 17) 

FÖG 

Fart över grund. 

Girradie 

Radien av den cirkel som uppstår då fartyget girar. 

Girhastighet 

Hur snabbt ett fartyg girar uttryckt i grader/minut. 

GPS 

Global Positioning System. Satellitbaserat navigeringssystem som talar om din nuvarande 

position i LAT/LONG. 

IMO 

International Maritime Organisation. 

FN-organ med ansvar för sjösäkerhet och förhindrandet av föroreningar från fartyg 

Kabel 

1 Kabellängd= 185,2 meter. 
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KGV 

Kurs genom vatten. 

KÖG 

Kurs över grund. 

MARS 

Mariners Alerting And Reporting Scheme. Ett rapporteringssystem som hanteras av The 

Nautical Institute. 

NM 

Nautisk Mil, 1852 meter. 

Nautiker  

Befattningarna styrmän, överstyrmän eller befälhavare. 

OFFCENTER 

En funktion i RADAR som innebär att man flyttar sitt eget fartyg på skärmen, (jämför med 

standard som  innebär att det egna fartyget är centrerat i mitten av Radarskärmen. 

PPI 

Plan Position Indicator. Radarskärmen. 

Regel 15 

Skärande kurser. Behandlar vilket fartyg, vid skärande kurser och då kollisionsrisk föreligger, 

som är skyldigt att vidta åtgärd. 

Regel 16 

Fartyg som skall hålla undan. Beskriver hur åtgärd för att undvika kollision bör utföras 

Regel 17 

Fartyg som skall hålla kurs och fart. Avser skyldigheterna för det fartyg som inte är 

väjningsskyldigt. Den innebär i korthet att inledningsvis skall ett fartyg på kollisionskurs med 

ett väjningsskyldigt fartyg hålla sin kurs och fart. Om det senare står klart att det 

väjningsskyldiga fartyget inte kommer att väja, får det icke väjningsskyldiga fartyget lov att 

agera. Vidare skall det icke väjningsskyldiga fartyget agera när det står klart att en kollision 

inte kan undvikas om han själv inte gör någonting.   

RO-RO Fartyg 

ROLL ON – ROLL OFF. Fartyg som går med rullande last i form av trailers, bilar och 

liknande. 

Sjövägsreglerna/Colregs 

International Regulations for Preventing Collisions at Sea, den IMO-konvention bestående av 

en uppsättning regler som reglerar fartygs skyldigheter vad gäller undvikande av kollisioner. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fartyg


 

 
 

Situationer med skärande kurser 

När två fartygs kurser skär varandra så att det innebär risk för kollision. 

TCPA 

Time To Closest Point Of Approach. Tid till Closest Point of Approach, alltså hur lång tid 

som återstår innan två fartyg befinner sig vid det förutspådda närmaste avståndet i förhållande 

till varandra om bägge fartygen behåller kurs och fart. 

TSS 

Traffic Separation Scheme. Trafiksepareringssystem för fartyg. 

VHF 

Very High Frequency Radio. Vanligt förekommande radio i fartyg, antingen handhållna eller 

stationära. 

VRM 

Variable Range Marker, en avståndsring i RADAR. 
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1  Introduktion 

 

 

Kollision mellan tankfartyget Gotland Carolina och Containerfartyget Conti Harmony. 

19 april 2008 kolliderade Tankfartyget Gotland Carolina (53 164 TDW) och Containerfartyget Conti Harmony 

(38 400 TDW) utanför Persiska Viken. Det var god sikt, båda bryggorna var bemannade men saknade utkik. 

Ombord på Gotland Carolina observerades Conti Harmony första gången visuellt på nära håll om styrbord. 

Gotland Carolina girade babord men giren var otillräcklig för att hindra kollision. Ombord på Conti Harmony 

hade Gotland Carolina observerats första gången på ca 8 NM. Man förväntade sig att Gotland Carolina skulle 

väja. Strax innan kollisionen girade man styrbord. Fartygen kolliderade vilket resulterade i skador ovanför 

vattenlinjen på Conti Harmonys babords låring likaså på Gotland Carolinas styrbords låring.
1
 

 

 

 

1.1  Inledning 

 

 

Utdraget ovan från danska sjöfartsverkets (Søfartsstyrelsen) olycksrapport visar hur illa det 

kan gå om fartyg inte följer sjövägsreglerna. Olyckan kunde ha undvikits om Conti Harmony 

som skulle hålla kurs och fart hade företagit en åtgärd i tid enligt regel 17. Om man väljer att 

bortse från att Gotland Carolina väjde allt för sent (och dessutom girade babord i en 

närsituation) så står det klart att det har brutits mot flertalet sjövägsregler samt att regel 17 

inte har tillämpats på rätt sätt. 

Det kan finnas många olika anledningar till varför sjövägsreglerna inte alltid följs. Vid 

olyckan mellan Gotland Carolina och Conti Harmony var nautikern som hade vakten ombord 

på det väjningsskyldiga fartyget (Gotland Carolina) upptagen med annat och upptäckte inte 

Conti Harmony i tid.
2
  

 

 

                                                           
1
 http://www.dma.dk/SiteCollectionDocuments/OKE/List-marine-accident-reports-per-year/GOTLAND-

CAROLINA-CONTI-HARMONY190408.pdf 

 
2
 http://www.dma.dk/SiteCollectionDocuments/OKE/List-marine-accident-reports-per-year/GOTLAND-

CAROLINA-CONTI-HARMONY190408.pdf 

 

http://www.dma.dk/SiteCollectionDocuments/OKE/List-marine-accident-reports-per-year/GOTLAND-CAROLINA-CONTI-HARMONY190408.pdf
http://www.dma.dk/SiteCollectionDocuments/OKE/List-marine-accident-reports-per-year/GOTLAND-CAROLINA-CONTI-HARMONY190408.pdf
http://www.dma.dk/SiteCollectionDocuments/OKE/List-marine-accident-reports-per-year/GOTLAND-CAROLINA-CONTI-HARMONY190408.pdf
http://www.dma.dk/SiteCollectionDocuments/OKE/List-marine-accident-reports-per-year/GOTLAND-CAROLINA-CONTI-HARMONY190408.pdf
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Studien ”Arbetstider och arbetsvillkor ombord på tvånavigatörsfartyg” visar att arbetstider på 

över 91 timmar per vecka är vanligt förekommande bland nautiker ombord på 

tvånavigatörsfartyg. Vidare kan man läsa om en kollision mellan torrlastfartygen Tinto och 

Marina-s som troligtvis har orsakats på grund av att nautikern ombord på Tinto kan ha 

drabbats av mikrosömn och därmed orsakat olyckan. Detta skulle kunna vara en indikation på 

att om man möter ett fartyg som inte väjer, kan detta bero på att navigatören har somnat.
3
 

”Bridge Watchkeeping Safety Study” är skriven av Marine Accident Investigation Branch 

(MAIB). Denna studie listar och jämför mänskliga faktorer inblandade i olyckor som MAIB 

har utrett. Syftet med denna studie är att argumentera för en förändring i vakthållningen på 

bryggan och därmed öka säkerheten till sjöss. I studien pekas trötthet och dålig utkik ut som 

de största anledningarna till kollisioner mellan åren 1994-2003.
4
  

 

Efter att ha studerat 19 stycken rapporter från Mariners’ Alerting and Reporting Scheme 

(MARS) som kan härledas till brott mot sjövägsreglerna, står det klart att det finns en 

problematik kring följandet av dessa regler. Flera av dessa rapporter visar på brott mot regel 

15, 16 och 17. Dessa brott ledde till missförstånd, närsituationer och kollisioner. I rapporterna 

framgår det bland annat att väjningsskyldiga fartyg i korsande situationer inte alltid håller 

undan enligt reglerna, utan tvingar fartyget som skall hålla sin kurs och fart (enligt regel 17) 

till att vidta åtgärder för att undvika en farlig situation. Sjövägsreglerna tolkas olika och det 

råder delade meningar om vad som är ett acceptabelt sätt att framföra sitt fartyg.
5
   

I “The Fully Illustrated Textbook The Colregs Guide” skriver Klaas Van Dokkum om 

nödvändigheten i att kunna lita på sig själv i sitt arbete som nautiker. I och med att man oftast 

är ensam nautiker på bryggan krävs det att man litar på att man själv har förstått 

sjövägsreglerna och hur de skall tolkas.  

Det finns en fara med ensamarbetet på bryggan som innebär att om man har missuppfattat 

någonting i sjövägsreglerna kan det ta lång tid innan någon uppmärksammar en på det.
6
  

 

Trötthet, dålig utkik samt olika tolkningar av sjövägsreglerna tycks medföra att fartyg som 

skall hålla undan enligt sjövägsreglerna inte gör det. 

 

 
                                                           
3
 Hjort, F. (2008).  Arbetstider och arbetsvillkor ombord på tvånavigatörsfartyg. Kalmar 

4 MAIB (2004) Bridge Watchkeeping Safety Study. United Kingdom. 
5
  http://www.nautinst.org/en/forums/mars/index.cfm 

6
 Dokkum, K.V. (2008). The Colregs guide. (3. ed.) Enkhuizen: Dokmar. 

http://www.nautinst.org/en/forums/mars/index.cfm


 

 
 

1.2  Problemdiskussion  

 

 

Regel 17 i sjövägsreglerna behandlar skyldigheterna för det fartyg som inte är 

väjningsskyldigt. Den innebär i korthet att man till att börja med skall hålla sin kurs och fart. 

Detta för att undvika missförstånd emellan fartygen när det väjningsskyldiga fartyget planerar 

och utför sin åtgärd i enlighet med regel 15 (Skärande kurser) och regel 16 (Fartyg som skall 

hålla undan). 

Om det väjningsskyldiga fartyget inte väjer får det fartyg som skall hålla kurs och fart enligt 

regel 17 lov att agera när det står klart att det väjningsskyldiga fartyget inte kommer att väja. 

Vidare måste det fartyg som skall hålla kurs och fart agera när en manöver enbart från det 

väjningsskyldiga fartyget inte kommer att räcka till för att en kollision skall undvikas
7
.   

I regel 17 finns inga specifika avstånd eller tider angivna varvid man måste företa sin åtgärd. 

Det är upp till nautikern själv att bedöma. Han skall själv eller med hjälp av befälhavaren i en 

ofta pressad och stressig situation avgöra när det andra fartyget inte kommer att agera, när han 

själv måste agera och slutligen hur han skall agera.  

 

 

1.3  Syfte 

 

 

Syftet med denna studie är att utreda hur man som nautiker skall framföra sitt fartyg med 

hänsyn tagen till säkerheten och sjövägsreglerna i situationer med skärande kurser, då ett 

väjningsskyldigt fartyg inte väjer. 

 

 

 

 

 

                                                           
7  Sjötrafikföreskrifter m.m. 2011: [internationella sjövägsreglerna, sjötrafikförordningen, anslutande 

myndighetsföreskrifter samt utdrag ur sjölagen och andra relevanta författningar]. (19., [uppdaterade] uppl.) 

(2011). Stockholm: Jure. 
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1.4  Frågeställning 

 

 

Hur bör man agera i en situation med skärande kurser när risk för kollision föreligger, då 

fartyget som skall hålla undan inte gör det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2  Teori 

 

 

Colregs (International Regulations for Preventing Collisions at Sea) är den IMO-konvention 

(International Maritime Organisation) bestående av en uppsättning regler som reglerar fartygs 

skyldigheter vad gäller undvikande av kollisioner.
8
  

Dessa regler skall enligt sjötrafikförordningen tillämpas av sjötrafik inom Sveriges 

sjöterritorium och ekonomisk zon. De gäller också svenska fartyg utanför Sveriges 

sjöterritorium så länge de inte strider mot tillämplig lag i främmande stat.
9
 

 

 

2.1  Sjövägsreglernas Bakgrund och Historik 

 

 

De första sjövägsreglerna kom till på 1800-talet allt eftersom andelen ångdrivna fartyg ökade. 

Saker som möten, skärande kurser situationer, segelfartygens inbördes skyldigheter, 

mistlurssignaler och lanternföring reglerades. Många av dessa regler gäller än i dag.  

Sjövägsreglerna så som nutida nautiker känner till dem skapades 1972 och ersatte de gamla 

reglerna från 1960 som togs i bruk samtidigt som SOLAS 1960 konventionen (Safety of life 

at Sea) trädde i kraft.  

Den största skillnaden på de nya och de gamla reglerna var att i de nya skapades regel 10 som 

avser trafiksepareringar. Den första trafiksepareringen togs i bruk 1971. Den första 

trafiksepareringen som kom till var i Dover Strait 1967 och den var frivillig. Efter 1972 blev 

denna tvingande.
10

 

 

                                                           
8
 Sjötrafikföreskrifter m.m. 2011: [internationella sjövägsreglerna, sjötrafikförordningen, anslutande 

myndighetsföreskrifter samt utdrag ur sjölagen och andra relevanta författningar]. (19., [uppdaterade] uppl.) 

(2011). Stockholm: Jure. 

 
9
 Sjötrafikförordningen 1 kap. 2 och 4 §§ 

 

10
 IMO.ORG http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/colreg.aspx 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fartyg
http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/colreg.aspx
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När man studerar historiken kan man se ett mönster. Allt eftersom det tillkom stora 

förändringar i sjöfarten som exempelvis ångdrivna maskiner istället för segel, kom också 

regler till för att reglera användandet av dessa. När det har tillkommit ny teknik och behovet 

av förändringar upptäcks genom att antalet tillbud och olyckor ökat så skapas förändringar 

eller tillägg till sjövägsreglerna.  

1972 skapades ”Hålla kurs och fart” eller ”Stand-on” (Regel 17). Denna regel skapades för att 

tillåta tidigare handling, det vill säga att icke väjningsskyldiga fartyg skulle få möjligheten att 

agera i ett tidigare läge.
11

  

 

 

2.2  Regel 15 – Skärande kurser 

 

 

”När två maskindrivna fartygs kurser skär varandra så att det innebär risk för 

kollision, skall det fartyg, som har det andra på sin egen styrbordssida, hålla 

undan för det andra fartyget och skall, då förhållandena så medger, undvika att 

gå för om detta”
12

 

 

Denna regel gäller då två maskindrivna fartygs kurser korsar varandra. Inte i den meningen att 

de korsas tillfälligt så som i en gir eller en snirklande farled, utan vid tillfällen då fartygens 

kurser korsar varandra under en längre tid än vad som kan anses vara tillfälligt. Regeln säger 

man skall hålla undan för fartyg som närmar sig från styrbord. Den skulle kunna jämföras 

med begreppet ”högerregeln” i trafiken på vägarna. 

Regel femton kräver att man som väjningsskyldigt fartyg undviker att passera för om det 

fartyget man väjer för när det är möjligt med hänsyn till trafiksituation och tillgängligt vatten. 

Detta gäller korsande situationer, alltså andra situationer än upphinnande (när ett fartyg 

närmar sig ett annat fartyg från en riktning mer än 22,5 grader akter om tvärs) och stäv mot 

stäv (när två fartyg möts på kontrakurs eller nära kontrakurs) då dessa har sina egna regler.  

 

Enligt ”The Colregs guide”  exkluderar regel 15 ingen manöver men den manar till 

försiktighet gällande att gå för om det fartyg man är väjningsskyldig för.  

Att gira styrbord är bra på så vis att det snabbt och lätt kan observeras av det andra fartyget. 

                                                           
11

 Dokkum, K.V. (2008). The Colregs guide. (3. ed.) Enkhuizen: Dokmar. 
12

 Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 



 

 
 

Att dra av på farten eller helt stoppa är inte lika lätt att observera från det andra fartyget och 

det tar längre tid innan det har någon effekt (på passageavståndet). Fördelar med att sakta ner 

är att man får mera tid på sig att utvärdera situationen och att det är lättare att hålla koll på 

situationen då man inte devierar från sin kurs. 

Att gira babord menar Dokkum är ologiskt då det enligt regeln skall undvikas att gå för om 

fartyget man girar för. Om man skall gira babord skall det göras på ett stort avstånd, med 

andra ord i god tid.
13

 

 

 

2.3  Regel 16 – Fartyg som skall hålla undan 

 

 

”Varje fartyg, som är skyldigt att hålla undan för annat fartyg, skall såvitt möjligt 

i god tid vidta bestämd åtgärd för att gå väl klart”
14

 

 

Denna regel gäller fartyg som skall hålla undan, alltså de fartyg som är väjningsskyldiga. Den 

skall appliceras då reglerna 12 (Segelfartyg), 13 (Upphinnande), 14 (Stäv mot stäv), 15 

(Skärande kurser) och 18 (Fartygs inbördes skyldigheter) är gällande. Regel 16 gäller alltså 

bara när fartygen är i sikte av varandra. 

 

Regel 16 beskriver på vilket sätt man skall hålla undan för andra fartyg då man själv är 

väjningsskyldig. Här beskrivs att en åtgärd skall utföras i god tid, och att resultatet av denna 

åtgärd skall medföra att bägge fartygen ”går väl klart” det vill säga att det blir ett bra 

passageavstånd mellan fartygen när de passerar varandra.  

Det står ingenting om vilken typ av manöver man skall företa, däremot skall denna 

manöver/åtgärd utföras tydligt och i god tid. Om man girar, drar ner på farten, backar eller en 

kombination av dessa så måste det utföras så att det lätt kan upptäckas av det fartyg man väjer 

för. 

Det står inte beskrivet vad som faktiskt är i god tid. Inga avstånd, TCPA (Time To Closest 

Point Of Approach) eller liknande finns angivna.
15

 

                                                           
13

 Dokkum, K.V. (2008). The Colregs guide. (3. ed.) Enkhuizen: Dokmar. 
14

 Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 
15

 Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 
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I boken ”Navigation 3” definieras i god tid som att det skall finnas tid att plotta målet och 

därefter företa en undanmanöver för att undvika en närsituation.
16

  

 

12-8 NM Avstånd= Plottning 

 

Här skall plottningen av ett eko företas. Plottningsresultatet skall föreligga på första 

tredjedelen av radarskärmen.
17

 

Alltså kan plottning företas vid användning av 12 NM-skalan, alternativt vid 6 NM-skalan om 

man använder OFFCENTER- funktionen.   

 

8-4 NM Avstånd= Åtgärd 

 

Här skall man företa sin åtgärd. 

Som bekant kräver regel 19 att båda fartygen skall väja då nedsatt sikt råder. Om man 

använder sig av detta avstånd vid andra situationer då ett fartyg är väjningsskyldigt, skulle det 

innebära att en undanmanöver/åtgärd av ett väjningsskyldigt fartyg är i god tid om den företas 

på ett avstånd av 7-8 NM (från fartyget hon väjer för). 
18

 

 

4-3 NM Avstånd= Närsituation 

 

4-3 NM definieras som närsituation.  

Det argumenteras att man undviker en närsituation om man passerar varandra på ett avstånd 

på 2-3 NM om man befinner sig på öppet hav, detta på grund av att en mistlurssignal kan 

höras på ungefär samma avstånd.
19
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I en korsande situation när det råder god sikt, skall det väjningsskyldiga fartyget väja i god tid 

för att undvika en närsituation. Om detta inte sker, så får det fartyg som skall hålla kurs och 

fart enligt regel 17 lov att agera då det står klart att det väjningsskyldiga fartyget inte kommer 

att företa en åtgärd i god tid.
20

  Enligt Navigation 3 inträffar detta när det väjningsskyldiga 

fartyget har kommit så nära att det befinner sig inom ett avstånd av 2-3 NM. Detta avstånd 

beror på faktorer så som sikt, geografiska förhållanden, trafiksituationen, fartygens storlek 

och tekniska utrustning. 
21

 

 

 

2.4  Regel 17 – Fartyg som skall hålla kurs och fart 

 

 

”När det ena av två fartyg är skyldigt att hålla undan, skall det andra hålla 

sin kurs och fart”
22

 

 

Regel 17 reglerar hur det fartyg som inte är väjningsskyldigt skall agera, nämligen att det till 

en början skall hålla kurs och fart. Skulle det stå klart att fartyget som är väjningsskyldigt inte 

vidtar lämpliga åtgärder för att undvika kollision får man som fartyg som skall hålla kurs och 

fart lov att själv vidtaga åtgärder som hindrar en kollision utan det väjningsskyldiga fartygets 

hjälp.  

Vidare om man av vilken anledning som helst skulle befinna sig så nära ett annat fartyg att 

kollision inte kan undvikas utan att man själv agerar, krävs det att man företar åtgärder som 

bäst hindrar att en kollision inträffar.  

Om man som fartyg som skall hålla kurs och fart företar en undanmanöver i enlighet med 

denna regel så skall man om det är möjligt, undvika att gira babord för ett fartyg som man har 

på sin egen babordssida. 

Regel 17 är en övergripande regel som gäller vid flera situationer än just situationer med 

skärande kurser. Den gäller fartyg som befinner sig i en situation där de har ett annat fartyg i 

närheten som är väjningsskyldigt för dem. Den gäller regel 12 ( Två segelfartyg), 13 

(Upphinnande), 15 (Situationer med skärande kurser) och 18 (Fartygs inbördes skyldigheter). 
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Regeln 17 medför, om den följs, att man undviker svårigheter för det väjningsskyldiga 

fartyget. Genom att eliminera problemet som skulle kunna uppstå om man inte vet den 

ungefärliga kurs och fart som fartyget man försöker hålla undan för kommer att hålla. Detta 

medför att en undanmanöver kan planeras i lugn och ro utan att man behöver oroa sig för vad 

fartyget man väjer för kommer att hitta på.  

 

Dokkum skriver i  ”The Colregs guide” att det är svårt att fastslå när man enligt regel 17 får 

lov att agera. 

Faktorer att tänka på är följande: 

 

 Hur hastigt fartygen närmar sig varandra. 

 När man närmar sig varandra i en hamn kommer detta medföra att man är osäker på 

ett annat fartygs intentioner i ett senare skede än ute på öppet hav. Detta i och med att 

man inte med säkerhet kan veta vart ett fartyg skall ta vägen i en hamn. 

 Manöveregenskaperna för ditt fartyg och manöveregenskaperna du kan förvänta dig 

av det fartyg du möter. 

 

Gällande fartyg i korsande situationer menar Dokkum att man skall undvika att gira babord.  

Följande möjligheter finns: 

 

 Gira styrbord och styr samma kurs som det andra fartyget. Om det andra fartyget 

fortsätter att hålla sin kurs och fart kan du själv antingen dra ner och gå akter om, 

alternativt fortsätta med en rundpall åt styrbord. 

 

 

 Rundpall åt styrbord. Fartyg med en liten girradie bör överväga att stoppa upp fartyget 

då det kan ha samma effekt som en rundpall. Om inte detta är aktuellt kan man minska 

girhastigheten för att tillse att det andra fartyget hinner förbi innan man själv har 

fullbordat sin rundpall. 

 

 

 



 

 
 

Man skall hela tiden hålla ett vaksamt öga på det väjningsskyldiga fartyget, särskilt om man 

saktar ner, stoppar upp helt eller om du har en liten girradie. Skulle det väjningsskyldiga 

fartyget få för sig att gira styrbord i ett sent läge kommer hon troligen att närma sig snabbt 

igen. Ett alternativ är att använda sig av VHF. Nackdelen med detta är att man förlorar 

värdefull tid samt att få till en överenskommelse fartygen emellan oftast tar lång tid och är 

riskfullt. Om båda fartygen är utrustade med AIS kommer det antagligen att spara in den del 

av den tiden som annars kan förloras.
23

 

  

Om man av någon anledning befinner sig så nära det andra fartyget att en kollision bara kan 

förhindras genom en manöver från båda fartygen, innebär det att båda fartygen har undanlåtit 

att agera i tid och kan ställas till svars för detta. I detta skede menar Dokkum att det inte finns 

några restriktioner gällande hur man skall manövrera. Han skriver att det ofta rekommenderas 

att försöka få fartygen ”stäv mot stäv”.
24
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2.5  ARPA Automatic Radar Plotting Aid  

 

 

Tre minuter efter att ett mål har plottats skall det finnas värden på kurs, fart, CPA och TCPA 

hos det plottade målet.  Dessa värden kan vara förknippade med stor osäkerhet. Enligt 

kravspecifikationen kan CPA vara osäkert på upp till ca 0,7 NM. 

En minut efter att ett mål har plottats skall en tendens om målet ges innehållande kurs och 

fart. Detta gäller också i den händelse att målfartyget eller det egna fartyget har gjort en 

manöver under målfångningstiden.
25

 

Det innebär alltså att om en undanmanöver görs kan  man inte lita på att ARPAN kan beräkna 

tendensen hos ett plottat mål inom den närmsta minuten. 

Förutom ovanstående fel i ARPA måste man ta hänsyn till det faktum att ekot som RADAR 

skickar ut kan studsa olika. Om målfartyget i fråga är stort måste hänsyn tas till möjligheten 

att ekot kan ta både i bogen och i bygget på fartyget. Detta medför alltså en ökad felmarginal 

på 2 kabellängder vid ett större fartyg.   

 

”Even where the feature has been correctly identified, unless it is small, it is essential to 

identify which part of the feature has reflected the radar energy; otherwise, accuracy may 

suffer.”
26
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3 Metod 

 

 

Detta arbete skulle kunna benämnas en utredning i form av en fallstudie. Fallstudier är en 

metod som kan användas för att systematiskt studera en företeelse. Ett fall är ett exempel på 

en viss företeelse av intresse
27

. I vårt fall är företeelsen den situation som uppstår då fartyg 

som kommer från babord inte väjer och hur man som styrman hanterar detta.  

 

 

3.1  Fallstudie 

 

 

I fallstudier är det vanligt att olika typer av information samlas in för att kunna ge en så fyllig 

bild av fallet som möjligt.
28

 Metoden för insamling av data/vetenskaplig information i denna 

studie består i observationer av en simulatorövning för behörighetsförlängningskursens 

deltagare, kvalitativa semistrukturerade intervjuer med styrmän samt simulatorförsök varvid 

intervjurespondenternas respektive lösningar på fallet testades.  

 

Resultat som erhålls från fallstudier är konkreta och direkta snarare än abstrakta och 

teoretiska.
29

 Om vi, istället för att använda fallstudien som vetenskaplig metod, hade valt att 

enbart genomföra en intervjustudie kunde vi ha hunnit med fler typer av fartyg och därmed 

fått mer bredd i undersökningen men vi tror att resultaten skulle ha blivit mindre konkreta och 

att vi hade fått ett alltför teoretiskt svar på ett praktiskt problem. Vi märkte under intervjuerna 

att det underlättade mycket för oss att kunna visa upp fallet för respondenterna som därmed 

fick en klar bild av vårt forskningsproblem. Detta ledde till att respondenterna genast öppnade 

upp sig och delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom ämnet. Om vi hade 

struntat i att genomföra intervjuerna och endast använt oss utav simulatorn hade vi istället gått 

miste om värdefull data i form av de kunskaper som våra intervjurespondenter besitter till 

följd av många års erfarenhet som styrmän.  
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 Det bör nämnas att det vid fallstudier finns en grundläggande skillnad mellan experimentella 

och icke-experimentella metoder. I vårt fall fanns det inte möjlighet att manipulera alla 

variabler vilket krävs vid experimentell forskning, vi strävade efter beskrivning och förklaring 

vilket är mer kännetecknande för icke-experimentella forskningsmetoder
30

. 

 

 

3.2  Simulatorövning 

 

 

Datainsamlingsmetoden som användes i simulatorövningen var observation. Vi ville 

observera övningsdeltagarnas agerande då ett fartyg som kommer från babord, i strid med 

sjövägsreglerna, inte väjde. Vår tanke var att kunskaperna som insamlats genom 

observationerna skulle ligga till grund för vidare studier med andra datainsamlingsmetoder.
31

  

Anledningen till att vi inte valde att åka med ett riktigt fartyg och istället observera styrmän i 

verkligheten var att det skulle kunna ta väldigt lång tid innan vi hamnade i en situation som 

matchade vårt syfte.  

Människor förändrar troligtvis sitt beteende när de blir medvetna om att de observeras.
32

 Vi 

bestämde oss därför för att deltagarna inför övningen inte skulle göras medvetna om varken 

vad övningen gick ut på i detalj eller att de deltog i ett försök, detta på grund av risken för att 

de då skulle agera annorlunda. Det enda deltagarna inför övningen fick veta var att de skulle 

testas på sjövägsreglerna som en del av sin kurs. 

Vi var även intresserade av deltagarnas syn på varför de hade valt respektive lösning på 

situationen, om vårt påhittade scenario var realistiskt och hur vanliga liknade situationer är i 

verkligheten. Efter övningen delade vi därför ut ett frågeformulär som senare samlades in.  
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Presentation av övningsdeltagarna   

 

Personerna som deltog i vårt försök hade överlag tillräckliga erfarenheter som styrmän för att 

kunna representera sin yrkesgrupp, Vi förutsätter att den som i flera år gått vakt som styrman, 

oavsett när han gjorde det senast, kan reglerna kring skärande kurser.  

 

Etiska överväganden 

 

Att inte informera övningsdeltagarna om försöket i förväg innebar också ett etiskt 

övervägande att ta ställning till. Samtycke är ett grundläggande etiskt krav
33

. Risken fanns att 

någon deltagare i efterhand skulle känna sig kränkt av att ha blivit ofrivilligt observerad. Vi 

tog därför beslutet att deltagarna ska få vara anonyma och att vi i arbetet inte borde lämna 

detaljer som skulle kunna avslöja deltagarnas identitet. För att deltagarna ska få behålla sin 

anonymitet väljer vi alltså att varken namnge dem eller gå in på deras erfarenheter i detalj.  

 

 

3.3  Intervjuer 

 

 

För att ytterligare kunna få svar på vår frågeställning genomförde vi intervjuer med aktiva 

nautiker. Vi använde oss av subjektivt urval det vill säga informanterna valdes medvetet ut 

efter vilka vi, med hjälp av vår kännedom om ämnet, ansåg borde ge relevant information.
34

  

Valet av styrmän som arbetar på färjor gjordes på grundval av att de dagligen trafikerar 

farvatten med mycket trafik och ofta ställs inför korsande situationer. Nackdelen vi fick 

genom att använda den subjektiva urvalsmetoden är att resultatet från intervjuerna (med ett 

undantag) bara visar hur styrmän på färjor tänker, vilket inte nödvändigtvis representerar hur 

styrmän som arbetar på andra typer av fartyg resonerar. Vi är väl medvetna om att det kan 

vara stor skillnad på hur man måste agera beroende på vilken typ av fartyg man framför. Att 

istället för att använda subjektivt urval göra ett slumpmässigt urval bland alla styrmän i 
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Sverige hade gett oss ett bredare perspektiv med det skulle ha krävt mer tid och varit mer 

kostsamt än vad det fanns utrymme för i studien.  

I syfte att öva inför våra intervjuer ombord på färjorna, genomförde vi ett test av vår 

intervjuguide med Janne, en befälhavare från Wallenius som bor i Kalmar. Vi trodde att Janne 

eftersom han är vaktfri befälhavare sällan behöver tillämpa sjövägsreglerna i sitt arbete och att 

vi därför inte skulle ha så mycket nytta av hans svar. Under intervjutestet framkom det dock 

att Janne ofta blir uppkallad på bryggan vid svåra/osäkra situationer och att han därmed är väl 

kvalificerad som respondent i vår studie. Således kom vi även att använda oss av materialet 

från denna intervju. Sammantaget genomförde vi fem intervjuer, två ombord på ett av 

Scandlines fartyg, två ombord på ett av Stenas fartyg och en i ovan nämnd befälhavares hem.    

 

Val av intervjumetod 

 

Kvalitativa intervjuer utmärks av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa enkla 

frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar.
35

 Det var alltså naturligt att välja den 

kvalitativa metoden eftersom vi ville gå på djupet med problemet. Vi ville att styrmännen fritt 

skulle kunna utveckla sina svar på frågorna som ställdes. En kvantitativ studie med enkäter 

hade inte kunnat ge samma djup och vi hade gått miste om värdefull information genom att 

inte kunna ställa följdfrågor. Den semistrukturerade intervjun valdes av liknande skäl. Vid 

semistrukturerade intervjuer har man en färdig lista med ämnen och frågor som ska tas upp 

men intervjuaren låter respondenten utveckla och tala mer utförligt om ämnet som 

intervjuaren tar upp.
36

 Genom att ha en mindre styrd form av intervju lät vi respondenterna 

sväva ut mer, detta ledde till att vi kom ifrån ämnet ibland men också att det uppkom 

relevanta synpunkter på problemet som vi annars hade förbisett. Med ledning av 

metodlitteraturen ovan utformades en intervjuguide som vi använde som hjälp under 

intervjuerna. Intervjuguiden bestod av frågor gällande respondenternas tolkningar av regel 17, 

deras personliga erfarenheter samt frågor gällande scenariot i vår simulatorövning som de fick 

ta del av i form av skärmdumpar. Intervjuerna spelades in varefter texten senare 

transkriberades.  
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3.4  Simulatorförsök 

 

 

Under bearbetningen av vårt intervjumaterial uppkom vid flera tillfällen diskussioner gällande 

respondenternas olika metoder för att hantera situationer som uppstår då babordsfartyg inte 

väjer. I syfte att bättre kunna avgöra vad som talade för och emot de olika lösningarna 

genomförde vi flera simulatorförsök varvid vi själva manövrerade fartygen. I försöken 

använde vi oss av samma scenario som i den tidigare simulatorövningen.  

 

 

3.5  Analysmetod 

 

 

I  kvalitativ forskning sker datainsamling och analys samtidigt, då datainsamlingen är klar går 

bara analysen in i ett mer intensivt skede.
37

 Analys och datainsamling skedde parallellt och vi 

valde därför att inte ägna ett speciellt kapitel åt analys.   

Det finns flera nivåer av analys i kvalitativa fallundersökningar. I kapitlet datainsamling och 

analys sorterade vi informationen efter olika teman och presenterade den på ett berättande och 

deskriptivt sätt.
38

 Analysen består av våra tolkningar av informationen, det vill säga det vi har 

observerat och vad våra intervjurespondenter har sagt. I nästa kapitel, sammanfattande analys 

och resultat, har vi slagit ihop de olika typerna av information som samlats in och därefter 

dragit våra egna slutsatser och gjort kvalificerade antaganden. Detta mer spekulativa sätt att 

tänka är nyckeln till teoriutvecklingen i en kvalitativ undersökning
39
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3.6  Metodreflektion 

 

 

Vi avsåg att med hjälp av en fallstudie få svar på hur man bör agera då fartyg som kommer 

från babord i strid med gällande sjövägsregler inte väjer. Vi anser att detta syfte har uppnåtts. 

Genom att använda oss av olika datainsamlingsmetoder och jämföra resultaten har vi ökat 

studiens pålitlighet.
40

 Resultaten som vi fick från intervjuerna sattes på prov i våra 

simulatorförsök och vi anser att vi har stöd för våra slutsatser i den tidigare teorin inom 

ämnet. 

  

Om någon annan hade ställt samma frågor till andra respondenter finns det risk för att denne 

skulle få andra svar än de vi fick eller tolka svaren annorlunda. Triangulering är ett begrepp 

inom kvalitativ forskning som bland annat kan innebära att flera forskare studerar samma 

företeelse för att få ett rikare underlag.
41

 Vi tror att om undersökningen upprepades så skulle 

resultatet inte motsäga våra slutsatser utan snarare komplettera dessa.  
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4  Datainsamling och analys 
 

 

I detta kapitel presenteras och analyseras fallstudien och andra frågor som anses relevanta för 

frågeställningen. 

   

 

4.1   Fallstudie  

 

 

Fallstudien består av tre delar:  

 En övning då ovetande styrmän testades i navigeringssimulatorn på Sjöfartshögskolan 

i Kalmar 

 Intervjuer med styrmän ombord på färjor samt en befälhavare från Wallenius   

  Våra egna simulatorförsök då intervjurespondenternas lösningar testades i simulatorn 

 

 

4.1.1  Simulatorövning 

 

 

Vi skapade en övning där regel 15, 16 och 17 stod i fokus. För att inte blanda in regler som vi 

valt att inte behandla valde vi bland annat att förutsättningarna skulle vara god sikt, med fullt 

manöverdugliga fartyg och i öppen sjö. För att öka realismen ville vi att det geografiska 

området för övningen skulle finnas i verkligheten. T-rutten är en farled i Kattegatt som korsas 

av många fartyg dagligen, inte minst linjetrafiken. Eftersom ett av fartygen som vi tänkte 

genomföra intervjuer ombord på dagligen trafikerar detta område, fann vi korsning av T-

rutten som ett lämpligt område för vårt scenario.  

Navigeringssimulatorn vid Sjöbefälshögskolan i Kalmar användes vid övningen, 

programvaran heter Polaris.  
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Överlag anses simulatorn verklighetstrogen, det har dock påpekats för oss att Automatic 

Radar Plotting Aid (ARPA) är lite för bra - att den reagerar/räknar lite för fort. I verkligheten 

tar det ca 3 minuter efter att ett mål har plottats innan man kan lita på värdena som man får
42

.  

ARPA i simulatorn har en inbyggd fiktiv fördröjning på 1,5 minut.
43

 Hela övningen spelades 

in med simulatorprogramvaran samt med videokamera för senare granskning. Efter övningen 

fick deltagarna fylla i en enkät med frågor kring situationen i övningen. 

Våra informanter/övningsdeltagarna var 10 till antalet och fördelades på fem olika bryggor (1-

5). Startpositionen var densamma för samtliga bryggor och de kunde under övningen inte se 

varandras fartyg. Övningsdeltagarna informerades om att de framför en färja på väg till 

Fredrikshamn som ska korsa T-rutten och att de skulle bli testade på sjövägsreglerna. Det som 

deltagarna inte informerades om var att bulkfartyget (B) som kommer från babord, i strid med 

sjövägsreglerna inte kommer att väja. Till deltagarnas fördel hade de ett fartyg som reagerar 

snabbt och de har ett fartöverskott gentemot bulkfartyget på ca 4-5 knop. 

Våra intervjurespondenter fick förutsättningarna förklarade för sig med hjälp av skärmdumpar 

och blev sedan tillfrågade om vad de trodde att de skulle ha gjort i situationen.  

Sanna vektorer används i samtliga bilder. 

 

 

 

Bild 1. Startläget för fartygen i övningen. 6 minuters vektorlängd. 
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Observationer och kommentarer från deltagarna 

 
Brygga 5 är den första av de fem simulatorbryggorna som agerar, de reducerar farten något 

och ändrar kurs ca 30 grader styrbord hän. De ”följer med” T-rutten nordvart under resten av 

övningen.  

Kommentar: Vi kände på oss att han inte skulle gira. Så vi gick styrbord direkt. 

 

Brygga 1 försöker ropa upp babordsfartyget (B) och reducerar därefter farten. De kommer 

senare överens med kryssningsfartyget (K) via VHF att gå för om detta.  

Kommentar: Jag går i vanliga fall  gärna ner och hämtar båtar som jag misstänker inte 

kommer gira, det vill säga jag girar babord i ett tidigt läge för att gå akter om babordsfartyget. 

 

Brygga 2 företar en styrbordsrundpall på ca 1 mils avstånd och går sedan akter om 

kryssningsfartyget. 

Kommentar: Rundpall tycker jag var mest enligt boken i detta fall. Jag trodde att fler skulle 

göra som vi.  

 

Brygga 3 och 4 gör ingenting och passerar därmed för om bulkfartyget på 0,2 respektive 0,3 

NM avstånd. 

Kommentar Brygga3 : Vi hade bra sikt, fritt om styrbord och ville testa lite, i verkligheten 

hade man gått styrbord i ett tidigt läge. 

Kommentar Brygga 4: Hade jag inte kunnat prata med honom eller fått info om honom på 

AIS så hade jag inte gjort så här i verkligheten.   
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Bild 2. Läget efter 23 min. 9 minuters vektorlängd. 

 

Samtliga övningsdeltagare ansåg i enkäten att situationen i scenariot var realistisk och att det 

är vanligt med babordsfartyg som inte väjer.  

 

 

4.1.2  Simulatorförsök 
 

 

Dessa data är de vi erhöll då vi i simulatorn testade våra intervjurespondenters förslag på 

lösningar. Detaljerna skiljde sig något gällande exempelvis på vilka avstånd som 

respondenterna hade valt att agera men tre huvudsakliga alternativ framgick då vi 

sammanställde intervjumaterialet. Det första alternativet testades två gånger – den första 

gången agerade babordsfartyget i vanlig ordning inte alls, den andra gången girade 

babordsfartyget hårt styrbord i ett sent läge. Detta i syfte att testa ett påstående från en av 

intervjuerna angående farliga situationer som kan uppstå med ”panikgirande” babordsfartyg 

som vi ämnar återkomma till senare.  

 

 

Lösningsförslag 1, Fartyg 5:  

 

Respondent A skulle på 3-4 mils avstånd eller 10-15 minuters TCPA (Time to Closest Point 

of Approach)  kraftigt reducera farten (ner till 8-10 knop), släppa förbi bulkfartyget (B) och 

därefter hitta en lucka och dra på igen.  



 

 
 

 

I första försöket (bild 3 och 4) drog vi ned till 60%, motsvarande 8 knop på ett avstånd av 3,5 

mil avstånd och med 12 minuters TCPA. Då babords- och styrbordsfartygen (S) hade passerat 

ökade vi till full fart.  

 

I andra försöket (bild 5) drog vi ned till 60%, motsvarande 8 knop på ett avstånd av 3,5 mil 

avstånd och med 12 minuters TCPA. På cirka 2 mils avstånd girar babordsfartyget hårt 

styrbord vilket medför ett CPA nära noll. Vi går då över på manuell styrning och ger återigen 

full ahead vilket snabbt löser situationen.  

 

Lösningsförslag 2, Fartyg 4:  

 

Respondent B skulle se till att han har ett CPA som ligger något för om bulkfartyget. På ca 3 

mils avstånd gör han en kombination av fartreducering och styrbordsgir, släpper förbi 

bulkfartyget och hittar därefter en lucka och drar på igen.  

 

I försöket (bild 3 och 4)  girade vi styrbord 40 grader på 3 mils avstånd samtidigt som farten 

reducerades ned till 5 knop. Efter att bulkfartyget hade passerat girade vi tillbaka babord hän 

för att pricka luckan som uppstått akter om kryssningsfartyget och styrbordsfartygen. Då 

kryssningsfartyget hade passerat gav vi full fart framåt igen.  

 

 

                                 Bild 3. Första försöket.                                 Bild 4. Första försöket.               Bild 5. Andra försöket 

 Avstånd/Vektor:                      0,5Nm/6min                0,5Nm/ 6 min                                     0,5/9min 

 

 

 

 



33 
 

Lösningsförslag 3, Fartyg 4:  

 

Respondent C skulle se till att han har ett CPA som ligger något för om bulkfartyget. På 2 

NM avstånd girar han styrbord ca 40 grader, då han hittat en lucka girar han babord (och går 

för om bulkfartyget).  

 

I det tredje försöket (bild 6) girade vi ca 40 grader åt styrbord på 2 mils avstånd. Efter att ha 

följt med en bit och därmed ökat på avståndet till babordsfartyget, hittades en lucka bland 

styrbordsbåtarna och vi kunde då gira babord tillbaka till vår ursprungliga kurs (Bild 7).   

 

 

 

            Bild 6. Tredje försöket                       Bild 7. Tredje försöket 

      Ringar/Vekorlängder:                               0,25/6 min                                           0,5/6min

       

 

 

4.1.3  Analys 

 

Vi ämnar i detta avsnitt att jämföra de olika alternativen, bland annat genom att sätta 

övningsdeltagarnas och intervjurespondenternas olika lösningar i relation till varandra och till 

teori inom ämnet.   

Det kan enkelt konstateras att det finns många olika sätt att lösa situationen i scenariot på.  

Tre av intervjurespondenterna anser att lösning 1 (fartreducering) är lämpligast, en tycker att 

lösning 2 (kombination av styrbordsgir och fartreducering) är att föredra och den sista vill gira 

styrbord och gå förom d.v.s. lösning 3. Två av bryggorna i övningen agerar inte alls, en gör en 

styrbordsrundpall (360 graders gir), en girar styrbord och följer med T-rutten nordvart och 



 

 
 

den sista reducerar farten, dock inte lika mycket som i försöket och går därmed för om 

kryssningsfartyget.  

 

Vi har valt att granska fyra olika alternativ: 

 

 Fartreducering 

 Kombination av styrbordsgir och fartreducering (Lösningsförslag 2) 

 Styrbordsgir (Lösningsförslag 3)  

 Styrbords rundpall (360 grader gir) 

 

Brygga 3 och 4, som höll kurs och fart genom övningen, menade att de hade gjort annorlunda 

i verkligheten och vi bortser därför från deras alternativ. Ämnet passageavstånd kommer vi att 

komma in på senare. 

Brygga 5 girade styrbord i ett tidigt läge. De korsade aldrig T-rutten och det blev aldrig någon 

närsituation.   

 

Fartreducering 

 

Alternativet att reducera farten var populärt bland respondenterna som lösning i fallet, denna 

lösning är dock förknippad med vissa risker. 

 

Fördelar:  

 

 Fartreducering ger dig ytterligare tid att utvärdera situationen
44

 

 Det kan vara lättare att ha kontroll över situationen tack vare att man inte behöver 

deviera från kursen
45
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 Vid situationer med många fartyg som kommer från styrbord kan man slippa att 

eventuellt behöva gå med farleden en lång sträcka innan man hittar en lucka (så som 

troligtvis var fallet för brygga 5 i övningen)   

Nackdelar: 

 

 Om bulkfartyget i ett sent läge bestämmer sig för att gira hårt styrbord kan det bli 

farligt. Girar vi själva styrbord i det läget så kanske vi öppnar upp hela vår 

babordssida det vill säga vi ökar vår yta som det andra fartyget kan träffa oss på. En 

babordsgir är också riskabel eftersom vi då girar mot varandra. Man måste reducera 

farten i god tid så det inte blir för nära. 

I försöken uppstod aldrig någon farlig situation, detta berodde troligtvis på att vi 

reducerade farten i god tid (3,5 mil) och att vi agerade fort då bulkfartyget började 

gira. ARPA i simulatorn räknar, som vi tidigare nämnt, för fort.
46

 Detta kombinerat 

med att vi redan visste vad bulkfartyget skulle göra kan ha lett till att vi reagerade 

snabbare än vad vi hade gjort i verkligheten (om vi inte använt oss av AIS-måldata 

som inte har denna fördröjning).  

 

 Det kan ta lång tid att få ned farten
47

  

 Jämfört med en gir är fartreducering svårare för andra fartyg upptäcka
48

 

 Kryssningsfartyget som kommer akter om bulkfartyget skulle kunna uppleva 

situationen som obehaglig. Kryssningsfartyget är också väjningsskyldigt men man har  

inte hållit kurs och fart gentemot detta fartyg, i och med fartreduceringen. Viktigt 

därför att få VHF-kontakt. 
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Kombination av styrbordsgir och fartreducering (Lösningsförslag 2) 

 

Detta alternativ skulle respondent B vilja använda i just vårt fall, normalt använder han sig 

dock ofta av lösningsförslag 3. Lösningen innebär att man släpper förbi babordsfartyget, en 

kombination av lösningsförslag 1 och 3 skulle man kunna säga.  

 

Fördelar: 

  

 Lösningsförslag 3 (köra runt om) skulle kunna medföra att man får gå längs med 

farleden en lång sträcka innan man hittar en lucka för att kunna komma över. Med 

detta alternativ förlorar man tack vare fartreduceringen mindre distans. 

 Man har sin styrbordssida fri, det vill säga man kan gira styrbord som flyktväg. 

 Manövern är lättare att se för andra fartyg än om man endast reducerar farten. 

 Man kommer inte lika nära kryssningsfartyget som vid fartreducering. 

 

Nackdelar: 

 

 Man har blottat sin babordssida för fartygen som kommer från babord, risken finns att 

man inte hinner undan om någon skulle panikgira i ett sent läge. Det gäller att utföra 

manövern i god tid för att få ett bra avstånd och därmed tid att agera.  

 Man har till skillnad från lösningsförslag 3 förlorat sitt fartöverskott vilket medför att 

man inte kan köra ifrån bulkfartyget.  
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Styrbordsgir (Enligt Lösningsförslag 3)  

 

En viktig detalj i detta alternativ är att man från början ser till att ha ett CPA som ligger något 

för om bulkfartyget (det ser ut som att vi går för om). Sedan girar man styrbord. Tack vare 

vårt fartöverskott kan man, när passageavståndet drygats ut och man hittat en lämplig lucka, 

gira babord. Man går alltså förom bulkfartyget vid ett lämpligt tillfälle. 

 

Fördelar: 

 

 Om bulkfartyget girar hårt styrbord innan vi hunnit agera kan han ändå inte komma åt 

oss, det kommer bara innebära att han går akter om oss. 

 Efter att vi girat styrbord medför fartöverskottet att han inte heller då kan komma åt 

oss. 

  Man har styrbordssidan helt fri, det vill säga det finns alltid en flyktväg. 

Nackdelar: 

 

 Om man som i vårt fall har många fartyg som kommer från styrbord kan detta medföra 

att man får svårigheter att hitta en lucka för att korsa farleden. Man kan på så sätt 

tvingas deviera mycket från sin rutt och på så sätt förlora både tid och bunkers. 

 Fartöverskottet kan leda till att man vågar gå för om med låga passageavstånd, ett 

maskinhaveri i ett sådant läge skulle kunna leda till att avståndet snabbt krymper till 

noll. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

360 graders gir åt styrbord (Rundpall) 

 

Endast en övningsdeltagare valde detta som alternativ, även respondenterna hade andra 

lösningar men tre av fem nämnde detta som något man bör vara beredd på att eventuellt 

tvingas göra.  

 

 

Fördelar: 

 

 Bra att kunna ta till om situationen blivit rörig och man inte ser någon annan lösning. 

 Kan vara lämplig som sista utväg i ett läge då det är för sent att reducera eller att bara 

gira styrbord. 

 

Nackdelar: 

 

 ”Karusellfaktorn” - Man har under giren inte lika bra koll på vad som sker 

runtomkring och vart man kommer hamna, man tappar orienteringen. 

 Man har inte tillgång till måldata eftersom ARPA kan inte börja räkna förrän giren är 

klar (om man inte använder AIS-mål) 

 Risken finns att man då man är färdig med giren står inför ytterligare en närsituation 

och därmed tvingas till ytterligare en rundpall. 
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4.2  Intervjufrågor 

 

Många frågor diskuterades under intervjuerna, vi har valt att endast ta upp de frågor som 

antingen gav svar som berörde vår frågeställning eller som vi av andra skäl ansåg relevanta 

för studien. Hädanefter benämns intervjurespondenterna enligt följande: 

 

 Respondent A och B, styrmän på ett av Stenas fartyg. 

 Respondent C och D, styrmän på ett av Scandlines fartyg. 

 Respondent E, befälhavare på ett av Wallenius fartyg. 

 

Är vårt fall realistiskt? (Hur upplever du verkligheten?) 

 

Samtliga övningsdeltagare tyckte att övningen var realistisk samt att de har upplevt 

babordsfartyg som inte väjer. 

 

Respondent A 

 

Det händer då och då att fartyg som kommer från babord inte väjer, precis som i ert fall. Det 

kan bero på att de sover eller är på fyllan. 

Det görs grundläggande fel som ställer till det för tredje part, det är tråkigt att hela tiden 

behöva ha i bakhuvudet att folk inte gör vad de ska.  

 

Respondent B 

 

Det är en ganska normal sits och det är inte alls ovanligt att det ser ut som i ert fall.  

Anledningen till att fartyg inte alltid väjer som de skall är att problemet med falska papper är 

väldigt utbrett och att många av dom som inte sköter sig alltså saknar eller har bristfällig 

utbildning. Trötthet är en annan faktor som leder till att man blir mindre begåvad, speciellt på 

nätterna. Och sen finns det de som är lite macho – de tar rena chansningar.  

Reglerna följdes bättre förr. Idag går man med större båtar, de går fortare och regelhaveriet är 

totalt. 



 

 
 

Respondent C 

 

Det är rätt så vanligt, just att ha både båtar från styrbord och babord. Man kan aldrig lita på att 

babordsfartyg gör som de skall. Denna situation har vi ofta i Kadetten. 

Det händer titt som tätt att andra fartyg inte gör som de skall. Oftast så svarar de på radion, 

men det händer att de struntar i det också. De brukar fråga om man kan gå akter om dem. 

Eller "måste jag akta mig/gira?"  

Många gånger hör man att det är "TAP" styrmän som pratar (i radion) Alltså inte nordiska 

sjöbefäl, de brukar följa reglerna. Det brukar vara de här lågprisbefälen som ställer till det.  

Vissa har man hört säga "Capt. said go to waypoint" Det är väldigt vanligt, framförallt bland 

nya filippinska styrmän. Då vill de inte väja eftersom de skall följa rutten. De följer röda 

linjen som skepparen sa, "go to waypoint". Så tänker de inte på att de skall följa 

sjövägsreglerna, eller att de är väjningsskyldiga. Jag tror helt enkelt inte de vågar (gå emot 

Befälhavaren) Eller så har de väldigt svårt att ta egna initiativ. Det märker man även när man 

jobbar med dem, det är samma sak där. Det finns dem som verkligen har bra koll på 

sjövägsreglerna också, som är jätteduktiga, som man inte behöver "säga till" att de är 

väjningsskyldiga.  

Oftast så innebär det problem för mig, de kan ställa till väldigt mycket både för mig som 

tvingas göra något oväntat och då kanske jag ställer till det för andra fartyg i närheten. Och 

plötsligt sitter man i en fruktansvärt obehaglig situation. Man har alltid en plan och allting går  

att lösa, men om de inte följer reglerna, kanske inte svarar på radion, det kan vara tjocka och 

så vidare. så helt plötsligt fallerar allt därför att någon inte girar. Så man måste alltid ha det i 

bakhuvudet, precis som när man kör bil, att alla kanske inte följer reglerna. Det gäller att vara 

uppmärksam. 

Ibland ropar även kryssningsbåtar upp en på långt håll och tycker att de på grund av deras 

storlek inte behöver flytta på sig. 

 

Respondent D 

 

Det är helt klart vanligt, det händer dagligen nere i Kadetten. 

Jag tycker att det ser ut som gränsfall till att vara upphinnande i ert fall*. Det kan vara svårt 

att avgöra ibland, om det är en babordsfartyg eller upphinnande. 

Jag blir inte speciellt stressad av det, men jag tycker däremot 10 gånger bättre om att ha en 

styrbordsfartyg än ett babordsfartyg. Därför att jag vet att det är upp till mig att göra 
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någonting. Det värsta som finns är babordsfartyg. Jag vill hellre möta ett styrbordsfartyg för 

då är det jag som skall göra något. 

Jag upplever att situationen blir värre och värre. Det finns många som inte ens tycks kunna 

prata någon engelska. Jag är säker på att det kommer att hända någonting i Kadetten snart. 

Det blir mer och mer trafik, tilltron till tekniken ökar och en del tar större och större 

chansningar. Någon dag kommer tekniken att fallera, exempelvis då en styrmaskin eller 

liknande som havererar. Numera finns det inga marginaler.  

 

Respondent E 

 

En realistisk normal situation. Ibland kan det vara ännu värre när du har fartyg bredvid dig 

också.  

Det händer att styrmännen ringer mig mitt i natten när det är liknande situationer. Då gäller 

det att snabbt vakna. De är skyldiga att purra mig om de känner sig osäkra, det är stående 

order, en del är bättre och en del är sämre på det.  

Idag är det många fartyg som har exempelvis indiskt, filippinskt eller kinesiskt befäl, de har 

sina rutter utlagda i ECDIS och följer dessa slaviskt, ska de deviera från rutten måste de 

varsko skepparen, alltså girar de inte det första dom gör, trots att de är väjningsskyldiga. Det 

är inte så dumt att tänka på detta. Ibland ropar de (babordsfartyg) och ber mig att gira, ”det är 

ju du som är väjningsskyldig” svarar jag och de svarar bara med dåliga ursäkter som att de har 

farligt gods ombord eller liknande.  

 

Analys 

*Att vårt fall (vilket är 62 graders vinkel till babordsfartyget, mellan vektorerna) skulle kunna 

tolkas som en upphinnande situation (vilket är 22.5 graders vinkel mellan vektorerna) snarare 

än en situation med skärande kurser anser vi vara orimligt. Vinklarna mellan vad som är en 

upphinnande situation och vårt fall skiljer sig med ca 40 grader. 

 

Alla respondenterna är överens om att fallet är verklighetstroget och en del hävdar till och 

med att det händer dem dagligen att de möter babordsfartyg som inte väjer. Respondenterna 

vars fartyg trafikerar Kadettrännan tycks vara mer bekymrade än de övriga, och respondent D 

säger att han är övertygad  om att det kommer att inträffa en olycka i Kadettrännan snart på 

grund av att tilltron till tekniken ökar och att det tas större och större chansningar. Här får han 



 

 
 

uppbackning av respondent  B: ”Idag går man med större båtar, de går fortare och 

regelhaveriet är totalt.” 

Respondent C vill hellre möta ett fartyg som han själv är väjningsskyldig för, därför att han då 

själv bestämmer när han skall väja och på vilket avstånd han vill göra det på. Detta kan tyda 

på att han  känner sig låst till att hålla kurs och fart enligt regel 17.  

Vidare talas det om befälens nationalitet på de väjningsskyldiga fartygen. Det klagas på 

kunskaperna i det engelska språket när de talar med dem på radion. Tre av respondenterna 

påtalar att det finns ett problem med utomnordiskt befäl eller ”lågprisbefäl” som respondent C 

uttrycker det. Dessa tar enligt tre av respondenterna ofta chansningar och är ovilliga att gå 

ifrån röda strecket, alltså den planerade rutten i ECDIS. Detta på grund av stående order från 

befälhavaren att de inte får lov att lämna strecket. Här får de tre respondenterna ytterligare 

stöd av respondent E som tycker att sedan ECDIS infördes så har detta blivit värre. (Med 

fartyg som inte väjer) 

Samtliga respondenter litar inte på att babordsfartyg som de möter kommer att väja i enlighet 

med gällande regler. 

 

Om du är fartyget som i enlighet regel 17 till att börja med ska hålla kurs och 

fart, hur bedömer du när det är dags för dig att agera? (I en situation med 

skärande kurser då fartyget som kommer från babord inte väjer) 

 

Respondent A 

 

Jag håller min kurs och fart tills jag ser att jag inte kan lita på att det löser sig – bara med det 

andra fartygets hjälp. Har han fortfarande inte gjort någonting på 3 mils avstånd, jag vet att en 

del håller så länge, så tycker jag att det börjar bli dags för mig att göra någonting. Då har jag 

ett TCPA på cirka 10 min. Jag måste ha hela bilden klar för mig gällande övriga båtar. 

 

Respondent B  

 

På runt 3-4 mil beroende på respektive farter och så vidare tycker jag att det är dags att agera.   

En del väntar in i det sista för att se om jag tänker göra något. Kör man då smart så tänker 

man på detta och drar sig undan situationen.  
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Respondent C 

 

Det beror på situationen: Din och hans fart, andra fartyg, sikt och så vidare. Är det dålig sikt 

så måste man göra någonting tidigare och mer bestämt, så att det syns att jag gör någonting. 

Normalt gör jag något tre-fyra mil. Redan vid tre mil kan det börja kännas obehagligt och 

mindre än två mil vill jag inte vara med om. 

 

Respondent D 

 

I färjetrafiken går man tyvärr ofta ganska nära. På mellan 10-15 minuters avstånd (TCPA) 

brukar jag ropa upp, aktuella siktförhållande osv. tas med i beräkningen. Får jag inget svar är 

det dags att göra något. 

 

Respondent E 

 

Om det andra fartyget inte svarar på VHF på 6 mil så får man börja tänka ut vad man själv bör 

göra om det andra fartyget inte gör något. Om han inte har gjort något på 2-3 mils avstånd så 

får man göra en rundpall. Då är det för sent att dra ner på farten, i så fall kan det bli obehagligt 

nära. Detta gäller mitt fartyg (Wallenius, RO-RO) skulle det gälla en stor tankbåt som jag 

möter (eller kör) så räcker inte dessa avstånd. 

 

Analys  

 

Genomgående verkar respondenterna vara ganska eniga om hur länge de väntar innan de 

agerar. Det som skiljer mest är deras åtgärder, någon vill göra en rundpall, någon vill dra ner 

på farten och andra vill gira styrbord. 

Respondent A väntar till tre mils avstånd innan han agerar då han vet att vissa 

väjningsskyldiga fartyg väntar så länge innan de agerar. Han garderar sig också med ett TCPA 

på tio minuter som i fallet med hans fartyg blir ca tre NM. Likaså gör respondent D som 

använder 15 minuters TCPA som gräns.  

Att använda TCPA istället för ett avstånd kan tyckas lämpligt om man talar om generella 

situationer med olika fartyg. Detta eftersom ett avstånd inte tar hänsyn till fartygens hastighet. 

TCPA talar om hur lång tid det är kvar tills man befinner sig vid CPA.  Detta går att applicera 



 

 
 

på alla fartyg, den enda skillnaden blir just avståndet, då det varierar beroende på vilken fart 

ditt fartyg gör. 

Det finns de som gärna ropar upp det väjningsskyldiga fartyget. Det skulle kunna användas 

som ett sätt att fastställa huruvida det väjningsskyldiga fartyget kommer att agera. Respondent 

D agerar direkt om han inte har fått något svar efter att ha ropat upp det väjningsskyldiga 

fartyget. Detta skulle kunna tolkas som hans sätt att avgöra när han får lov att agera själv 

enligt regel 17.   

De flesta respondenterna var överens om att de ville företa en undanmanöver när det 

väjningsskyldiga fartyget befinner sig inom cirka tre NM avstånd, detta tycks vara ett 

genomgående avstånd som ingen av våra respondenter verkar vara bekväma med att komma 

under.  

När det står klart att det väjningsskyldiga fartyget inte företar lämpliga åtgärder får man enligt 

regel sjutton lov att agera på egen hand
49

. 2-3 NM anses vara en närsituation i boken 

Navigation 1
50

.  Att företa en undanmanöver för att undvika att komma för nära det andra 

fartyget på 3 NM är i sådana fall i linje med sjövägsreglerna om man använder 

passageavstånden som står att läsa i Navigation 1. 

 

 

 
Anser du de flesta nautiker verkar känna till brister i den tekniska utrustningen 

så som felkällor i ARPA? Med detta i åtanke, vilka är de lägsta 

passageavstånden du accepterar? 

 
Övningsdeltagare Brygga B  

 

Jag var själv inte medveten om att ARPAN kunde visa så mycket fel innan jag gick denna 

kursen (behörighetsförlängning) Jag såg inga problem med att acceptera ett passageavstånd på 

0.2 NM. 

 

Respondent A 

 

Det tror jag definitivt inte att alla känner till att på en stor båt skiljer det 300m från för till 

akter, detta medför ett fel på 1,5 kabel bara det. Om plottet sitter i bygget kan ditt CPA skilja 
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sig mycket från verkligheten. Sådana saker måste man tänka på, det finns en övertro till 

tekniken.    

Små fartyg tycker ofta att det är ok att gå för om med ett BCR på 0,7, detta medför på grund 

av deras låga fart på ca 10 knop, att man bara får ett CPA på 0,2-0,3. Genom att ändra min 

kurs så att jag går för om (får ett CPA för om honom) så tvingas han agera. Danska lotsar 

tycker inte att CPA är speciellt väsentligt om man har ett ok BCR. Får man ett haveri i ett 

sådant läge kan ett bra CPA dock snabbt bli för litet.   

 

 Respondent B 

 

Jag hade accepterat att gå 0,8 för om en liten coaster medans jag hade velat gå 1,5 före en 

supertanker. Att gå för om en passagerarbåt med ett CPA på 0,5 tycker jag är osnyggt.   

 

Respondent C 

 

Jag tror att det är mycket vanligt att de inte känner till dem. Folk kanske inte tänker på om 

ekot tar för eller akter. I värsta fall om man har två fartyg med 200 meters längd så kan det slå 

400 meter fel, och detta innan man räknar med ARPA egna fel.  

Många tänker inte på skillnaden mellan att mata sin radar med KÖG/KGV. AIS går 

exempelvis alltid på KÖG/FÖG, egentligen skall man ju köra genom vatten i antikollision. 

Om du själv kör KGV/FGV och han kanske kör KÖG/FÖG kan det bli helt fel och det tror jag 

är mer regel än undantag att folk inte har koll på. 

1-1,5 NM är mitt minsta passageavstånd för om ett annat fartyg på denna linjen. I Öresund har 

Scandlines en policy med väldigt låga lägsta passageavstånd, på grund av att trafiken där är 

väldigt tight. Man har en överenskommelse färjorna emellan att  0.3 i CPA är det lägsta 

passageavståndet (för om) som gäller där. Då blir folk nervösa, men där måste man köra så. 

Hade man kört med 1-1.5 mil som minsta passageavstånd för i Öresund så hade man aldrig 

kommit över.  

 

Respondent D 

 

Det finns många olika åsikter om vad som är godtagbara passageavstånd, akter om tycker jag 

att man kan gå ganska nära, ca 4-5 kablar. Ska man gå för om någon bör det vara på minst en 

mils avstånd (BCR). Man kan ha ett mindre CPA än BCR eftersom man då redan förbi.   



 

 
 

Respondent E 

 

Att gå för om med 0,17 CPA som två stycken gjorde i fallet är oacceptabelt.  Så små 

passageavstånd är inte ok varken för om eller akter om. Själv kör jag aldrig på så små 

marginaler att ARPA fel skulle kunna påverka. 

 

 

Analys  

 

Respondent A är övertygad om att många inte känner till det fel som kan uppstå om ekot från 

radarn sitter i bogen eller i bygget på målfartyget. Han hävdar vidare att det finns en övertro 

till tekniken. Dessa synpunkter kommer troligen av att han har observerat andra fartygs 

beteenden och sett att de kör med låga CPA. Detta skulle kunna ge en indikation om att de 

som kör på detta sätt inte är medvetna om att dessa fel kan uppstå, därför att de i sådana fall 

inte hade vågat köra med så låga CPA. Respondent C påtalar samma problematik och 

förtydligar att dessa fel skall läggas till ARPA inbyggda fel. Vidare påtalas problematiken 

med att mata sin radar med kurs över grund/kurs genom vatten och fart över grund/fart genom 

vatten* vilket han bestämt hävdar att nautiker i regel har dålig koll på.  

Vidare talar respondent A om för- och nackdelar med att använda BCR istället för CPA. Det 

läggs tyngd på att vid en skärande situation skall man vara försiktig med att använda BCR då i 

händelse av ett haveri skulle det kunna medföra att man får ett mycket lågt CPA. Med andra 

ord kan man enligt Respondent A inte acceptera endast ett bra BCR utan man måste också se 

till att ha ett bra CPA om man vill vara säker. 

Gällande passageavstånd akter om andra fartyg verkar respondenterna vara överens om 

acceptera ett lägre passageavstånd än om det gäller att passera för om ett annat fartyg. Detta 

kommer troligtvis av att man skall undvika att passera för om ett fartyg som man är 

väjningsskyldig för i en korsande situation
51

. Vissa av respondenterna talar inte om vilka 

avstånd de håller på gällande fartyg som de själva passerar akter om överhuvudtaget. Däremot 

läggs mer tyngd på vilka passageavstånd som accepteras för om ett annat fartyg. Detta gäller 

både då de själva skall gå för om ett fartyg, och om ett annat fartyg skall gå för om deras eget.  

Deras accepterade passageavstånd tycks vara direkt länkade till vilket avstånd de accepterar 

att ett väjningsskyldigt fartyg passerar för om deras eget fartyg. Även om frågan vi ställde till 

dem inte specificerar om passageavståndet gäller vad de accepterar att andra gör eller vad de 
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själva tycker är ok att göra så verkar respondenterna automatiskt sätta sig in i situationen att 

någon annan är väjningsskyldig för dem, och därmed svarar de på frågan gällande acceptabelt 

passageavstånd enligt vad de själva accepterar att någon annan gör. Detta tyder på att i och 

med att det inte finns fasta avstånd i gällande sjövägsregler så använder man istället sin egen 

”känsla” för vad som känns ok att någon annan gör mot en själv, till att avgöra vad som är ok 

att göra mot andra. 

De acceptabla passageavstånd som påtalades var 0.8 NM för om mindre fartyg, 1-1,5 NM för 

om ett normalstort fartyg och 1.5 NM för om ett större tankfartyg. Vidare talar respondent B 

om att det är ”osnyggt” att smita före ett passagerarfartyg med 0.5 I CPA. Igen kan detta 

troligtvis länkas till vad de själva har varit med om och upplevts som otrevligt. Att passera 

med 0.17 och 0.24 i CPA för om det väjningsskyldiga fartyget som två av övningsdeltagarna 

gjorde i vårt fall påtalas som fullständigt oacceptabelt. 

 

* Här syftar respondenten troligen på problematiken som kan uppstå då ARPA kan matas med 

olika ingångsvärden. Om en ARPA används till navigering eller manövrering i trånga 

farvatten exempelvis i en skärgård eller liknande, bör ARPA matas med KÖG och FÖG. Skall 

den däremot användas i antikollision så skall den matas med KGV och FGV. Om två fartyg 

möts och deras ARPA matas med olika världen kan detta innebära att den ena ARPA tar 

hänsyn till strömmen i området, samtidigt som ARPA på det andra fartyget inte gör det. Detta 

skulle kunna innebära att de båda fartygen får olika mätvärden på respektive målfartyg.
52

 

 

AIS i antikollision? 

 

Respondent A 

 

AIS är inte tillförlitlig till 100%, det märker man - ibland stämmer den, ibland inte. Man kan 

se båtar som tycks gå på tvären om man tittar på AIS-vektorn 

 

Respondent E 

 

Det är guld värt att få namnet på fartygen man möter. Det är nog flera som svarar i radion 

idag tack vare AIS. Missförstånd undviks. (Fel båt) 
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Respondent C 

 

AIS har vi oftast alltid på (i radarn). Man får ju titta på vad det står och samtidigt titta ut. 

Kolla hur stort det andra fartyget är. Det står kanske inte i radarn och då får man kolla i 

burken. Det är många som nöjer sig med att bara ha AIS-vektorer i radarn. Eftersom AIS får 

sin data från det andra fartygets utrustning kan man inte vara säker på att den stämmer. Om en 

GPS som sänder info till en AIS går på död räkning så blir informationen fel. 

 

 

Respondent D 

 

Om jag kommer in i en svår situation där jag har använt AIS-mål till att börja med, så litar jag 

inte bara på dem utan då tar jag bort AIS-datan och använder mig av ARPA istället. 

 

Analys 

 

Gällande tillförlitligheten verkar respondenterna vara överens om att de litar mer på ARPA än 

på AIS. Respondenterna som kör samma fartyg nere i Kadettrännan har som praxis att 

använda AIS-vektorer i RADAR. Respondenterna som korsar T-rutten bara har AIS-vektorer 

i ECDIS. Respondent D beskriver hur han endast brukar använda AIS-vektorer i ett inledande 

skede, skulle det sedan uppstå en svår situation tar han bort dem och använder sig endast av 

ARPA. Det uttrycks positiva åsikter om att namnet på det andra fartyget är lätt att få tag 

igenom AIS, men det råder en viss skepsis till att endast förlita sig på AIS. Bland annat nämns 

hur känslig AIS är för fel i andra komponenter som den är beroende av för att fungera, 

exempelvis GPS. Likaså tycks det vara ett orosmoment att måldata gällande ett annat fartyg är 

beroende av någon annans utrustning.  

 

 

 

 

 

 



49 
 

5  Resultat 

 

 

Detta kapitel består av en sammanfattning och av de analyser som gjorts i föregående kapitel 

samt en diskussion kring resultaten.  

 

 

5.1   På vilket avstånd bör man agera? 

 

 

Inledningsvis skall man enligt regel 17 hålla kurs och fart gentemot ett väjningsskyldigt 

fartyg. Anledningen är att man ska ge det andra fartyget tid att planera och utföra sin manöver 

för att hålla undan (i enlighet med regel 16) . Man får enligt regel 17 lov att agera så snart det 

står klart att det väjningsskyldiga fartyget inte kommer att agera. Det finns dock inga riktlinjer 

för vid vilket avstånd eller vid vilket TCPA man kan anta att så är fallet. Det är ett alltså upp 

till var och en att göra sin egen bedömning.  

Enligt regel 16 skall det fartyg som är skyldigt att hålla undan göra detta i god tid. Vad som 

avses med i god tid definieras inte utan även detta är öppet för tolkning. Om man själv är 

fartyget som skall hålla kurs och fart kan man alltså, om man resonerar vidare, agera om man 

tycker att det andra fartyget inte har agerat i god tid.  

Boken Navigation 3 har definierat en närsituation som då man befinner sig på 3-4 mils 

avstånd från varandra.
53

 Accepterar man denna definition och tillämpar den på regel 16 skulle 

man kunna hävda att om man skall agera i god tid bör detta rimligtvis vara innan man har 

kommit in i en närsituation.  Utvecklar man detta skulle man kunna säga att om det 

väjningsskyldiga fartyget fortfarande inte agerat då det kommit innanför 3-4 mils avstånd så 

får vi själva lov att agera. Avstånden vid vilka våra intervjurespondenter brukar agera varierar 

mellan 2-4 Nm vilket gör att det tycks vara ett rimligt resonemang.    

De flesta som vi har pratat med använder VHF för att försöka få kontakt med det 

väjningsskyldiga fartyget. En av våra respondenter (D) brukar ropa på 3-4 mils avstånd, får 

han då inget svar girar han omedelbart. Detta skulle kunna tolkas som att bryggan på det 

andra fartyget är obemannad eller att styrmannen sover. 

                                                           
53

 Sverige. Försvarsmakten (1999). Navigation. 3, Navigation med teletekniska hjälpmedel. ([Ny utg.]). 

Stockholm: Marincentrum, Försvarsmakten. 



 

 
 

5.2 Vad bör man tänka på innan man agerar? 

 

 Måldata 

- Passageavstånd (CPA) 

- Om vi går för om eller akter om det andra fartyget  

- Avstånd då ett av fartygen skär den andras kurslinje (BCR)  

- Hur fort fartygen närmar sig varandra (TCPA) 

- Det andra fartygets fart (i förhållande till vår) 

- Fartygstyp (stort eller litet/bemanning på bryggan och så vidare)  

 

 Manöveregenskaper  

- Hur snabbt fartyget reagerar (initial turning ability) 

- Girförmåga (turning ability)  

- Stoppsträcka (stopping ability)  

- Möjligheter att reducera/öka farten 

- Det andra fartygets förväntade manöverförmåga 

 

 Trafiksituationen  

- Antal inblandade fartyg 

- Fartyg som vi själva är skyldiga att hålla undan för 

- Vart man kan ta vägen, man bör alltid ha en flyktväg 

 

 Geografiskt område 

- Tillgängligt vatten omkring oss 

- Andra regler som kommer in beträffande exempelvis trafiksepareringar 

- Trafikflödet, möjligheter att förutspå andra fartygs förflyttning  

 

 Situationen för andra fartyg 

- När man agerar bör man tänka på hur detta påverkar situationen för andra, det vill 

säga att inte ställa till det för tredje part 

- Att om möjligt inte agera med en oväntad eller ologisk manöver som andra fartyg 

har svårt att förutse 

- Vi bör agera tydligt så att andra fartyg uppmärksammar att vi gjort något 
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 Att ha en plan 

- Vad jag gör om det väjningsskyldiga fartyget inte agerar 

- På vilket avstånd jag bör agera 

- Vad jag anser är ett lämpligt passageavstånd till det andra fartyget  

 

 Felkällor 

- Inbyggda felet i ARPA 

- Vart på det andra fartyget har ekot tagit (bogen eller bygget) 

- Fel input till AIS från det andra fartyget 

- Nedsatt sikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5.3    Vad är ett acceptabelt passageavstånd? 

 

Man bör sätta gränser för vad man anser är ett acceptabelt passageavstånd för om respektive 

akter om andra fartyg. Vissa rederier har policys som deras nautiker bör följa men oftast är det 

upp till var och en att bilda sig sin egen uppfattning om vilka säkerhetsavstånd som är rimliga. 

Även dessa måste anpassas efter rådande omständigheter. Följande faktorer anser vi är viktiga 

att beakta: 

 

 Fartområdet/trafiksituationen, befinner man sig exempelvis i en trång farled går det 

inte att hålla samma passageavstånd som om man befinner sig på öppet hav.   

 

 Det är viktigt att ha det inbyggda felet i ARPA i åtanke. Även andra fel såsom var på 

målfartyget som ekot tar (bygge/bog), fel input till AIS och så vidare. I värsta fall kan 

exempelvis det inbyggda felet i ARPA (upp till 0,7’), i kombination med att du är ett 

stort fartyg och ditt eko tar långt akter på ett annat stort fartyg, medföra ett fel på 1 Nm  

 

 Det minsta acceptabla passageavståndet för om ett fartyg bör vara större än det minsta 

passageavståndet akter om. En anledning till att det anses extra viktigt med ett bra 

passageavstånd då man går för om ett annat fartyg, är att man aldrig kan vara säker på 

vad det andra fartyget kan tänkas göra. Detta är särskilt viktigt om man passerar för 

om ett fartyg som man själv är väjningsskyldig för. Det bör också beaktas att ha 

marginaler för den eventualitet att man skulle få ett maskinhaveri, och då blir 

liggandes för om ett fartyg man håller på att passera. 

 

 Vid passage akter om andra fartyg kan det vara lämpligt att visa hänsyn genom att inte 

ha för litet passageavstånd, det vill säga att inte utsätta det andra fartyget för en 

situation som man själv inte hade varit bekväm med. Vi vill ju själva undvika att gå 

för om andra fartyg med små passageavstånd.   
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5.4 Lösningförslag 

 

Vi har valt ut några alternativ som vi anser är i enlighet med vad vi lärt oss gällande tolkning 

av regel 17, säkra passageavstånd och så vidare. Val av lösning och hur tidigt man agerar 

beror delvis på vilken typ av fartyg man manövrerar. Alternativet att gira styrbord och smita 

före babordsfartyget lämpar sig exempelvis bäst då man har ett fartöverskott, alternativet att 

reducera farten förutsätter att man har möjlighet att göra detta på ett effektivt sätt utan att 

riskera att få en blackout. 

 

Fartyget som används i exemplen i detta kapitel är samma som i fallet. 150 meter långt 

passagerarfartyg, maxfart 19 knop. 

 

Styrbordsgir (Enligt Lösningsförslag 3)  

 

Om man planerar att gira styrbord för ett babordsfartyg gäller det att se till att man har sin 

styrbordssida fri. Det måste finnas plats för att om nödvändigt gå parallellt med 

babordsfartyget tills det känns tryggt att komma tillbaka på kurs och passera för om honom. 

Observera att detta kräver att man har ett fartöverskott gentemot det väjningsskyldiga fartyget. 

 

Om man befinner sig i en situation med skärande kurser på kollisionskurs med ett 

babordsfartyg är det bra att se till att du själv kommer att gå för om honom. Detta kan man 

tillse genom att i ett tidigt skede gira ett par grader styrbord.  Många fartyg accepterar låga 

passageavstånd (CPA) och genom att gira lite styrbord (kursändring) i ett tidigt skede, 

försäkrar man sig om att han inte kan ”ångra sig” och gira styrbord vilket då blir rakt emot dig 

om du har tänkt att låta honom gå före dig. Detta skulle kunna hända om han upptäcker att 

han tycker att han befinner sig för nära dig, alternativt om han inte har sett dig tidigare.  

Ha gärna i åtanke vad som är det lägsta passageavståndet du själv accepterar och på vilket 

avstånd du senast vill agera. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Exempel (Försök) Styrbordsgir  

 

Vi befinner oss på kollisionskurs med ett väjningsskyldigt fartyg som kommer från babord. 

Vårt lägsta avstånd till det andra fartyget varvid vi vill agera är 2 NM. Vårt lägsta CPA till det 

väjningsskyldiga fartyget är 1 NM. En VRM på två NM läggs ut kring fartyget för att se vår 

”hit men inte längre gräns”. Observera att enligt vektorerna i RADAR kommer vi att gå för 

om honom med ca 0.2 NM om vi båda skulle hålla kurs och fart. I detta läge hotas vi inte av 

en eventuell sen reaktion från honom, han kan inte nå oss då vi har vår styrbordssida fri.    

                                                                            

                                               

 
 

Bild 8. Radarbild från försöket. VRM 2 mil. 

 

Nästa steg blir själva giren. Ta gärna till lite extra så att det uppfattas av andra fartyg, samt att 

du får ett tillräkligt stort passageavstånd. I detta tillfälle girade vi ca 40 grader och mycket 

skarpt. Vill man slippa att gira så skarpt (hög rate of turn) kan man gira lite tidigare. Det kan 

vara lämpligt om man exempelvis kör en färja eller liknande där man inte vill att fartyget skall 

lägga över för mycket.  

Genom att förlänga vektorerna ser man själv vilket passageavstånd man kommer få till det 

andra fartyget (om båda håller sin kurs och fart) beroende på hur mycket man girar. Tänk på 

att ARPA behöver upp till tre minuter att räkna innan CPA blir tillförlitligt. 

Andra fartyg räknar troligtvis med att babordsfartyget skall följa reglerna. Det är inte säkert 

att de andra fartygen har planerat för att just detta skulle hända, så se till att du inte ”ställer till 

det” för någon annan som inte alls har räknat med att de skall behöva väja för dig. När det står 

klart att du kan passera för om honom utan att störa andra fartyg och att passageavståndet till 

babordsfartyget blir godtagbart kan du komma tillbaka till kurs. 
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Fördelar: 

 

 Om bulkfartyget girar hårt styrbord innan vi hunnit agera kan han ändå inte komma åt 

oss, det kommer bara innebära att han går akter om oss. Efter att vi girat styrbord 

medför fartöverskottet att han inte heller då kan komma åt oss. 

 Åtgärden går snabbt att utföra vilket medför att ARPA snabbt kan börja räkna och ge 

tillförlitliga värden.  

 Förutsatt att man inte tvingas ”följa med” farleden förlorar man inte lika mycket i tid 

och distans jämfört med exempelvis en rundpall. 

Nackdelar: 

 

 Om man har många fartyg som kommer från styrbord kan detta medföra att man får 

svårigheter att hitta en lucka för att korsa farleden. Man kan på så sätt tvingas deviera 

mycket från sin rutt och på så sätt förlora både tid och bunkers. 

 Om man väljer att gå för om ett annat fartyg skulle ett eventuellt maskinhaveri snabbt 

kunna leda till att avståndet krymper till noll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

Fartreducering (Enligt lösningsförslag 1) 
 

 

Om man väljer att dra ner på farten måste man känna till sig eget fartyg väl. Stoppsträckan är 

viktig, likaså vad fartygets styrfart är. Detta för att veta hur mycket du kan dra ner utan att 

fartyget tappar förmågan att hålla kursen. Stoppsträckan blir naturligtvis lika viktig för att 

avgöra på vilket avstånd du måste dra ner för att det skall få avsedd effekt.  

 

Om man kör ett litet fartyg där stoppsträckan är kort kan detta vara ett lämpligt alternativ då 

manövern går fort att utföra. ARPA kan då börja räkna och data från den blir tillförlitliga 

inom tre minuter från att manövern är klar. Detta kan jämföras med en rundpall åt styrbord 

där man är utan tillförligtliga ARPA-data under hela manövern som på ett stort fartyg kan ta 

relativt lång tid. Observera att en fartreducering för ett långsamt fartyg gör mindre skillnad på 

CPA än på ett snabbgående fartyg, det ger alltså inte samma effekt. 

 

Exempel (Försök) Fartreducering 

 

I bild 9 och 10 är vi fartyg nummer fem.   

Vi drog ned till 60 % på spakarna vilket motsvarade 8 knop. Detta gjordes på ett avstånd av 

3,5 mil med 12 minuters TCPA. Vi behöll kursen och då babordsfartyget (B) samt 

kryssningsbåten (K) hade passerat hittade vi en lucka efter att styrbordsfartygen (S) hade 

passerat.   

 

 

 

Bild 9. Bild från försök 1                                              Bild 10. Bild från försök 1. 

Ringar/Vektorlängder:              0,5Nm/6min                  0,5Nm/ 6 min                                  
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Fördelar:  

 

 Fartreducering ger dig tid ytterligare tid att utvärdera situationen. 

 Det kan vara lättare att ha kontroll över situationen tack vare att man inte behöver 

deviera från kursen. 

 Vid situationer med många fartyg som kommer från styrbord kan du slippa att 

eventuellt behöva gå med farleden en lång sträcka innan du hittar en lucka (så som 

troligtvis var fallet för brygga 5 i övningen).   

Nackdelar: 

 

 Om bulkfartyget i ett sent läge bestämmer sig för att gira hårt styrbord kan det bli 

farligt. Girar vi själva styrbord i det läget så kanske vi öppnar upp hela vår 

babordssida det vill säga vi ökar vår ytan som det andra fartyget kan träffa oss på. En 

babordsgir är också riskabelt eftersom vi då girar mot varandra. Man måste reducera 

farten i god tid så det inte blir för nära. 

 Vissa äldre fartyg med axelgenerator kan ha problem med att oväntat dra ner på farten. 

Det finns även färjor som kan känna en viss ovilja mot att koppla ur ETA-PILOT. 

 

 Inte förrän kurs och fart är stabilt kan ARPA börja räkna och därefter ge tillförlitliga 

värden. En fartreducering tar längre tid att genomföra än en gir, därför kommer man 

att var utan tillförlitliga ARPA-data under en längre tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Kombinerad styrbordsgir och fartreducering (Enligt lösningsförslag 2) 

 

Vid försöket i simulatorn tycktes denna lösning vara lite meningslös. Om man av någon 

anledning inte vill gå för om babordsfartyget är en fartreducering tillräcklig för att få ett bra 

passageavstånd, förutsatt att den utförs i tid.  

Om fartyget vi framför skulle vara ett fartyg med lång stoppsträcka kan detta vara ett 

alternativ. Man skulle också kunna använda sig av denna lösning om babordsfartyget gör 

högre fart än vad vi själva gör. 

 

Exempel (försök)Kombinerad fartreducering och Styrbordsgir 

 

På ca 3 mils avstånd görs en kombination av fartreducering och styrbordsgir. Detta medför att 

vi släpper förbi bulkfartyget och hittar därefter en lucka och drar på igen.  

 

I bild 1 och 2 är vi fartyg fyra. 

Här girade vi styrbord ca 40 grader på 3 mils avstånd samtidigt som farten reducerades ned 

till 5 knop. Efter att bulkfartyget hade passerat girade vi tillbaka babord hän för att pricka 

luckan som uppstått akter om kryssningsfartyget och styrbordsfartygen. Då kryssningsfartyget 

passerat gav vi full fart framåt igen.  

 

 

Bild 11. Bild från försök 1       Bild 12. Bild från försök 1 

Ringar/Vektorlängder:              0,5Nm/6min                        0,5Nm/ 6 
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Fördelar: 

 

 Att endast gira styrbord och bibehålla farten skulle kunna medföra att man får gå längs 

med farleden en lång sträcka innan man hittar en lucka för att kunna komma över. 

Med detta alternativ förlorar man tack vare fartreduceringen mindre distans. 

 Manövern är lättare att se för andra fartyg än om man endast reducerar farten. 

Nackdelar: 

 Man har blottat sin babordssida för fartygen som kommer från babord, risken finns att 

man inte hinner undan om någon skulle panikgira i ett sent läge. Det gäller att utföra 

manövern i god tid för att få ett bra avstånd och därmed tid att agera.  

 Det är större risk att tappa orienteringen jämfört med om man bara skulle reducera 

farten. 

 
Styrbords rundpall (360 grader gir) 
 
 

Att göra en rundpall åt styrbord har benämnts av flera av våra respondenter som en sista 

utväg, men det har också påtalats som en ”safe” manöver. Den skulle kunna vara ett alternativ 

för de som inte vill reducera farten men samtidigt inte har ett fartöverskott gentemot 

babordsfartyget och därmed skulle kunna gira styrbord och köra ifrån situationen. 

Små fartyg som med en liten gircirkel bör överväga att sänka sin turnrate för att försäkra sig 

om att det väjningsskyldiga hinner förbi innan rundpallen har fullbordats. 

 

Fördelar: 

 

 Bra att kunna ta till om situationen blivit rörig och man inte ser någon annan lösning. 

 Kan vara lämplig som sista utväg i ett läge då det är för sent att reducera eller att bara 

gira styrbord . 

 Man minimerar risken att bli påseglad av ett babordsfartyg om detta skulle gira i ett 

sent läge. 

 



 

 
 

Nackdelar: 

 

 Karusellfaktorn - Man har inte lika bra koll på vad som sker runtomkring och vart man 

kommer hamna under giren, man tappar orienteringen. 

 Du har inte tillgång till måldata eftersom ARPA inte kan börja räkna förrän giren är 

klar (om man inte använder AIS-mål), detta betyder att du kommer att stå utan data 

från ARPA under en lång tid. 

 Risken finns att när giren (cirkeln) är fullbordad så står man inför ytterligare en 

närsituation och därmed tvingas till ytterligare en rundpall. 
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5.5 Slutdiskussion  

 

Vi har i vår studie kommit fram till att det finns flera olika sätt att lösa situationer som uppstår 

då fartyg som kommer från babord inte väjer. Situationerna kan se väldigt olika ut och det 

finns många faktorer att ta hänsyn till. Detta gör att det inte går att komma fram till en 

universell lösning som alltid fungerar utan man måste ta hänsyn till rådande omständigheter. 

Vi har emellertid fått ta del av olika lösningsmetoder som aktiva nautiker använder och lärt 

oss en del om vad som är viktigt att tänka på för att undvika att farliga situationer uppstår. 

Själva skrivandet av arbetet har bestått av en del ”trial and error”. Om vi hade varit duktigare 

på den vetenskapliga aspekten av att skriva en uppsats, så skulle en del tid ha sparats in. Tid 

som istället kunde ha spenderats på att utföra själva studien. Detta skulle kunna vara i fom av 

att intervjua fler respondenter. Exempelvis skulle man kunna ha intervjuat några nautiker från 

andra typer av fartyg eller andra nationaliteter, för att se om deras svar på våra frågor skulle 

skilja sig från svaren vi  fick från nautikerna som kör färjor.  

 

Intervjuernas utförande är vi mycket nöjda med. Vi fick utförliga svar och hade möjlighet att 

förtydliga eller komplettera frågorna direkt till respondenten under tiden intervjuerna utfördes. 

Vi tror inte att det skulle ha varit bättre att utföra intervjuerna på något annat sätt. Om man 

exempelvis hade skickat ut enkäter istället för att utföra semistrukturerade intervjuer skulle 

det kunna ha inneburit att vi hade fått svar från fler respondenter än vad vi hann med att göra i 

detta arbetet. Det skulle kunna ha breddat studien. Å andra sidan är enkäter lätta att misstolka. 

Vi upptäckte under utförandet av intervjuerna att det tidvis förekom misstolkningar av 

intervjufrågorna. Detta hade lett till missvisande svar om vi inte hade haft möjligheten att 

förklara eller utveckla frågorna. Denna möjlighet hade inte funnits om vi hade använt oss av 

enkäter. I övrigt fick vi oftast mycket utförliga svar av respondenterna som de troligtvis inte 

hade orkat skriva ner i en enkät, utan då kortat ner avsevärt. Detta hade då lett till att vi hade 

gått miste om värdefull information och kunskap.  

Vårt mål med studien var att svara på frågeställningen, detta för att förbereda oss själva på hur 

vi skall tackla en liknande situation i verkligheten, när vi jobbar som styrmän. Vi har tagtit 

reda på hur erfarna styrmän löser liknande situationer och därefter själva testat dessa lösningar 

genom att provköra dem i simulatorn. Detta har givit oss en bild av hur det fungerar i 

verkligheten och det var precis det vi ville.  

 



 

 
 

6  Fortsatt forskning    

 

 

På grund av tidsaspekten har vi som tidigare nämnts endast genomfört intervjuer ombord på 

färjor. Även simulatorövningen och simulatorförsöken grundar sig på att det är en färja som 

framförs, det vill säga ett fartyg med relativt goda manöveregenskaper och som har ett 

fartöverskott gentemot många andra fartyg. För ökad bredd skulle studien kunna utökas till att 

även omfatta långsammare fartyg och fartyg med andra manöverkarakteristika än färjor. 

 

På frågan huruvida det är vanligt att fartyg som kommer från babord inte väjer fick vi i en av 

intervjuerna svaret att det är mycket vanligt och att situationen blir värre och värre. Enligt 

respondenten ifråga som arbetar på ett av Scandlines fartyg så ökar trafiken i Kadettrännan. 

Detta i kombination med att även tilltron till tekniken ökar gör att marginalerna minskar och 

att många tar alltför stora chansningar. Han var oroväckande övertygad om att något snart 

skulle hända i Kadettrännan. Detta tycker vi kunde vara mycket intressant att undersöka. 

Eftersom flertalet färjor som utgår från Trelleborg på sin resa passerar Kadettrännan vore det 

möjligt att genomföra intervjuer på ett relativt stort antal fartyg. Denna studies syfte skulle 

vara att undersöka om det är en utbredd uppfattning att situationen i Kadettrännan har eller 

håller på att eskalera.  

 

En annan tanke vi har diskuterat är huruvida sjövägsreglerna kanske skulle behöva revideras 

och göras tydligare. Vi ser svårigheterna med detta eftersom det finns många olika faktorer 

som spelar in, men det kanske vore möjligt att tillföra vissa riktlinjer. Sjövägsreglerna har 

under årens lopp utvecklats i takt med att sjöfarten har haft behov av det, kanske är det dags 

för en ny förändring.  

 

Något vi diskuterat vid sidan av arbetet är om det vore möjligt att göra någonting åt problemet 

med babordsfartyg som inte väjer. Ökade VTS-befogenheter eller någon form av 

inrapporteringssystem är idéer som diskuterats. Vi skulle vilja att de som bryter mot 

sjövägsreglerna blir bötfällda, något som tycks vara väldigt sällsynt. Även flera av våra 

respondenter har uttryckt en önskan om att något liknande borde göras. En utredning kring 

denna fråga tror vi kunde vara mycket intressant att genomföra.   
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8   Bilagor 
 
 
8.1 Frågeformulär för övningsdeltagare  

  

 

Ringa in vilken brygga du körde under övningen:  A     B     C     D     E 

Fyll i nedan vilken tidigare erfarenhet du har: 

Antal år till sjöss ___ 

Antal år som styrman/bfh ___ 

 

 

 Då du närmade dig korsningen av t-rutten ställdes du inför ett val/dilemma, beskriv 

varför du valde att göra som du gjorde? 

 

 Anser du att du följde sjövägsreglerna under övningen? Motivera gärna. 

 

 Har du i verkligheten upplevt att reglerna om väjningsskyldighet inte följs av andra fartyg 

omkring dig? Om svaret är ja, berätta gärna om det någon gång har resulterat i en farlig 

situation eller en kollision?  

 

 Kändes scenariot i övningen (korsningen av t-rutten) realistiskt beträffande hur de andra 

fartygen agerade? Om inte, varför? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

8.1 Intervjuguide 

 
 

Angående fartyg som inte håller undan vid korsande situationer: 

 

Är det vanligt att babordsfartyg dvs fartyg som enligt regel 15 är skyldiga att hålla undan inte 

gör det? 

 

Varför tror du att denna regel inte alltid följs? 

 

Anser du att detta medför problem för den övriga trafiken (dig) eller för sjöfarten i stort? 

 

Frågor gällande tillämpningen av regel 17: 

 

Om du är fartyget som enligt regel 17 ska hålla kurs och fart, hur bedömer du när du får lov 

att vidta undanmanöver - dvs hur vet man när det andra fartyget inte tänker agera? (vilka 

parametrar spelar in)  

 

Hur bedömer du när du enligt regel 17 måste göra någonting – dvs hur vet man att enbart det 

andra fartygets undanmanöver inte kommer att vara tillräcklig? (vilka parametrar spelar in) 

 

När anser du att sjövägsreglerna börjar gälla, dvs när i detta fall börjar du bli skyldig att hålla 

din kurs och fart? 

 

 

Frågor om simulatorövningen: 

 

Efter att ha sett dom första bilderna från övningen (1-3) Vad tycker du om situationen i 

scenariot? 

 

Är liknande situationer vanliga? (hur vanliga är dom) 
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Vad tror du att du hade gjort i detta läge? 

 

Vad anser du är mindre lämpligt att göra i denna situation?  

 

Hur hade du bedömt när du får lov att vidta undanmanöver i detta fall? 

 

Hur hade du bedömt när du måste göra någonting i det här fallet? 

 

När i detta fall börjar du bli skyldig att hålla din kurs och fart? 

 

Övriga Frågor: 

 

En styrman som vi pratat med ansåg att det finns något som han kallade för ”färjehybris”, dvs 

att färjestyrmän kör båt som om de äger sträckan de kör på, tycker du att det ligger någonting 

i detta?  

 

Tror du att tidtabellen som färjorna ska hålla kan påverka hur man kör? 

 

Att i ett sent läge gira babord i en närsituation bör ju undvikas men tycker du att det kan va ok 

att ta några grader babord för att ex öka på ett passageavstånd och istället kalla det en 

kursändring? 

 

Kan du ge något exempel från verkligheten då babordsbåtar som inte följer reglerna skapat en 

farlig situation? 

 

Hur ställer du dig till användande av AIS i antikollisionssyfte? 

 

Anser du de flesta nautiker verkar känna till brister i den tekniska utrustningen så som 

felkällor i ARPA, brister hos AIS osv? 

 



 

 
 

Har du funderat över möjliga lösningar på problematiken med babordsbåtar som inte följer 

sjövägsreglerna beträffande korsande situationer? 

 

Vad tycker du om varianten att i ett tidigt läge gå babord för att ”hämta”/släppa före 

babordsbåtar? 

 

 

 

 


