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Abstract  
 
I detta examensarbete har jag undersökt förmågan hos nautiker att ta fram och tillgodogöra sig 

information från radar och ARPA för sitt beslutsunderlag i trafiksituationer. Syftet var att få 

förståelse i om fartygsbefäl haft svårigheter att få fram denna mycket relevanta information. 

Detta gjordes med hjälp av förstudier i form av intervjuer med erfarna fartygsbefäl. Dessa 

intervjuer gav kriterier som möjliggjorde analyseringen av 13 olycksfallsrapporter, vilket 

utgjorde litteraturstudien. Dessa rapporter var författade av engelska Department of Transport, 

Marine Investigation Branch(MAIB), Statenshaverikommission(SHK) och  Sjöfartsverkets 

rapportserie(SjöfR). Dessutom användes både sjö- och luftfartsrelaterade artiklar för 

framtagning av fakta. Slutsatserna visade att man i hälften av fallen använt sig av väldigt låg 

nivå på funktionalitet för sitt beslutsunderlag, men att även i de fall man använt mer avancerad 

funktionalitet fann man brister i tolkning av informationen för att i tid ta beslut för att undvika 

olyckor.  

	  

	  
Nyckelord: 
Lack of use of ARPA resulting in collisions, cockpit design standards,  

Collision, Collision Regulations, Collision Risks, Risk Management, Trial Manoeuvre, Trails, 

EBL, VRM, Parallellindex, PI. 
 





v	  
	  

Linnaeus University 
Kalmar Maritime Academy 

Degree	  course:	   Nautical	  Science	  

Level:	  	   Diploma	  Thesis,	  15	  ETC	  

Title:	  
How	   Mariners	   use	   available	   information	  
before	  decisions	  in	  Trafic	  Situations	  

Author:	   Kimmo	  Arnold-‐Larsen	  

Supervisor:	   Robert	  Fredriksson	  
 

Abstract  
 
This is a study about the Navigating Mariners ability to locate and use information from the 

Radar and ARPA, before taking important decisions in Trafic Situations. The purpose was to 

acquire an understanding if there are some difficulties in receiving this important information. 

This purpose was accomplished by a pre-investigation using two interviews with experienced 

deck officers. This pre-study produced criterias, that made it possible to compare 13 Accident 

Reports. These reports were used as a litterature for the investigation. The Department of 

Transport, Marine Investigation Branch(MAIB), The Swedish Accident Investigation 

Board(SHK) and The Swedish Maritime Safety Inspectorate(SjöfR) had produced these 

reports. In addition to these reports, the author used both maritime- and aeronautical based 

articles in order to find more facts about the issues around the investigation. The findings 

showed that in half of the investigated accidents the mariners involved had used a low level of 

functionality before making the final decisions. It was also shown, that the ones that had used a 

very high level of functionality, before the accident, misinterpreted the information and failed 

to take the right decision in ample time before the accident.  
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Definitioner och förkortningar 
	  

ARPA	   	   	   Automatic	  Radar	  Plotting	  Aid	  

CPA	   	   	   Det	  närmaste	  passageavståndet	  till	  ett	  radarmål	  

TCPA	   	   	   Tiden	  som	  man	  har	  kvar	  till	  CPA	  

EBL	   	   	   Elektronisk	  kurslinjal	  

VRM	   	   	   Justerbar	  avståndsring	  

Trails	   En	   funktion	  där	  man	  ser	  ett	  spår	  efter	  ekot,	  denna	  kan	  vara	  
relativ	  eller	  sann	  

Trial	  Manoeuvre	   	  En	   funktion	   i	   ARPA	   som	   gör	   det	   möjligt	   att	   simulera	   en	  
trafiksituation	   med	   flera	   ekon,	   där	   man	   kan	   bedöma	   hur	  
situationen	  skulle	  se	  ut	  om	  man	  ändrade	  sin	  egen	  kurs	  eller	  
fart	  efter	  en	  viss	  tid.	  

Vektor	   	  En	  visualisering	  där	  ARPA	  presenterar	  det	  plottade	  ekots	  kurs	  
och	  beräknat	  läge	  efter	  inställd	  tid	  i	  minuter.	  

	  

Parallellindex	   En	  funktion	  i	  ARPA	  radar	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  upptäcka	  sin	  
egen	  avdrift	  i	  förhållande	  till	  ett	  fast	  radareko	  





XI	  
	  	  

Innehållsförteckning	  
1	  	  Inledning	   13	  
1.1	   Introduktion	   13	  
1.2	   Syfte	   13	  
1.3	   Problematisering	  av	  ämnet	   13	  
1.4	   Frågeställning	   14	  
1.5	   Avgränsningar	   14	  

2	   Metod	   15	  

3	   Teori	  och	  tidigare	  arbeten	  inom	  ämnet	   18	  
3.1	   Enhancing	  The	  Collision	  Risks	  in	  The	  Risk	  Management	  Era(B.Koldemir,	  S.Esnaf,	  N.Akten,	  2008)
	   18	  
3.2	   Sophisticated	  Bridge	  Equipment:	  Are	  They	  That	  Effective	  For	  Collision	  Avoidance?	  (Akten,	  
2006)	  18	  

4	   Datainsamling	  och	  analys	   21	  
4.1	   European	  Tideway	  	  och	  Wrou	  Grietje(MAIB,	  2000)	   21	  
4.1.1	   Analys	  av	  European	  Tideway	  	  och	  Wrou	  Grietje(MAIB,	  2000)	   22	  

4.2	   Cosco	  Hong	  Kong	  –	  grundstötning	  (MAIB,	  2009)	   22	  
4.2.1	   Analys	  av	  Cosco	  Hong	  Kong	  –	  grundstötning	  (MAIB,	  2009)	   23	  

4.3	   Cosco	  Hong	  Kong	  och	  Zhe	  Ling	  Yu	  Yun	  135	  kolliderar	  2011	  med	  dödlig	  utgång(MAIB,	  2011)	   23	  
4.3.1	   Analys	  av	  Cosco	  Hong	  Kong	  och	  Zhe	  Ling	  Yu	  Yun	  135	  kolliderar	  2011	  med	  dödlig	  
utgång(MAIB,	  2011)	   24	  

4.4	   Lykes	  Voyager	  and	  Washington	  Senator(MAIB,	  2005)	   24	  
4.4.1	   Analys	  av	  Lykes	  Voyager	  and	  Washington	  Senator(MAIB,	  2005)	   25	  

4.5	   Homeland	  och	  Ro-‐Pax	  färjan	  Scottish	  Viking(MAIB,	  2010)	   25	  
4.5.1	   Analys	  av	  Homeland	  och	  Ro-‐Pax	  färjan	  Scottish	  Viking(MAIB,	  2010)	   26	  

4.6	   Maersk	  Kendal	  grundstötning	  i	  Singapore	  Strait(MAIB,	  2009)	   28	  
4.6.1	   Analys	  av	  Maersk	  Kendal	  grundstötning	  i	  Singapore	  Strait(MAIB,	  2009)	   28	  

4.7	   Costa	  Atlantica	  och	  Grand	  Neptune	  (MAIB,	  2008)	   29	  
4.7.1	   Analys	  av	  Costa	  Atlantica	  och	  Grand	  Neptune	  (MAIB,	  2008)	   29	  

4.8	   Kollision	  mellan	  passagerarfärjorna	  Gotlandia	  II	  och	  Gotland	  utanför	  Nynäshamn	  2009(SHK,	  
2010)	  31	  
4.8.1	   Intervju	  med	  överstyrman	  på	  fartyg	  X	   31	  
4.8.2	   Analys	  av	  Kollision	  mellan	  passagerarfärjorna	  Gotlandia	  II	  och	  Gotland	  utanför	  
Nynäshamn	  2009(SHK,	  2010)	   34	  

4.9	   Finnsailor	  i	  kollision	  med	  maltesiska	  bulkfartyget	  General	  Grot-‐Rowecki(Sjöfartsverkets	  
rapportserie	  B,	  2006)	   35	  
4.9.1	   Analys	  av	  fallet	  Finnsailor	  	  General	  Grot-‐Rowecki	   35	  

4.10	   Alam	  Pintar/Etoiles	  des	  Ondes	  (MAIB	  Report	  No	  11/2010,	  2010)	   36	  
4.10.1	   Analys	  av	  Alam	  Pintar/Etoiles	  des	  Ondes	  (MAIB	  Report	  No	  11/2010,	  2010)	   36	  

4.11	   Boxford/Admiral	  Blake	  (MAIB	  report	  17/2011,	  2011)	   37	  
4.11.1.	  Analys	  av	  Boxford/Admiral	  Blake	  (MAIB	  report	  17/2011,	  2011)	   38	  

4.12	   Philipp/Lynn	  Marie	  (MAIB	  Report	  20/2011,	  2011)	   38	  
4.12.1	   Analys	  av	  Philipp/Lynn	  Marie	  (MAIB	  Report	  20/2011,	  2011)	   39	  

4.13	   Seawheel	  Rhine	  kollision	  med	  Assi	  Eurolink	  2003(Sjöfartsverkets	  rapportserie,	  2002)	   40	  
4.13.1	   Analys	  av	  Seawheel	  Rhine	  kollision	  med	  Assi	  Eurolink	  2003(Sjöfartsverkets	  rapportserie,	  
2002)	   41	  



XII	  
	  

5	   Sammanställning	  av	  analys	   42	  
5.1	   Jämförelse	  av	  nivåer	  på	  de	  aktiverade	  funktionerna	   42	  
5.1.1	   Sammanställning	  och	  analys	  av	  nivåer	   43	  

6	   Slutsats	   44	  
6.1	   Återkoppling	  till	  1.4	  Frågeställning	   44	  
6.1.1	   Användning	  av	  tillgänglig	  information	  från	  radar	   44	  
6.1.2	   Introduktionsutbildning	   44	  
6.1.3	   Förtroendet	  på	  informationen	   44	  
6.1.4	   Internationella	  sjövägsregler	   45	  

6.2	   Återkoppling	  till	  syftet	   45	  

7	   Rekommendationer	  för	  vidare	  forskning	   46	  

Litteratur	   48	  

Bilaga	  A	  förstudie	   51	  
Intervju	  med	  Robert	  Fredriksson	  2012-‐03-‐16	   51	  
Analys	  av	  intervju	  med	  RF	   51	  

Intervju	  med	  Jan-‐Åke	  Brottman	  2012-‐03-‐18	   52	  
Analys	  av	  intervju	  med	  JB	   53	  

Förstudie	  av	  regelverk	   53	  
Sammanställning	  av	  förundersökning	  intervju	  och	  regelverk	   54	  

 
 
	  



	   13	  

1	  	  Inledning	  

 

1.1 Introduktion	  
Det är i år 100 år sedan Titanic kolliderade med ett isberg. Befälhavaren ombord hade fått 

information om att det fanns isberg i området, men han saktade inte ner på farten. Titanic sades 

vara osänkbar p.g.a. sin unika konstruktion. Man kan skönja ett visst övermod i detta. Har vi 

blivit bättre idag? Fartygen är högteknologiska, vi har hjälpmedel som utvecklats över åren. 

Idag har vi bland annat radar, datorer och satellitnavigeringssystem ombord på fartygen, men 

ändå fortsätter fartygen att kollidera och de går fortfarande på grund. Använder vi oss av den 

information vi har tillgänglig för att undvika kollisioner och grundstötningar? 

Denna  undersökning har rett ut hur man använt tillgänglig radar- eller ARPA-information som 

beslutsunderlag i ett antal olyckor. Undersökningen skulle också ge förståelse om det hade 

funnits behov av en längre introduktion för styrmän som kommer till nya fartyg och skall 

använda radar- och ARPA-utrustning som de saknar tidigare erfarenhet av.  

 

1.2 Syfte	  
Syftet är att få en förståelse i om hur mycket fartygsbefäl har använt sig av den information 

som funnits tillgänglig från radar och ARPA i olyckor som skett. Undersökningen skall ge en 

förståelse om den information varit tillräcklig som beslutsunderlag innan fartygsbefälen fattat 

viktiga beslut om kurs- eller fartförändringar i trafiksituationer innan olyckor.  

1.3 Problematisering	  av	  ämnet	  
Vi har idag mycket avancerad radarutrustning på fartygsbryggorna. ARPA-radarn är ett 

exempel på detta. Radar och ARPA ger oss en mängd funktioner för att ta fram information om 

det föreligger risk för kollision eller hur vi blir påverkade av t.ex. ström och vind. 

Radarleverantörerna har olika sätt att implementera de olika funktionerna – det finns inte 

någon gemensam standard. På grund av denna brist på standard kan fartygsbryggorna se 

väldigt olika ut och det behövs en inlärningsperiod innan man hittar de olika funktionerna. 
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Denna inlärningsperiod kan variera från fartyg till fartyg och nya styrmän måste ibland nöja 

sig med att bara veta hur man får fram den mest grundläggande funktionaliteten. 
 

 

1.4 Frågeställning	  
 

Varför sker det fortfarande olyckor där styrmän inte använt sig av den tillgängliga 

informationen från radar- och ARPA-utrustning?  

Hittar man den nödvändiga informationen också i en stressig trafiksituation? Har vakthavande 

styrman fått tillräcklig introduktionsutbildning för att kunna få fram tillräcklig information för 

sina beslut? Litar fartygsbefäl tillräckligt på den funktionalitet som finns tillgänglig för att 

använda den?  

Enligt de internationella sjövägsreglerna(Sjöfartsverket, 2004) skall vi hålla utkik med alla 

tillgängliga medel. Gör vi det? Regel 7a handlar om att man med alla tillgängliga medel skall 

avgöra om risk för kollision föreligger. Regel 7b specificerar att om man har en 

funktionsduglig radar ombord, skall man använda den på rätt sätt och på stort avstånd för att ge 

en tidig varning för kollisionsrisk. Där nämns t.o.m. att man skall göra detta ”...genom 

radarplotting eller likvärdig systematisk observation av upptäckta föremål” (Sjöfartsverket, 

2004).  
 

1.5 Avgränsningar	  
Undersökningen avgränsades tekniskt att innefatta radar- och ARPA-utrustning eftersom dessa 

är det främsta medlen för att samla relevant information för sitt beslutsunderlag om en risk för 

kollision föreligger.  
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2 Metod	  

För att få en sådan förståelse, som beskrivits i syftet, om hur fartygsbefäl tagit vara på radar- 

och ARPA-information hade jag att välja mellan en enkätundersökning, många intervjuer eller 

en litteraturstudie av olycksrapporter. Problemet med en kvantitativ enkätundersökning i detta 

fall skulle ha varit svårigheten att få tag på ett tillräckligt antal fartygsbefäl som varit själv 

direkt involverade i olyckor. Eftersom undersökningen handlar om olyckor och beteende som 

ledde till olyckor, skulle också den subjektiva trovärdigheten i enkätsvar vara ett problem. 

Samma gällde om man gjort en kvalitativ undersökning helt baserad på intervjuer – man måste 

hitta personerna och intervjua dem om misstag de själv gjort. Jag valde därför att göra en 

undersökning som baserades på källstudier av olycksfallsrapporter från olika 

haverikommissioner och oberoende instanser som undersökt och skrivit rapporter om olyckor. 

Detta metodval stöds också av Jacobsen ”...är omöjligt eller väldigt svårt att samla in 

information direkt från källorna”(2003, s. 113).   

Olyckorna valdes genom sökord, som ”radar, ARPA, Trial Manoeuvre” på den engelska 

Department of Transport, Marine Investigation Branch(MAIB). Resultatet från sökningen 

avgränsades efter genomläsning att innefatta kollisioner, närsituationer och grundstötningar 

som relaterade till sökorden. Jag fick också tips om specifika olyckor från informanter. Dessa 

återfanns i Sjöfartsverkets rapportserie(SjöfR). Litteraturstudien kompletterades genom en 

intervju av en överstyrman som varit personligen involverad i en kollision. Att jag kom i 

kontakt med denna person var ett lyckligt sammanträffande på en tidpunkt då min 

undersökning redan påbörjats. Denna olycka fanns också att hitta som rapport hos Statens 

haverikommission(SHK).  

För att få stöd för för vilken information som var relevant att ta fram från radar och ARPA 

gjorde jag ytterligare två intervjuer med erfarna fartygsbefäl. En av dem var förutom erfaret 

fartygsbefäl också ansvarig för simulatorövningar på Sjöfartshögskolan i Kalmar.  

Intervjuerna gjordes som öppen intervju(Jacobsen, 2003, s. 92). Intervjuerna påbörjades med 

en presentation av syftet, problemställningen och frågeställningen i undersökningen. Detta 

kompletterades med ett antal stödfrågor om informanternas egna erfarenheter inom ämnet. Av 

intervjuerna gjordes ljudinspelningar, som sedan användes som stöd vid skrivandet av 

sammanfattningen. Dessa intervjuer återfinns i bilagor och användes som förstudie. Samtliga 
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informanter gav liktydiga kriterier på tre nivåer av funktionalitet och kan därför anses vara 

rimlig att få från sin radar-apparatur innan man tar ett beslut. Kriterierna och nivåerna blev: 

Nivå-0: Inga funktioner aktiverade, radarbilden visar enbart ekon. 

Denna nivå är en uteslutning på vad man har kvar om man inte ligger på nivå-1. 

Nivå-1: EBL, VRM, Trails. På denna nivå kan man se skuggor, som visar hur fartyg rör sig i 

förhållande till eget fartyg. Man använder radarn aktivt genom att kontrollera bäring och 

avstånd till ett eko som man identifierat som fartyg. Man kontrollerar bäringen till det andra 

fartyget genom att lägga den elektroniska bäringslinjalen, EBL över målet och följa hur målet 

rör sig i förhållande till EBL. 

Nivå-2: ARPA plott med sanna eller relativa vektorer. Här har man förutom Nivå-1, plottat 

målet med ARPA plott. ARPA räknar ut minsta passage avstånd(CPA), tid till denna(TCPA) 

och visualiserar målets kommande position med hjälp av visualiserade vektorer, som man kan 

justera längden på. Detta visualiserar var målet kommer att vara om en viss tid. Man kan välja 

olika vektortider och visualisering i sann eller relativ vektor. 

Nivå-3: Trial Manoeuvre och användning av parallellindex. På denna nivå har man 

förutom de två tidigare nivåerna använt ytterligare ARPA-funktionalitet som t.ex. simulerar en 

situation om man skulle ändra sin kurs eller fart efter en given tid. Parallellindex ger 

information hur man förhåller sig till fasta mål och används i girar och för att manövrera i 

strömmande vatten. 

Genom att använda sökord hittade jag artiklar som behandlade tidigare forskning inom 

området sjöfartsrelaterade olyckor och kollisioner. En av artiklarna bekräftar att ett stort antal 

olyckor nyligen skett på grund av att man inte använt sig av den avancerade tekniska 

utrustningen man haft till sitt förfogande. Utdrag ur denna artikel återfinns i kapitlet Teori och 

tidigare forskning i ämnet.  

De framtagna, nu bekräftade, nivåerna användes sedan som kriterier i innehållsanalysen för att 

jämföra de undersökta olyckorna. 

En förstudie gjordes också där man kunde koppla de valda kriterierna till regelverket. Man 

undersökte kraven för radar och ARPA utbildning i STCW-95 och vad det står i de 

internationella sjövägsreglerna(Sjöfartsverket, 2004) om radar och ARPA i sammanhanget.  

I kapitlet Datainsamling och analys presenterades ett utdrag ur varje olycksfallsrapport för sig 

med fakta om fartygens situation innan olyckan, vilken radarutrustning de hade att tillgå, hur 

bryggorna var bemannade och på vilken radar- eller ARPA-information de vakthavande 

befälen grundade sina beslut. Sedan analyserades olyckan enligt de uppgifter som fanns om 
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radar- och ARPA-användningen och de involverade fartygen fick var sin nivå enligt 

kriterierna. 

Nivåer av de framtagna kriterierna analyserades också i tabellform(Tabell 1, s. 35).  
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3 Teori	  och	  tidigare	  arbeten	  inom	  ämnet	  

 

 

3.1 Enhancing	  The	  Collision	  Risks	  in	  The	  Risk	  Management	  
Era(B.Koldemir,	  S.Esnaf,	  N.Akten,	  2008)	  

 

Författarna till denna artikel arbetar på Universitet i Istanbul och är professorer. Sakir Esnaf 

och Necmettin Akten är dessutom sjökaptener. 

Denna artikel handlar om resultat de kommit fram till i sin forskning kring orsaker som leder 

till kollisioner inom sjöfarten. 
 

”Quite many factors build up collision risks. More frequently faced ones,  

inter alia, are insufficient / improper watch-keeping, lack of situational  

awareness, lack of positive action, failure to communicate intentions, failure  

to comply with standard procedures and international regulations, lack of training,  

and incorrect / improper use of the bridge equipment.”  

(Koldemir, Esnaf och Akten, 2008) 

 

Det intressanta för min undersökning är vad de skriver ovan om brist på förmåga att förstå en 

situation, brist på utbildning och felaktigt handhavande med bryggutrustning. De nämner också 

att en av orsakerna till kollisioner är oförmågan att följa standard procedurer och 

internationella bestämmelser. 

 

3.2 Sophisticated	  Bridge	  Equipment:	  Are	  They	  That	  Effective	  For	  
Collision	  Avoidance?	  (Akten,	  2006)	  

 

Detta är en artikel skriven av Dr.Capt.Necmettin Akten i European Journal of Navigation 

2006. 

Akten är chef för Maritime Management Department at the Institute of Marine Science and 

Management, University of Istanbul. Han föreläser om navigation, hamnar, terminaler, 
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befraktning och om sjösäkerhetsfrågor. Han har skrivit flera böcker om navigation, sjöfart och 

lasthantering. Han har också skrivit flera vetenskapliga artiklar om sjöfartsrelaterade ämnen för 

både nationella och internationella seminarier. Han var medlem i Royal Institute of Navigation 

i London och är medlem i Nautical Institute. Han innehar graden av Associate Professor. 

 

Han behandlar här bl.a. den mänskliga faktorn som en orsak till olyckor och hänvisar till 

tidigare publicerade siffror inom sjöfarten - den mänskliga faktorn orsakar 68% av 

kollisionerna och 20%, beror på tekniska fel(Gard, 2004, refererat i Akten 2006). 

Enligt Akten är de vanligaste bakgrunden till de mänskliga felen:  

- otillräcklig vakthållning 

- brist på förmåga att förstå situationen 

- att man inte prioriterat rätt 

- bristen på positiv aktivitet 

- att man varit upptagen av administration 

- att man inte uttryckt sina intentioner tillräckligt tydligt(styrman/befälhavare/lots) 

- att man inte ifrågasatt eller utmanat felaktiga beslut(styrman/befälhavare/lots) 

- att man inte följt sina egna procedurer eller internationella regler 

- bristande teknisk utbildning 

Fartygen idag har både mycket sofistikerad och mindre sofistikerad utrustning. 

Vaktstyrmannen har inte alltid möjligheten att förstå hur denna utrustning fungerar och han 

förstår inte nödvändigtvis vilka fel som kan förekomma och hur man skall hantera dessa 

fel(Signals Special, 2000, refererat i Akten 2006). Detta är enligt Akten en ytterligare faktor 

som kan leda till olyckor med den mänskliga faktorn som orsak.  

Akten(2006) skriver vidare om det faktum att vi idag hela tiden har tillgång till vår position via 

de elektroniska hjälpmedlen. Detta har gjort att fartygsbefäl känner sig säkrare i sin navigering 

och får också bättre förutsättningar att bedöma om risk för en kollision föreligger. 

Fakta talar dock emot denna tro om att det blivit säkrare. Ett stort antal kollisioner(Gard, 2004, 

referat i Akten 2006) har nyligen förorsakats av att man inte har använt sig av hjälpmedel som 

funnits där för att förhindra kollisioner och att man har haft övertro på sin 

navigationsutrustning. 
 

”Numerous recent examples on collision accidents indicate that seafarers make expensive and 

even tragic mistakes despite innovative bridge technology are available onboard ships. Equipment 
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failure as a main causal factor on ship collisions is second to human error” (Gard, 2004, refererat i 

Akten, 2006) 

 

Akten(2006) har gett exempel på dessa misstag som lett till kollisioner eller olyckor. Här är ett 

axplock av dem som är relevanta för just denna undersökning: 

 
”A common error with regard to collisions has been altering course on insufficient information 

and by maintaining too high a speed, particularly when a close-quarters situation is developing or 

is likely to develop” (MSA, 1998, refererat i Akten, 2006). 

 

Detta tangerar rubriken i denna undersökning - man har en ARPA radar till sitt förfogande, 

men använder sig inte av den tillgängliga informationen innan man tar sitt beslut. 

Akten(2006) skriver vidare: 
 

”The ARPA provides the watch-keeper with a false sense of security and over-reliance on a 

digital display / ARPA map. Which mode of the ARPA in a particular situation (i.e. using a 

narrow channel, Traffic Separation Schemes or open sea) fits best for collision avoidance needs to 

be treated with great caution; as, for instance, ship target information in ground stabilised mode 

may be misleading in the presence of a current in the area”(Akten, 2006). 

 

Akten(2006) tar här upp ett exempel på hur man kan tolka en radarbild fel p.g.a. ARPA blivit 

matad med fart över grund i en situation där man har ström och skall följa med andra fartygs 

rörelser. 
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4 Datainsamling	  och	  analys	  

 
Här följer ett kort insyn i ett antal olyckor som analyseras med tanke på vad förstudien givit 

och med tanke på vad som skrivits tidigare om ämnet. Tyngdpunkten av analysen och referatet 

ur olycksrapporterna ligger alltså på hur man använt den information som fanns tillgänglig från 

radar och ARPA i sin bedömning över en situation innan man tagit det avgörande beslutet. 

Bilderna som används är uteslutande s.k. radar ”skärmdumpar” och följande tillstånd att 

publicera dem gäller: 
© Crown copyright, 2008, 2010, 2011 

You may re-use this document/publication (not including departmental or agency logos) free of 
charge in any format or medium. You must re-use it accurately and not in a misleading context. 
The material must be acknowledged as Crown copyright and you must give the title of the source 
publication. Where we have identified any third party copyright material you will need to obtain 
permission from the copyright holders concerned. 

All reports can be found on our website: 

www.maib.gov.uk. (MAIB, 2008, 2010, 2011) 

 

4.1 European	  Tideway	  	  och	  Wrou	  Grietje(MAIB,	  2000)	  
 
Detta var en kollision mellan Ro-Pax färjan European Tideway(ET) och en större fiskebåt 

Wrou Grietje(WG).  ET var utrustad med två radar av märket Decca Bridge Master, en av dem 

var en ARPA-radar. En av WG:s två radar var också ARPA. 

ARPA på ET var inställd på 12 M skalan, den var matad med fart över grund och användes för 

att följa med andra fartyg(anti-kollision). Den andra radarn på ET var inställd på 6 M skala och 

var matad med fart genom vatten via den elektromagnetiska loggen och användes primärt för 

navigering. WG:s ARPA var också den inställd på  

12 M skala och den mindre radarn på 6 M. Bryggan på ET hade vaktavlösning på gång och var 

bemannad av två erfarna styrmän. Vaktstyrmannen på WG var kvalificerad för sin uppgift, 

men ung och oerfaren. 



22	  
	  	  

ET plottade WG på sin ARPA , WG närmade sig från babord och ET bedömde att WG gick 

klar föröver på ett avstånd av 2 M. En stund senare i samband med vaktavlösningen hade WG 

girat och var då förom till styrbord. Den  var då på kollisionskurs. ET girar hårt styrbord. WG  

ändrade kurs för att hantera fiskeredskap och följde inte med radar. Den girade babord för att 

återta sin ursprungliga kurs i samma stund som ET hade girat hårt styrbord och fartygen 

kolliderade. 

4.1.1 Analys	  av	  European	  Tideway	  	  och	  Wrou	  Grietje(MAIB,	  2000)	  
Vaktstyrmannen på WG var oerfaren. Han höll inte utkik på radar och hade inte plottat ET. 

Med tanke på att ET höll en fart på 16 knop och WG inte kom upp i mer än 8,5 knop och att 

ET inte hade några hinder till babord, skulle ET ha kunnat köra sig från situationen betydligt 

tidigare. Denna bedömning skulle ha varit möjlig att göra om man använt fler funktioner i 

ARPA som t.ex. förlängning av vektortider i kombination med att byta mellan relativa och 

sanna vektorer. ARPA är inte tillräckligt snabb för att kunna ge rätta beräkningar vid en 

närsituation(Borg et al, 1999, s.286). ET matade dessutom sin anti-kollisionsradar med fart 

över grund. För att följa med andra fartyg skall man mata radarn med fart genom vatten(Borg 

et al, 1999, s.285). Detta är också en orsak för att ET borde ha kört sig ur denna situation 

betydligt tidigare. Här kan man hävda att vakthavande inte hade tillräcklig förståelse för 

ARPA. Denna olycka skedde i enlighet med vad tidigare skrivits om orsaker till att en olycka 

skett p.g.a. den mänskliga faktorn(Akten, 2006). Inget av fartygen följde regel 7 och regel 8 i 

de internationella sjövägsreglerna(Sjöfartsverket,2004). 

I enlighet med de nivåer som fastställts i intervjuer(Fredriksson, Brottman) hade fartygen i 

denna olycka följande nivåer: 

WG – Nivå-0. Det saknas information om WG hade aktiverat trails, men de hade inte plottat 

ET 

ET – Nivå-2. De hade plottat WG, men använde sig inte av den informationen för att göra en 

tidig manöver så som regel 8(Sjöfartsverket,2004) föreskriver. 
 

4.2 Cosco	  Hong	  Kong	  –	  grundstötning	  (MAIB,	  2009)	  
 
Cosco Hong Kong(CH) stötte på grund utanför Hong Kong i Dadanwei Shuidao kanal efter att 

ha girat för en grupp fiskefartyg.  
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4.2.1 Analys	  av	  Cosco	  Hong	  Kong	  –	  grundstötning	  (MAIB,	  2009)	  
CH hade inte använt sig av kontrollfunktioner för sin rutt. En rätt inställd  parallellindex(PI) 

skulle ha visat dem att de gled för mycket mot det grunda området. Chief Inspector of Marine 

Accidents påpekar också detta som en av orsakerna som förorsakade grundstötningen i sin 

rapport till rederiet. Denna olycka skedde i enlighet med vad tidigare skrivits om orsaker till att 

en olycka skett p.g.a. den mänskliga faktorn(Akten, 2006). CH hade inte använt sig av 

hjälpmedel som fanns tillgängliga. 

CH Nivå-0 
 

4.3 Cosco	  Hong	  Kong	  och	  Zhe	  Ling	  Yu	  Yun	  135	  kolliderar	  2011	  med	  
dödlig	  utgång(MAIB,	  2011)	  

 
Detta var en kollision mellan ett containerfartyg, Cosco Hong Kong(CH) och ett 

fisktranportfartyg, Zhe Ling Yu Yun 135(ZL). Containerfartyget var på väg från Hongkong till 

Shanghai. CH var utrustad med tre radar-apparater – STN Atlas för S-band, och en STN Atlas 

för X-band till styrbord om mittkonsolen. Till babord om mittkonsolen fanns en  Furuno-radar. 

Denna radar var den enda som var integrerad med AIS. CPA och TCPA alarmen var 

avaktiverade i kustnära farvatten på skepparens order. Han tyckte att användning av dessa larm 

kunde vagga vakthavande i en känsla av falsk trygghet. Vakthavande skulle istället hålla 

noggrann utkik på radar. 

Uppgifter om radar-utrustning på ZL saknas, men hon hade en AIS B-transponder, som gör att 

man syns på andras AIS, men att man själv inte kan se andra fartygs AIS information. 

Det fanns många fiskefartyg i området och några långsammare medgångare som styrmannen 

på CH väjer för ett antal gånger innan olyckan. Vakthavande på CH ser ett eko till babord på 

skärande kurs. Detta eko visar sig senare vara ZL, men på CH har man inte kontrollerat 

identiteten på denna från AIS. Vakthavande på CH avger en ljudsignal på 3 sekunder för att 

påkalla uppmärksamhet, men ZL bibehåller kurs och fart. På CH tar man nu beslutet att gira 75 

grader babord. ZL girar samtidigt 130 grader styrbord, varefter de två fartygen kolliderar. CH 

höll 21 knop och ZL hade hållit 8 knop innan olyckan – ZL sjunker omedelbart. Ingen ombord 

överlever. 
 



24	  
	  	  

4.3.1 Analys	  av	  Cosco	  Hong	  Kong	  och	  Zhe	  Ling	  Yu	  Yun	  135	  kolliderar	  2011	  med	  dödlig	  
utgång(MAIB,	  2011)	  	  

CH gick klar för det närmaste fartyget till styrbord, som redan passerats på 6 M. Det fanns inga 

andra fartyg i omedelbar närhet på styrbordssidan. CH höll en fart på 21 knop och var 

snabbaste fartyget i närområdet. Hon skulle ha kunnat göra en liten kursändring styrbord och 

kört ifrån situationen med ZL. Vakthavande kunde ha använt sig av tillgänglig funktionalitet 

på ARPA och radar för att bedöma detta. Det hade varit tillräckligt med att förlänga de sanna 

vektortiderna för att se detta, men han kunde också ha använt sig av funktionen Trial 

Manoeuvre för att få en uppfattning över situationen. Av olycksrapporten framgår inte om CH 

hade plottat ZL på ARPA, men det omkörda fartyget till babord var plottat. Denna olycka 

skedde i enlighet med vad tidigare skrivits om orsaker till att en olycka skett p.g.a. den 

mänskliga faktorn(Akten, 2006). CH visade på bristande förmåga att förstå situationen, de 

ändrade kurs med för lite information om läget(och hade för hög fart). Inget av fartygen följde 

regel 7 och regel 8 i de internationella sjövägsreglerna(Sjöfartsverket,2004). 

I enlighet med de nivåer som fastställts i intervjuer(Fredriksson, Brottman) hade fartygen i 

denna olycka följande nivåer: 

ZL – Det finns ingen information om vilken nivå ZL låg på då ingen överlevde olyckan 

CH – Nivå-2. De hade plottat fartyget till babord, men det är oklart om de hade plottat ZL. 
 

4.4 Lykes	  Voyager	  and	  Washington	  Senator(MAIB,	  2005)	  
 
Detta var en kollision mellan två containerfartyg 2005. Olyckan skedde i Taiwan Strait. 

Washington Senator(WS) var på väg från Shanghai till Hong Kong och Lykes Voyager (LV) 

från Yantian till Vancouver. Tät dimma, med en sikt på mindre än 200 meter, rådde på 

olycksplatsen. LV var utrustad med två radar, varav den ena en ARPA, som användes på 6 M 

skala. Tredje styrman hade fått en kort introduktion på sin föregående vakt för att få bekanta 

sig med bryggutrustningen. Hon fick denna introduktion genom att gå vakt parallellt med 

befälhavaren. Detta var hennes andra vakt som vakthavande styrman ombord på LV. 

Befälhavaren hade stannat på bryggan också nu för att tredje styrman var oerfaren och för att 

det var nedsatt sikt. 

WS var utrustad med två ARPA radar och där hade också tredje styrman vakten, även här var 

befälhavaren på bryggan p.g.a. nedsatt sikt och tät trafik. 

Båda fartygen hade plottat varandra på ARPA då de var 7 M från varandra. 
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WS tycker att CPA blir för litet och kallar på LV på VHF kanal 16. På grund av missförstånd 

och bristande identifiering tror befälhavaren på WS efter en konversation på VHF att han 

kommit överens om att möta LV styrbord till styrbord. Ovetande om detta gör befälhavaren på 

LV en bedömning att de borde gira styrbord för den mötande WS. Varken befälhavaren eller 

tredje styrman på LV anlitar information på ARPA före denna bedömning. Orsaken tredje 

styrman uppgav efteråt var att hon inte kände sig tillräckligt inkörd i ARPA radarn för att göra 

detta. De båda fartygen kolliderar efter att WS gjort en babordsgir i tron att LV var 

underförstådd med att mötas styrbord till styrbord. Denna överenskommelse har dock gjorts 

med ett annat okänt fartyg. 
 

4.4.1 Analys	  av	  Lykes	  Voyager	  and	  Washington	  Senator(MAIB,	  2005)	  
Tredje styrman på LV hade inte fått tillräcklig introduktion för att känna sig säker med ARPA 

och kunde sålunda inte bidra med beslutsunderlag för befälhavaren innan han gjorde sin stora 

styrbordsgir. Detta faller in i kategorin om den mänskliga faktorn (Akten, 2006). Båda fartygen 

visade på bristande förmåga att förstå situationen, de ändrade kurs med för lite information om 

läget(och hade för hög fart). Inget av fartygen följde regel 7 och regel 8 i de internationella 

sjövägsreglerna(Sjöfartsverket,2004). 

WS litade för mycket på en osäker VHF kommunikation och gjorde fel antaganden.  

I enlighet med de nivåer som fastställts i intervjuer(Fredriksson, Brottman) hade fartygen i 

denna olycka följande nivåer: 

LV – Nivå-2 

WS – Nivå-2  
 

4.5 Homeland	  och	  Ro-‐Pax	  färjan	  Scottish	  Viking(MAIB,	  2010)	  
 
Detta var en kollision mellan fiskebåten Homeland(HL) och ro-pax färjan Scottish Viking(SV) 

2010. I olyckan omkom en besättningsman ombord på fiskefartyget. 

SV var utrustad med två stycken JRC ARPA radar, HL hade en enklare radar utan ARPA. 

Vaktstyrmannen på SV hade varit ombord i 4 dagar innan olyckan skedde. Detta var hans 

första erfarenhet av SV. 

Befälhavaren på HL hade en ålder av 20 år, men hade redan varit ombord i 4 år. 
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SV kolliderar med en av fiskebåtarna i en grupp av tre som varit upptagna med fiske till 

styrbord om SV. SV har inte plottat någon av dessa fiskefartyg innan olyckan. 
 

4.5.1 Analys	  av	  Homeland	  och	  Ro-‐Pax	  färjan	  Scottish	  Viking(MAIB,	  2010)	  
Vakthavande på SV gör en situationsbedömning enbart baserat på sina visuella sinnen. Han 

beordrar en babordsgir, men han gör det för sent för att förhindra en olycka. Inställningen på 

radar(bild SV-1 och SV-2) visar att han inte har aktiverat funktionen trails. Denna funktion i 

sig skulle ha visat om fiskefartygen rörde på sig och vilken ungefärlig kurs de höll. En 

bidragande orsak till olyckan var att han inte hade plottat HL och de andra fiskefartygen. Med 

sin höga fart kunde SV ha kunnat gira tidigare och undvika det andra fartyg som låg på dess 

babordssida. Man kunde ha använt funktionen Trial Manoeuvre för att få nödvändig 

information för ett bra beslut långt innan den blev kritisk. Funktionen kräver dock en viss vana 

för att kunna användas tillförlitligt. Denna vana kunde vakthavande på SV inte ha eftersom han 

mönstrat på så nyligen. Här kan konstateras att orsaker till den mänskliga faktorn faller in 

under det som skrivits tidigare i denna undersökning. SV använde sig inte av tillgängliga 

hjälpmedel, ändrade sin kurs med för lite information om läget(och hade för hög fart) och hade 

bristande utbildning(Akten, 2006). 

I enlighet med de nivåer som fastställts i intervjuer(Fredriksson, Brottman) hade fartygen i 

denna olycka följande nivåer: 

HL – Nivå-0, ingen uppgift om de hade aktiverat trails, men de hade ingen ARPA radar 

SV –  Nivå-0, inget trails, inget ARPA plott på HL 
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Bild SV-1, (MAIB, Report No 4/2011, 2011, s. 9)                          © Crown copyright, 2011 
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Bild SV-2, (MAIB, Report No 4/2011, 2011, s. 9)                          © Crown copyright, 2011 

 

4.6 Maersk	  Kendal	  grundstötning	  i	  Singapore	  Strait(MAIB,	  2009)	  	  
 
Maersk Kendal(MK) var på västgående genom Singapore Strait. Hon blev anropad av 

trafikledningen(VTIS) som uppmärksammade MK om korsande trafik i området och 

uppmanade MK att sänka farten, vilket MK inte lyckades göra. Det blev också missförstånd 

mellan VTIS och MK om vilka fartyg man talade om på VHF. Befälhavaren på MK använde 

sig enbart av sanna vektorer och relativa trails som beslutsunderlag från ARPA vid sina 

manövreringsbeslut. Slutligen stötte MK på grund vid Monggok Sebarok Reef vid infarten till 

Singapore. 

 

4.6.1 Analys	  av	  Maersk	  Kendal	  grundstötning	  i	  Singapore	  Strait(MAIB,	  2009)	  
MK hade inte använt PI för att säkra en trygg passage av Singapore Strait. De använde inte 

heller ARPA funktionen Trial Manoeuvre för sitt beslutsunderlag då de manövrerade för att 

undvika andra fartyg. MAIB skrev i sin rapport en kommentar om att det var otillräckligt att 
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befälhavaren enbart använt sig av sanna vektorer och relativa trails som sitt beslutsunderlag i 

denna situation. Orsaken att de hade för hög fart visade sig vara en okunskap om hur 

framdrivningsautomatiken fungerade och vilken fördröjning funktionen Load Program 

förorsakade. Denna olycka skedde i enlighet med vad tidigare skrivits om orsaker till att en 

olycka skett p.g.a. den mänskliga faktorn(Akten, 2006). MK hade inte använt sig av 

hjälpmedel som fanns tillgängliga (PI och Trial Manoeuvre) och de ändrade sin kurs med för 

lite information om läget(och hade för hög fart). I enlighet med de nivåer som fastställts i 

intervjuer(Fredriksson, Brottman) hade fartyget i denna olycka Nivå-2, de hade plottat andra 

fartyg med sanna vektorer och använt relativa trails. 
 

4.7 Costa	  Atlantica	  och	  Grand	  Neptune	  (MAIB,	  2008)	  
 
Kryssningsfartyget Costa Atlantica(CA) förorsakade en närsituation med biltransportfartyget 

Grand Neptune(GN) i Dover Strait. 

Båda fartygen hade ARPA radar och hade plottat varandra innan närsituationen. 

Bryggan på CA var bemannad av befälhavaren, andre styrman, tredje styrman och en 

rorgängare. Andre styrman var ansvarig bryggvakt och tredje styrmannen assisterade honom 

med navigationen. Befälhavaren var på plats i ett övervakande syfte. Andrestyrmannen hade 

mönstrat första gången på CA bara några veckor tidigare. 

CA var på nordgående och skulle korsa trafiksepareringen där två andra fartyg var på 

sydgående. Andre styrman på CA utför en Trial Manoeuvre innan sin gir för att bedöma hur 

situationen kommer att se ut med de två andra fartygen. CA baserar sedan sin manöver på 

denna information och påbörjar en vid gir, de höll 3 M i gir radie. 

Denna manöver förorsakar en närstiuation där det mötande fartyget GN tvingades göra en tvär 

styrbordsgir som resulterade i en 360 graders gir, en s.k. ”rundpall”. 

Ingen förolyckas. 
 

4.7.1 Analys	  av	  Costa	  Atlantica	  och	  Grand	  Neptune	  (MAIB,	  2008)	  
Andrestyrman på CA hade varit ombord endast en kortare tid, vilket möjligen var en av 

orsakerna till att han missade att ställa in en fördröjning som inmatningsparameter till trial 

manoeuvre funktionen(bild CA-1). Detta förorsakade att trial manoeuvre funktionen gav ett 

resultat som inte var baserat på fakta. Eftersom befälhavaren baserade sitt beslut på enbart 
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denna information blev CPA till GN bara 0.06 M vilket är väldigt nära en kollision, speciellt 

då det blir förom ett annat fartyg. 

Denna incident stöder det som Jan-Åke Brottman säger i sin intervju om att det kan vara direkt 

farligt att använda sig av avancerade funktioner om man har för lite erfarenhet av dem. Detta 

stämmer också överens med vad som skrivits om felaktigt handhavande som en bidragande 

orsak till olyckor och närsituationer(Koldemir, Esnaf,Akten, 2008). 

I enlighet med de nivåer som fastställts i intervjuer(Fredriksson, Brottman, Forsby) hade 

fartygen i denna olycka följande nivåer: 

GN – Nivå-2, de hade plottat CA 

CA –  Nivå-3, de hade plottat GN och använde sig av Trial Manoeuvre 
 

 
Bild CA-1, (MAIB, Report No 20, 2008, s.10)                                  © Crown copyright, 2008 
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4.8 Kollision	  mellan	  passagerarfärjorna	  Gotlandia	  II	  och	  Gotland	  
utanför	  Nynäshamn	  2009(SHK,	  2010)	  

 
Detta var en kollision mellan två av Gotlandsbolagets egna färjor, Gotlandia II(GII), på väg 

från Visby till Nynäshamn och Gotland(G) på väg från Nynäshamn till Visby. Tät dimma 

rådde vid olyckstidpunkten.  

GII var utrustad med Kongsberg Bridgeline  ARPA radar och G med STN ARPA radar. 

Bryggan på GII var bemannad av befälhavare, som har lång erfarenhet av vattenjetdrivna 

fartyg, dock första sommaren som befälhavare på GII och överstyrman som var 

säsongsanställd 14 dagar innan olyckan. Överstyrman hade lång erfarenhet som befälhavare på 

konventionella lastfartyg, men bara ett 14-dagars arbetspass på GII. Han innehade lotsdispens 

för hela svenska kusten.  

Man utövade s.k. Co-pilot system på bryggan. Befälhavaren övervakade i rollen som Co-pilot. 

Överstyrman var ”pilot” och hade gått över på handstyrning  som på detta fartyg gjordes med 

hjälp av en joystick placerad i högra armstödet på styrbordsstolen. Fartyget  var under 

fartreducering och G var under fart ökning. GII hade varit i VHF-kontakt med G och de hade 

kommit överens om att mötas babord mot babord utanför inloppet till Nynäshamn. En störande 

faktor var att det låg ett fartyg för ankar i närheten av infarten till hamnen i området där GII 

och G skulle mötas. GII skulle gira ca.100 grader från sin ursprungliga kurs för att komma in i 

hamnen och hade påbörjat denna gir. GII lyckades inte häva giren innan de hamnade på 

skärande kurs med G som var på väg ut från hamnen. Fartygen kolliderade. 

Varken G eller GII hade plottat varandra med hjälp av ARPA. Båda fartygen låg då i en 

styrbordsgir och båda slog fullback när de blev i sikte av varandra. 
 

4.8.1 Intervju	  med	  överstyrman	  på	  fartyg	  X	  
Intervju med överstyrman(ÖST) gjord av Kimmo Arnold-Larsen(KAL) 2012-03-16. 

ÖST är anonymiserad med hänsyn till etiska aspekter. 

Rederi AB Gotland, gjorde en egen utredning med hjälp av ett engelskt bolag. 

Gotlandia II fick inte sin radarbild att stämma under giren. Detta faktum var inte med på SHK 

rapporten, utan de hade enbart utgått från AIS information. 

Gyrot fungerade, men Gotlandia II fick ett tidsfel,  riktningslinjen hängde inte med under 

babordsgiren och visade fel. 
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Gotlandia II fick under giren på grund av detta en förvrängd radarbild som låg upp till 40 

grader fel, dvs. deras riktningslinje på radarn pekade rakt mot en ö då deras förskepp i 

verkligheten pekade ca.40 grader söderut. De visste inte detta p.g.a. tät dimma. 

Efter ca.30 sekunder började riktningslinjen hoppa rätt igen i radarn, vilket innebar att de fick 

åter en förskjutning mellan sjökortsbilden i radarn(map overlay) och radarbilden. 

Sjökortsbilden i radarn var mycket störande och förvirrade ÖST. 
 
En ytterligare orsak till förvirring var att ÖST hade vid tillfället hand om för mycket. Han 

handstyrde med joystick ett fartyg med vattenjet, han hade hand om navigationen och som 

sjukvårdsansvarig skulle han koordinera ett anmält sjukfall – allt samtidigt.  

Under tiden satt befälhavaren på babords manöverplats, han tog hand om VHF-

kommunikationen med Gotland och avlastade även ÖST i kommuniktionen med 

sjukdomsfallet som snabbt delegerades till intendenturen .Då de närmade sig ankarliggaren, 

gick befälhavaren ut på styrbords bryggvinge för att övervaka passagen och varsko när de gick 

klara. 
  
KAL ställde ÖST inför ett scenario där ÖST fick med facit i handen önska sig vilka 

radarfunktioner som skulle ha varit viktigast att använda före olyckan. Hur han skulle ha fått 

fram dem på Decca Bridgemaster(som han hade haft på sitt ordinarie fartyg) och vad han borde 

ha gjort för att få fram motsvarande funktioner på Kongsberg radarn.  

 
Önskemål från ÖST 
 
1. Standard för radarlayout: EBL ratten på ena sidan och VRM ratten på andra sidan, 

lättåtkomliga knappar för de olika funktionerna. 

Decca Bridgemaster har detta lättillgängligt – i Kongsberg måste man använda trackball, som 

styr en cursor på skärmen, man måste placera cursor i EBL/VRM rutan, hålla ner Select-

knappen med ena handen och rulla på trackball med andra handen för att ställa in värden. 

Alternativt skall man dra fram ett tangentbord och skriva in värden med hjälp av den istället 

för att rulla på trackball. 

I ett krisläge hittar man inte om man skall ta dessa funktioner från en radar som enbart styrs av 

trackball, cursor och menyer. Han säger själv att han kunde ha skiftat över till Head-Up på 

radarn för att kontrollera vart styrlinjen egentligen pekade och om felet de såg i förskjutningen 

mellan radarbilden och map ovelay berodde på radar eller ett GPS-fel. 
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En EBL placerad på ekot av det andra fartyget, Gotland, skulle också ha gett en varning om att 

bäringen mellan dessa fartyg inte förändrades och kollisionsrisk förelåg. 

2. På sitt gamla fartyg hade de en s.k. predictor, som visade på ECDIS hur giren fortskred.  

Samt en girindikator på ECDIS. På Kongsberg radarn fanns vektor  som var mycket ”svajig”. 

Kongsberg radarn hade även en Curved EBL  men den var för invecklad att ta fram och skulle 

ha krävt två fria händer vilket han inte hade, då han handstyrde. Själva användandet och 

justeringen av EBL skulle också ha krävt fria händer.  

3. Relativa trails, skulle ha snabbt gett en förståelse över hur andra fartyg rörde sig i 
förhållande till det egna. Denna funktion/inställning är lätt att ta fram på Decca Bridgemaster, 
men samma problem på Kongsberg, som ovan – man behöver två händer för att justera 
längden på trails . ”Relativa trails är en bra funktion för att bedöma risk för kollision men 
inomskärs kan radarbilden bli ”kladdig” om man använder för långa trails” säger ÖST. 
 
4. Han skulle ha tagit bort map overlay funktionen från Kongsbergradarn (detta hade varit 
möjligt att göra innan olyckan, men ÖST ville vänja sig att använda den, eftersom det verkade 
vara kutym ombord). 
 
5. Idealläget skulle ha varit att ha en extra radar i Head-Up mode, så att den varit oberoende av 
inmatning från GPS, logg eller gyrokompass. Då skulle de hela tiden ha kunnat lita på 
radarbilden. 
Enligt ÖST ”brukar man öva sig att köra i Head-Up så att det inte känns främmande den dagen 
du måste göra det för att loggen, GPS:n och Gyrot har falerat. En del lotsar använder sig av 
den metoden.” 
 
Människan fungerar så att om man kör NU/TM och är på sydlig kurs, så måste hjärnan koppla 
om och processa denna information. Det är en vanesak säger ÖST. 
 
ÖST tyckte att arbetsgivaren kunde ha ordnat simulatorkörning på detta komplicerade fartyg, 
eller att han som ny kunde ha fått manualerna för manöversystemet (KaMeWa 
watjet)hemskickade, så att man kunde ha bekantat sig bättre i förväg och att man kunnat 
komma med fler relevanta frågor när man väl var ombord. 
 
Introduktionen var inte optimal – han fick jobba mycket själv och ta reda på hur det fungerade. 
Han försökte fråga sig fram, men fick inte alltid bra svar. 
 
KAL frågade ÖST om de plottat de andra fartygen innan olyckan och ÖST svarade: 
 
 

Val med att ej ha plottat just Gotland var för att vi befann oss i en farled och skulle genomföra en 

gir. Om trails var valda på Befh. Radar finns inte nämnt i utredningen. Tidigare ekon hade plottats 

under resan! Under gir eller fartändring blir Arpans värden ej tillförlitliga. Radarna var inställda 

på RM/TV. (Anonym, 2012) 
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KAL frågade ÖST om han skulle använda en funktion som Trial Manoeuvre i en skarp 
situation om han inte hade övat mycket med den från förr. ÖST höll med – och tillade:  
 

Man skall öva sig med funktioner, som Trial Manoeuvre och PI för trånga farleder då det är fint 
väder. Om man inte övat i fint väder kommer man inte att göra det i dimma eller mörker, för att 
man inte litar på funktionen, eller sig själva att man gjort rätt. Dock måste man tänka på att trial 
man bygger på att inga fartyg ändrarkurs och fart och alla ekon måste vara 
plottade.(Anonym,2012) 
 
 

ÖST kommenterar till slut: ”Det är alltid svårt att både handstyra ,sköta farten och navigera i 

dimma samtidigt.  Den som handstyr bör styra efter order och då gärna dela upp giren i mindre 

girar vid sådana här förhållanden.”(anonym, 2012) 
 

4.8.2 Analys	  av	  Kollision	  mellan	  passagerarfärjorna	  Gotlandia	  II	  och	  Gotland	  utanför	  
Nynäshamn	  2009(SHK,	  2010)	  

ÖST hade för många uppgifter i denna situation. Detta bekräftas av MTO 

beteendeundersökningen som gjorts på uppdrag av SHK(SHK, 2010). Om befälhavaren hade 

tagit över manövreringen av fartyget hade ÖST kunnat få en bättre klarhet i situationen då 

radarbilden förvrängdes. Han kunde ha tagit bort sjökorts overlay funktionen, och flyttat  EBL 

för att säkra bäringen till ön de trodde att de var på väg mot. Han kunde också ha ställt in sin 

radar på Head-Up, så att de inte skulle ha varit beroende av kursinmatning till radar via gyro. 

Dessa åtgärder kunde han inte göra på den aktuella Kongsberg radarn utan att släppa 

styrningen av fartyget(det krävdes två handgrepp för att få fram funktionerna). Detta kan 

härledas till brist på standard och design(Binnema, 2003) för olika radarapparater. 

Kommentaren från ÖST om att det alltid är svårt att både handstyra, kontrollera farten och 

navigera samtidigt i dimma, är relevant och stöder det faktum att han hade för många uppgifter 

att utföra på en gång. Man kan också se likheter mellan ÖST:s handlande och hur piloterna 

faller tillbaks på sina inlärda rutiner i stressade situationer i Binnemas(2003) artikel. 

Ovanan med GII och den korta introduktionstiden spelade stor roll i hur ÖST agerade under 

olyckan och det som tidigare skrivits om bakgrunden till att den mänskliga faktorn orsakar 

olyckor p.g.a. bristande utbildning(Akten, 2006). I enlighet med de nivåer som fastställts i 

intervjuer(Fredriksson, Brottman) hade fartygen i denna olycka följande nivåer: 

GII – Nivå-1 

G –  Nivå-1. Det är oklart om G hade använt sig av trails, det framgick att de hade ställt in 

sanna vektorer på radarn, men de hade inte plottat GII med ARPA. 
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4.9 Finnsailor	  i	  kollision	  med	  maltesiska	  bulkfartyget	  General	  Grot-‐
Rowecki(Sjöfartsverkets	  rapportserie	  B,	  2006)	  

Detta var en kollision mellan ro-pax fartyget Finnsailor(FS) och bulkfartyget General-Grot-

Rowecki(GR) 2005, i trafiksepareringen norr om Travemünde. 

FS var utrustad med tre radar-apparater – till styrbord en Atlas 9600 ARPA radar, och babord 

om den på andra sidan mittkonsolen två radar. 

GR var utrustad med två 3-cm radarapparater av typ K/H NUCLEUS 6000A och K/H HR 

3000T, en av dessa var en ARPA radar. 

FS brygga var vid tillfället bemannad av en styrman och en matros. Detta var styrmannen 

femte arbetspass ombord, han hade fått sin Fartygsbefäl klass V behörighet ett halvår innan 

olyckan. Matrosen hade arbetat i bolaget i 2,5 år, hade också han avlagt sjökaptensexamen, 

men saknade sjötid för att få ut sin Fartygsbefäl klass V behörighet. 

GR bryggan var bemannad av överstyrman och en matros. Dessa var båda erfarna, men hade 

arbetat ca. 150 timmar var under en 12-dagars period. 

FS ansluter till trafiksepareringen söderifrån, ser tre fartyg som går österöver. FS plottade 

samtliga fartyg med ARPA. Hon höll 17.9 knop i fart och var upphinnande fartyg till de tre 

andra, som alla höll en mindre fart än FS. FS antog att alla fartyg skulle följa separeringen, 

som gjorde en 90-graders sväng norrut. FS hade med av fartygen på sin babordssida och 

avvaktade att den skulle gira babord. Detta fartyg girade inte babord, men GR, som låg för om 

FS gjorde det. FS hade kommit för nära den för att klara av att gira upp i trafiksepareringen 

och sammanstötte med GR. 

4.9.1 Analys	  av	  fallet	  Finnsailor	  	  General	  Grot-‐Rowecki	  
GR höll inte uppsikt akteröver innan de gjorde sin babords gir framför stäven på FS. FS borde 

som upphinnande fartyg och med tanke på sin höga fart, ha kunnat planera sin gir bättre. 

ARPA radar ger möjligheter till detta genom att man kan justera de sanna vektorerna till 

samtliga plottade fartyg och få en uppfattning var de kommer att vara i förhållande till det egna 

fartyget inom en viss tid. De kunde också ha använt funktionen Trial Manoeuvre och matat in 

sin fart, nya kurs och fördröjning. De skulle sålunda ha fått fram information om de kunde ha 

girat tidigare i förhållande till det närmaste, mest nordliga av de tre fartygen. Nu gjordes alla 

bedömningar visuellt, d.v.s. utan att ”...använda alla tillgängliga medel ...för att avgöra om risk 

om en kollision föreligger.”(Sjöfartsverket, 2004, s.7). 
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Det finns inga uppgifter om hur lång introduktionsperiod vaktstyrmannen hade fått, men sin 

Fartygsbefäl klass V hade han erhållit bara ett halvår innan olyckan.  

I enlighet med de nivåer som fastställts i intervjuer(Fredriksson, Brottman) hade fartygen i 

denna olycka följande nivåer: 

FS – Nivå-2. 

GR –  Nivå-0  
 

4.10 Alam	  Pintar/Etoiles	  des	  Ondes	  (MAIB	  Report	  No	  11/2010,	  2010)	  
 
Detta var en kollision mellan ett bulkfartyg Alam Pintar(AP) och en fiskebåt Etoiles des 

Ondes(EO). 

AP var utrustat med ARPA radar, EO hade en konventionellt radar. 

Bryggan på AP var bemannad av en oerfaren styrman och en kadett, EO framfördes av 

skeppare, som hade sett AP på radar, men var upptagen med fisket så att han inte följde med 

vad AP företog sig. 

AP siktade EO i god tid, plottade den och utförde undanmanöver. EO ändrade dock kurs så att 

undanmanövern motarbetades. AP gjorde en ny undanmanöver men inte tillräckligt effektivt 

och de båda fartygen kolliderade. 

4.10.1 Analys	  av	  Alam	  Pintar/Etoiles	  des	  Ondes	  (MAIB	  Report	  No	  11/2010,	  2010)	  
Enligt rapporten var styrmannen på AP var oerfaren, det kan ha varit orsaken till att han låtit 

bli att aktivera trails på sin radar, i tillägg till att plotta målet. 

Av radarbilden (bild AP-1) framgår att AP inte hade aktiverat sina trails. Om han gjort det, 

kunde han ha sett EO:s kursändringar tydligt före de syntes på radar. Detta eftersom det blir en 

fördröjning innan ARPA har kalkylerat en ny kurs på det plottade målet. 
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Bild AP-1, (MAIB, Report No 11/2010, 2010, s.6)                              © Crown copyright, 2010 

AP: Nivå-2, målet var plottat. 

EO: Nivå-0 

 

 

 

4.11 Boxford/Admiral	  Blake	  (MAIB	  report	  17/2011,	  2011)	  	  
 
Containerfartyget Boxford(BF) och fiskebåten Admiral Blake(AB) kolliderade i engelska 

kanalen. 

BF hade två STN ARPA radar, den ena var S-band och den andra X-band. Vid tillfället 

användes bara S-band radarn, X-band radarn var i viloläge. S-band radarn, som användes var 

inställd på kort pulslängd och 12 M skala. 

Bryggan på BF var bemannad av befälhavaren som tillfälligt avlöste överstyrman som gått ut 

på däck. Där fanns dessutom en kadett som utkik. Befälhavaren ändrade skala till 6 M då han 

tog över från överstyrman. 



38	  
	  	  

AB var bemannad av skepparen, som sett BF på radar och identifierat den på AIS. Han 

bedömde att BF kom att passera akter om AB. Rapporten nämnde inget om att AB skulle ha 

plottat BF. 

Utkiken på BF siktade AB, befälhavaren på BF såg inget på radarn. Han justerade tuning och 

clutter, men såg fortfarande inget på S-band radarn. Han gjorde en visuell bedömning om 

fiskebåtens kurs och justerade sin egen kurs till styrbord. Kort därefter rapporterade utkiken att 

ljusen på fiskebåten blivit starkare. Befälhavaren på BF girade hårt styrbord och de kolliderade 

med fiskebåten. 
 

4.11.1.	  Analys	  av	  Boxford/Admiral	  Blake	  (MAIB	  report	  17/2011,	  2011)	  
X-band radar(3 cm radar)  använder korta våglängder och S-band radar(10 cm radar) använder 

långa våglängder(Borg et al, 1999, s.193). S-band radar är därför bäst på långa avstånd och 

med X-band radarn upptäcker man lättare små mål på korta håll (Borg et al, 1999, s.219). 

Befälhavaren på BF tog sitt beslut att gira styrbord med stöd av enbart en kort visuell 

bedömning som beslutsunderlag. Akten(2006) tar upp detta som en kategori av olyckor. 
 

A common error with regard to collisions has been altering course on insufficient information and 

by maintaining too high a speed, particularly when a close-quarters situation is developing or is 

likely to develop. (MSA, 1998, refererat i Akten, 2006) 

 

Han skulle ha haft mycket mer information som beslutsunderlag om han hade använt både X-

band radar, S-band radar och skiftat i skalor på dem. ” ...incorrect / improper use of the bridge 

equipment.” (Koldemir, Esnaf och Akten, 2008) 

BF: Nivå-0 

AB: Nivå-0  
 

4.12 Philipp/Lynn	  Marie	  (MAIB	  Report	  20/2011,	  2011)	  
 
Container fartyget Phillip(PH) och fiskebåten Lynn Marie(LM) kolliderar i närheten av Isle of 

Man. PH var utrustad med 2 st. IMTECH ARPA radar och två skärmar som kunde användas 

för radar- eller ECDIS-bild och båda bilderna var integrerade med AIS. Styrbords skärm var 

inställd på ECDIS med AIS information och babords skärm var inställd på X-band radar, som 

var inställd på 6-milsskala och lång pulslängd. CPA-alarmet var inställt på noll sjömil och 
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TCPA-alarmet på 2 minuter innan CPA blir noll. Den automatiska funktionen för att plotta mål 

var inte aktiverad. 

På LM:s brygga fanns en konventionell radar, utan ARPA. 

Ansvarig för vakten ombord på PH var vid olyckstidpunkten överstyrman, som hade varit 

ombord i 4 månader. 

På LM hade en oerfaren styrman vakten. 

Överstyrmannen gjorde flera kursändringar till babord, i syftet att undvika fiskebåtar innan 

olyckan. Dessa kursändringar tog PH, hela tiden närmare och närmare LM. Till slut kolliderar 

de två fartygen. 
 

4.12.1 Analys	  av	  Philipp/Lynn	  Marie	  (MAIB	  Report	  20/2011,	  2011)	  
Överstyrmannen på PH satt till styrbord om manöverkonsolen och kunde därifrån bara följa 

med styrbordsskärmen, som var inställd att visa ECDIS med AIS information. X-band 

radarbilden kunde vid detta tillfälle bara ses på skärmen som var placerad till babord om 

manöverkonsolen. Inget av de aktuella målen var plottade på ARPA och trails var inte 

aktiverade(se bild PH-1). 
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Bild PH-1, (MAIB, Report No 20/2011, 2011, s. 3)                 © Crown copyright, 2011 

 

Överstyrman på PH grundar här sin bedömning över läget enbart på visuell information från 

ECDIS. 

Som i fallet innan gäller detta representerar detta en av kategorierna på olyckor som 

Akten(2006) tar upp 
 

A common error with regard to collisions has been altering course on insufficient information and 

by maintaining too high a speed, particularly when a close-quarters situation is developing or is 

likely to develop. (MSA, 1998, refererat i Akten, 2006) 

 

Så som X-band radarn är inställd på PH, ger den dålig information om de mål som syns på den. 

Överstyrman på PH borde ha haft X-band radarn som sin huvudsakliga informationskälla, 

d.v.s. valt att se den på sin skärm till styrbord. Han borde ha plottat målen som han alldeles 

riktigt, bedömde som kritiska och han borde minst ha aktiverar trails-funktionen för att få en 

uppfattning om kurs och fart för målen på radarn. 

 
 

 

Styrmannen på LM däremot satt och följde med radarbilden nästan fram till kollisionen och 

använde sig inte av funktionalitet som t.ex. EBL och VRM för att avgöra om det fanns risk för 

kollision. Hans okunskap kommenteras också i själva olycksrapporten. 

PH: Nivå-0 

LM: Nivå-0 
 

4.13 	  Seawheel	  Rhine	  kollision	  med	  Assi	  Eurolink	  2003(Sjöfartsverkets	  
rapportserie,	  2002)	  

 
Detta var en kollision mellan ro-ro fartygen Seawheel Rhine(SR) och Assi Euro Link(AE) i 

närheten av Friesland Junction. 

Vid olyckstidpunkten var en Furuno ARPA radar igång på SR. Denna var inställd på 6 M 

skala. Från rapporten framgår inte vilken radarutrustning AE hade, eller hur den var inställd 

vid olyckstidpunkten. 
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Ansvarigt befäl för vakten på SR, vid olyckstidpunkten var en 56 årig styrman som mönstrat 

på första gången 20 dagar innan olyckan. Han hade fått en introduktion till fartyget, som 

bestod av en rundvisning och han hade gått bryggvakt parallellt med en annan styrman mellan  

två  och tre timmar. Enligt rapporten saknade han vana i att använda ARPA radar. 

Den som ansvarade för bryggvakten ombord på AE, var överstyrman.  

Styrmannen på SR observerar ett radareko till styrbord på ett avstånd mer än 9 M. Han plottade 

ekot på ARPA och såg att SR kom med denna kurs och fart att passera det andra fartyget med 

ett CPA på 0.6 M. Då SR och AE hade ett internt avstånd på 2.5 M emellan sig, blev SR 

uppropad på VHF och uppmärksammad att CPA anses som farligt av AE. Styrmannen 

påbörjade en styrbordsgir när avståndet krympt till 1.5 M. Han vred på ratten till autopiloten, 

men fick inte igång en tillräcklig girhastighet och fartygen kolliderade. AE hade bibehållit kurs 

och fart fram till kollisionen. 
 

4.13.1 Analys	  av	  Seawheel	  Rhine	  kollision	  med	  Assi	  Eurolink	  2003(Sjöfartsverkets	  
rapportserie,	  2002)	  

Styrmannen på SR har fått en kort introduktion och han har inte tillräcklig kunskap om ARPA. 

Från STCW-95 (Table A-II/1, sidan 3 – 5) framgår vilken utbildning man skall ha genomgått 

för att vara kvalificerad för att vara ansvarig vaktstyrman. Han tolkar CPA 0.6 M för om ett 

fartyg som han är väjningsskyldig till som ett lämpligt passageavstånd. Kategorin för denna 

olycka nämns i arkikeln av Koldemir, Esnaf och Akten(2008): ”...failure to comply with 

standard procedures and international regulations....and incorrect / improper use of the bridge 

equipment.”  

Detta tyder på att han har svårigheter i att tolka de värden som ARPA presenterar honom med. 

Eftersom han plottat det andra fartyget redan i ett tidigt skede, så som regel 8(Sjöfartsverket, 

2004) borde han, redan med information om ett så litet CPA ha börjat planera en 

fartminskning, eller en styrbordsgir. Han hade i detta fall haft god tid på sig att korrigera 

eventuella problem med autopiloten.  

Här var en av orsakerna bristande utbildning och en kort introduktion. 

SR: Nivå-2, de hade plottat AE 

AE: Nivå-2, de hade plottat SR 
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5 Sammanställning	  av	  analys	  

 

5.1 Jämförelse	  av	  nivåer	  på	  de	  aktiverade	  funktionerna	  	  
 
I undersökningen har man alltså etablerat följande jämförelsegrund för de undersökta 

olyckorna: 

• Nivå-0 Inga funktioner aktiverade, radarbilden visar enbart ekon 

• Nivå-1 EBL, VRM, Trails 

• Nivå-2 ARPA plott med sanna eller relativa vektorer 

• Nivå-3 Trial Manoeuvre och användning av parallellindex 

Olyckorna är kodade enligt rubrikerna under kapitel 4  Datainsamling och analys. 

4.1 European Tideway(ET)  och Wrou Grietje(WG) 

4.2. Cosco Hong Kong(CH) – grundstötning  

4.3. Cosco Hong Kong(CH) och Zhe Ling Yu Yun 135(ZL) 

4.4. Lykes Voyager(LV) and Washington Senator(WS) 

4.5. Homeland(HL) och Ro-Pax färjan Scottish Viking(SV) 

4.6. Maersk Kendal(MK) grundstötning i Singapore Strait 

4.7. Costa Atlantica(CA) och Grand Neptune (GN) 

 

4.8. Kollision mellan passagerarfärjorna Gotlandia II(GII) och Gotland(G) utanför Nynäshamn 

2009 

4.9. Finnsailor(FS) i kollision med maltesiska bulkfartyget General Grot-Rowecki(GR) 

4.10. Alam Pintar(AP)/Etoiles des Ondes(EO) 

4.11. Boxford(BF)/Admiral Blake(AB)  

4.12. Philipp(PH)/Lynn Marie(LM) 

4.13. Seawheel Rhine(SR) kollision med Assi Eurolink(AE)  
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Tabell 1 Jämförelse av nivåer på använd funktionalitet 

              

 
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 

Nivå-
0 WG CH ZL 

 
SV/HL 

   
GR EO BF/AB PH/LM 

 Nivå-
1 

       
GII/G 

     Nivå-
2 ET 

 
CH LV/WS 

 
MK GN 

 
FS AP 

  
SR/AE 

Nivå-
3 

      
CA 

      

               

5.1.1 Sammanställning	  och	  analys	  av	  nivåer	  
Nivå-0, vilket definierats här som ”Inga funktioner aktiverade, radarbilden visar enbart ekon”. 

Sammanställningen visar att av totalt 24 fartyg, som var inblandade totalt i dessa olyckor, låg 

11(45,8 %) av dem på denna nivå. 

Av dessa 11 fartyg var 6 stycken fiskefartyg(som skall följa sjövägsreglerna) och 5 stycken 

handelsfartyg(som lyder under STCW-95). 

Av dessa olyckor var 2 grundstötningar och av dessa 2 handelsfartyg ingår 1 i Nivå-0. Detta 

fartyg, d.v.s. Coco Hong Kong, hade inte aktiverat någon PI, som ingår som funktion i Nivå-3. 

Det andra fartyget, d.v.s. Maersk Kendal, låg på Nivå-2, men hade inte heller aktiverat den 

viktiga funktionen PI, för kontroll av position till grundområde. I analysen av 

olycksrapporterna(MAIB, 2009), påpekas det att grundstötningarna kunde ha undvikits i båda 

fallen om de hade använt funktionen PI(d.v.s. Nivå-3). 

Två fartyg var på Nivå-1, här definierat som ”EBL, VRM och Trails”.  

Av totalt 24 fartyg var 10 stycken på Nivå-2, här definierat som ”ARPA plott med sanna eller 

relativa vektorer”. Av dessa 10 var ingen ett fiskefartyg. Ett av fartygen var Maersk Kendal. I 

bara två av fallen hade fartygen plottat varandra(4.4 och 4.13). I 9(Maersk Kendal undantagen) 

av fallen hade de plottat den som de kolliderade med, men inte själv blivit plottade av denna. 

Bara ett av fartygen, d.v.s. Costa Atlantica var på Nivå-3, för att de använt Trial Manoeuvre i 

sin bedömning, men enligt analysen av olycksrapporten(MAIB, 2008), var ovanan i att 

använda och tolka funktionen en trolig orsak till situationen som nästan ledde till en kollision. 
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6 Slutsats	  

 

 

6.1 Återkoppling	  till	  1.4	  Frågeställning	  
6.1.1 Användning	  av	  tillgänglig	  information	  från	  radar	  
Varför sker det fortfarande olyckor där styrmän inte använt sig av den tillgängliga 

informationen från radar- och ARPA-utrustning?  

Denna undersökning visar att 45,8 % av de involverade fartygen inte hade använt sig av 

tillgängliga hjälpmedel från radar och ARPA, utan låg på Nivå-0. 

Detta bekräftar också det Akten(2006) skriver om att ”...ett stort antal kollisioner(Gard, 2004, 

referat i Akten 2006) har nyligen förorsakats av att man inte har använt sig av hjälpmedel som 

funnits där för att förhindra kollisioner och att man har haft övertro på sin 

navigationsutrustning.”.  

	  

6.1.2 Introduktionsutbildning	  
Har vakthavande styrman fått tillräcklig introduktionsutbildning för att kunna få fram 

tillräcklig information för sina beslut? 

Enligt analysen av samtliga olyckor kunde man fastställa att i 9 fall av totalt 24(37,5 %) hade 

man inte fått tillräcklig introduktionsutbildning. Efter en kort introduktionsutbildning är det 

möjligt att till en viss grad kunna använda sin utrustning, men man kommer inte enligt 

Binnema(2003) att klara av detta i en stressad situation, utan faller tillbaks på tidigare inlärda 

rutiner. Detta svarar på frågan: Hittar man den nödvändiga informationen också i en stressig 

trafiksituation? 

 

6.1.3 Förtroendet	  på	  informationen	  
Litar fartygsbefäl tillräckligt på den information som finns tillgänglig för att använda den?  

Informanterna Robert Fredriksson och Jan-Åke Brottman kommenterade frågan om tillit till 

funktioner som Trial Manoeuvre. Här blir enligt Fredriksson(2012) resultatet svårt att lita på 

och därför används det sällan. Den andra informanten säger om Nivå-3 funktionalitet, så som 
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Trial Manoeuvre: ”... tror inte att man kommer att använda en sådan funktion i en kritisk 

situation”(Brottman, 2012). 

I undersökningen ingår två fall, under rubriken 4.2(Cosco Hong Kong grundstötning..) och 

under rubriken 4.6(Maersk Kendal...), där de engelska utredarna(MAIB, 2009) har anmärkt på 

att dessa fartyg borde ha använt funktionalitet, så som PI och Trial Manoeuvre. Eftersom de 

inblandade inte har intervjuats, kan man inte med säkerhet säga om de lät bli att använda dessa 

för att de inte litade tillräckligt på funktionaliteten. 

En som däremot litade för mycket på funktionaliteten var Costa Atlantica – de förorsakade 

nästan en kollision genom att använda och lita på denna funktionalitet med för dåliga 

förkunskaper. 

6.1.4 Internationella	  sjövägsregler	  
Enligt de internationella sjövägsreglerna(Sjöfartsverket, 2004) skall vi hålla utkik med alla 

tillgängliga medel. Gör vi det?  

Efter analys av olyckorna kan man konstatera att i 17 fall av de totala 24(71 %) hade man inte 

följt de internationella sjövägsreglerna, vad beträffar användning av radar enligt Regel 5, 6, 7 

eller 8. 

De hade sviktat i utkik, säker fart, risk för kollision och i åtgärder för att undvika kollision. 

 

6.2 Återkoppling	  till	  syftet	  
 

I och med frågeställningen, som behandlades under föregående rubrik framgick det att 

fartygsbefälen i de undersökta olyckorna har tagit viktiga beslut om kursförändringar med för 

bristfällig information. Vad kommer till fart förändringar, så har enligt denna undersökning 

denna metod att undvika olyckor inte använts i ett enda fall. 
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7 Rekommendationer	  för	  vidare	  forskning	  

Denna undersökning har haft som syfte att få en förståelse om det finns problem inom det 
avgränsade området, nämligen hur man har hanterat information som finns tillgänglig i radarn 
som sitt beslutsunderlag. En vidare forskning i ämnet kunde vara vad man kan göra åt 
problemet. Skulle det behövas mer simulatorträning? Skulle det behövas längre introduktion 
för styrmän som kommer till nya fartyg? Borde sjöfartshögskolorna ha olika typer av radar och 
bryggor? Sjöfartsundervisningen i Åbo har fem olika bryggor – en Wallenius-, en Silja-, en 
Nesteoilbrygga och två andra typer av simulatorer.  
Informanterna i denna undersökning uttryckte sig spontant om sin oro för utvecklingstrenden 
inom radardesign. Alla var eniga(var för sig) om att en fartygsbrygga där rattar, vred och 
knappar har ersatts med s.k. ”Track Ball” försämrar säkerheten. 
En framtida undersökning kunde handla enbart om instrumentdesign på fartygsbryggorna och 
på vilka grunder den bestäms samt hur den inverkar på användbarheten och säkerheten 
ombord. 
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Bilaga	  A	  förstudie	  	  

 

Intervju	  med	  Robert	  Fredriksson	  2012-‐03-‐16	  
Intervju med Robert Fredriksson(RF) gjord av Kimmo Arnold-Larsen(KAL) 2012-03-16. 

RF intervjuades i egenskap av f.d. aktivt fartygsbefäl med erfarenhet om täta trafiksituationer 

på rutten Malmö – Travemünde. RF är också en av de ansvariga för simulatorutbildningen på 

Sjöfartshögskolan i Kalmar och har här möjlighet att följa hur elever agerar i simulatorerna. 

KAL ställde frågan om vilken nivå av information man enligt BF borde förutsätta för sitt 

beslutsunderlag innan man tar ett avgörande beslut i en tät trafiksituation. 

KAL, delar upp det på 3 nivåer, där Nivå-1 är minimi, Nivå-2 är mellan och Nivå-3 är högst.  

RF vill ha följande funktionalitet på nivåerna: 

Nivå-1 – Trails med sanna vektorer, med tidsinställning på 1 till 6 minuter. Han vill också ha 

EBL och VRM som man aktiverar med enkel knapptryckning och justerar med manuella rattar. 

Han brukar lägga VRM runt det egna målet för att tydligt se och uppfatta eget fartyg. RF vill 

kunna enkelt ställa in matningen av fart till ARPA, med antingen fart genom vatten eller fart 

över grund. 

Nivå-2 – innefattar att man plottar målet med ARPA. Detta skall kunna göras enkelt med en 

knapp, inte genom att aktivera via menyer eller s.k. ”modes”. 

Nivå-3 innefattar enligt RF funktioner som t.ex. Trial Manoeuvre. Han anser att användning av 

den här typen av funktioner är oftast gjord för besvärlig, då de olika radarleverantörerna har 

skilda sätt att implementera och tolka detta. Här blir enligt honom resultatet svårt att lita på och 

därför används det sällan. 

I stället för Trial Manoeuvre använder RF själv något han kallar för ”flygande EBL”, detta ger 

en visuell uppfattning om hur en situation med flera fartyg kan utvecklas efter en viss tid 

genom att tolka sina vektorer och flytta ut centrum för EBL. 
 

Analys	  av	  intervju	  med	  RF	  
RF efterfrågade enklare design på radar. Han ville ha knappar och rattar för de viktigaste 

funktionerna och inställningarna. 

Nivå-0 Inga funktioner aktiverade, radarbilden visar enbart ekon 
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Nivå-1 EBL, VRM, Trails 

Nivå-2 ARPA plott 

Nivå-3 Trial Manoeuvre, ”flygande EBL” 

Han trodde inte på användning av Trial Manoeuvre. Den är enligt honom för besvärlig att 

använda. 
 

Intervju	  med	  Jan-‐Åke	  Brottman	  2012-‐03-‐18	  
Intervju med Jan-Åke Brottman(JB) gjord av Kimmo Arnold-Larsen(KAL) 2012-03-18. 

JB intervjuades i egenskap sin erfarenhet som befälhavare på biltransportfartyget Aida. 

KAL presenterade syftet, problematiseringen och frågeställningen som intervjuunderlag. 

Enligt JB:s erfarenhet om Furuno(Wallenius har Furuno-bryggor) presenteras det för mycket 

information idag på de nyaste modellerna. För att få fram funktionalitet, måste man gå in på 

menyer och undermenyer. ”detta funkar inte” säger JB. De viktiga funktionerna måste finnas 

enkelt tillgängliga med knappar och rattar. FB hade påtalat denna brist för tillverkaren Furuno 

och de hade gett honom en förklaring till varför designen ser ut som den gör idag – det är 

mycket billigare att tillverka kretskort än att göra knappar och rattar.  

FB ser det som direkt farligt att funktionaliteten ligger gömd bakom trackball och menyer, han 

säger att i en krissituatuon, då man är stressad, hittar man inte fram till funktionerna. Han 

tyckte också att det finns på tok för mycket information på radarskärmarna. Man kan inte ta till 

sig detta och hitta den relevanta informationen in en stressad situation. 

KAL ställde frågan om vilken nivå av information man enligt BF borde förutsätta för sitt 

beslutsunderlag innan man tar ett avgörande beslut i en tät trafiksituation. 

KAL, delar upp det på 3 nivåer, där Nivå-1 är minimi, Nivå-2 är mellan och Nivå-3 är högst.  

 

Nivå-0 Inga funktioner aktiverade, radarbilden visar enbart ekon 

Nivå-1 Grundinställning, brilliance, gain, clutter. Dessa med knappar så att de kan samtidigt 

ställas in mot varandra för att snabbt få en bra grundinställning. Idag kan man bara ställa in en i 

taget då man använder trackball och separata rutor. 

EBL, VRM och Trails med knappar och rattar. JB tycker att man egentligen inte behöver ha 

annat om man har dessa funktioner enkelt tillgängliga. 

Nivå-2 JB tycker att ARPA-plotting hör till denna mellannivå. 
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Nivå-3 JB använder aldrig funktioner som Trial Manoeuvre. Han tyckte att det är något man 

kan sitta och leka med i en simulator. JB tror inte att man kommer att använda en sådan 

funktion i en kritisk situation. 

JB nämnde att Wallenius skolar sitt befäl i en simulator som är en kopia av en 

Walleniusbrygga i Åbo. 

JB efterfrågar en standard på layout, ”det är något som IMO borde ta tag i” säger JB. Det skall 

vara enkelt att få fram den viktigaste informationen. Han trodde att de har det så inom flyget. 

”Om man har det standardiserat, skall man kunna sätta sig vid vilken radar-apparat som helst 

och kunna snabbt få fram den information man behöver” säger JB. 
 

Analys	  av	  intervju	  med	  JB	  
FB ser det som direkt farligt att funktionaliteten ligger gömd bakom trackball och menyer, han 

säger att i en krissituation, då man är stressad, hittar man inte fram till funktionerna. Han tyckte 

också att det finns på tok för mycket information på radarskärmarna. Man kan inte ta till sig 

detta och hitta den relevanta informationen in en stressad situation. 

Designen skall vara enkel och standardiserad. 

Nivå-0 Inga funktioner aktiverade, radarbilden visar enbart ekon 

Nivå-1 Lätt grundinställning med rattar, trace, EBL och VRM 

Nivå-2 ARPA plott 

Nivå-3 Trial Manoeuvre 

 

Han tvivlade på att man skulle använda funktionalitet på nivå-3, men nämnde också att 

Wallenius skolar sitt befäl i Åbo i en simulator som är en kopia av en Walleniusbrygga. 

Skolning kan ändra på vanan att använda sig av nivå-3 funktionalitet. 

 

Förstudie	  av	  regelverk	  
STCW-95 krav, beträffande radar och ARPA kunskap för vaktgående sjöbefäl framgår från 

Table A-II/1, sidan 3 – 5. Man skall kunna använda ARPA för att få följande information om 

fartyg med korsande-, parallell- eller mötande kurs(s.4, .1, .2): 

- kurs och fart 

- avstånd och bäring 

- det minsta passageavståndet(CPA) och tiden till denna(TCPA) 
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Man skall också kunna identifiera kritiska ekon och kunna uppfatta andra fartygs kurs- och fart 

förändringar. Man skall dessutom kunna avgöra vilken effekt det egna fartygets kurs- och/eller 

fartförändring ger. 

I samma kolumn på sidan 5, under punkten 4 skrivs att man skall kunna använda plotting 

tekniker med relativ och sann vektor. I punkt 5 skrivs att man skall kunna använda 

parallellindex. Man skall vidare ha förmåga att tolka och analysera information man fått från 

ARPA. Detta skall innefatta bland annat grafiska presentationer av mål(trails) och Trial 

Manoeuvre. 

I de internationella sjövägsreglerna, Regel 7a står det skrivet: ”Varje fartyg skall utnyttja alla 

tillgängliga medel, som med hänsyn till rådande omständigheter bedöms lämpliga för att 

avgöra om risk för kollision föreligger...” (Sjöfartsverket, 2004, s.7) 

I regel 7b är det specificerat: ”Om funktionsduglig radarutrustning finns ombord, skall denna 

utnyttjas på rätt sätt, innefattande dels observation på stort avstånd så att tidig varning för 

kollisionsrisk kan erhållas dels radarplotting eller likvärdig, systematisk observation av 

upptäckta föremål.” (Sjöfartsverket, 2004, s.8) 
 

Sammanställning	  av	  förundersökning	  intervju	  och	  regelverk	  
 

De internationella sjövägsreglerna(Sjöfartsverket, 2004) föreskriver alltså minst Nivå-2, d.v.s. 

plotting av radarmål och enligt STCW-95 skall man bemästra användning av radar och ARPA 

på alla 3 nivåer. 

  

För att enklare kunna jämföra de undersökta olyckorna används här dock nivåerna från 

intervjuerna: 

Nivå-0 Inga funktioner aktiverade, radarbilden visar enbart ekon 

Nivå-1 Trails, EBL och VRM 

Nivå-2 ARPA plott 

Nivå-3 Trial Manoeuvre 
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