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Abstrakt	  	  

Ombord på moderna fartyg finns möjligheten att navigera med enbart ECDIS. ECDIS 

är beroende av många olika delsystem för att kunna fungera optimalt. 

Failure Mode and Effect Anylysis (FMEA) är ett verktyg med vilket man kan 

undersöka ett specifikt system för att upptäcka eventuella konstruktionsfel och brister i 

produktionsdesignen. Detta examensarbete har med hjälp av en FMEA undersökt 

ECDIS simulatorerna vid Sjöfartshögskolan i Kalmar för att ta reda på hur ECDIS 

påverkas när ett eller flera av delsystemen kopplade till ECDIS fallerar. Syftet med 

denna undersökning har varit att upptäcka konstruktionsfel, brister och begränsningar i 

ECDIS systemet vid simulatorerna i Sjöfartshögskolan i Kalmar. Det kunde påvisas att 

ECDIS i vissa fall ej har avgett de larm som enligt tillverkaren skall varsko navigatören 

att ett delsystem har fallerat. Vidare har vissa funktioner i ECDIS ej fungerat enligt 

tillverkarens anvisningar samt att vissa simulatorfunktioner som skall kunna testa en 

specifik situation i en säker miljö ej har fungerat.  
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Abstract	  	  

Modern ships have the ability to navigate with the use of ECDIS only. ECDIS is 

dependent on many subsystems to function optimally. Failure Mode and Effect Analysis 

(FMEA) is a tool with which you can examine a specific system to detect potential 

construction errors and deficiencies in the production design. This thesis has used a 

FMEA to investigate ECDIS simulators at Sjöfartshögskolan in Kalmar to examine how 

ECDIS was affected when one or more of the subsystems connected to ECDIS have 

failed. The purpose of this study was to detect design errors, deficiencies and limitations 

of the ECDIS simulators at Sjöfartshögskolan in Kalmar. It could be demonstrated that 

some of the alarms in ECDIS that should alert the navigator that a subsystem has failed 

not has worked according to the manufacturer´s instructions. Additionally has some 

features of ECDIS not operated according to the manufacturer's instructions and some 

simulator functions which should test a specific situation in a safe environment have not 

worked. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
Keywords:	  
ECDIS, FMEA, Simulator, Integrated Bridge System, Electronic Charts  



   IV 

Defini&oner	  och	  förkortningar	  

 AIS Automatic Information System - Ett system som kan ge andra 
fartyg information om fartygets position, kurs och fart och 
även destination och djupgående mm. Informationen sänds ut 
på VHF-frekvenser och mottas av en AIS-mottagare ombord 

 ARPA Automatic Range and Plotting Aid - Funktion i radar som gör 
det möjligt att ta reda på ett fartygs kurs och fart i syfte att 
undvika kollision. 

Autopilot Ett system som gör det möjligt att fartyget styr efter en 
förinställd kurs. 

Centraldator I detta fall menas den dator som länkar ihop information från 
de olika sensorerna. 

DP Dynamic Positioning – Kontrollsystem för fartyg där syftet är 
att kunna behålla fartygets position genom att systemet 
kompenserar mot väder och vind 

Död räkning Fartygets position räknas ut genom senast kända position 
samt förflyttning enligt kurs och fart. 

ECDIS  Electronic Chart Display and Information System – Ett 
digitalt navigationssystem som bland annat visar fartygets 
position, fart och kurs på ett elektronisk sjökort på en 
bildskärm 

GPS Global Positioning System – Satellitbaserat 
navigationssystem där satelliter används för att bestämma en 
position 

Head-Up Fartygets stäv är frusen på bilden som presenteras på radarn 
eller ECDIS och pekar alltid uppåt till skillnad från North- 
Up där nord alltid är uppåt.   

IBS Integrerat Brygg System – Olika system på bryggan på ett 
fartyg som är sammankopplade till varandra för att utbyta 
information 

Radar Overlay En funktion i ECDIS som gör det möjligt att visa radarbilden 
överlagrad på ECDIS-skärmen. 

Vektor Indikerar fartygets kurs och fart grafiskt och kan ge 
navigatören en indikation på var fartyget kommer befinna 
sig. Kan ställas in att visa framtida position enligt ett 
tidsvärde 
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Alarm	  och	  ECDIS-‐funk%oner	  

Browse Funktion som gör att man kan panorera fritt i 
sjökortet. 

Cross Track Error (XTE)  Avståndet från fartyget till den närmsta punkt 
på det förprogrammerade spåret. 

Local Heading Input - No Input ECDIS kan ej hämta information från 
Kurssensorn. 

Lost Target Warning 
 

Funktion i ECDIS som larmar när ett aktiverat 
AIS mål plötsligt försvinner.  

No Input From XX Sensor ECDIS kan ej hämta information från sensor 
XX. 

No position from sensor ECDIS kan ej hämta information från 
positionssensor. 

Off Course Alarm Autopilot-alarm, gyrokursen avviker från 
magnetkompass-kursen med mer än inställt 
gränsvärde (i testet 5°). 

Pos.Dev.Alarm Limit Exceeded Fartygets filtrerade position skiljer sig mot 
sensorposition med ett värde som överstiger 
inställt värde. 

Position Offset Funktion i ECDIS som gör det möjligt att 
manuellt kompensera en avvikelse från DGPS. 

Posref Funktion som räknar ut farten genom att 
jämföra sträckan mellan två positioner och 
beräkna tiden.  
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! Inledning	  

Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) är ett datorbaserat 

navigationssystem som används inom sjöfarten. ECDIS kan beskrivas som ett sjökort i 

elektroniskt format presenterat på en bildskärm och kan vara integrerad med radar, 

gyrokompass, GPS och även annan bryggutrustning. Det har varit obligatoriskt att 

navigera med papperssjökort och ombord har man använt ECDIS som ett hjälpmedel i 

navigationen. Det är numera möjligt för ett fartyg att gå över till full ECDIS och därmed 

endast navigera med hjälp av elektroniska sjökort (IMO, 2009). Detta är en fundamental 

ändring av navigation till sjöss. Navigationen är således helt beroende på att ECDIS 

fungerar optimalt med sensorer och annan bryggutrustning. International Maritime 

Organization (2006) har statuerat att det skall finnas ett oberoende back-up system som 

tar vid och alarm som varnar utifall något skulle gå sönder eller inte fungerar optimalt. 

Navigatören är således utlämnad till att systemet fungerar enligt tillverkarens 

instruktioner och har liten möjlighet att uppmärksamma konstruktionsfel eller 

felkopplingar.  

 

Utvecklingen inom datorindustrin under 1980-talet banade vägen för Integrerade Brygg 

System inom sjöfarten. I takt med att datorernas minneskapacitet ökade och förbättrade 

programvaror blev tillgängliga kunde olika navigeringssystem integreras med varandra 

för att bemöta de högre kraven på positionsbestämning och manövrering som ställdes på 

fartygen. Även ekonomiska faktorer var drivande i utvecklingen då ett integrerat 

navigationssystem innebar mindre bränsleförbrukning och att fartyget kunde föras fram 

med mindre bemanning (Försvarsmakten, 2004).  

 

Med hjälp av en Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) är det möjligt att göra en 

systematisk riskanalys av ett specifikt system för att testa att inga potentiella fel 

kommer att ha oönskade eller oväntade konsekvenser. I dagsläget kräver 

klassificeringssällskapen att en FMEA genomförs på Dynamic Positioning fartyg klass 

2 och 3 (IMCA, 2002). En riskanalys i form av en FMEA är ett användbart verktyg när 

en användare vill identifiera och upptäcka oförutsedda brister eller produktionsfel i ett 

system eller en viss typ av utrustning. FMEA bör utföras kontinuerligt i samband med 
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modifieringar och reparationer på till exempel ett fartyg. En mer detaljerad beskrivning 

om hur en FMEA är utformad återfinns under avsnitt 3.3.  

 

Undersökningar som denna, en FMEA utförd på ECDIS simulatorerna vid 

sjöfartshögskolan i Kalmar, kan ge bättre förståelse för studenter som använder ECDIS 

samt gagna Sjöfartshögskolan då det ligger i deras intresse att simulatorutrustningen 

fungerar optimalt. 

!.! Sy#e	  
Syftet med denna studie är att undersöka hur ECDIS simulatorerna påverkas när ett eller 

flera delsystem i bryggutrustningen fallerar eller ger felaktiga värden. Detta kommer att 

göras för att ta reda på eventuella brister, begränsningar och konstruktionsfel hos 

ECDIS simulatorerna vid Sjöfartshögskolan i Kalmar som hädanefter kommer att 

benämnas endast som Sjöfartshögskolan.  

!.# Studiens	  frågeställning	  
Hur påverkas ECDIS simulatorerna vid Sjöfartshögskolan när ett eller flera delsystem 

fallerar och finns det några brister i detta system?  
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! Integrerat	  Brygg	  System	  

Ett Integrerat Brygg System är en kombination av olika delsystem som är 

sammankopplade med varandra i syfte att centralisera sensorinformation och göra den 

tillgänglig vid kommandostationen eller arbetsstationen (Tetley & Calcutt, 2001). Detta 

gör det möjligt att få information från till exempel Automatic Identification System 

(AIS), anemometer eller GPS vid ECDIS kontrollpanel. För att olika system från olika 

tillverkare ska kunna kommunicera med varandra har en standard utvecklats som följer 

International Maritime Organizations krav på säkerhet. Ett av kraven i standarden för ett 

Integrerat Brygg System är att ett fel i ett delsystem inte ska påverka funktionen i ett 

annat system förutom de delar där funktionerna är direkt baserade på information från 

delsystemet (IMO, 1996). Vilket innebär att till exempel om AIS systemet ger felaktig 

information till ECDIS så skall inte information som ej härleder direkt ifrån AIS 

systemet påverkas på ECDIS. Dock finns alltid risken att fel som ej kunnat förutses 

uppstår.  

!.# ECDIS	  
ECDIS är ett elektroniskt system med digitala sjökort skapat för att underlätta 

ruttplanering och ruttövervakning. Det finns många olika tillverkare av ECDIS 

utrustning varför en standard för detta system har tagits fram av International Maritime 

Organization. ECDIS primära funktion är att i realtid kunna visa navigatören var 

fartyget befinner sig någonstans och vart det är på väg. För att kunna göra detta måste 

ECDIS vara kopplat till olika sensorer som kan ge information om aktuell position, kurs 

och fart (Tetley & Calcutt, 2001). ECDIS är mer än bara en digital version av ett 

traditionellt sjökort, det kan även ge navigatören information från andra instrument och 

underlättar därmed arbetsbördan för navigatören (Gale, 2009). De digitala sjökorten 

presenteras på en bildskärm och ligger lagrade på en hårddisk som är kopplat till ett 

Integrerat Brygg System.  

 

Kalmanfilter är en funktion i ECDIS som genom matematiska ekvationer beräknar 

fartygets dåtida, nuvarande och framtida position. Denna uträkning generar en filtrerad 

fartygsmodell som kan jämföras med aktuella värden från positionssensorer som GPS 
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och logg. Syftet med ett kalmanfilter är att kunna jämföra den filtrerade positionen med 

positionen från till exempel GPS och kunna avge ett larm vid för stor deviation 

(Kongsberg, 2005).  

!.! GPS	  
GPS är ett globalt täckande satellitnavigeringssystem som är centralt för att kunna 

navigera med elektroniska sjökort. Systemet bygger på att en antenn mottar 

radiosignaler från satelliter som kretsar runt jorden. Dessa signaler skickas sedan till en 

mottagare. Satelliternas position är känd för att de följer en förbestämd bana runt jorden 

och genom att mottagaren mäter tiden från att signalen skickas ut tills att den tas emot 

av mottagaren kan en position bestämmas (Försvarsmakten, 2004). Detta är möjligt för 

att radiosignalen håller ljusets hastighet. Mottagaren skickar iväg koordinaterna till 

ECDIS som därefter visar var på det elektroniska sjökortet som fartyget befinner sig på 

(Försvarsmakten, 2004). Denna position kan fastställas med väldigt hög noggrannhet.  

 

Enligt Lindén (2002) finns ett antal felkällor till en GPS mottagare. Dessa felkällor kan 

leda till att noggrannheten försämras avsevärt. De felkällor som finns bör navigatören 

ombord på ett fartyg ha goda kunskaper om.  

 

Ett Pseudorangefel är ett mätfel som går ut på att tiden det tar från att radiosignalen 

skickas ut från satelliten till att den når mottagaren inte stämmer. Detta fel kan bero på 

följande orsaker:  

 

Atomklockorna hos satelliterna kan vara osynkroniserade. Detta leder till att satellitens 

position beräknas fel. Det finns alltid ett litet fel i synkroniseringen av klockorna dock 

är detta fel väldigt litet.  

 

Refraktion uppstår när radiosignalen från satelliten bryts i antingen jonosfären eller 

troposfären som är luftlager i atmosfären. Denna brytning gör att radiosignalen färdas 

en längre väg och brytningen är som störst ju lägre ned på horisonten som satelliten 

befinner sig. Detta fel kan i viss mån kompenseras av mottagaren via vissa 

kontrollberäkningar. Moderna mottagare kan sortera bort satelliter som har för låg 
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elevation och för ECDIS mottagare är detta ett krav. Efter korrigering kan felet i 

troposfären beräknas till 0,7m och i jonosfären till 6m (Försvarsmakten, 2004). 

 

Den vanligaste källan till pseudo-range fel är tidsfel hos mottagaren. Detta är ett 

systemfel i den matematiska beräkningen som görs i mottagaren och som ska räkna ut 

rätt avstånd. Storleken på detta tidsfel är ofta lägre ju högre kvalitet som mottagaren 

har. 

 

Utöver pseudo-range fel så finns det andra fel som bör nämnas som påverkar 

noggrannheten i systemet. Positionsbestämningen via satelliter bygger på att 

radiosignaler skapar ortlinjer som skär varandra i olika vinklar. Positionens noggrannhet 

är större ju rätare vinklarna från satelliternas signaler är. Därför har ett värde på denna 

noggrannhet införts för att ge användaren information om vilken kvalitet som råder på 

positionsbestämningen i varje ögonblick. Detta värde kallas för Dilution Of Position 

(DOP). Ju mindre detta DOP-värde är desto noggrannare blir positionsbestämningen. 

Detta är den enskilt största felkällan för GPS systemet och benämns som geometrifel 

(Försvarsmakten, 2004).  

 

Radiosignalen från satelliterna kan ibland vara svår för mottagaren att urskilja från det 

störande radiomagnetiska bakgrundsbruset vilket kan leda till ett signalfel. Hur stark 

signalen är kan visas i till exempel staplar eller i ett siffervärde och hur det presenteras 

för användaren varierar beroende på tillverkaren (Lindén, 2002).  

 

Multipath är ett fel som kan uppkomma när mottagaren tar emot signalreflexer. Dessa 

uppstår då en signal studsar mot ett föremål eller en yta och registreras både direkt och 

indirekt. Detta kan uppkomma när fartyget till exempel passerar en färja, en stor 

byggnad eller vid spegelblank sjö och signalen studsar mot föremålet eller vattnet. Detta 

är den felkälla som är svårast att kontrollera och det är svårt att få en uppfattning om 

felets storlek (Försvarsmakten, 2004). Felet yttrar sig genom att positionsvärdena för en 

kort stund försämras avsevärt.  
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Då satelliten inte följer sin förutspådda bana beräknad enligt Keplers lagar kan det 

uppstå ett bandatafel vilket kan leda till att en liten avvikelse i positionsbestämningen på 

5-10 meter uppstår (Försvarsmakten, 2004).  

 

Ett av de kanske största hoten mot satellitnavigering i dagsläget är störsändare. En 

störsändare är en sändare som har möjligheten att antingen skicka ut egna radiosignaler 

på den frekvens som den ämnar störa eller helt blockera signalen inom ett visst område. 

Positionsbestämningen kan då antagligen bli felaktig eller helt utebli. Till exempel hade 

USA tidigare lagt in ett tidsfel hos sina satelliter och i framtiden kan det bli aktuellt att 

denna störningssignal används igen i till exempel en krigssituation. Ett annat möjligt 

scenario är att sabotörer eller terrorister använder sig av olika former av störsändare för 

att skapa kalabalik i till exempel en oljehamn.  

 

Även naturkrafter kan ha en allvarlig påverkan på satellitnavigering. En geomagnetisk 

storm är ett rymdväderfenomen som innebär att en chockvåg från solen når jorden, 

denna orsakas antagligen av en koronamassutkastning eller flare (Geomagnetisk storm, 

2013, 19 januari). Enligt North Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) kan 

en sådan tillfälligt slå ut satellitutrustning och störa elektronisk navigation (NOAA, 

2005).  

 

I dagsläget är det möjligt att så gott som eliminera de interna felkällorna (pseudorange 

fel, geometrifel och bandatafel) genom att mottagaren även erhåller en korrektionssignal 

ifrån en landbaserad referensstation vars position är fast och väldefinierad. En sådan 

mottagare kallas för Differential GPS (DGPS). Referensstationen beräknar det sanna 

avståndet till satelliterna och jämför det med det uppmätta avståndet i syfte att räkna ut 

en korrektionsfaktor som sedan skickas ut till mottagaren. I dagsläget finns det även 

andra system som kan sända ut korrektionssignalen via satellit som till exempel 

EGNOS eller WAAS (Lindén, 2002). Dessa korrektionssignaler skyddar dock inte emot 

multipath, signalfel eller störsändare.  
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!.# Gyrokompass	  
Gyrokompassen är en kompass som fastställer rättvisande nord med hjälp av jordens 

rotation. Den består av en snabbt roterande axel som ställer in sig i en konstant vinkel 

emot jordaxeln. Gyrokompassen påverkas ej av jordens magnetism eller fartygsskrovets 

magnetiska påverkan till skillnad ifrån magnetkompassen och kan därför ge en 

noggrannare kursvisning (Cutler, 2004). Dock finns det andra felkällor som kan påverka 

gyrokompassens precision. När ett fartyg girar eller gör fart uppstår det ett så kallat 

accelerationsfel som gör att kursanvisningen på gyrot släpar efter med 1-5° (Schuback 

& Engberg, 1986). Detta kallas gyrodrift. Gyrodrift kan även uppstå vid 

konstruktionsfel och då driver kursanvisningen på gyrot sakta ur den sanna kursen.  

!.# Dopplerlogg	  
Dopplerloggen används för att mäta fartygets fart och tillryggalagd distans. Detta görs 

genom att ultraljud skickas ut och reflekteras mot vattenmassan eller havsbotten och 

genom dopplerprincipen kan man fastställa fart över grund eller fart genom vattnet, det 

vill säga den fart fartyget gör över havsbotten eller den fart fartyget gör genom 

vattenmassan.  

 

Dopplerloggen har ett antal vanliga felkällor som navigatören bör vara medveten om för 

att kunna tolka information från dopplerloggen rätt. Felkällorna till dopplerloggen kan 

bero på följande orsaker:  

 

Ett fel på 1-2 % uppstår när fartyget ej är trimmat på jämnt köl eller när fartyget kränger 

(Försvarsmakten, 2004).  

 

Mottagaren i dopplerloggen registrerar frekvensändringar i ljudhastigheten för att kunna 

utröna farten. Ljudhastigheten i vattnet kan förändras beroende på salinitet och 

temperaturförändringar i vattnet. Detta gör att ett fel på upp till 1,5% kan uppstå vid 

stora förändringar i salinitet och ett fel på upp till 7 % kan uppstå vid stora 

temperaturändringar. Dessa kan i viss mån korrigeras med hjälp av en velocimeter som 

mäter ljudhastigheten nära sändaren.  Andra felkällor som finns är effektförluster och 
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fel som beror på fartygets konstruktion vilka bidrar till att försämra dopplerloggens 

prestanda (Schuback & Engberg, 1986).  

!.# Autopilot	  	  
Autopiloten är ett system som kontrollerar att fartyget bibehåller den förinställda kursen 

eller girar enligt kommando från navigatören. Autopiloten kan styra fartyget i antingen 

automode där kursen förprogrammeras och ändras av navigatören eller trackmode där 

fartyget följer ett förbestämt spår och har möjligheten att ändra kurs automatiskt för att 

följa spåret (thenauticalsite.com, 2013). De vanligaste autopilotsystemen är direkt 

beroende av gyrokompassen och magnetkompassen eller GPS för att kunna styra rätt 

kurs och fel på dessa ger direkta fel på autopiloten då den blir matad med felaktig 

information. Skulle autopiloten ej kunna bibehålla förprogrammerad kurs avges ett Off 

Course Alarm eller ett Cross Track Error alarm (XTE) beroende på om fartyget 

framförs med automode eller trackmode.  

!.# Radar	  	  
Radar är ett system som med hjälp av radiosignaler kan lokalisera objekt i omgivningen 

och presentera dem på en skärm. Detta görs genom att en roterande antenn skickar ut 

radiosignaler som sedan reflekteras mot ett mål, till exempel ett annat fartyg eller land, 

dessa signaler som reflekteras tillbaks tas emot av en radarantenn. Därefter görs en 

noggrann mätning av tiden ifrån att signalen sänds tills att den reflekteras tillbaka. 

Eftersom radiosignalens hastighet är känd går det att beräkna avståndet och antennens 

position avgör bäringen till målet (Olsen, 1999). Liksom övrig bryggutrustning finns det 

ett antal faktorer såsom sjöklutter och spökekon som påverkar radarns prestanda. Det är 

viktigt för navigatören att vara medveten om dessa faktorer (Försvarsmakten, 2004).  

!.# Tidigare	  forskning	  
Tidigare studier gjorda inom samma område eller som har legat till grund för hur denna 

undersökning har utformats och genomförts är Electronic Charts – The Use of Risk 

Assessment Methodology When Operating ECDIS in The Raster Chart Display System 

(RCDS) Mode (MCA, 2005). Studien är en riskanalys av ett ECDIS raster system och 
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har varit till stöd för att visa på vilka punkter som är intressanta att undersöka när man 

genomför en FMEA och hur man bedömer riskerna av ett ECDIS system. 

Examensarbetet Risker med trackpilot, är en FMEA utförd på trackpilotsystemet vid 

simulatorerna på Sjöfartshögskolan (2012). Detta examensarbete har visat att en FMEA 

är fullt applicerbar på simulatorer och ett användbart verktyg när man vill undersöka 

riskerna med ett visst system (Nord & Dyhr, 2012).  
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! Metod	  och	  material	   	  

!.# Val	  av	  metod.	  	  
Denna undersökning har genomförts som en fallstudie i form av en kvalitativ riskanalys 

av ECDIS systemet vid Sjöfartshögskolan. Denna metod har valts för att den lämpar sig 

bäst i att beskriva ett fenomen eller ett objekt på djupet där syftet är att det "riktas fokus 

mot en enda speciell enhet (Jacobsen, 2012, s. 64)”.  Vidare lämpar sig fallstudien som 

metodval när man ej är intresserad av att generalisera utan vill genomföra en 

undersökning av ett enda fall (Jacobsen, 2012) vilket i denna undersökning har varit 

ECDIS simulatorerna vid Sjöfartshögskolan. Enligt Höst, Regnell & Runesson (2012, 

93) kan man i en fallstudie använda sig av observation där man med "sinnen eller med 

tekniska hjälpmedel samlar in data om vad som sker i olika situationer”. 

 

För att genomföra en fallstudie med hjälp av observationer måste en standard för dessa 

observationer definieras och beskrivas. Verktyget för att genomföra denna studie har 

varit en så kallad Failure Mode and Effect Analysis. FMEA har valts därför att det är en 

systematisk metod för att undersöka och testa ett system med syftet att kontrollera att 

inget enskilt fel kommer att få en oönskad eller oväntad effekt (IMCA, 2002). Metoden 

FMEA har länge varit ett integrerat verktyg inom produktionsdesign, militär, flyg och 

bilindustrin (Sematech, 1992). Ofta utförs en FMEA i början av produktionsledet men 

metoden är även lämplig och bör appliceras på ett befintligt system eller utrustning där 

ett oväntat fel kan få katastrofala följder (IMCA, 2002).  

 

Inom sjöfarten är det vanligast att genomföra en FMEA på fartyg med Dynamic 

Positioning och höghastighetsfartyg men en sådan analys kan användas på alla typer av 

fartyg (IMCA,  2002). Denna riskanalys har genomförts med hjälp av International 

Marine Contractors Associations guide till FMEA. International Marine Contractors 

Association är en branschorganisation som representerar företag inom offshore, sjöfart 

och undervattensteknik. Denna organisation representerar mer än 750 olika bolag över 

hela världen. International Marine Contractors Association har publicerat olika 

guidebroschyrer och verkar bland annat för säkerhetsförbättring inom sjöfarten, främst 

offshore industrin (IMCA, 2012).  
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Riskanalysen genomfördes under en simulerad resa i Sjöfartshögskolans simulatorer där 

navigationen enbart utfördes med hjälp av ECDIS.  

!.# 	  Kri$sk	  granskning	  av	  metodval	  	  
Studien genomfördes som en simulerad resa i Öresund med enbart eletroniska sjökort.  

Traditionella sjökort har ej använts som hjälpmedel för att navigera. International 

Maritime Organization har fastställt att för att ett fartyg skall få kallas fullt ECDIS, det 

vill säga att enbart elektroniska sjökort används för att navigera, krävs dubbel 

uppsättning av samtliga delsystem kopplade till ECDIS samt dubbla ECDIS apparater 

(IMO, 2009). Dock har simulatorerna vid Sjöfartshögskolan enbart en enkel uppsättning 

av alla system. ECDIS är beroende av information från andra system och skulle dessa 

system ge felaktig information eller haverera så drabbar det ECDIS systemet oberoende 

om man har ett eller två ECDIS system kopplade till den havererade sensorn. Att ha 

dubbel uppsättning av sensorer och system är ingen garanti för att två sensorer inte skall 

haverera samtidigt. Till exempel skulle en störsändare troligen påverka båda GPS 

systemen oberoende av varandra och därigenom påverka båda ECDIS systemen. Därför 

är denna undersökning relevant även fast det endast fanns ett ECDIS system i 

simulatorn. En FMEA är unik för varje enhet som testas och skall ej tolkas så som att 

fel i systemet vid simulatorerna går direkt att applicera på ett annat fartygs system. 

Dock kan den peka på generella brister och områden där navigatören skall vara extra 

uppmärksam. 

!.! FMEA	  
Genomförandet av FMEA riskanalys är en process som skall följa vissa givna steg. De 

steg som togs i denna FMEA följer guidelinjerna i International Marine Contractor 

Associations guide och är följande: 

 

1. Identifiera utrustningen som skall analyseras, dess subsystem och 

användningsområde. 

2. Identifiera potentiella felkällor och dess orsaker. 

3. Utvärdera felkällornas effekter på systemet.  
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4. Identifiera åtgärder för att eliminera eller avsevärt minska risken associerad till en 

felkälla.  

5. Utveckla och redogör för tester som skall kunna simulera en felkälla för att kunna 

dra korrekta slutsatser.  

6. Vidarebefordra slutsatser om systemet till tillverkare och operatörer för att dessa 

skall förstå och vara medvetna om systemets brister och begränsningar.  

(IMCA, 2002) 

!.# Tes$ormulär	  
För att ge testerna validitet och kunna hantera insamlad data konsekvent utvecklades ett 

testformulär. Detta testformulär består av två delar. Den första delen identifierar all 

utrustning som skall finnas i simulatorn och potentiellt kunna vara kopplad till ECDIS.  

Den andra delen av testformuläret beskriver vad som testas, hur testet är genomfört och 

vilka slutsatser som kunde dras av det genomförda testet. Ett exempel på detta 

testformulär med en förklaring för dess punkter samt genomförda tester återfinns i 

bilagan referens 0.0.  

!.# FMEA	  standard	  
För att kunna värdera konsekvenserna av de olika felkällorna har testerna graderats efter 

en skala där hänsyn tagits till felets potentiella risk, eventuella larm vilka kan göra 

operatören uppmärksam på felet och eventuella handlingar som operatören kan 

genomföra för att åtgärda felet.  

Skalans har graderats från 1-4 där 4 visar på en oväsentlig risk och 1 på en katastrofal 

risk.  

 

!. Katastrofal	  risk	  	  

Förlust av nödvändig navigationsinformation för att kunna framföra fartyget 

säkert alternativt totalförlust av ECDIS. Ej möjligt att kunna övervaka 

fartygets position eller planerade framfart.  
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!. Kri$sk	  risk	  

Förlust av kritisk navigations information. Kräver åtgärder och 

uppmärksamhet av operatören för att upptäcka felet. Navigatören har 

svårigheter att bestämma fartygets position och att följa den planerade 

rutten.  

 

!. Allvarlig	  risk	  	  

Ett allvarligt fel på utrustningen som gör att användandet av ECDIS blir 

osäkert. Det finns möjlighet för navigatören att vidta åtgärder för att 

återställa och övervaka felet. Det krävs ökad bemanning på bryggan.  

 

!. Obetydlig	  risk	  

Fel på ett subsystem som har ringa eller ingen påverkan på ECDIS. Mindre 

åtgärder eller inga åtgärder alls krävs av navigatören för att åtgärda felet. 

Fartygets position och framfört går att övervaka i ECDIS på ett säkert sätt.   

!.# Avgränsning	  
Denna undersökning har avgränsats till att undersöka hur ECDIS påverkas när ett eller 

flera delsystem i bryggutrustningen som matar ECDIS med information inte fungerar 

eller ger felaktiga värden. Vidare har denna undersökning kommit att avgränsas genom 

att endast analysera ECDIS systemet vid Sjöfartshögskolans simulatorer. Studien har 

utförts på tre bryggstationer av tio tillgängliga. Dessa är i sig uppdelade i fem stycken 

stationer vid varje simulator. Undersökning har utförts på två olika stationer på plan två 

och en vid plan tre. Det har ej funnits utrymme att testa alla bryggstationer och då de är 

likadant uppbyggda, har samma programvara och är kopplade till samma centraldatorer 

torde de ge samma resultat.  

!.# Genomförande	  	  
Testerna har genomförts vid bryggsimulatorerna på Sjöfartshögskolan som använder sig 

av programmet Kongsberg Seamap. De verkställdes med en simulatorinstruktör i 

kontrollrummet och två observatörer i bryggsimulatorn som även fungerade som 
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navigatörer och genomfördes vid tre olika tillfällen mellan januari och mars 2013. 

Datumen då varje test har utförts återfinns under rubriken datum på varje specifikt test i 

bilagan. Simulatorinstruktören som skötte kontrollrummet var en av Sjöfartshögskolan 

anställd lärare vars område av expertis var simulatorerna till vilka ECDIS tillhör. 

Simulatorinstruktören har valts att hållas anonym trots att inga personliga åsikter 

angående resultaten av testerna har yttrats ifrån personen ifråga. Observatörerna och 

tillika navigatörerna under testerna har varit författarna till denna studie. Det har ej 

ansetts relevant att använda sig av utomstående navigatörer eller testpersoner då syftet 

med denna studie ej har varit att undersöka hur navigatörer påverkas vid eventuella fel 

på ECDIS utan att just studera hur ECDIS påverkas. Det har genomförts nitton olika 

test. Testerna utfördes genom att ett fartyg framfördes med autopilot i Öresund. Detta 

område valdes för att det är ett välkänt område för observatörerna då de under sin 

utbildning har genomfört ett flertal simulatorövningar i området och för att det finns 

flertalet landmärken att orientera sig efter. Testerna har realiserats genom att simulera 

ett eller ett flertal av felkällorna listade i formuläret. Vartefter en felkälla simulerats 

observerades det och dokumenterades skriftligt i testformulären. Feleffekter och 

lämpliga åtgärder diskuterades sedan mellan observatörerna. Det som observerades var 

hur fartyget påverkades samt om felet hade någon effekt på ECDIS och i så fall 

huruvida ECDIS larmade eller ej. Observatörerna har i efterhand diskuterat den 

potentiella faran vid varje simulerat fel och sedan graderat det efter den risk felet ansetts 

frambringa enligt den riskskala som återfinns under avsnitt 3.5.  
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! Resultat	  	  

Resultaten av de utförda testerna visar vilket delsystem kopplat till ECDIS som har 

testats. Varje kapitel beskriver vilken felsimulering som har utförts och vilken effekt om 

någon som detta simulerade fel hade på ECDIS. Vidare redogörs för eventuella risker 

som felet medförde, tänkbara åtgärder som navigatören kunde ha utfört för att motverka 

felet samt observationer och konklusioner som kunde dras av testet. Slutligen så 

hänvisar referensen till bilagan och riskfaktorn till den risk som felsimuleringen ledde 

till enligt avsnitt 3.5.  

!.# DGPS	  satellitbor$all	  	  
Referens 1.1 Riskfaktor 4 
 

Felet som simulerades var att fartygets DGPS tappar kontakt med flertalet satelliter. 

Normalt så har den kontakt med cirka 10 satelliter för att kunna beräkna en position. För 

att simulera detta fel kopplades 8 satelliter bort så att signal endast mottogs från 1-2 

satelliter. Detta borde ha lett till att positionsberäkningen i ECDIS hade blivit mer 

osäker då den tar koordinaterna ifrån DGPS.  

	  

Vid testets utförande påvisade ECDIS inget som helst detektering av satellitbortfall. 

Positionen fortsatte att uppdateras kontinuerligt. Vid kontroll av positionen genom att 

radarbilden överlagrades i det elektroniska sjökortet, detta för att jämföra positionen 

med hjälp av radarn i det elektroniska sjökortet, visade det sig att 

positionsbestämningen var korrekt. Fartygets position i ECDIS visades alltså korrekt 

och uppdaterades korrekt kontinuerligt. Navigatören behövde ej vidta några som helst 

åtgärder för att bibehålla eller fastställa position utöver vad som normalt krävs.  

 

Vid kontroll av DGPS mottagaren så visade det sig att den fortfarande uppvisade att den 

fick signal från 10 olika satelliter. Då ECDIS hämtade sin information direkt ifrån 

DGPS så fick den fortfarande en signal med hög positionskvalitet ifrån DGPS 

mottagaren varför ingen försämrad positionskvalitet på signalen observerades.  
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ECDIS har dock ingen direkt möjlighet att avgöra kvaliteten ifrån DGPS (Kongsberg, 

2005, 3-45). En deviation utifrån DGPS mottagarens värde och ECDIS filtrerade 

position skall avge ett Position Receiver Deviation Limit Exceeded alarm när den 

förinställda gränsen för en sådan deviation överskrids. Då ingen deviation i positionen 

kunde observeras samt att DGPS mottagaren fortfarande visade signal utifrån 10 

satelliter antogs det, efter diskussion med simulatorinstruktören, att DGPS mottagaren 

fortfarande visade korrekta koordinater. Möjligtvis berodde detta på ett fel i simulatorn 

där en loop gjorde så att DGPS hämtade positionsinformation från något av de andra de 

andra instrumenten. Slutsatsen av detta test blev att det vid testtillfället ej gick att 

använda sig av simulatorfunktionen som skall simulera bortfall av satelliter. 

!.# Bruten	  signal	  från	  DGPS	  	  
Referens 1.2 Riskfaktor 2 
 

Vid testet simulerades det att DGPS mottagaren fick ett allvarligt funktionsfel och blev 

obrukbar. ECDIS fick ingen information ifrån DGPS mottagaren. Detta ledde till att 

ECDIS larmade No Position From Sensor och indikerade att systemet slår över på död 

räkning. Fartygssymbolen som indikerade fartygets position, kurs och fartvektor 

fortsattte att uppdateras men hämtade nu sin information endast utifrån logg och 

gyrokompass.  

 

Resultatet av detta test blev att fartygets indikerade position på det elektroniska 

sjökortet blev osäkert. Felet växte med tid, fart och kursändring. Detta fel ledde till att 

navigering och positionsbestämning blev tvunget att utföras manuellt av navigatören. 

Till exempel finns möjligheten i simulatorn att utföra manuell plottning med radarn och 

föra över informationen till elektroniska sjökortet för att kunna bestämma fartygets 

position.  

 

Det simulerade felet ledde till att det elektroniska sjökortet ej längre fyllde sin tänkta 

funktion som är att ge navigatören en kontinuerlig uppdatering av fartygets aktuella 

position. Det gick dock fortfarande att använda ECDIS för att ta reda på fartygets 
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position men endast i egenskap av ett traditionellt sjökort i vilket man plottar fartygets 

position manuellt.  

 

Resultatet blev att ECDIS fortsatte att kontinuerligt plotta fartygets position utifrån 

senast kända koordinater ifrån GPS och data om kurs samt fart från logg och 

gyrokompass. ECDIS automatiskt plottade position fick en osäkerhet som blir större ju 

längre tiden gick och ju fler manövrar som utfördes. I detta test ansågs det besvärande 

för navigatören att hålla isär den av ECDIS automatiskt plottade positionen och de 

manuellt plottade positionerna. Det krävdes mycket koncentration av navigatören för att 

försöka särskilja de två olika positionsfixeringarna och arbetsbördan på bryggan ökade 

drastiskt.  

!.# DGPS	  och	  logg	  
Referens 1.3 Riskfaktor 2 
 

Vid testet simulerades det att DGPS mottagaren var ur funktion och att ECDIS 

positionsfixerar efter död räkning när även loggen får ett systemfel och slutar att sända 

information till ECDIS. Testet ledde till att ECDIS indikerade att fart över grund sakta 

sjönk men inget larm varnade navigatören att loggen var ur funktion.  

Fartygets indikerade position på det elektroniska sjökortet blev än mer osäkert. Felet 

växte med tid, fart och kursändring. Den automatiska plottningen efter död räkning fick 

en ännu större osäkerhet än i testet då bara DGPS bortföll.  

 

Navigering och positionsbestämning blev tvunget att utföras manuellt av navigatören. 

Är farten för fartyget känd eller bestämd genom att jämföra tid och tillryggalagd distans 

enligt observation är det möjligt att manuellt mata ECDIS med denna fartinformation 

(Kongsberg, 2005, 3-49).  

 

Positionen via död räkning har blivit än mer osäker. Den manuella plottningen blev 

tvunget att utföras på samma vis som exemplet med när DGPS mottagaren ej fungerade. 

Arbetsbördan för navigatören ökade drastiskt.  

 



   18 

!.! DGPS	  störsändare	  
Referens 1.4 & 1.5  Riskfaktor 1  
 

Vid testets utförande simulerades det att DGPS mottagaren utsattes för en störssignal. 

Störssignalen skulle flytta DGPS positionen en nautisk mil norrut vid första testtillfället. 

Vid andra testtillfället skulle DGPS positionen förflyttas 300 meter österut.  

Resultatet av dessa simuleringar ledde till att fartygets indikerade position på ECDIS 

förflyttades en nautisk mil norr från den reella positionen respektive 300 meter öster 

från den reella positionen.  

 

När testet genomfördes så uppmärksammade ECDIS ej att positionen orealistiskt hade 

förflyttats. Inget larm avgavs för att varna navigatören om att positionen i ECDIS var 

felaktig. För att kunna föra fram fartyget på ett säkert sätt var positionsbestämning 

tvunget att ske manuellt i ECDIS. Utifall positionsdeviationen kan bestämmas är det 

möjligt att rätta till positionsavvikelsen manuellt i ECDIS. Genom att lägga radarbilden 

över det elektroniska sjökortet och jämföra dessa två så underlättade det att bestämma 

positionsavvikelsen (Kongsberg, 2005, 2-20). 

 

Detta test ledde till att navigatören ej längre kunde förlita sig på fartygets indikerade 

position. Då inget larm varnade navigatören för positionsdeviationen så visade sig felet  

först när navigatören bestämde fartygets position med till exempel bäring och avstånd 

till ett känt föremål och jämförde detta med positionen given av DGPS. Det kan ta tid 

att uppmärksamma felet då manuell plottning normalt utförs med skiftande frekvens. 

Dock är det möjligt att direkt uppmärksamma detta fel genom funktionen Radar 

Overlay. I ECDIS finns alarmet Position Deviation Alarm som skall larma då 

positionsdeviationen överstiger inställt värde. Vid testtillfällena var detta värde inställt 

på 260 meter.  Position Deviation är ett värde som jämför filtrerad position och 

positionen mottagen av DGPS (Kongsberg, 2005, 3-87). ECDIS larmade ej vid något av 

testtillfällena. 

 

 

 



   19 

!.# Gyrokompass	  kabelbro(	  
Referens 2.1 Riskfaktor 3  
 

Ett kabelbrott simulerades vid detta test för att ta reda på hur ECDIS reagerar när den ej 

får någon signal ifrån gyrokompassen. När signalen bröts avgav ECDIS larmet Local 

Heading Input – No Input. ECDIS visade fortfarande ett värde på gyrokompassen som 

sakta ändrades. ECDIS fortsatte även att visa en kursvektor enligt sista mottagna värde.  

 

Fartygets indikerade position i ECDIS överensstämde med fartygets observerade 

position. Förlusten av gyrokompassen ledde till att fartygets indikerade kursvektor blev 

missvisande vilket navigatören blev tvungen att ta i beaktande. För att framföra fartyget 

säkert kunde navigatören ställa om radarn till Head-Up och gå över på handstyrning av 

fartyget. Kurs kunde styras efter magnetkompasskursen efter rättning av densamma. 

Vektorlängden i ECDIS kunde ställas ned till noll minuter för att inte skapa förvirring 

kring fartygets framfart på grund av osann vektor.  

 

Vid simuleringens utförande fyllde det elektroniska sjökortet fortfarande sin primära 

funktion att tala om för navigatören var någonstans fartyget befann sig. När signalen 

från gyrokompassen till ECDIS bröts så avgav ECDIS ett larm och navigatören blev 

uppmärksammad på att ECDIS ej längre fick kursinformation från sin primära källa. 

ECDIS fortsatte dock att visa en kursvektor som var enligt det sista mottagna värdet och 

detta värde uppdaterades ej vid till exempel kursändring. Den felaktiga kursvektorn 

kunde misstolkas, dock borde navigatören bli uppmärksam på att kursvektorn är felaktig 

då ECDIS larmar. Navigatören skall kunna vidta olika åtgärder som till exempel att byta 

källa till kursinformation (Kongsberg, 2005, 3-48) eller att sänka kursvektorn till noll 

minuter för att ej riskera att misstolka kursinformationen. Det gick emellertid ej att byta 

källa till kursinformation vid testtillfället. 
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!.# Gyrokompass	  gyrodri'	  
Referens 2.2 Riskfaktor 2  
 
Vid detta testtillfälle simulerades det att Gyrokompassen drabbades av en konstant 

gyrodrift där gyrot började avvika med cirka 3° per minut. Fartyget styrde efter den 

inställda kursen i autopiloten och när gyrot började avvika så girade fartyget i takt med 

att avvikelsen växte.  Inget larm från ECDIS uppmärksammade navigatören på att 

fartyget drev ur kurs. Navigatören har större möjlighet att upptäcka gyrodrift om denne 

har gjort medvetna val av inställningar och alarmgränser som kräver god kännedom om 

ECDIS.  

 

Åtgärder som kunde tas av navigatören var att ställa om radarn till Head-Up och gå över 

på handstyrning av fartyget. Kurs kunde styras efter magnetkompasskurs efter rättning 

av densamma. Fartygets vektorlängd i ECDIS kunde ställas om till noll minuter för att 

minska risken att navigatören skulle misstolka informationen ifrån ECDIS.  

 

Det var stor risk för att fartyget skulle gira ur kurs och med en sakta drivande 

gyrokompass kan det ta tid innan navigatören uppmärksammar felet. Med god 

kännedom om ECDIS möjligheter och begränsningar kan navigatören vidta åtgärder för 

att uppmärksamma en gyrodrift i ett tidigt stadium. Navigatören kan till exempel ställa 

in en gräns för Cross Track Error så att ECDIS avger ett larm när värdet överskrids. 

Cross Track Error är avståndet från fartygets aktuella position till den förbestämda 

rutten (Kongsberg, 2005, 3-37). Kongsberg ECDIS har endast möjlighet att jämföra 

fartygets filtrerade kurs med kursinformationen given av det aktuella instrumentet 

(Kongsberg, 2005, 3-48). Om möjligheten fanns att jämföra två källors värde på kursen, 

till exempel angiven kurs från DGPS och gyrokompass, och larma om en viss avvikelse 

dem emellan uppstår skulle navigatören kunna uppmärksammas omedelbart. Denna 

funktion finns dock inte i nuläget.  
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!.# DGPS	  och	  gyrokompass	  
Referens 2.3 Riskfaktor 2  
 

Simuleringen som utfördes var att ECDIS ej fick någon signal ifrån varken DGPS eller 

gyrokompass på grund av ett kabelbrott.  Resultatet av detta kabelbrott var att ECDIS 

larmade för Local Heading Input Fail och No Input From Position Sensor och slog över 

på död räkning. Navigatören varskoddes att ECDIS inte fick signal från två sensorer 

som är kritiska för att den automatiska positionsbestämningen skall vara korrekt och i 

och med detta var det möjligt för navigatören att vidta följande åtgärder: 

 

Radarn kunde ställas i Head-Up då radarbilden ej längre kan stabiliseras i vald North-

Up. Positionsbestämning i ECDIS kunde fastställas med manuell plottning till fasta 

föremål. Kurs kunde styras efter rättad magnetkompasskurs.  

 

Vid detta testtillfälle fortsatte ECDIS att uppdatera fartygets position efter död räkning. 

Fartygets underlag för död räkning var från senast mottagna gyrokompasskurs och 

uppdaterades ej. Fartygets vektor ändrades ej vid gir vilket resulterade i att ECDIS 

automatiska plottning vid död räkning blev otjänlig. ECDIS fortsatte att centrera bilden 

efter den felaktiga positionen som den hade räknat fram vilket gjorde att navigatören 

ständigt var tvungen att koncentrera sig för att skilja på manuellt plottad position och 

automatiskt plottad position. Fartygets rutt blev tvunget att övervakas med manuellt 

byte av de elektroniska sjökorten genom att använda sig av ECDIS browse-funktion 

(Kongsberg, 2005, 1-6). Det var dock lätt att råka centrera bilden tillbaka till den 

felaktiga automatiska positionen då ECDIS alltid vill följa den egna framräknade 

positionen (Kongsberg, 2005, 1-6).  
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!.# Dopplerloggen	  värdefel	  
Referens 3.1 Riskfaktor 3  
 
Ett fel på loggen simulerades vilket ledde till att ECDIS matades med felaktig 

fartinformation. ECDIS avgav inget larm som kunde varsko navigatören om att felaktig 

fartinformation är mottagen. Fartygets position fortsatte att uppdateras korrekt på det 

elektroniska kortet. Dock blev fartygets vektor osäker vilket kunde leda till en 

felbedömning av fart vid avancerade manövrar.  

 

Vid testtillfället larmades ej navigatören och det är svårt att uppfatta att loggen ej visade 

rätt. Det var dock möjligt att upptäcka detta fel genom att jämföra fart erhållen från 

DGPS och fart från logg. Vid testet simulerades en halvering av fart genom vatten vilket 

gjorde det mer troligt att navigatören skulle uppmärksamma felet. Vid små skillnader 

mellan fart från DGPS och från logg kan skillnaden uppfattas som att det beror på 

vattnets strömsättning. Ingen funktion i ECDIS jämför fartinformation från DGPS och 

logg. Fartygets indikerade position på det elektroniska sjökortet överensstämde 

emellertid alltid med dess reella position.  

!.# Dopplerlogg	  kabelbro'	  
Referens 3.2 Riskfaktor 3 
 
Det simulerades att dopplerloggen hade drabbats av ett kabelbrott. Ingen signal från 

loggen nådde ECDIS. Detta resulterade i att ECDIS uppvisade att den ej fick någon 

inmatning av loggen i menyn Speed Sensor. ECDIS visade emellertid oförändrad 

fartvektor och oförändrad fart i toppmenyn. Fartygets indikerade position uppdaterades 

korrekt medan fartvektorn visade enligt sista mottagna värde.  

 

Enligt Kongsbergs manual (2005, 3-49)så skall det gå att byta fartkälla från 

dopplerloggen till Posref vilken skall kunna räkna ut farten genom mätning av värden 

ifrån en positionssensor, till exempel DGPS. Emellertid var detta ej möjligt i simulatorn 

då denna menyfunktion saknades vid testtillfället.  
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Vidare uppger Kongsbergs manual att ECDIS skall larma när den ej får någon signal 

ifrån fartkällan, i detta fall loggen (2005, 3-98). Sensormenyn visade att signalvärdet har 

sjunkit till noll men inget larm avgavs vid testtillfället. På bildskärmen presenterades 

dock en felaktig fart enligt sista mottagna värde. Detta värde stred emot det värde som 

visades i sensormenyn vilket ledde till slutsatsen att ECDIS ej larmade som det är tänkt.  

!.#$ ECDIS	  kabelbro'	  
Referens 4.1 Riskfaktor 1 
 

Vid detta testtillfälle simuleras det att ECDIS drabbades av ett kabelbrott vilket 

resulterade i att strömmen till ECDIS bröts i en kort stund. Detta ledde till att ECDIS 

stängdes ned. Navigatören hade ingen möjlighet att fastställa eller kontrollera fartygets 

position förutom med hjälp av radarn och DGPS. Det fanns ingen möjlighet för 

navigatören att lägga ut dessa koordinater i ett sjökort.  

 

Vid det simulerade strömavbrottet drogs strömkabeln till ECDIS ur. När samma kabel 

kopplades in igen gick det inte att starta upp ECDIS. Detta ledde till att navigatören stod 

utan möjlighet att kunna fastställa fartygets position på ett sjökort då endast elektroniska 

sjökort användes för navigation vid testtillfället. För att kunna lägga ut koordinaterna i 

ett sjökort måste strömmen till ECDIS återställas men trots att detta gjordes så kunde 

ECDIS ej startas om. 

!.## ECDIS	  mjukvarufel	  
Referens 4.2 
 

Vid navigation med enbart elektroniska sjökort vore det intressant att undersöka hur 

ECDIS påverkas om systemet drabbas av virus när det till exempel har laddat ned 

rättningar för sjökortet. Det gick dock ej att simulera ett mjukvarufel på ECDIS.  
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!.#$ Radar	  
Referens 5.1 Riskfaktor 4 
 

Det simulerades att ECDIS förlorade kontakten med radarn på grund av ett kabelbrott.  

ECDIS larmade ej och för att upptäcka att kontakten var bruten mellan radar och 

ECDIS var navigatören tvungen att använda funktionen Radar Overlay i ECDIS. 

ECDIS fortsatte att fylla sin funktion att ge navigatören kontinuerlig information om 

fartygets position och framfart men det gick ej längre att snabbt kontrollera fartygets 

position genom att lägga över radarbilden i ECDIS. Emellertid gick det att kontrollera 

positionen manuellt genom att ta bäring och avstånd till kända mål i radarn och överföra 

dessa till ECDIS i form av till exempel ortlinjer.  

 

Navigationen påverkades inte nämnbart av att det ej gick att lägga över radarbilden i 

ECDIS. Det var fortfarande möjligt att jämföra de olika positionsreferenssystemen 

genom att manuellt skriva in dem i ECDIS. Från det att ECDIS förlorade kontakten med 

radarn tog det cirka en minut innan funktionen Radar Overlay försvann ifrån ECDIS 

bildskärm. Avsaknaden av ett larm kan möjligen förklaras med att ett bortfall av 

radarbilden i ECDIS ej påverkar navigationen nämnbart då det manuellt går att föra in 

information från radar till ECDIS. Att lägga in en sådan funktion i ECDIS kan dock 

anses vara användbart då navigatören har ett intresse i att fartygets utrustning och 

funktioner skall fungera optimalt.  

!.#$ Centraldator	  hårdvarufel	  
Referens 6.1 Riskfaktor 2 
 

Vid testtillfället simulerades det att Centraldatorn som kopplar samman det integrerade 

bryggsystemet drabbades av ett hårdvarufel och stängdes ned. Resultatet av att 

centraldatorn stängdes ned blev att ECDIS larmade att den ej hade någon kontakt med 

gyrokompass, logg och DGPS. ECDIS fortsatte att uppdatera positionen enligt död 

räkning från sista mottagna värden.  
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ECDIS tappade sin funktion att automatiskt kunna ange fartygets position på det 

elektroniska sjökortet. Det var emellertid fortfarande möjligt att manuellt föra in 

fartygets position på det elektroniska sjökortet från andra navigationsinstrument såsom 

radar och DGPS. Positionen blev alltså tvunget att bestämmas genom observationer 

eller data från de andra systemen och som sedan fördes in i ECDIS.   

 

Navigatören informerades direkt att ECDIS ej hade kontakt med centraldatorn genom 

diverse larm som visade att ECDIS ej längre kunde hämta information från de andra 

navigationsinstrumenten. ECDIS slog över på död räkning och gav en position som blir 

mer osäker ju längre tiden gick. Liksom tidigare test då till exempel DGPS bortfallit 

blev navigatören tvungen att bortse ifrån ECDIS egna positionsbestämning enligt död 

räkning samt manuellt föra in fartygets reella position. Här gick det dock att använda 

både DGPS och radar vilket gav en mer precis positionsbestämning.  

!.#! AIS	  värdefel	  
Referens 7.2 Riskfaktor 4  
 

Det simulerades att ett annat fartygs AIS slutade att fungera. Fartyget var plottat och 

aktiverat i ECDIS. När kontakten bröts så larmade ECDIS för Lost Target Warning 

vilket ledde till att navigatören varskoddes om att målet hade försvunnit och kunde 

plotta målet med hjälp av ARPA. För att detta larm skall kunna avges måste målet vara 

aktiverat samt funktionen Lost Target Warning vara aktiverat. ECDIS larmade alltså 

navigatören om att ett plottat mål hade försvunnit och navigatören kunde på ett säkert 

sätt vidta åtgärder.  

 

 

 

 

 

 

 



   26 

!.#$ AIS	  kabelbro'	  
Referens 7.1 Riskfaktor 4 
 

Vid detta testtillfälle simulerades det att AIS systemet på det egna fartyget drabbades av 

ett kabelbrott och ej längre kunde sända en signal till ECDIS. Resultatet av detta 

kabelbrott blev att AIS målen försvann ifrån skärmen. ECDIS larmar endast för Lost 

Target under förutsättning att ett mål är plottat inom den förbestämda säkerhetszonen 

(Kongsberg, 2005, 3-44) Navigatören behövde ej vidta några speciella åtgärder för att 

säkert kunna styra fartyget enligt sjövägsreglerna. De försvunna AIS målen kunde 

plottas med hjälp av ARPA funktionen i radarn.  

 

De mål som hade plottats och bedömts vara farliga mål kom att indikeras och sparas 

över det elektroniska sjökortet när de bortföll. ECDIS larmade även navigatören att 

dessa mål hade försvunnit så att navigatören uppmärksammades och kunde välja andra 

sätt att plotta dessa. ECDIS larmade ej att kontakten med AIS var bruten och det var 

cirka en minuts fördröjning innan ECDIS larmar om Lost Targets.  

!.#$ Trackpilot	  och	  DGPS	  
Referens 8.1 Riskfaktor 2  
 

DGPS systemet utsattes för en störssignal som simulerades genom att fartyget gjorde en 

orealistisk förflyttning 200 meter nord och 200 meter väst medan störssignalen visade 

att fartyget fortfarande befann sig på trackspåret. ECDIS avgav larmet Position 

Receiver Deviation Limit Exceeded som innebär att ett gränsvärde mellan fartygets 

indikerade position och fartygets filtrerade position hade överskridits (Kongsberg, 2005, 

3-98).  

 

Navigatören larmades om att fartygets filtrerade position skiljde sig ifrån den av DGPS 

indikerade positionen. För att fartyget skulle kunna framföras säkert vart fartyget 

tvunget att tas ur trackstyrning, plottning vart tvunget att ske manuellt och fartygets 

indikerade position på ECDIS gick ej längre att ta hänsyn till. Om felet hade kunnats 

bestämmsa så hade man kunnat göra en Position Offset (Kongsberg, 2005, 2-20) och på 
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så sätt återställa så att DGPS visar korrekt position. Detta test återspeglade en orealistisk 

situation där fartyget plötsligt hade förflyttat sig.  

!.#$ Trackpilot	  och	  gyrokompass	  
Referens 8.2 Riskfaktor 4 
 

Fartyget fördes fram med hjälp av trackstyrning när ett simulerat fel på gyrokompassen 

inträffade och gyrokompassen började deviera med tre grader per minut.  Detta 

resulterade i att autopiloten avgav ett Off Course Alarm. Navigatören 

uppmärksammades av larmet om att gyrokompassen visade en felaktig kurs. Fartyget 

fortsatte emellertid att färdas fram automatiskt över det planerade spåret.  

 

Ingen åtgärd behövde göras för att bibehålla fartygets framfart enligt planerad rutt. 

Dock behövde navigatören ha i åtanke att avvikelse från denna rutt bör göras med 

handstyrning och efter rättad magnetkompasskurs då autopiloten matades med kurs från 

den devierande gyrokompassen.  

 

Navigatören larmades om att gyrokompassen avvek från magnetkompassen med ett för 

stort fel. ECDIS tog dock ej hänsyn till gyrodriften utan bibehöll fartyget på den 

planerade rutten. DGPS tog här prioritet över gyrokompasskursen. ECDIS har en 

begränsning på att gyrokursen får avvika max 30 grader från kursbenet i trackstyrning. 

Denna funktion är endast giltig då trackstyrning skall aktiveras och ej när den redan har 

aktiverats (Kongsberg, 2005, 2-48). Enligt manualen så skall ECDIS övervaka kurs över 

grund och stävad kurs men det finns ingen funktion för att sätta ett begränsningsvärde 

för oacceptabel deviation som skulle kunna larma navigatören om till exempel gyrodrift 

(Kongsberg, 2005, 2-46). En sådan larmfunktion skulle kunna uppmärksamma 

navigatören på gyrodrift så att navigatören går över till handstyrning istället för 

autopilot när fartyget tas ur trackstyrning.  
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!.#$ Trackpilot	  och	  roder	  
Referens 8.3 Riskfaktor 1  
 
Ett roderfel simulerades när fartyget framfördes i trackstyrning och rodret frös i sin 

position så att fartyget ej gick att gira med. Navigatören varskoddes av att autopiloten 

larmade och att ECDIS larmade för Cross Track Error när fartyget befann sig för långt 

ifrån trackspåret. Resultatet av denna simulation var att fartyget ej gick att styra och 

åtgärder som navigatören kunde vidta var att stanna upp fartyget och om möjligt 

nödankra. Nödstyrning gick ej att simulera och ECDIS fortsatte att uppdatera fartygets 

position och avge ett Cross Track Error.  
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! Resultatsammanfa+ning	  	  

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur ECDIS simulatorerna 

påverkas när ett eller flera delsystem i bryggutrustningen fallerat eller gett felaktiga 

värden. Detta har gjorts för att ta reda på eventuella brister, begränsningar och 

konstruktionsfel hos ECDIS simulatorerna vid Sjöfartshögskolan. Testerna av ECDIS 

simulatorerna genomfördes vid tre olika tillfällen med hjälp av en simulatorinstruktör. 

Efter att testerna genomförts och utvärderats så har vissa brister i systemet kunnat 

påvisas. Det har konstaterats att det finns utrymme för förbättringar i 

produktionsdesignen och systemkonstruktionen samt att det finns begränsningar hos 

simulatorerna.  

 

Produk'onsdesignen	  

De brister i produktionsdesignen som har upptäckts är att vid bortfall av till exempel 

DGPS eller logg så fortsätter ECDIS att centrera bilden kring fartygssymbolen för död 

räkning. För att navigera med enbart ECDIS så skall möjligheten finnas att kunna 

använda de elektroniska sjökorten som traditionella sjökort där navigatören manuellt 

bestämmer en position och för in i ECDIS. För att kunna följa fartygets rutt så blev 

navigatören tvungen att manuellt byta sjökort genom browse-funktionen. När 

navigatören böt mellan browse-funktionen och North-up så centrerade ECDIS direkt 

tillbaka till fartygssymbolen för död räkning och befann sig fartyget ej på samma 

sjökort vid byte kunde det vara besvärligt och ta tid att hitta tillbaka.  

Död räkning är användbart vid bortfall av positionsreferenssystem i öppen sjö dock vid 

navigering i smala farvatten där det krävs precis positionsbestämning så var det lätt att 

förväxla den av ECDIS indikerade positionen och den genom observationer bestämda 

positionen. Eftersom ECDIS har gjort det möjligt att bara genom en blick få en direkt 

uppdatering om fartygets aktuella position ville navigatören rent instinktivt förlita sig på 

att fartygssymbolens position som presenterades på bildskärmen var sann. Det krävdes 

stor koncentration av navigatören för att hålla isär den automatiska plottade och den 

genom observationer plottade positionen. Ingen funktion i ECDIS gjorde det möjligt att 

koppla bort fartygssymbolen utan det gick endast att förflytta den till en manuellt 

observerad position där den sedan fortsatte att uppdateras efter död räkning.  
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En sådan funktion anses dock kunna vara användbar då fartygssymbolen som indikerar 

positionen snabbt blir inaktuell.  

 

Vidare så fanns det ingen funktion som jämförde kurs över grund med kurs genom 

vatten vilket hade kunnat vara användbart. Detta hade kunnat användas för att ha ännu 

ett tillvägagångssätt att dubbelkontrollera systemen för att snabbt upptäcka till exempel 

gyrodrift. Då det alltid skall finnas en dubbel uppsättning av de olika systemen på 

bryggan som back-up ifall ett system skulle haverera så borde man ta tillvara på 

möjligheten att i ECDIS erhålla ytterligare källa till kursvektor ifrån DGPS. Enligt 

manualen skall möjligheten finnas att byta källa till kursinformationen ifrån 

gyrokompass till DGPS (Kongsberg, 2005, 3-48). Det har ej funnits någon möjlighet att 

erhålla en kursvektor ifrån DGPS vid bortfall av gyrokompassen på testad simulator. 

Detta bör anses vara ett konstruktionsfel i programvaran som lätt kan åtgärdas genom en 

uppdatering av programvaran från tillverkaren.  

 

Systemkonstruk,onen	  

Vissa brister i systemkonstruktionen har upptäckts. Det observerades att larmen No 

Input From Speed Sensor och Position Receiver Deviation Limit Exceeded ej har 

fungerat vid några av testtillfällena. Enligt Kongsbergs manual skall de larmen avges 

vid bortfall av fartsensor, i detta fall loggen, och när sensorpositionen avviker ifrån den 

filtrerade positionen. Detta skedde ej vid ett flertal simuleringar av fel på dessa 

delsystem. Som navigatör så skall man hela tiden dubbelkontrollera att de automatiska 

systemen fungerar men man är delvis utelämnad till att varningssystem skall varsko när 

ett system fallerar eller när något ej står rätt till. I dessa fall har varningssystemen ej 

fungerat enligt tillverkarens anvisningar. ECDIS är i grunden ett datorprogram och som 

med alla datorprogram så är mjukvaran aldrig perfekt utan måste hela tiden uppdateras 

för att rätta till oförutsedda buggar. Detta sker genom ett samspel mellan tillverkaren 

och användarna. Här kan konstateras att ECDIS bör åtgärdas på dessa punkter.  
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Begränsningar	  hos	  simulatorerna	  

Slutligen har begränsningar visat sig i simulatorfunktionen som skall simulera ett 

bortfall av satelliter till GPS när testen utfördes. Det spekulerades om att detta 

möjligtvis berodde på en loop i systemet där information hämtades från ett annat 

delsystem. Detta verkade vara en bugg i mjukvaran hos simulatorn och ej en bugg i 

ECDIS. Sådana buggar är omöjligt att helt skydda sig ifrån och även på den här punkten 

kan sådana brister lösas genom ett samspel mellan tillverkaren och användarna. För att 

kunna förbereda sig och träna på farliga situationer ombord på fartyg är det angeläget 

att simulera sådana situationer i en säker miljö. Det är därför viktigt att dessa funktioner 

kan tillämpas på rätt sätt så att det är möjligt att öva sig på hur farliga situationer 

presenteras på ett visst instrument.  

 

Denna FMEA har visat att ECDIS simulatorerna vid Sjöfartshögskolan ej är ett felfritt 

system. Som lekman kan det vara komplicerat att förstå de tekniska orsakerna till varför 

ett fel på utrustningen uppstår men som användare kan man konstatera att det ej har 

fungerat som det är tänkt. Dagens styrmän måste alltmer förlita sig på att den tekniska 

utrustningen fungerar felfritt och därför är undersökningar som denna viktiga att utföra 

både på bryggutrustningen på ett fartyg och i simulatorer.  

!.# Förslag	  på	  fram-da	  forskning	  
Denna undersökning skall ej förväxlas med hur ECDIS på ett fartyg beter sig när ett fel 

uppstår utan är specifikt för simulatorerna vid Sjöfartshögskolan. Förslag på framtida 

undersökningar skulle kunna vara att genomföra en FMEA på ett fullt ECDIS fartyg. 

Detta skulle till exempel kunna utföras under den fartygsförlagda utbildningen.  
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FMEA	  -‐	  ECDIS	  

 

	  

	  

Referens	   Subsystem	   Fel	  
 

!.!	  
DGPS	  

Endast	  signal	  från	  .st	  satelliter	  
!.#	   Ingen	  signal	  från	  DGPS	  
!.#	   DGPS	  +	  Logg	   DGPS	  ur	  funk+on,	  ingen	  signal	  logg	  
!.#	  

DGPS	  
Störsignal	  devia/on	  1234m	  

!.#	   Störsignal	  devia/on	  122m	  
!.#	  

Gyro	  
Ingen	  signal	  

!.!	   Gyrodri'	  
!.#	   Gyro	  +	  DGPS	   DGPS	  ur	  funk+on,	  ingen	  signal	  gyro	  
!.#	  

Logg	  
Fel	  värde	  från	  logg	  

!.#	   Ingen	  signal	  
!.#	  

ECDIS	  
Hårdvarufel	  

!.#	   Mjukvarufel	  
!.#	   Radar	   Ingen	  signal	  
!.#	   Centraldator	   Hårdvarufel	  
!.#	  

AIS	  
Ingen	  signal	  eget	  fartyg	  

!.#	   Ingen	  signal	  målfartyg	  
!.#	  

Trackpilot*	  
DGPS	  störsignal	  

!.#	   Gyrodri'	  
!.#	   Frysta	  roder	  
	  
*	   Testerna	  u*ördes	  på	  brygga	  D,	  plan	  5	  
	  

	  

	  

  

Simulator	   B"#$	  Brygga	  B	   	  

ECDIS	   Kongsberg	  Seamap	  ./™	   	  



FMEA	  -‐	  ECDIS	  

 

	  
	  
Referens	   !.!	   Huvudsystem	   ECDIS	  
Datum	   Datum	  då	  testet	  u+ördes	   Modell	   Modell	  av	  ECDIS	  programvara	  
	  
Subsystem	   Vilket	  delsystem	  som	  testas	   Funk%on	   Vad	  delsystem	  har	  för	  funk2on	  
	  
	  

Förutsä(ningar	  
Om	  några	  speciella	  förutsä4ningar	  råder,	  exempelvis	  om	  något	  annat	  system	  än	  det	  
testade	  delsystemet	  är	  ur	  funk0on	  
	  
	  
	  

Felsimulering	  
Vad	  för	  fel	  som	  simuleras	  vid	  tes1llfället	  

	  
	  

Möjlig	  orsak	  
Möjliga	  orsaker	  som	  kan	  ge	  upphov	  4ll	  felet.	  	  

	  

Feldetektering	  	   Alarm	  ECDIS	  

Metoder	  som	  kan	  användas	  för	  a1	  upptäcka	  felet	   Larmade	  ECDIS,	  i	  så	  fall	  
vilket	  

	  

Anmärkning	  

Eventuella	  anmärkningar	  

	  

Risk	  

Risker	  för	  fartygets	  säkra	  framfart	  som	  kan	  uppstå	  vid	  fel	  på	  delsystemet	  
	  

	  
Åtgärder	  

De	  åtgärder	  som	  bör	  göras	  av	  navigatören	  för	  a4	  motverka	  felet	  eller	  minska	  dess	  
verkningar	  

	  
	  



FMEA	  -‐	  ECDIS	  

 

	  
	  
Referens	   !.!	   Huvudsystem	   ECDIS	  
Datum	   !".$%.!$%&	   Modell	   Kongsberg	  Seamap	  ./	  
	  
Subsystem	   DGPS	   Funk%on	   Posi%onsbestämning	  
	  
	  

Förutsä(ningar	  
Fartyg	  på	  väg	  i	  Öresund.	  Autopilot.	  Alla	  system	  fungerar	  

	  
	  

Felsimulering	  
DGPS	  mo(ager	  endast	  !-‐!st	  satelliter,	  normalt	  .-‐!"st	  

	  
	  

Möjlig	  orsak	  
Störningar	  i	  atmosfären.	  Signaler	  blockeras	  av	  övriga	  konstruk7oner	  

	  

Feldetektering	  	   Alarm	  ECDIS	  

Ingen,	  DGPS	  mo-agaren	  visar	  for4arande	  67	  mo-agna	  
satelliter.	  

Nej	  
	  

	  

Anmärkning	  

Möjligt	  fel	  i	  DGPS	  i	  och	  med	  a)	  den	  for-arande	  visar	  12st	  mo)agna	  sat.	  

	  

Risk	  

Felak&g	  posi&on	  visas.	  Posi&onsbestämning	  osäker	  

	  
Åtgärder	  

Manuell	  plo*ng	  i	  ECDIS	  

	  
	  



FMEA	  -‐	  ECDIS	  

 

	  
	  
Referens	   !.#	   Huvudsystem	   ECDIS	  
Datum	   !".$%.!$%&	   Modell	   Kongsberg	  Seamap	  ./	  
	  
Subsystem	   DGPS	   Funk%on	   Posi%onsbestämning	  
	  
	  

Förutsä(ningar	  
Fartyg	  på	  väg	  i	  Öresund.	  Autopilot.	  
	  
	  
	  
	  

Felsimulering	  
Ingen	  signal	  från	  DGPS	  

	  
	  

Möjlig	  orsak	  
Kabelbro(	  

	  

Feldetektering	  	   Alarm	  ECDIS	  

ECDIS	  larmar	  och	  går	  över	  3ll	  död	  räkning	  	   Ja,	  	  
No	  posi'on	  from	  sensor	  
	  

	  

Anmärkning	  

Fartygssymbolen	  visar	  kurs	  och	  fart	  enligt	  sista	  mo6agna	  värdet.	  
ECDIS	  går	  for,arande	  använda	  som	  tradi7onellt	  sjökort	  

	  

Risk	  

Fartyg	  kommer	  ur	  kurs.	  ECDIS	  o4llförlitligt.	  
Risk	  för	  förväxling	  mellan	  farygssymbol	  och	  verklig	  posi8on.	  
	  
	  
Åtgärder	  

Navigering	  måste	  ske	  med	  manuell	  plo4ng.	  
Radar	  overlay	  

	  



FMEA	  -‐	  ECDIS	  

 

	  
	  
Referens	   !.#	   Huvudsystem	   ECDIS	  
Datum	   !".$%.!$%&	   Modell	   Kongsberg	  Seamap	  ./	  
	  
Subsystem	   DGPS+Logg	   Funk%on	   Pos.fix.	  +	  far,nfo	  
	  
	  

Förutsä(ningar	  
Fartyg	  på	  väg	  i	  Öresund.	  Autopilot.	  DGPS	  ur	  funk+on.	  
ECDIS	  i	  död	  räkning	  
	  
	  
	  

Felsimulering	  
Ingen	  signal	  från	  Logg.	  DGPS	  ur	  funk6on	  

	  
	  

Möjlig	  orsak	  
Kabelbro(	  

	  

Feldetektering	  	   Alarm	  	  ECDIS	  

Indikerad	  fart	  sjunker	  sakta	  
ECDIS	  redan	  i	  död	  räkning	  

Nej	  
	  

	  

Anmärkning	  

Speed	  over	  ground	  sjunker	  sakta.	  Kalmanfilter?	  

	  

Risk	  

	  
	  

	  
Åtgärder	  

	  

	  
	  



FMEA	  -‐	  ECDIS	  

 

	  
	  
Referens	   !.!	   Huvudsystem	   ECDIS	  
Datum	   !".!$.$!%&	   Modell	   Kongsberg	  Seamap	  ./	  
	  
Subsystem	   DGPS	   Funk%on	   Posi%onsbestämning	  
	  
	  

Förutsä(ningar	  
Fartyg	  på	  väg	  i	  Öresund.	  Autopilot	  
Posi%on	  devia%on	  alarm	  limit:	  )*+m	  
	  
	  
	  

Felsimulering	  
DGPS	  felak+g	  signal.	  
Posi%onsdevia%on:	  -./0m	  (-nm)	  -‐!"#°	  
	  
	  

Möjlig	  orsak	  
Störsignal	  

	  

Feldetektering	  	   Alarm	  ECDIS	  

Via	  radar	  overlay	   Nej	  
	  

	  

Anmärkning	  

DGPS	  visar	  inga	  tecken	  på	  fel.	  Bra	  värde	  på	  HDOP	  och	  antal	  mo#agna	  satelliter	  
Posi%on	  devia%on	  alarm	  larmade	  ej.	  

	  

Risk	  

ECDIS	  o(llförli(ligt	  
	  

	  
Åtgärder	  

Posi%onsfix	  i	  ECDIS	  enligt	  observa%oner	  
Posi%ons	  offset	  kan	  ställas	  in	  i	  ECDIS	  när	  posi%onsdevia%on	  kunnat	  bestämmas.	  

	  
	  



FMEA	  -‐	  ECDIS	  

 

	  
	  
Referens	   !.!	   Huvudsystem	   ECDIS	  
Datum	   !".!$.$!%&	   Modell	   Kongsberg	  Seamap	  ./	  
	  
Subsystem	   DGPS	   Funk%on	   Posi%onsbestämning	  
	  
	  

Förutsä(ningar	  
Fartyg	  på	  väg	  i	  Öresund.	  Autopilot	  
Posi%on	  devia%on	  alarm	  limit:	  123m	  
	  
	  
	  

Felsimulering	  
DGPS	  felak+g	  signal.	  
Posi%onsdevia%on:	  -..m	  ,	  !"!°	  
	  
	  

Möjlig	  orsak	  
Störsignal	  

	  

Feldetektering	  	   Alarm	  ECDIS	  

Via	  radar	  overlay	   Nej	  
	  

	  

Anmärkning	  

DGPS	  visar	  inga	  tecken	  på	  fel.	  Bra	  värde	  på	  HDOP	  och	  antal	  mo>agna	  satelliter	  
Posi%on	  devia%on	  alarm	  larmade	  ej.	  

	  

Risk	  

ECDIS	  o(llförli(ligt	  
	  

	  
Åtgärder	  

Posi%onsfix	  i	  ECDIS	  enligt	  observa%oner	  
Posi%ons	  offset	  kan	  ställas	  in	  i	  ECDIS	  när	  posi%onsdevia%on	  kunnat	  bestämmas.	  

	  
	  



FMEA	  -‐	  ECDIS	  

 

	  
	  
Referens	   !.#	   Huvudsystem	   ECDIS	  
Datum	   !".$%.!$%&	   Modell	   Kongsberg	  Seamap	  ./	  
	  
Subsystem	   Gyro	   Funk%on	   Kursinforma+on	  
	  
	  

Förutsä(ningar	  
Fartyg	  på	  väg	  i	  Öresund.	  Autopilot	  
	  
	  
	  
	  

Felsimulering	  
Ingen	  signal	  från	  gyro	  

	  
	  

Möjlig	  orsak	  
Kabelbro(	  

	  

Feleffekt	   Alarm	  ECDIS	  

Alarm	  ECDIS	  
Turnrate	  indikator	  ur	  funk.on	  
Autopilot	  alarm	  då	  differens	  gyro-‐magnetkompass	  >-°	  

ja,	  
Local	  Heading	  Input-‐	  No	  
Input	  
	  

	  

Anmärkning	  

ECDIS	  visar	  for.arande	  e2	  värde	  på	  gyrokurs	  som	  ändras	  sakta.	  
ECDIS	  visar	  kursvektor	  enligt	  sista	  mo5agna	  värde.	  

	  

Risk	  

	  
	  

	  
Åtgärder	  

Radar	  i	  Head-‐Up	  
Kontrollerar	  och	  rä-ar	  magnetkompass	  

	  
	  



FMEA	  -‐	  ECDIS	  

 

	  
	  
Referens	   !.!	   Huvudsystem	   ECDIS	  
Datum	   !".$%.!$%&	   Modell	   Kongsberg	  Seamap	  ./	  
	  
Subsystem	   Gyro	   Funk%on	   Kursinforma+on	  
	  
	  

Förutsä(ningar	  
Fartyg	  på	  väg	  i	  Öresund.	  Autopilot	  778°.	  
	  
	  
	  
	  

Felsimulering	  
Gyrodri'	  

	  
	  

Möjlig	  orsak	  
	  

	  

Feldetektering	  	   Alarm	  ECDIS	  

Autopilot	  larmar	  off	  course	  alarm,	  vid	  avvikelse	  >+°	  
gentemot	  magnetkompassen	  

Nej	  
	  

	  

Anmärkning	  

	  

	  

Risk	  

Fartyget	  girar	  e*er	  gyrokursen.	  Fartyget	  glider	  sakta	  ur	  kurs	  
	  

	  
Åtgärder	  

Ta	  bort	  vektor	  
Radar	  i	  Head-‐Up	  
Handstyrning	  e-er	  rä/ad	  magnetkompass	  

	  
	  



FMEA	  -‐	  ECDIS	  

 

	  
	  
Referens	   !.#	   Huvudsystem	   ECDIS	  
Datum	   !".$%.!$%&	   Modell	   Kongsberg	  Seamap	  ./	  
	  
Subsystem	   Gyro	   Funk%on	   Kursinforma+on	  
	  
	  

Förutsä(ningar	  
Fartyg	  på	  väg	  i	  Öresund.	  Autopilot.	  Kurs	  89:°.	  DGPS	  ur	  funkBon.	  
ECDIS	  i	  död	  räkning	  
	  
	  
	  

Felsimulering	  
Ingen	  signal	  från	  gyro.	  DGPS	  ur	  funk0on	  

	  
	  

Möjlig	  orsak	  
	  

	  

Feldetektering	  	   Alarm	  ECDIS	  

	   Ja,	  
Local	  Heading	  Input	  -‐	  Failed	  
	  

	  

Anmärkning	  

Vid	  kursändring	  ,ll	  ./0°	  på	  autopiloten	  så	  ges	  konstant	  styrbords	  roder.	  
Heading	  i	  ECDIS	  står	  kvar	  på	  sista	  mo7agna	  värde	  9:;°	  och	  det	  är	  det	  som	  är	  underlag	  
för	  död	  räkning	  

	  

Risk	  

ECDIS	  posi+on	  blir	  osäker.	  
	  

	  
Åtgärder	  

Manuell	  posi,onsbestämning	  enligt	  observa,oner	  
Manuell	  heading	  
Radar	  i	  Head-‐Up	  

	  
	  



FMEA	  -‐	  ECDIS	  

 

	  
	  
Referens	   !.#	   Huvudsystem	   ECDIS	  
Datum	   !".$%.!$%&	   Modell	   Kongsberg	  Seamap	  !"	  
	  
Subsystem	   Logg	   Funk%on	   Far$nforma$on	  
	  
	  

Förutsä(ningar	  
Fartyg	  på	  väg	  i	  Öresund.	  Autopilot.	  
Fart	  över	  grund	  -.,0	  knop	  
	  
	  
	  
	  

Felsimulering	  
Loggen	  ger	  fel	  värde.	  Visar	  fart	  3,5	  knop	  

	  
	  

Möjlig	  orsak	  
	  

	  

Feldetektering	  	   Alarm	  ECDIS	  

Manuell	  upptäckt	  genom	  jämförelse	  av	  DGPS-‐fart	  och	  
Logg-‐fart	  

Nej	  
	  

	  

Anmärkning	  

Går	  ej	  a(	  ändra	  ECDIS	  1ll	  a(	  visa	  fart	  från	  DGPS???	  

	  

Risk	  

Fartygets	  fart	  blir	  osäker	  
	  

	  
Åtgärder	  

Ta	  bort	  fartvektor	  från	  ECDIS	  

	  



FMEA	  -‐	  ECDIS	  

 

	  
	  
Referens	   !.#	   Huvudsystem	   ECDIS	  
Datum	   !".$%."#$%	   Modell	   Kongsberg	  Seamap	  ./	  
	  
Subsystem	   Logg	   Funk%on	   Far$nforma$on	  
	  
	  

Förutsä(ningar	  
Fartyg	  på	  väg	  i	  Öresund.	  Autopilot	  
Fart	  över	  grund:	  ./.1knop	  
	  
	  
	  

Felsimulering	  
Ingen	  signal	  från	  logg	  

	  
	  

Möjlig	  orsak	  
Kabelbro(	  

	  

Feldetektering	  	   Alarm	  ECDIS	  

Radar	  larmar,	  no	  input	  from	  speed	  sensor	  
ECDIS	  visar	  i	  toppmenyn	  fart	  enligt	  sista	  mo6agna	  värde,	  
men	  i	  sensormenyn	  visas	  fart:	  /,/	  

Nej	  
	  

	  

Anmärkning	  

Ej	  möjligt	  a+	  ändra	  0ll	  DGPS-‐fart	  (posref).	  
Fartvektor	  enligt	  sista	  mo0agna	  värde	  

	  

Risk	  

	  
	  

	  
Åtgärder	  

	  

	  
	  



FMEA	  -‐	  ECDIS	  

 

	  
	  
Referens	   !.#	   Huvudsystem	   ECDIS	  
Datum	   !".!$.$!%&	   Modell	   Kongsberg	  Seamap	  ./	  
	  
Subsystem	   ECDIS	  	  power	  supply	   Funk%on	   ECDIS	  
	  
	  

Förutsä(ningar	  
Fartyg	  på	  väg	  i	  Öresund.	  Autopilot	  
	  
	  
	  
	  

Felsimulering	  
Strömsladden	  dras	  ur	  

	  
	  

Möjlig	  orsak	  
Kabelbro(.	  Black	  out	  

	  

Feldetektering	  	   Alarm	  ECDIS	  

Inget	  alarm	  någonstans	   	  
	  

	  

Anmärkning	  

ECDIS	  gick	  ej	  a.	  starta	  upp	  e4eråt	  

	  

Risk	  

	  
	  

	  
Åtgärder	  

	  

	  
	  



FMEA	  -‐	  ECDIS	  

 

	  
	  
Referens	   !.#	   Huvudsystem	   ECDIS	  
Datum	   !".!$.$!%&	   Modell	   Kongsberg	  Seamap	  ./	  
	  
Subsystem	   ECDIS	  mjukvara	   Funk%on	   ECDIS	  
	  
	  

Förutsä(ningar	  
Fartyg	  på	  väg	  i	  Öresund.	  Autopilot	  
	  
	  
	  
	  

Felsimulering	  
Simulerat	  mjukvarufel.	  	  
Exempelvis	  'kan	  ej	  ladda	  nästa	  chart'	  .	  ECDIS	  'fryser'	  
	  
	  

Möjlig	  orsak	  
Virus,	  mjukvarubugg	  

	  

Feldetektering	  	   Alarm	  ECDIS	  

	   	  
	  

	  

Anmärkning	  

Felet	  gick	  ej	  a,	  simulera	  

	  

Risk	  

	  
	  

	  
Åtgärder	  

	  

	  
	  



FMEA	  -‐	  ECDIS	  

 

	  
	  
Referens	   !.#	   Huvudsystem	   ECDIS	  
Datum	   !".!$.$!%&	   Modell	   Kongsberg	  Seamap	  ./	  
	  
Subsystem	   Radar	   Funk%on	   Radar	  
	  
	  

Förutsä(ningar	  
Fartyg	  på	  väg	  i	  Öresund.	  Autopilot.	  
Radar	  overlay	  i	  ECDIS	  
	  
	  
	  

Felsimulering	  
Ingen	  signal	  från	  Radar	  

	  
	  

Möjlig	  orsak	  
Kabelbro(	  

	  

Feldetektering	  	   Alarm	  ECDIS	  

Radar	  overlay	  i	  ECDIS	  försvinner	   Nej	  
	  

	  

Anmärkning	  

Tog	  cirka	  en	  minut	  innan	  overlay	  försvann	  från	  ECDIS	  

	  

Risk	  

	  
	  

	  
Åtgärder	  

	  

	  
	  



FMEA	  -‐	  ECDIS	  

 

	  
	  
Referens	   !.#	   Huvudsystem	   ECDIS	  
Datum	   !".!$.$!%&	   Modell	   Kongsberg	  Seamap	  ./	  
	  
Subsystem	   Centraldator	   Funk%on	   Länkar	  ihop	  utrustningen	  
	  
	  

Förutsä(ningar	  
Fartyg	  på	  väg	  i	  Öresund	  
	  
	  
	  
	  

Felsimulering	  
Centraldatorn	  lägger	  av	  

	  
	  

Möjlig	  orsak	  
Hårdvarufel	  

	  

Feldetektering	  	   Alarm	  ECDIS	  

	   Posi%on	  sensor	  -‐	  no	  input	  
Speed	  sensor	  -‐	  no	  input	  
Heading	  sensor	  -‐	  no	  input	  
	  

	  

Anmärkning	  

ECDIS	  går	  över	  -ll	  död	  räkning	  enligt	  sista	  mo9gna	  värden	  

	  

Risk	  

	  
	  

	  
Åtgärder	  

	  

	  
	  



FMEA	  -‐	  ECDIS	  

 

	  
	  
Referens	   !.#	   Huvudsystem	   ECDIS	  
Datum	   !".!$.$!%&	   Modell	   Kongsberg	  Seamap	  ./	  
	  
Subsystem	   AIS	   Funk%on	   AIS	  
	  
	  

Förutsä(ningar	  
Fartyg	  på	  väg	  i	  Öresund.	  Annat	  fartyg	  plo8at	  som	  AIS-‐mål	  i	  ECDIS	  
	  
	  
	  
	  

Felsimulering	  
Ingen	  signal	  eget	  fartyg	  

	  
	  

Möjlig	  orsak	  
Kabelbro(	  

	  

Feldetektering	  	   Alarm	  ECDIS	  

Mål	  försvinner	  från	  skärmen	   Ja,	  under	  förutsä-ning	  a-	  
alarm	  Lost	  Target	  Warning	  
är	  ak&verat	  
	  

	  

Anmärkning	  

Cirka	  en	  minuts	  fördröjning	  innan	  ECDIS	  larmar.	  

	  

Risk	  

	  
	  

	  
Åtgärder	  

	  

	  
	  



FMEA	  -‐	  ECDIS	  

 

	  
	  
Referens	   !.#	   Huvudsystem	   ECDIS	  
Datum	   !".!$.$!%&	   Modell	   Kongsberg	  Seamap	  !"	  
	  
Subsystem	   AIS	   Funk%on	   AIS	  
	  
	  

Förutsä(ningar	  
Fartyg	  på	  väg	  i	  Öresund.	  Annat	  fartyg	  plo8at	  som	  AIS-‐mål	  i	  ECDIS	  
AIS	  mål	  ak*verat	  
	  
	  
	  

Felsimulering	  
Ingen	  signal	  från	  AIS	  hos	  målfartyg	  
	  
	  
	  

Möjlig	  orsak	  
	  

	  

Feldetektering	  	   Alarm	  ECDIS	  

Mål	  försvinner	  från	  skärmen.	  	   Ja,	  under	  förutsä/ning	  a/	  
alarm	  Lost	  Target	  Warning	  
är	  ak&verat	  
	  

	  

Anmärkning	  

	  

	  

Risk	  

	  
	  

	  
Åtgärder	  

Plo$a	  med	  hjälp	  av	  ARPA	  

	  
	  



FMEA	  -‐	  ECDIS	  

 

	  
	  
Referens	   !.#	   Huvudsystem	   ECDIS	  
Datum	   !".!$.$!%&	   Modell	   Kongsberg	  Seamap	  ./	  
	  
Subsystem	   ECDIS	  Trackpilot	   Funk%on	   Trackstyrning	  
	  
	  

Förutsä(ningar	  
Trackpilot	  mode	  
Fartyg	  på	  väg	  i	  Singapore	  hamn	  
	  
	  
	  

Felsimulering	  
Fartygets	  posi-on	  förfly2as:	  455m	  N,	  455m	  W,	  medans	  DGPS	  visar	  pos	  enligt	  
indikerad	  posi,on	  innan	  fly/	  
	  
	  

Möjlig	  orsak	  
Störsignal	  

	  

Feldetektering	  	   Alarm	  ECDIS	  

Alarm	  ECDIS	  
Via	  Radar	  overlay	  

Ja,	  	  
Posi%on	  Receiver	  Devia%on	  
Limit	  Exceeded	  
	  

	  

Anmärkning	  

Testet	  u'ördes	  på	  Brygga	  D,	  plan	  5	  
Testet	  är	  orealis,skt.	  
ECDIS	  visar	  fartyg	  on	  track.	  Vid	  Radar	  Overlay	  upptäcks	  felet	  

	  

Risk	  

	  
	  

	  
Åtgärder	  

	  

	  
	  



FMEA	  -‐	  ECDIS	  

 

	  
	  
Referens	   !.#	   Huvudsystem	   ECDIS	  
Datum	   !".!$.$!%&	   Modell	   Kongsberg	  Seamap	  ./	  
	  
Subsystem	   ECDIS	  trackpilot	   Funk%on	   Trackstyrning	  
	  
	  

Förutsä(ningar	  
Trackpilot	  mode	  
Fartyg	  på	  väg	  i	  Singapore	  hamn.	  
	  
	  
	  

Felsimulering	  
Gyrodri'.	  !°	  /	  minut	  

	  
	  

Möjlig	  orsak	  
	  

	  

Feldetektering	  	   Alarm	  ECDIS	  

Autopilot	  larmar	  off	  course	  alarm	   Nej	  
	  

	  

Anmärkning	  

Testet	  u'ördes	  på	  Brygga	  D,	  plan	  5	  
Fartyget	  tar	  sig	  fram	  e-er	  inställd	  track	  

	  

Risk	  

	  
	  

	  
Åtgärder	  

	  

	  
	  



FMEA	  -‐	  ECDIS	  

 

	  
	  
Referens	   !.#	   Huvudsystem	   ECDIS	  
Datum	   !".!$.$!%&	   Modell	   Kongsberg	  Seamap	  ./	  
	  
Subsystem	   ECDIS	  Trackpilot	   Funk%on	   Trackstyrning	  
	  
	  

Förutsä(ningar	  
Trackpilot	  mode	  
Fartyg	  på	  väg	  i	  Singapore	  hamn	  
	  
	  
	  

Felsimulering	  
Rodrena	  låses	  i	  si-	  läge	  och	  kan	  ej	  manövreras	  

	  
	  

Möjlig	  orsak	  
	  

	  

Feldetektering	  	   Alarm	  ECDIS	  

Autopilot	  alarm	  Off	  Course	  Alarm	  och	  Autopilot	  Fault	  
Radar	  XTE-‐alarm	  

	  
	  

	  

Anmärkning	  

Inget	  larm	  vid	  Wheel	  over	  point	  

	  

Risk	  

	  
	  

	  
Åtgärder	  

	  

	  
	  


