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Förord 

 

Som författare till denna uppsats, vill jag härmed tacka Karin Lundberg som är examinator 

samt min handlare Per-Åke Kvick för ett gott samarbete. Ett särkilt tack till min fru Charlotte 

Mårelius som har och granskat uppsatsen under skrivandets gång. Ett stort tack ska även 

tilldelas Ulf Ohlsson på Sjöfartsverket för sin breda kunskap och entusiasm, samt ett stort tack 

till er lotsar som tagit er tid för intervjuer samt eftergranskning av insamlat material.  

 

Under uppsatsens utveckling har det funnits möjlighet att fördjupa sig inom detta ämne och 

genom det har författaren fått möjlighet att utöka sina kunskaper inom RTK – tekniken.  

Studien har varit väldigt intresseväckande eftersom användandet av RTK- tekniken idag är 

relativt nytt, och förhoppningen är att denna studie kan bidra med att RTK-tekniken kommer 

att användas allt mer i framtiden inom sjöfart. 

 

Under min studieperiod så fick vi ta del av flertalet händelser och historier där man menar att 

det har inträffat flera olyckor som har haft sin grund i okunskapen kring squat, att man ej har 

varit tillräckligt insatt och därför inte kunnat ta hänsyn till den eller förstått dess innebörd. 

Därefter väcktes mitt intresse i att forska vidare kring RTK-tekniken då det är något som 

verkligen berör sjöfarten. 

 

Genom mitt intresse så kunde jag snabbt hitta att det fanns mätutrustning som kunde bidra till 

att nautiker kunde få en större förståelse samt ha en bättre kontroll över fartyget och dess 

dynamiska rörelser. Genom att använda sig utav denna teknik så kan det bidra till att 

säkerheten ombord förbättras. I studien kommer stora och betydande delar lyftas fram utifrån 

bland annat den rapport som Sjöfartsverket genomförde i Mälaren år 2008 (Mälarsquat, 

2008).  

Squat är den hydrodynamiskeffekt som uppstår när ett fartyg gör fart genom vattnet vilket gör 

att dess djupgående påverkas. Förändringen i djupgåendet beror på att det statiska 

vattentrycket runt fartyget förändras (Borg, Åkerblom, Pettersson, 2011). 

 

Som förberedelse studerade jag igenom rapporten Mälarsquat – inmätning och kontroll av 

fartygs dynamiska rörelser och djupgående med stöd av RTK. Därefter togs beslutet att 

genomföra en litteratur undersökning, detta genom att metodiskt söka efter användbart 
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material och sedan kritiskt granska och sammanställa det insamlade materialet och dra 

slutsatser ifrån varje del.  

 

I arbetets inledning bokades det in ett möte med projektledaren för Mälarsquat, Ulf Ohlsson 

på Sjöfartsverket i Norrköping. Genom ett personligt möte med honom innebar det en bättre 

kunskapsförmedling om RTK-tekniken och Mälarsquat. Detta för att kunna fördjupa sig mer 

om RTK – tekniken och dess användningsområde.  
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Abstrakt  

Syftet med denna uppsats var att undersöka om RTK – tekniken (Real Time Kinematik) i 

framtiden kan komma att användas vid lotsning i Sverige, ombord på fartyg med begränsat 

vattendjup under kölen.  Squateffekten påverkar fartyg vid passage över grunda partier i 

farleder och i kanaler. För att minska ner på squateffekten så kan man minska ned på farten 

eller ändra fartygets trim.  

Studien har utformats utefter en kvalitativ metod, som handlar om att man väljer att bearbeta 

och analysera sin information genom att verbala analysmetoder används. Detta har 

genomförts genom att intervjua ett antal utvalda lotsar som både är insatta samt mindre insatta 

i tekniken. På så sätt belystes olika aspekter på tekniken och ifall det finns andra områden som 

lotsarna kan ha nytta utav denna utrustning i sitt dagliga arbete. Vid genomförandet av 

uppsatsen valdes en systematisk litteraturstudie.  

Sökningar genomfördes globalt för att få fram information om var det skett olyckor pga. 

squateffektens inverkan samt vilka länder som genomfört tester ombord med RTK-tekniken. 

Resultatet av ett användande av RTK-tekniken är att lotsar och sjöbefäl har möjlighet att få 

reda på hur fartyget rör sig och när det då utsätts för squateffekten. Detta för RTK-tekniken 

har möjlighet att ge information om hur fartyget rör sig med en noggrannhet på 3-4 centimeter 

i alla led samt få en exaktare hastighet även i sidled. 

Det finns även möjlighet att få fram en tredimensionell bild över fartyget. Resultat visar också 

att det finns ett behov och intresse för fler tester med RTK-tekniken. 

Med stöd av RTK-tekniken finns det möjlighet att få fram en bättre positionering och att ha en 

bättre översikt på hur fartyget rör sig samt i vilken hastighet. Resultatet visade också att 

tekniken är användbar för lotsarna och på vilket sätt den kan underlätta i deras dagliga arbete.  

 

Nyckelord: Squat, RTK-teknik, Real Time Kinematik, Lotsar, GPS, DGPS. 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate whether RTK - technology (Real Time 

Kinematic) in the future may be used for piloting in Sweden, on board vessels with limited 

depth of water under the keel. The squat effect cured vessels when they passing over an area 

of shallow waters in a fairway or a channel. To reduce the squat effect it can be done to 

increase the speed or change the trim of the vessel.  

The study has been designed along a qualitative method, which is about one chooses to 

process and analyze their information by verbal analysis methods. This has been carried out 

by interviewing a number of selected pilots that are both familiar and less familiar with the 

technology. In this way, highlighted various aspects of the technology and whether there are 

other areas that pilots can use this equipment in their daily work. In the implementation of the 

essay was elected a systematic literature. It was conducted a global search to obtain 

information about where the accident occurred of the squat effect and which countries that 

have been tested this technology onboard. The result of the RTK-technology is that pilots and 

ship's officers have the opportunity to find out how the vessel is moving and when it is 

exposed of the squat effect. The RTK-technology are able to provide information how the 

vessel move with an accuracy of 3-4 centimeters at every stage and get a more exact speed 

even in sideways. It is also possible to obtain a three-dimensional image of the vessel.  

The results confirm that there is a need and an interest for further testing with the RTK-

technology. The results also showed that the technology is useful for the pilots and how it can 

useful for them in their daily work. 

. 

 

Keywords: Squat, RTK-technology, Real Time Kinematic, Pilots, GPS, DGPS. 
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Ord och begreppsförklaring. 

AIS- Automatiskt Identifikations System.  

Befälhavare - Högst ansvarigt befäl och chef ombord. 

Blockfaktorn/ Fyllighetskofficient – Deplacementet/LxBxD 

Blockkoefficient – Formkoefficient för beskrivning av undervattens- 

kroppens fyllighet 

Bygge – Bostadsdel och plats för kommandobrygga.  

CFD-metoden- Computational Fluid Dynamics (beräkningsströmningsdynamik). 

ECDIS – Electronic Chart Display Information System. Elektroniskt sjökorts system. 

GSM nät – Mobiltelefoners mottagning och sändnings system. 

Flottan – Militärens fartygsenhet. 

Knop – Fartygets hastighet. 1 knop motsvarar 1,852 km/tim 

Lots – Person från myndigheten Sjöfartsverket med sjökaptens utbildning som bistår 

befälhavaren med navigationskunskap och lokalkännedom vid lotsning in genom skärgårdar, 

kanaler eller vid annat behov samt in till hamn. 

M/T – Motor Tanker och på svenska Tankfartyg. 

Panamax fartyg – Namn på fartyg vars storlek är begränsad till slussarna i Panama kanalen. 

Längd 294,1 och Bredd 32,3 m 

RTK-teknik- Real Time Kinematic är ett avancerat satellitbaserat mätsystem som ger 

möjlighet att ge en tredimensionell bild över hur fartyget rör sig. 

Sinkage – Fartygets nedsänkning på grund av squat. 

Sjöfartsverket - En myndighet som ansvarar för lotsning, farledhållning, isbrytning samt 

sjömätning. 

Squat. Hydrodynamisk effekt som fartygen utsätts för när hög fart hålls över ett grundare 

område, exempelvis i kanaler och hamninlopp. 

Trim. Fartygets skillnad mellan djupgående i för och akter.  
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1. Inledning 

1.1Bakgrund 

I Sverige råder det lotsplikt inom många områden. Enligt 7 § (Förordning (1982:569) om 

lotsning) är lotsen ansvarig för lotsningen samt att övervaka de åtgärder för navigering och 

manövrering som fordras för att framföra fartyget på ett säkert sätt. 

Genom att använda sig av RTK-tekniken kan det underlätta för lotsen att framföra fartyget på 

ett säkert sätt på de farleder där det är grundare och mer riskfyllt för fartygen att passera.  

Det har inträffat flertal olyckor som pga. att fartyg har utsatts för squat, både med och utan 

lots ombord. För att nämna några som beskrivs mer utförligt senare i denna uppsats ingår 

RoRo fartyget Stena Danica (Danmark), Kryssningsfartyget Queen Elisabeth II (USA) och 

tankfartyget Desh Rakshak (Australien). Vid dessa tillfällen hade Queen Elisabeth II och Desh 

Rakshak lots ombord. Men Stena Danica hade enligt haverirapporten ingen lots ombord men 

en mycket erfaren Befälhavare inom Stena Line som var mycket välbekant med fartyget. 

RTK-tekniken är ett avancerat positioneringssystem som har möjlighet att ge en 

tredimensionell bild över hur fartyget rör sig i realtid med en noggrannhet på någon 

centimeter. 

Om denna teknik skulle användas mer inom lotsning och andra områden inom sjöfart så 

skulle det kunna vara en stor fördel eftersom man då skulle kunna framföra fartyget på ett 

säkrare sätt (Sjöfartsverket, 2008).  

Allt mer teknisk utrustning monteras ombord på fartygen världen över, men en av mina 

funderingar är hur denna teknik skulle kunna användas inom Sverige? Skulle RTK-tekniken 

kunna höja säkerheten vid lotsning? Om det går att genomföra en säkrare lotsning både för 

fartyget och för miljön? I t.ex. Mälaren där två miljoner människor får sitt dricksvatten ifrån 

(Norrvatten, 2014) kan ett utsläpp av farliga ämnen få förödande konsekvenser. 

Fördelar med att ha mätutrustning som mäter fartygets dynamiska rörelser som bl.a. 

inkluderar squat är att det kanske kan vara möjligt att ta in större fartyg med säkrare marginal 

och öka säkerheten på befintlig trafik. 

Nackdelen när fartyget utsätts för squat är att fartyget får ett större djupgående än vad det 

egentligen har, vilket kan medföra vibrationer och grundstötningar vilket inträffade på Queen 

Elisabeth II (SE QEII).  

Squat är en hydrodynamisk effekt som gör att fartyg vid framfart sugs ner mot botten. 

Hur stor denna effekt blir, beror på fartygets fart, konstruktion, hur fartyget är trimmat och 
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djupet under kölen. När ett fartyg passerar över ett grundare område påverkas det mer av 

squateffekten beroende på vilken fart fartyget gör för tillfället. I dagsläget finns det ingen 

befintlig utrustning ombord för att kunna mäta denna hydrodynamiska effekt, vilket kan öka 

risken för en grundstötning. Det finns sedan länge mattematiska squat beräkningar men dessa 

är inte fullstädigt tillförlitliga men man får en uppfattning om hur mycket squat ett fartyg har 

vid olika farter och djupgående.  

1.2 Syfte  

RTK-teknikens användningsområden för sjöfarten med huvudinriktning på squatmätning med 

stöd av Svenska lotsars erfarenheter och åsikter. 

 

Syftet kan preciseras till ett antal frågor.  

 Finns det möjlighet att mäta fartygets dynamiska rörelser med stöd av RTK? 

 Vid mätning av ett fartygs dynamiska rörelser, ökar säkerheten vid lotsning vid utsatta 

områden? 

 Vad finns det för potentiella utvecklingsmöjligt inom RTK-tekniken för svensk 

sjöfart?  

 Kommer IMO att ställa krav på att det finns squatmätningsutrustning ombord på 

fartygen i framtiden? 

 

1.3 Avgränsning 

Studien kommer att begränsas till att endast beröra: 

 En sakkunnig och insatt person i RTK-tekniken  

 Lotsning av fartyg som p.g.a. sitt begränsade vattendjup under köl påverkas mer av 

nedsänkning än andra fartyg i samma farvatten 

 Granskning av olika tester för squatmätningsutrustning. 

 Användandet av RTK- tekniken samt vilka användningsområden det finns inom 

sjöfarten. 

 Hur tekniken kan används inom lotsning. 

 Vad det finns för fördelar samt nackdelar med tekniken. 
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2. Metod  

 

2.1 Metodval 

Studien har utformats utefter en kvalitativ metod, som handlar om att man väljer att bearbeta 

och analysera sin information genom att verbala analysmetoder används (Patel & Davidsson, 

2003). Detta har genomförts genom att intervjua ett antal utvalda lotsar som både är insatta 

samt mindre insatta i tekniken. På så sätt belyses olika aspekter på tekniken samt om det finns 

andra områden som kan vara intresserade av en ny utrustning som kan användas i deras 

dagliga arbete. Vid sammansättandet av uppsatsen så valdes en systematisk litteraturstudie 

som har sin utgångspunkt i att aktivt söka och granska litteratur som sedan sammanställs 

(Polit och Beck, 2005).  

 

2.2 Inklusionskriterier för lotsar. 

De krav som fanns på lotsarna som skulle intervjuas var att de ska arbeta som lots i kustnära 

vatten och det skulle väljas ut lotsar från minst två olika platser i Sverige då farvattnen skiljer 

sig åt. Ett starkt inklusionskriterie var att de som intervjuades skulle ha en längre 

arbetserfarenhet till sjöss.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes över telefon och samtliga samtal spelades in, men på grund 

av tekniska bekymmer blev inspelningarna inte fullständiga. Dock antecknades hela 

intervjuerna. Efter sammanställningarna fick informanterna granska sammanställningen av 

sina svar för att undvika eventuella missuppfattningar och felskrivningar. 

 

Halvstrukturerade intervjuer användes med ett antal frågor som grund för att få fram vad 

intervjupersonerna tyckte för att sedan jämföra med studiens syfte.  

Vid ostrukturerade intervjuer uppmuntrar man informanten att berätta fritt om ett eller flera 

teman. Den övergripande forskningsfrågan styr intervjun (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Halvstrukturerade intervjuer frågor användes för att få reda på hur pass insatta de är i 

tekniken, ifall de hade varit i kontakt med RTK-tekniken. En utav lotsarna visste man redan 

innan intervjun att han hade medverkat på testet Mälarsquat (2008) och där styrdes frågan 

över hur den lotsen såg på tekniken efter testen. Frågan ställdes även om han ansåg att 
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sjöfarten är i ett behov av en sådan utrustning samt om myndigheterna borde ställa krav på en 

sådan utrustning. 

 

2.3 Inklusionskriterier för artiklar/tidskrifter samt haveriutredningar. 

När artiklar söktes till studien så var kravet att det skulle vara vetenskapliga och att de skulle 

vara så nya och uppdaterade som möjligt, därför valdes artiklar mellan är 2000-2014 men det 

finns även två tester ifrån 1998 och 1999som inkluderades för att utvidga studien mera 

globalt. 

Artiklarna skulle belysa användandet av RTK- tekniken samt vad det finns för för- och 

nackdelar med användandet. Artiklarna skulle vara skriva på engelska eller svenska samt 

inrikta sig på RTK-tekniken. En artikel var skriven på flamländska då endast en summering 

fanns skriven på engelska låg öppet på internet. Endast artiklar som bedömdes vara av medel 

eller hög kvalitet inkluderades i studien. Artiklarnas kvalité bedömdes utifrån Forsberg och 

Wengströms (2008) Hög kvalitet fick de artiklar där frågor i Forsberg och Wengströms 

(2008) kvalitetsmall kunde besvaras med ett ja. 

 

2.4 Datainsamling  

För att finna vetenskapliga artiklar som belyste användandet av RTK- tekniken samt vad det 

finns för användningsområden, söktes vetenskapliga artiklar från databaserna MTA (Marine 

Technology Abstracts) samt Oceanic Abstracts. 

 

För att få ut det bästa i varje sökning så har Booleska operanderna OR och AND använts. 

När en sökning genomförs för en systematisk litteraturstudie, är det viktigt att öka 

känsligheten i sökningen och det gör man genom att använda dessa operander (SBU, 2012).  

Först granskades artiklarnas titlar och därefter lästes abstracts som relaterade till studiens 

syfte. De artiklar vars abstract hade betydelse för syftet lästes i sin helhet i enighet med 

Forsberg och Wengström (2008).  

Då insamlat material sammansatts i uppsatsen, upptäcktes att datainsamlingen var ganska 

tunn. För att utveckla och bredda studien så övervägdes fler alternativ, bland annat att jämföra 

GPS-tekniken samt RTK-tekniken samt försöka utveckla datainsamlingen genom att bredda 

studien till ett mer globalt synsätt.  

 

Då förbättringsalternativ konsulterats med handledaren bestämdes det att fokus skulle läggas 

på att försöka ta in mer artiklar/rapporter från andra länder för att göra uppsatsen mer global. 
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Flertalet sökningar genomfördes för att hitta olika relevanta artiklar/rapporter samt tidsskrifter 

som innehöll information om RTK-tekniken i olika länder samt olika mätningar. 

För att göra studien tydligare så lades även ett avsnitt in i hur man beräknar squat utifrån 

mattematiska beräkningar i form av Barras mattematiska formler för att underlätta för läsaren. 

 

Vid utökad sökning så hittades ett test som genomfört i Nederländerna men endast en 

summering av testet låg öppet för allmänheten. En kontakt togs då via de namn och e-post 

adresser som stod i den sammanfattningen. Ett svar kom efter några dagar med ett 

medgivande av de Nederländska myndigheterna att jag fick ta del av testmaterialet. Fick 

bifogat hela rapporten och fick använda den som referens i denna rapport.  Även två andra 

större tester inkluderades inom den globala sökningen, som genomförts i Tyskland samt 

Polen, varvid man genomfört tre olika tester vid tre olika tillfällen i Tyskland. 

 

I testet som genomfördes i Mälaren berättade Ulf som var projektledare, att de använde sig 

utav GSM-nätet samt 3G-nätet. Dessa nät är dåliga eftersom man kan bli utkastad från sin 

linje då någon skall ringa, då telefonuppkopplingar prioriteras före datauppkopplingar som 

detta system arbetar med. Förut så användes det gamla analoga NMT-nätet (Nordiskt 

Mobiltelefonsystem) vilket var bra för fartygen eftersom det hade en lång räckvidd, dock 

lades detta sedan ned eftersom GSM och 3G nätet kom. Systemet finns kvar men övergick till 

ett digitalt system med jättelång räckvidd.  

 

Under åren 2007 och 2008 övergick sjömätningsfartygen att använda det digitala NMT nätet 

eftersom det inte var så många som abonnerade på det. Det hette Ice Net från början och 

sedan Net One, fördelen med att använda detta nät är den långa räckvidden till sjöss som 

ligger på 20-25 nautiska mil.  

 

I Mälartestet användes GSM nätet men det var dålig mottagning, det visade sedan att NMT 

nätet kunde ha används även i Mälaren och erhållit denna långa räckvidd.  

Han berättade att det genomförts ett annat test med fartyget Stena Saga vid passage genom 

Öresund, i detta test hade de haft en bra GSM täckning. Ulf berättade att det är möjligt att ha 

detta system som en bärbar enhet som går att koppla in ombord.  

Det är en väldigt komprimerad utrustning med mycket samlad information som ryms i en 

väskas storlek.  
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Om en lots skall kunna använda ett medhavande system måste det vara smidigt och 

användarvänligt, men noggrannheten i systemet ligger till stor del av hur pass noggranna 

inställningarna är för ingående komponenter vid den första kalibreringen. Om lotsen ska ha 

med sig sin bärbara utrustning skall fartyget i förväg ha inmätta punkter för antennerna.  

För fartyg med stadiga resor mellan Sverige och exempelvis Polen kan det vara bättre att 

investera i en fastmonterad utrustning, då skulle eventuellt Sjöfartsverket och rederierna 

kunna dela på kostnaderna.  

 

För att det skall kunna bli ett krav på att använda denna typ av utrustning, måste det finnas 

tillräckligt med underlag, så som vidare forskning och rapporter. Detta för att myndigheter 

skall kunna förstå att detta kan vara av ett intresse för sjösäkerheten, samt att några eller ett 

företag ser fördelar med den nya tekniken och börjar utveckla produkter. Produktutvecklingen 

kan bli dyr i början men ska det sedan säljas till 200 000 handelsfartyg kan det generera 

pengar, men självklart måste det finnas en marknad för det och folk som förstår att detta 

system går att använda. En framtida utveckling kan resultera i ett tredimensionellt 

navigeringssystem och ett styrmansanvändarvänligt system. 

 

 

2.5 M/S Queen Elisabeth II 

Ett exempel på squateffektens inverkan är när M/S Queen Elisabeth II den 7 augusti 1992 

gick på grund söder om Cuttyhunk Island utanför USA. En resa som var planerad att gå från 

Marthas Neyard till New York.  

Hon var enligt Barras (2009) femtio minuter sen ifrån hamnen och efter att fartyget hade 

passerat en boj i farleden hade fartyget en kurs av 250° men efter en stund justerades kursen 

av lotsen till 240° och gjorde en fart av 24 knop. Efter ytterligare en stund körde fartyget på 

grund, efterföljden av denna kursändring var att fartyget kom in på ett grundare område. 

Eftersom de gjorde denna kursändring och valde att gå närmare land för att lämna lotsen, 

märkte den ena av styrmännen att det grundade upp.  

Med stöd av Barras (2009) hade Queen Elisabeth II en squateffekt mellan två till två och en 

halv meter. Hade man varit mer observant och insatt i squateffekten på hur mycket 

nedsänkningen ökade med denna fart på grundare vatten, så hade man kanske kunnat undvika 

detta genom att dra ned på farten innan passage över grundet eller inte ha gjord denna 

kursändring alls (Barras, 2009). 
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2.6 M/T Desh Rakshak 

En annan händelse som också har sin utgångspunkt i okunskapen om squateffekten är M/T 

Desh Rakshak.  

Under morgonen den 4:e januari 2006 grundstötte M/T Desh Rakshak utan att någon ombord 

som kunde observerat detta. Enligt undersökning hade grundstötningen skett någonstans tvärs 

Point Lonsdale, under passage från öppet vatten till Melbournes yttre ankarplats (Barras, 

2009). 

Lotsen som var ombord hade gjort beräkningar på hur mycket vatten under kölen de skulle ha 

under denna passage och efter det lagt om den planerade färdvägen då det även rådde 

tidvatten i området vilket skulle påverka strömmen. Befälhavaren ombord godkände och tillät 

den planeringen. Den rådande strömmen var motström med ca 6 knop, men när beräkningar 

på squat hade gjorts hade man inte tagit hänsyn till detta utan man hade räknat på fart över 

grund som var enligt Barras (2009) var 8 knop plus tidvattenströmmen som var vid tillfället 5 

knop.  

När man gör beräkningar på squat använder man fart genom vatten som i detta fall då var 13 

knop. Detta innebar att nedsänkningen blev större än vad de räknat med och medförde 

grundstötning. Enligt Barras (2009) var squat effekten huvudfaktorn till denna grundstötning.   

 

2.7 M/S Stena Danica 

Stena Danica var på reda från Göteborg till Fredrikshavn år 2005. Vid ingång till hamnen i 

Fredrikshavn hördes två skrapljud tätt efter varandra, efter kontroll kunde det konstateras att 

några mindre vatteninträngningar i olika utrymmen i dubbelbotten. Orsaken till att båten gick 

på grund berodde på att man låg längre norrut än vad man hade tänkt, vilket medförde att det 

var grundare på detta område än vad man hade beräknat. En stor och betydande faktor för 

grundstötningen var bristen på insikt om storleken på squateffekten som denna typ av fartyg 

utsätts för (Transportstyrelsens haveriutredning, 2005) samt Barras (2009). 

 

2.8 Tester i andra länder. 

Som tidigare nämnt innan så är det svårt att hitta fakta om RTK-tekniken då den är relativt ny 

inom sjöfarten som många inte känner till. Däremot finns det många artiklar och tidsskrifter 

som nämner tekniken, men som inte har utfört några tester på den och därmed medför det 

ingen djupare förklaring kring hur tekniken fungerar. 

Efter djupdykning inom området i samråd med handledaren till denna uppsats, så kunde dock 
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följande tester hittas som är gjorda i, Oldenburg (Tyskland), GDANSK (Polen) samt Holland 

och som belyser hur tekniken fungerar samt deras för- och nackdelar. 

 

2.8.1 Tyskland. 

I Oldenburg har flertalet tester utförts, det första testet genomfördes 1998 mellan 30 oktober – 

1 november på den nedre floden Weser som ligger mellan Bremerhaven och Bremen.  

På den större delen av sträckan i kanalen kunde utrustningen visa på squat effekt.  

 Fartyget visade en squateffekten visade ett utslag på 10 – 15 cm, detta summeras med en 

enkel relation mellan squat, fart och djup. 

 

Det andra testet utfördes andra juli 1999 på samma ställe som det första testet, på den nedre 

floden Weser, ombord på ett bulkfartyg av storleken Panamax. 

Som vid det första testet påvisade så kunde man se att fartyget visade på squat effekt och att 

förhållandet mellan squat, fart och djup samt bottengeografi, ännu en gång är betydande 

faktorer som måste finnas med i beräkningen när man ska ut på okänt farvatten.  

 

Hastigheten på båda fartygen visar en liknande karakteristiskt beteende i kanalen.  

Data från båda fartygen påvisar squat förändringar tillsammans med små 

hastighetsförändringar på samma position och det visar på en tydlig datanogrannhet på två 

oberoende system. En positions noggrannhet på 3-4 cm kan man få ut av RTK-tekniken med 

alla nödvändiga korrigeringar (Härting & Reinking, 2002). 

 

Ett tredje test utfördes 22 december år 2000, och även denna gång så utfördes testet på den 

nedre delen av floden Weser. I detta test användes även ett bulkfartyg på 190 m samt en bredd 

av 32,2 m. Även detta fartyg visar även på squateffekt i trångt vatten, vilket ännu en gång 

belyser och lägger tyngd på att denna teknik är användbar och kan vara en revolution inom all 

världens sjöfart (Härting & Reinking, 2002)  

 

2.8.2 Polen. 

I GDANSK har det också genomförts ett test utav RTK-tekniken, där man var intresserad av 

att bestämma squat på färjan Jan Śniadecki i Świnoujście hamn. 

 

Under testet användes även CFD-metoden som är en speciell beräkningsmodell som används i 

Polen, ett intresse fanns i att jämföra CFD-metoden med verkliga mätningar som genomförts 
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med hjälp av GPS och RTK-teknikens mätmetoder för att få ut ett så tillförlitligt resultat som 

möjligt. 

CFD-metoden (Computational fluid Dynamics) används för att analysera strömningsproblem 

runt fartygets skrov. 

 

Enligt Gucma, Schoeneich, Jachowski (2008) visade testet på att GPS och RTK-teknikens 

mätmetoder är väldigt användbara för att mäta djupet och fartyget i för och akter under resans 

gång vilket är en stor fördel för säkerheten vid framförandet av fartyg. I nästa steg beräknades 

djupgåendet tillsammans med fartygets egna squatberäkningar. För att beräkna squat med 

CFD-metoden var en vertikal komponenten av kraft som verkar på fartygets skrov. Det antogs 

att denna kraft är lika med summan av det statiska och gyrodynamiska deplacement, vilket 

värdet ändrades enligt det tryck som fartygets skrov utsätts för vid förflyttning ovanför botten. 

Det har visat sig att några centimeters skillnad finns i de olika beräkningssätten främst mellan 

Barras II, CFD metoden och RTK-teknikens mätmetod (Gucma, Schoeneich, Jachowski, 

2008).  

 

 

2.8.3 Holland. 

I Holland har man också genomfört ett test som utfördes den 12 januari 2011, och testet 

utfördes ombord på bulkfartyget M/V Cape Providence med en storlek av 289.9m × 45.06m.   

Detta test gick bra eftersom en del av de uppgifter som har registrerats, har registretats med 

mer än ett instrument, till exempel fartygets rörelser och det dynamiska trimmet av fartyget 

(Hollander, Janse, Richard, 2011). 

 

Under testet användes även RWS 70 (ett litet fartyg som används i Nederländerna) för att 

försöka skapa en realistisk tidvattenkurva. Följebåten RWS 70 åkte framför bulkfartyget som 

en referensstation med en mätutrustning ombord för att mäta de vinklar som ändras när 

bulkfartyget ändar sina dynamiska rörelser vid fart genom vattnet. Genom att ta hjälp av 

denna mätutrustning så kunde man kartlägga exakt hur fartyget rörde sig i vatten, vilket man 

var intresserad av för att ta reda på om även detta fartyg utsatts för squat (Hollander, Janse, 

Richard, 2011). 
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Enligt Hollander, Janse, Richard (2011) påvisar testresultatet från Cape Provence det inte bara 

leder till en minskad squat om man tar hjälp av denna mätmetod, utan man kunde även få 

fram att fartygsrörelser på grund av vädret är en viktig och betydande komponent.  

Om RTK-tekniken ej använts så hade man ej kunnat mäta detta. 

 

Resultaten visar att de högfrekventa fartygsrörelserna (rullnings - och stamp) är ett stort 

bidrag till minskningen av djupgåendet under kölen på att ge de lågfrekvensrörelser, det vill 

säga trim och squat (Hollander, Janse, Richard (2011). 
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3.  Analys 

3.1 Analysförfarande  

En kvalitativ latent innehållsanalys valdes som tillvägagångssätt för att analysera de fem 

artiklarna (Forsberg och Wengström, 2008). Analysprocessen började med att artiklarnas 

syfte och resultat lästes var för sig. Forsberg och Wengström (2008) belyser vikten av att 

forskaren går in som ett oskrivet blad, utan förutfattade meningar när det insamlade materialet 

ska granskas, om man bearbetar sitt material förutsättningslöst så har man använt sig utav ett 

induktivt tillvägagångssätt vilket Forsberg och Wengström (2008) menar är det bästa för att få 

ut så mycket utav sitt material som möjligt. Därför bearbetades de utvalda artiklarna just på 

ett induktivt tillvägagångssätt. 

Alla resultat i artiklarna gicks igenom och granskades vilket Lundman & Hällgren- 

Graneheim (2008) lägger stor vikt vid. 

 

3.2 Etik 

Etik handlar om att upprätthålla en kunskap och en diskussion om hur man bör handla 

(Vetenskapsrådet, 2013). 

I denna studie hade samtliga respondenter fått möjligheten att dra sig ur när dem ville samt 

möjligheten att få vara anonyma då det är en viktig aspekt i det etiska övervägandet i enighet 

med Forsberg och Wengström (2008). 

Då intervjuerna spelades in fick informanterna även information om att de fick möjligheten att 

redigera och kommentera innan publicering. 
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4. Teknisk förklaring 

4.1Real Time Kinematik (RTK – teknik)   

RTK – tekniken är ett satellit- och markbaserat positioneringssystem, ursprunget i detta 

system kommer från GPS (Global Position System) tekniken samt DGPS (Diffrenciell Global 

Position System) tekniken då landbaserade basstationer används.  

RTK- tekniken är ett mer komplicerat positioneringssystem än DGPS.  

Det lättaste sättet att mäta med RTK är att ha en referensstation uppmätt, (Se figur)1 i detta 

fall en eller flera Global Network Satellit System (GNSS) mottagare. Mottagarna ombord 

mäts in på fasta punkter på fartyget, och med en relativ positionsbestämning skickas det 

signaler mellan GNSS mottagarna och 

satelliterna. Programmet som sedan analyserar 

den insamlade datainformationen heter 

NapaNT.  NapaNT- programmet framställer en 

tredimensionell bild av den ingående 

informationen och ger en position i longitud, 

latitud samt höjd över ellipsoiden 

(Lantmäteriet, 2013). Figur1Bildkälla: http://swepos.lmv.lm.se 

 

RTK-tekniken använder sig även av Global System for Mobile Communications (GSM) nätet. 

I det test som utfördes i Mälaren (Mälarsquat, 2008) placerades tre stycken GNSS mottagare 

(se figur 2) som tidigare nämnts. Dessa mättes in noggrant ombord för att kunna få ett så 

korrekt mätresultat som möjligt. Dessa mottagare 

monterades på utsidan av fartygets 

kommandobrygga, en på vardera sidan samt den 

tredje på akterkant. Om fartyget vid fart framåt får en 

trimändring medför det en ändrad vinkel på 

antennerna och detta beräknas av programmet och 

presenteras sedan i ett diagram i datorn. Figur2 bildkälla: Sjöfartsverket 

 

GNSS mottagarna utför bärvågsmätningar på tillgängliga signaler från satelliter samt tar emot 

liknande information från nätverket. All den information och data som skickas fram och 

tillbaka måste bearbetas innan en position kan framställas. Denna positionsframställning tar 

några minuter. Om mottagarna förlorar signalen till satelliterna eller uppkopplingen till 
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nätverket måste denna positionsberäkning göras om på nytt. Positioneringssystemet ger en 

positionsnoggrannhet med ungefär fyra centimeter noggrannhet, samt en squat beräkning på 

två till tre centimeters noggrannhet. 

 

4.2 Squat 

Squat är en hydrodynamisk effekt som gör att fartyg vid framfart sugs ner mot botten. 

Hur stor denna effekt blir, beror på fartygets fart, konstruktion, hur fartyget är trimmat och 

djupet under kölen. När ett fartyg rör sig i vattnet så skjuts vattnet framför fartyget, för att inte 

lämna ett ”hål” bakom sig, måste vattnet gå tillbaka under och bredvid fartyget för att kunna 

fylla på detta ”hål”. Dessa strömmar som blir under och bredvid fartygskroppen medför att 

fartyget förlorar lyftkraften vertikalt i vattnet och därför sugs fartyget närmre botten.  

Detta fenomen har varit känt länge inom sjöfarten, men det har inte funnits någon bra 

mätteknik för att veta hur pass mycket det påverkar olika fartyg i olika farvatten.  

Det finns olika formler som man kan beräkna squateffekter, men de är inte helt tillförlitliga 

(Barras, 2009) & (Sjöfartsverket, 2008)  

 

( Bild tagen från Globalspec)  

4.3  Mattematisk beräkning av squat. 

Squateffekten påverkas utav fartygets djupgående och trim och är till storleken beroende på 

fartygets fart och aktuella bottendjup. (Sjöfartsverket dynamiska rörelser). 

Fartygets ökande djupgående på grund av fartygets fart genom vattnet och bottendjupet 

tillsammans med vattenytans sänkning i begränsade farvatten är summan av detta squat. 

Följande faktorer påverkar ett fartygs squateffekt. Den största huvudfaktorn är farten,  

på grund av att nedsänkningen av skrovet ökar med kvadraten på farten. Det innebär således 

om man fördubblar farten, så ökar nedsänkningen 4 gånger så mycket. En annan faktor som är 

påverkande är blockkoefficienten. Squateffekten varierar direkt med blockkoefficientens 
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storlek dvs. att tank och bulkfartyg får en större nedsänkning än vad ett containerfartyg får vid 

samma hastighet då olika fartyg har olika skrovkonstruktioner. 

Blockkofficienten är också avgörande i fall nedsänkningen ska bli störst i för- eller 

akterskeppet. Fartyg som har en blockkofficient som är mer än blockkofficientvärde 0,7 har 

en normalt större nedsänkning i förskeppet förutsatt att farten inte är för hög. (Borg, 2011). 

Den tredje faktorn är blockfaktorn och detta är förhållandet mellan fartygets 

undervattenskropp och kanalens tvärskeppssektion.  Vid beräkning enligt Barras II används 

följande formel: 

 

CB står för fartygets blockkoefficient och VK för farten. S2 kan beskrivas med följande figur: 

 

S2 är vattnets återrinningsfaktor, As är tvärsnittet i kvadratmeter av fartygets 

undervattenskropp midskepps och Aw tvärsnittet i kvadratmeter av farleden. 

(Bild tagen från Transportstyrelsen, 2005)   
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5. Redovisning 

5.1 Analys- och resultatredovisning. 

Efter sammanställningen av dessa intervjuer framkom det att lots B och C känner till testerna 

som genomförts i Mälaren, medan lots A var delaktig under själva testförsöken.  

Detta besvarade även nästkommande fråga om de har någon erfarenhet av RTK – tekniken, 

vilket lots A har då han deltog vid testerna. Lots B och C innehar praktisk erfarenhet vid 

bedömning av squat utan användning av RTK- tekniken eller liknande teknisk utrustning. 

Vidare i fråga tre om de vill använda sig utav RTK - tekniken framkom det att samtliga är 

positiva till ny teknik som kan, förenat med egna erfarenheter och kunskaper höja säkerheten i 

samband vid lotsning.  

 

I den fjärde frågan om lotsarna tycker det finns behov av någon typ av squatmätningssystem i 

de farvatten som berörs i detta arbete. Samtliga har en positiv inställning till någon form av 

squatmätningssystem, eftersom de lotsar i farvatten där djupgåendet på vissa fartyg gör att det 

inte finns så mycket till marginal under kölen. Genom montering av ett mätsystem för squat 

ombord skulle detta innebära en bättre kontroll på squateffektens inverkan på fartyget.  

 

Den sista frågan handlade om hur utrustningen ska var monterade på bästa sätt för fartygen, 

om den ska vara fastmonterad ombord eller om den ska vara löstagbar, som då tas med 

ombord vid varje lotsning. De lotsar som frågades anser att utrustningen i förväg skall vara 

fastmonterad på fartygen när de anländer för att på så sätt undvika tekniska bekymmer vid 

montering. De samtycker att kraven borde komma ifrån IMO att någon typ av 

squatmätningsutrustning skall vara tillgänglig ombord.  

Lots A anser även att utrustningen ska integreras tillsamman med fartygets ECDIS och AIS 

system ombord genom det få en klarare bild på hur fartyget rör sig i vattnet.  

 

Anledningen till att det blev så få som deltog i denna undersökning var att det var svårt med 

att komma i kontakt med lotsar som är tillräckligt insatta i RTK – tekniken för att kunna delta 

i denna undersökning. Det har i Sverige enbart gjorts en rapport om denna teknik i 

sjöfartssammanhang, av den orsaken är att tekniken okänd för många. 

För att få ut en så noggrann positionering som möjligt samt för att få en fördjupad förståelse 

över hur fartyget förflyttar sig i vattnet så är det av stor vikt att RTK-tekniken lyfts fram och 
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börjar användas och bearbetas. Genom ett utvecklat användande av denna teknik så kan det 

förebygga att olyckor sker i framtiden (Barras, 2009). 

 

5.2 Litteratursammanställning 

Vid sammanställning av den litteratur samt de artiklar som fanns så upptäcktes det att 

materialet var väldigt tunt. I flertalet artiklar som hittats vid artikelsökningen var det väldigt 

många som nämnt att tekniken finns och att det är en teknik som absolut är av intresse, både 

vid lotsning och inom den stora sjöfarten, men inget mer djupgående information. 

Vid en djupare sökning samt med lite hjälp från handledaren så kundes några fler tester hittas 

där man faktiskt prövat tekniken och utvärderat den. 

Ett känt test är det som gjordes i Mälaren som gav goda resultat men hade vissa positionerings 

bortfall. 

Antalet tester som har gjorts i andra länder har varit begränsad och som tidigare nämnt är det 

många som nämner tekniken men som inte går djupare. Men efter en större sökning av 

artiklar så hittades en artikel som belyste att man i Tyskland har testat tekniken vid tre olika 

tillfällen och utvärderat den. Resultatet var mycket positivt och man ansåg att RTK-tekniken 

kan vara till stor nytta ombord på fartyg. Framförallt lyftes säkerheten fram då man lättare kan 

räkna ut hur fartyget rör sig i vattnet och på så sätt få en större förståelse för hur fartyget ska 

framföras för att undvika skador. 

Ett test har även genomförts i Polen där man också har kommit fram till att RTK-tekniken har 

en viktig del i framtiden inom sjöfarten då man också belyser vikten av att säkerheten blir 

ännu bättre när man får en större kontroll och förståelse för fartygets dynamiska rörelser. 

I Holland har man också genomfört tester som också varit mycket positiva, dock har man 

försökt att utveckla tekniken i kombination med en RSW 70 som följebåt. Genom att en 

följbåt används underlättar det för att få ut så mycket information som möjligt men även för 

att kunna göra så många mätningar som möjligt, då följebåten kan mäta fartygets dynamiska 

rörelser på flera olika ställen i kombination med RTK-teknikens mätinstrument som är 

monterade ombord. 
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Slutsatsen blir utifrån den litteratur samt de artiklar och tester som finnits, att RTK-tekniken 

är en användbar teknik som man redan nu anser har en betydande roll för utvecklingen för 

sjöfarten världen över, då denna teknik kan förebygga grundstötningar, fartygsskador samt 

bidra till ett säkrare framförande utav fartyget. 

Även Barras litteratur förespråkar RTK-tekniken och att ett antal olyckor hade kunnat 

förhindras om man hade haft de kunskaper som RTK-tekniken har. Att man får en djupare 

förståelse för hur fartyget rör sig i vattnet samt hur denna rörelse påverkar fartyget och att 

man på så sätt kan få en helt annan kunskap i vilka vatten fartyget kan färdas i. 
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6. Resultat 

 

6.1Intervjuer med lotsar 

Presentation lotsar 

Som tidigare nämnt så hade samtliga respondenter möjligheten att få vara anonyma i enighet 

med Forsberg och Wengström (2008), vilket alla tre önskade utifrån olika skäl. På grund av 

önskan om anonymitet så kommer respondenterna att benämnas som Lots A, B samt C. 

 

Lots A var en utav de personer som var med och delaktigt i den mätningen som gjordes år 

2008. Är mästerlots i mälaren, vilket innebär en tjänstgöring på minst 16 år.  

 

Lots B är ifrån Göteborg men är nu arbetsverksam i öresundsregionen, har arbetat som lots i 

20 år. Har även erfarenhet som långlots och kanallots i Göta älv. 

 

Lots C är ifrån Öresundsregionen, har lång erfarenhet som nautiskt befäl på roro trafiken i 

Öresund. Har varit arbetsverksam i 5 år. 

 

6.2  Intervjusammanställning av lotsar. 

 

Alla de tre tillfrågade lotsarna känner till att man har genomfört ett test i Mälaren med RTK-

tekniken, speciellt Lots A som var medverkande under testet. 

Samtliga lotsar har praktisk erfarenhet av squat, men Lots B samt Lots C är inte lika insatta i 

användandet och själva tekniken kring RTK och dess ingående funktioner.  

 

Lotsarna är enigt positiva till den nya tekniken och vill gärna prova RTK-teknikens 

tillförlitlighet och funktioner för en egen utvärdering. Detta för att utvärdera hur var och en av 

lotsarna kan prova tekniken inom sina egna områden. 

Lots C har ett intresse i att se hur tekniken fungerar på stora tankfartyg för att kunna framföra 

fartygen på ett säkrare sätt. 

 

De tre lotsarna är positivt inställa till att använda tekniken både för att få ut en noggrannare 

positionering men även för att få en bättre kontroll på de marginaler som finns under kölen, 

vilket bidrar till ett säkrare framförande av fartyget. 
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Genom att fartanpassning genomförs över grundare områden, minskas squateffekten vilket 

även bidrar till att vibrationer minskas. 

 

Alla lotsarna anser att det underlättar om utrustningen finns monterad ombord när de kommer 

ut till fartyget, då en montering på ett nedisat fartyg innebär vissa problem och som vanligt 

går säkerheten först. 

Lots A har även en idé om att RTK borde vara sammankopplad med AIS för en bättre 

positionering. Samtliga lotsar anser att IMO borde ställa krav på squatmätningsutrustning på 

de fartyg och de områden där det behövs och framför allt i kustnära områden. ( Bilaga 2). 

 

Syftet är att se hur man använder RTK-tekniken inom sjöfart samt att ta reda på vilka 

användningsområden det finns. 

Genom att använda sig utav RTK-tekniken så finns det möjlighet att mäta fartygets 

dynamiska rörelser och på så sätt kan man få ut en noggrannare positionsmätning av 

fartygets dynamiska rörelser i realtid, vilket kan bidra till färre olyckor enligt Barras 

(2009) då man får en större förståelse för hur fartyget förflyttar sig med begränsat vatten 

under kölen.  

Som tidigare nämnt så är RTK- tekniken ett avancerat positionssystem som har möjlighet att 

ge en tredimensionell bild över hur fartyget rör sig i realtid med en noggrannhet på någon 

centimeter. Genom att använda detta system skulle det bidra till ett säkrare framförande av 

alla fartyg världen över som färdas i trängre farleder, och Sjöfartsverket (2008) samt Gucma, 

Schoeneich, Jachowski, (2008) belyser just vikten av att framföra ett fartyg på ett säkert sätt 

vilket flertalet artiklar även belyser. 

Enligt Sjöfartsverkets (2008), rapport från Mälaren påvisades det att tekniken är användbar 

men att det behövs en del vidareutveckling genom att exempelvis fler master behöver sättas 

upp pga. radioskugga, för att kunna ge en mer exakt position 

 

Resultatet av artiklarna i denna studie samt litteratur påvisar att det finns flertalet faktorer som 

måste tas med i beräkningen när man planerar sig väg i farleder, Hollander, Janse, Richard 

(2011) menar att man med RTK-teknikens hjälp har kunnat mäta ut att de högfrekventa 

fartygsrörelserna ((rullnings - och stamp) är en stor bidragande faktor till minskningen av 

djupgåendet under kölen vilket bidrar till att det blir en squateffekt. 
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Även Härting & Reinking (2002) menar på att fartyg utsätts för squat i trångt vatten och att 

RTK-tekniken är ett hjälpmedel som hjälper till att räkna ut dessa små marginaler som vi 

tidigare inte kunnat beräkna. Därför anses RTK-tekniken som ett viktigt hjälpmedel inom 

sjöfarten men som måste testas mer och utvecklas för att bli ett ultimat verktyg. 

Härting & Reinking (2002) menar också att med RTK-tekniken så blir vi mer uppmärksamma 

och medvetna om relationerna mellan squat, fart, bottengeografi samt fartygets djupgående. 

 

Genom att använda sig av RTK-tekniken så kan man få en helt annan bild över hur fartyget 

ter sig i vattnet och man kan då kartlägga fartygets exakta rörelser och på så sätt beräkna squat 

på ett mer effektivt sätt Hollander, Janse, Richard (2011). 

 

De tre lotsarna är positivt inställa till att använda tekniken både för att få ut en noggrannare 

positionering men även för att få en bättre kontroll på de marginaler som finns under kölen, 

vilket bidrar till ett säkrare framförande av fartyget. 

Genom att fartanpassning genomförs över grundare områden, minskas squateffekten vilket 

även bidrar till att vibrationer minskas. 

 

I dessa ovannämnda testresultat, både i Sverige samt utomlands så visar det tydligt att 

squateffekten har en stor inverkan på fartygen samt att farten och bottengeografin har en stor 

påverkan. Med hjälp av denna teknik så kan vi få en djupare förståelse för hur fartyget rör sig 

och ter sig i vattnet, man har även möjligheten att utvärdera hur vanliga effekter till exempel 

som väder och vind verkligen mer exakt påverkar fartyget. 

 

Utrustningen går att använda som den är idag och anses vara ett viktigt hjälpmedel i framtiden 

inom sjöfarten samtidigt som man anser att mer tester måste göras för att få bättre kunskap 

samt för att få fler att engagera sig samt få möjligheten att få kännedom om denna teknik. 

För att förbättra denna teknik skulle man kunna göra som i Holland, att man använder sig utav 

en följebåt för att få en flytande referensstation där all utrustning finns monterad ombord så 

att endast antenner och dylikt behöver monteras på stora fartyg vilket förhoppningsvis kan ge 

en noggrannare positionering. 

 

Detta skulle kunna vara till hjälp då man i vissa hamnar kan ta ett system som detta till hjälp 

vid exempel en eskort bogsering. Det kan assistera bogseringsarbetet och kunna ta in ett 
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fartyg som har små marginaler med vatten under kölen och ett tidvatten som kan ha stora 

effekter på hur mycket vatten som finns under kölen och genom det kunna öka säkerheten när 

fartyget bogseras in till kaj. Detta framlägger tydliga bevis för att det behövs mer forskning 

och att det genomförs fler tester i olika förhållanden. 
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7. Diskussion. 

Syftet med denna studie var att ta redo på RTK-teknikens användningsområden för sjöfarten 

med huvudinriktning på squatmätning med stöd av svenska lotsars erfarenheter och åsikter. 

Genom att precisera detta syfte med ett antal frågor som började med ifall det är möjlighet att 

mäta fartygets dynamiska rörelser med stöd av RTK. Med underlag av Mälarsquat (2008) och 

Tyskland(1998) går det att mäta och få ut hur ett fartyg rör sig med hjälp av RTK-tekniken 

och noggrannheten är på några centimeter då man har mätt in fartyget noggrant från början 

och bra mottagning till referensstationerna.  

 

Eftersom det nu framgår att det är möjligt att mäta ett fartygs dynamiska rörelser, ökar då 

säkerheten vid lotsning vid utsatta områden. Med stöd av lotsarna och Mälarsquat (2008) kan 

tekniken hjälpa lotsen och besättningen att genomföra en säkrare passage genom grundare 

områden då marginalerna kan vara små. Ett användarvänligt system kan hjälpa lotsen när han 

behöver få reda på hur fartyget rör sig för att undvika eventuella grundstötningar. Lotsen kan 

få ut hur fartyget rör sig även i farten i sidled som kan vara till god hjälp vid angöring till kaj 

då det är väldigt stora krafter och tyngder som rör sig och skador kan få förödande 

konsekvenser på både fartyget och miljön. 

 

Det finns vissa potentiell utvecklings möjligheter inom navigation och positionsnogrannheten 

om man vill ha stöd av RTK-tekniken. I Mälaren Mälarsquat (2008) är referensstationerna 

behov av en utbyggnad efter som i testet Mälarsquat förlorade fartyget positionen i det 

vanliga GSM-nätet och det kan bero på att avståndet mellan masterna var för långt och 

uppkopplingen som användes inte prioriterades. Men ifall fler tester sker på andra ställen och 

en utvärderig sker kan det föra med sig andra resultat. Men om det blir krav på 

squatmätningsutrustning ombord på fartygen i framtiden vet man inte ännu, men inom IMO 

tar det oftast väldigt lång tid innan beslut tas(Intervjuer med lotsar). Men enligt lotsarna kan 

det vara bra ifall ett beslut tas om det ska vara ett krav på att ha squatmätningssystem ombord 

eller ifall ett bärbart system skall tas ombord på vissa utsatta fartyg eller på ställen där det kan 

vara ett behov av sådant. 

 

Under arbetets gång visade det sig att man skulle kunna haft en annan inriktning och valt att 

forska i om lotsarna är i behov av någon annan funktion som är möjlig med RTK – tekniken, 

bland annat en bättre positionering. Då detta kan vara av stor vikt vid både tilläggning och vid 

gång genom trånga passager eftersom sikten kan vara begränsad skulle detta kunna öka 
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säkerheten markant. GPS signalerna kan försvinna och då förloras positionen men om RTK 

tekniken är tillgänglig skulle det i sådant fall finnas en reserv positionering att tillgå. 

 

Som författare är det av största betydelse att fundera och reflektera över sin förförståelse, för 

att ens egna åsikter inte ska gå in och avspeglas i sin forskning. Att vara medveten om sin 

förförståelse under hela arbetet är viktigt då man inte kan komma ifrån att påverkas av sin 

förförståelse, tidigare kunskap och erfarenheter. Men genom att lyfta fram sin förförståelse 

och gör den synlig så undviker man att styra och påverka studiens riktning (Forsberg & 

Wengström, 2008; Malterud, 2009). 

 

Alla artiklar i studien hämtades från databaserna MTA (Marine Technology Abstracts), 

Oceanic Abstracts samt sjöfartsforkningsdatabasen. 

Databasen Oceanic Abstracts var tyvärr inte speciellt användbar för denna studie då den har 

en marinbiologisk inriktning. 

Efter några sökningsförsök väcktes funderingar kring om sökorden var kombinerade på bästa 

sätt eller om det gick att kombinera dessa på ytterligare sätt för att få ut mer av varje sökning. 

För att få ut så mycket som möjligt utav varje sökning, användes en sakkunnig bibliotekarie, 

vilket Forsberg och Wengström (2008) menar är viktigt för att få en hög tillförlitlighet i sin 

studie. 

 

För att avgöra om mina artiklar var av högre eller lägre kvalitet så användes Forsbergs och 

Wengströms (2008) kvalitetsmall. Utifrån hur många frågor som kunde besvaras med ett ja 

samt en tydlig motivering, kunde artiklarna räknas som hög kvalitet i enighet med Forsberg 

och Wengström (2008). De artiklar som blev höst prioriterade hade en tydlig 

metodbeskrivning, lyfte fram och diskuterade sin förförståelse samt sina svagheter. 

 

Under arbetets gång har det funnits funderingar kring hur tolkning av texter kan ha påverkat 

studien eller ej. För att minimera riskerna att tolka vid översättning så har Nordstedts Engelsk-

Svenska ordlista (2010) använts för att få en så korrekt översättning som möjligt. 

 

Resultatet visade att det finns en misstanke om att squat används alltför sällan och att det 

finns en alltför stor okunskap inom detta område och att det är en viktig del som behöver 

amvändas mer inom sjöfarten. 

I de tre haveriutredningar som har använts så är det tre helt olika olyckor vid olika tillfällen, 
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dock har alla tre en sak genensamt, att okunskap om fartygens storlek samt okunskap inom 

squat samt squateffekten kan ha varit bidragande till dessa olyckor. 

I alla tre utredningarna så beskriver man att om mer kunskap hade funnits inom squat samt 

squatmätning så hade dessa olyckor kanske kunnat förhindras. (Barras, 2009 samt 

Sjöfartsverket, 2005). 

 

Enligt Gourlay och Klaka (2007) har man kunnat dra slutsatsen att det är en stor skillnad 

mellan containerfartyg och bulkfartyg angående hur dess rörelser och djupgående påverkas. 

Därför menar Gourlay och Klaka (2007)  att det är viktigt att man har förståelse för fartygets 

dynamiskt djupgående, squat och trim och roll för att framföra fartyget på ett säkert sätt.  

Resultatet visade även att det fanns ett positivt intresse för denna teknik inom lotsen i deras 

dagliga arbete. Lotsarna var inte enbart intresserade utav mätning av squateffekten utan även 

de andra funktionerna som RTK – tekniken kan erbjuda som t.ex. Trim, roll, fart samt 

fartygets böjbarhet. Detta öppnar på så sätt även upp för andra att fortsätta undersöka om 

RTK-tekniken och dess möjligheter. På så sätt ges det en större förutsättning för att RTK - 

tekniken i framtiden kommer att kunna användas ombord på fartygen. 

 

Enligt Sjöfartsverkets (2008), rapport från Mälaren påvisades det att tekniken är användbar 

men att det behövs en del vidareutveckling genom att exempelvis fler master behöver sättas 

upp pga. radioskugga, för att kunna ge en mer exakt position. 

Om denna teknik skulle användas mer inom lotsning så skulle det kunna vara en stor fördel 

eftersom lotsen då skulle kunna framföra fartyget på ett säkrare sätt Sjöfartsverkets (2008). 

 

Fördelarna med denna teknik är sammantaget att man får en större förståelse över hur fartyget 

rör sig, man kan få ut en noggrannare och säkrare navigering, när man kan få ut hastighet i 

sidled, kan och fartygsskador minskas, grundstötningar minskas. Allt detta bidrar till ett 

säkrare och tryggare framförande av fartyget (Sjöfartsverkets, 2008:, Barras, 2009); Gourlay 

& Klaka, 2007; Moes, 2007). 

 

Nackdelarna men denna teknik kan vara att det tar lång tid innan det fungerar bra på alla 

fartyg eftersom det tar tid att installera utrustningen ombord, utrustningen är även dyr vilket 

kan vara en orsak till att man väljer att inte använda sig av tekniken. Då utrustningen inte är 

helt färdigställd vilket lyftes fram i Mälarsquat (2008) så kan det bli en del positionsbortfall 

vilket också kan vara en bidragande osäkerhet kring om man ska använda systemet eller ej.  
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8. Förslag till framtida forskning. 

 

Det finns många alternativ att forska vidare i. Bland annat om RTK - tekniken kan användas i 

något annat sammanhang för att främja sjöfarten. Detta kan vara att få en ännu bättre 

positionering och noggrannare angivelse på roll, pitch samt en exaktare kurs angivelse och 

hastigheten i sidoförflyttning då man ska lägga till fartyget vid kaj. Det kan genomföras 

undersökning om IMO eventuellt kommer till att ställa krav på att squatmätningsutrustning 

ska användas. Det kan eventuellt finnas ett intresse hos rederierna för sådana fartyg som går 

på trader med begränsat djupgående under köl och då göra en större undersökning om 

djupgåendet i farleder borde vara större.  

 

Finns det ett medvetet säkerhetstänkande inom den svenska sjöfarten, fungerar det? Trots att 

säkerhetstänkandet har en stor betydelse för framförandet av ett fartyg och ett det finns 

mycket utrustning som hjälpmedel för främja ett säkert handhavande av ett fartyg.  

Mer forskning inom det området är därför av betydelse. De sökningsstrategier som användes 

vid denna studies datainsamling fanns få artiklar som belyste svensk sjöfart. Det har enligt 

tidigare nämnt tester utomlands så en att en utrustning med stöd av RTK-tekniken kan kanske 

i framtiden ha en global utsträckning. Ett antagande kan vara att det krävs mer kunskap från 

sjöbefälens sida för att kunna använda mer utrustning än vad som redan nu finns ombord. 

Som tidigare nämnt så är RTK-tekniken ett väldigt nytt och oanvänt verktyg och det kvarstår 

fortfarande ett behov av mer forskning och utveckling om denna teknik ska kunna användas 

ombord på fartyg i framtiden.  
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Bilaga 1. 

Frågor till Ulf Ohlsson. 

 

1. Mer ingående om tekniken? 

 

2. Har det gjords några andra tester med RTK- teknik utöver de tester som gjordes i 

Mälaren 2007?  

 

3. På vilket sett hade GSM nätet sin del i testerna? Går det att använda utan GSM nät 

om man vill få resultat senare? 

 

4. Kommer det bli ett krav på squatmätnings utrustningen i framtiden? Och eventuellt 

när? 

 

5. Är det samma noggrannhet på den bärbara som den fast monterade utrustningen? 

 

6. Hur pass smidig är den bärbara utrustningen att hantera? Tid för montering? 

 

7. Hur pass insatta är lotsarna i RTK – tekniken och dess användning för 

squatmätning? 
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Bilaga 2. 

Frågor till lotsarna. 

 

1. Hur ställer du dig till utrustningen och dess användning d lotsning? Är den 

användarvänlig under lotsningen? 

  

2. Skulle det krävas en extra person för montering, eller går det att använda själv helt 

och hållet? 

 

3. Skulle denna utrustning störa dig det vardagliga arbetet? 

 

4. Hur skulle du ur en lots perspektiv vilja utveckla utrustning för en enklare 

användarvänlighet? (Styrmanssäkert) 

 

5. Skulle du vilja att fartyg i framtiden utrustades med denna typ av utrustning eller 

liknande? 

 

6. Skulle du föredra en fast monterad eller bärbar utrustning? 
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