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Abstrakt  

 

Att kollidera är en av riskerna som föreligger då ett fartyg framförs till sjöss trots att det 

finns internationella regelverk, så som Sjövägsreglerna, enbart utformade för att 

förhindra detta. I denna kvantitativa litteraturstudie har det undersökts vilka avvikelser 

från Sjövägsreglerna som bidragit till kollision samt hur regelavvikelserna skiljer sig 

utifrån fartygstyp, tid på dygnet, sikt och bryggbemanning. Haverirapporter utarbetade 

från två haverikommissioner har undersökts och utifrån haverikommissionernas egna 

slutsatser om orsak till kollision har författarna sedan identifierat vilka Sjövägsregler 

fartygen avvikit från vid kollisionen. Två haverikommissioner valdes för att kunna 

jämföra om det finns skillnader i resultatet i deras utredningar. I en majoritet av 

kollisionerna hade fartygen avvikit från någon eller några av Sjövägsreglerna. De regler 

flest fartyg avvek från och som bidrog till kollision var de regler som behandlar utkik 

och bedömning av risk för kollision. Undersökningen visar att ombord på fartyg bör 

vakthavande styrman alltid ha en utkik på bryggan och dessutom nyttja denna på rätt 

sätt. När det gäller risk för kollision bör styrman använda radar på rätt sätt samt känna 

sin utrustning och dess begränsningar väl.  
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Abstract  

 

Collision is one of the risks that exist for vessels traveling the seas despite the fact that 

there are international regulations, such as the Collision Regulations, put in place to 

prevent such occurrences. Through a literature study we have used the collision reports 

from two maritime investigation bureaus to identify which deviations from the Collision 

Regulations that contribute to collisions and how the deviations differ between different 

vessels, time of day, state of visibility and staffing on the bridge. When identifying 

which deviations from regulations that contributed to the collision we have used the 

investigation bureaus own conclusions as base. We picked two different bureaus so that 

we would be able to compare the results and see if there is a difference. In a majority of 

the collisions the colliding vessels had deviated from one or more of the Collision 

Regulations. The regulations that most vessels deviated from in situations that led to 

collisions were the regulations concerning lookout and assessment of the risk of 

collision. Our study show that onboard vessels the watch keeping officer should always 

have a lookout on the bridge and use this resource correctly. Concerning the assessment 

of risk of collision it is important that the watch keeping officer use his radar equipment 

correctly and know its limitations. 
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Definitionslista 
 

Bulkfartyg – Fartyg som är konstruerat för att frakta bulklaster.  

Containerfartyg – Fartyg som är konstruerat för att frakta containrar.  

Ekonomisk zon – En gräns utanför ett lands kust och inom detta havsområde har landet 

rätt till att förvalta naturtillgångar, utforska och utvinna. 

Fartyg sysselsatt med fiske – Fartyg som fiskar med fiskeutrustning som hämmar 

manöverförmågan.  

Fiskefartyg – Fartyg konstruerade för att bedriva fiske. 

GC fartyg – Generella lastfartyg. 

Grundstötning – Då ett fartyg går på grund, både då det fastnar där eller då det bara 

smäller i. 

Kollision - Sammanstötning mellan två maskindrivna fartyg på väg.  

Kylfartyg - Fartyg som är konstruerat för att frakta kylda varor.  

Nautisk mil – Längdenhet inom sjöfarten. En nautisk mil motsvarar 1852 meter.  

Passagerarfartyg – Fartyg som har mer än tolv passagerare, inkluderat fartyg som 

fraktar både passagerare och last som körs ombord och iland (RoPax). 

På väg – Ett fartyg som inte ligger förtöjt, inte står på grund eller inte ligger till ankars. 

Rorofartyg – Fartyg som är konstruerat för att frakta last som körs ombord och iland. 

Ship to ship transfer – En operation mellan fartyg ute till sjöss där de ligger långsides 

med varandra och flyttar över last eller bunker från det ena fartyget till det andra.  

Sjöterritorium – Varje nation har territorialvatten på upp till tolv nautiska mil utifrån 

landets kust, där de besitter samma jurisdiktion som i land. 

Tankfartyg – Fartyg som är konstruerat för att frakta flytande eller gasformiga laster. 

Trafiksepareringssystem – Som en motorväg till sjöss med bestämda riktningar och filer 

att framföras i.  

Utkik (Substantiv) – Person vars arbetsuppgift är att hålla utkik horisonten runt efter 

navigationsrisker.  
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1 Bakgrund 

 

Kollisioner mellan fartyg är ett återkommande fenomen (Transportstyrelsen 2014) och 

utgör en fara för fartyg, människor och miljö. I en studie gjord av European Maritime 

Safety Agency presenteras statistik över sjöolyckor på europeiskt vatten under åren 2007 

till 2010. Tillsammans med grundstötningar var kollisioner den vanligaste formen av 

olycka. Mellan åren 2008 till 2010 ökade antalet kollisioner med cirka nio procent 

(European Maritime Safety Agency 2011, 14). I syfte att förhindra kollisioner finns ett 

internationellt regelverk, ’The Convention on the International Regulations for Preventing 

Collisions at Sea 1972’, beslutat av International Maritime Organisation, härefter förkortat 

IMO. Regelverket trädde i kraft den 15 juli 1977 (IMO). I regelverket finns bland annat 

styrnings – och seglingsreglerna, del B, sektion 1, 2 och 3, härefter refererat till som 

Sjövägsreglerna, vilka specificerar hur fartyget ska framföras. Sjövägsreglerna är antagna i 

Svergie och gäller för sjötrafik inom Svenskt sjöterritorium samt ekonomisk zon 

(Transportstyrelsen). Trots detta regelverk inträffar kollisioner, vilket leder till frågan om 

reglerna verkligen följs till sjöss.  

 

IMO har förutom Sjövägsreglerna tagit fram ett regelverk för att sätta en basnivå för den 

kompetens personer ska ha inom olika befattningar ombord. Detta regelverk heter 

International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 

Seafarers, härefter förkortat STCW, och trädde i kraft år 1984. Efter det har två större 

revisioner gjorts år 1995 och år 2010. Syftet med STCW var att få en gemensam 

internationell basnivå för träning och certifiering då varje nation tidigare haft sin egen. 

Konventionen är indelad i två delar, del A och del B. Del A beskriver minimi kraven för 

kompetensen hos de ombordanställda, den är obligatorisk. Del B består av 

rekommendationer till nationer som ska implementera del A, den är valfri. I STCW del A 

VIII/2 står det att styrman på vakt ska vara utvilad och, då hen är befälhavarens 

representant, har ansvaret för den säkra navigeringen under sin vakt. Vaktgående styrman 

ska se till att Sjövägsreglerna följs och ska fysiskt befinna sig på bryggan eller i dess 

direkta närhet. Utkik ska enligt STCW hållas så som specificeras i regel 5 i 

Sjövägsreglerna. Utkiken kan hållas enbart av vaktgående styrman då det råder dagsljus 

och situationen noggrant setts över och funnits utan tvivel vara säker. När det bedöms om 

situationen är säker ska alla relevanta faktorer ha beaktats. Annars ska alltid en utkik 

utgöra en del av bryggteamet. I STCW står det att om en utkik finns posterad får denna inte 

ges andra uppgifter än att hålla utkik, så som att tjänstgöra som rorsman (IMO 2011, 252-

255). 

 

STCW gäller enbart handelsfartyg (IMO). För fiskefartyg har IMO tagit fram International 

Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel 

Personnel, härefter förkortat STCW-F, som trädde i kraft i slutet av år 2012. Detta 

regelverk gäller för fiskefartyg över 24 meter. Än har bara 17 länder ratificerat 

konventionen. Danmark är ett av dessa men inte Storbritannien. IMO har även tillsammans 

med andra organisationer tagit fram frivilliga riktlinjer för mindre fiskefartyg (IMO). 
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I Europa finns 29 haverikommissioner som varje år utreder ett stort antal sjöolyckor av 

olika slag. Respektive lands haverikommission gör dessutom en sammanställning varje år 

över fartygsolyckor där landets fartyg varit involverade. De årliga rapporterna ger 

information om hur många kollisioner, grundstötningar, skador och dödsfall som skett 

under året (European Maritime Safety Agency 2011).  

 

I en rapport publicerad av Swedish Club framgår det att kollisioner stod för 24 % av 

försäkringsbolagets totala utbetalningar under åren 2001 till 2011. Det enda som tog större 

del var ersättningar för maskindelar och annan utrustning. Swedish Club skriver vidare att 

en av de vanligaste orsakerna till kollision är att vaktgående styrman inte följer 

Sjövägsreglerna (Swedish Club 2011, 5). 

 

En artikel i tidningen Seaways tar upp problemet att Sjövägsreglerna inte följs. I artikeln 

diskuteras att många idag väljer att använda sig av radiokommunikation för att hantera 

potentiella närsituationer istället för att agera enligt regelverket. Det poängteras att 

radiokommunikation i dagens läge har sina fördelar men då det tar tid finns risken att 

situationen snabbt blir värre innan vakthavande befäl hunnit agera. Ett annat ämne som 

lyfts är att då Sjövägsreglerna har funnits sedan 1972, utan större förändringar, är det 

oroande att det fortfarande tycks finnas en svårighet med att följa dem. Stora resurser har 

lagts på träningscenter med simulatorer runtom i världen och ändå saknas kompetensen för 

att korrekt använda sig av Sjövägsreglerna (Wake 2012, 3). 

 

 

 

2 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att granska rapporter från inträffade kollisioner och redogöra för 

vilka Sjövägsregler som fartygen har avvikit från. Studien ska också undersöka om 

regelavvikelserna skiljer sig mellan olika fartygstyper, tider på dygnet, sikt och storlek på 

bryggbemanningen. Frågeställningarna blir följande: 

 

- Vilka avvikelser från Sjövägsreglerna är bidragande orsak till kollisioner?  

- Skiljer sig regelavvikelserna beroende på faktorerna: tid på dygnet, storlek på 

bryggbemanningen, fartygstyp och sikt? 

- Vilka skillnader i resultatet finns det i utredningar av brittiska Marine Accident 

Investigation Branch och Danish Maritime Accident Investigation Board? 
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3 Metod 

 

Studien utgörs av en kvantitativ litteraturstudie där ett antal haverirapporter har granskats. 

Eftersom denna studie kräver en stor omfattning av data för att kunna dra slutsatser från 

resultatet är den kvantitativa metoden passande att använda. Enligt Eliasson (2006, 21-28) 

är den kvantitativa metoden väl lämpad för att göra generaliseringar utifrån mindre 

grupper. Det framgår även att den kvantitativa metoden omfattar tillvägagångssätt för att 

analysera siffror samt uppgifter.  

 

Haverirapporterna användes för att ta fram en sammanställning över vilka avvikelser från 

Sjövägsreglerna som bidragit till kollision. De bidragande orsakerna till kollision har 

identifierats från haverirapporternas slutsats och därefter tolkats till avvikelser från 

Sjövägsreglerna. I rapporterna är det ofta mer än en bidragande orsak till kollision. I 

föreliggande arbete sammanställs dock endast de bidragande orsaker som utgör avvikelser 

från Sjövägsreglerna.  

 

I haverirapporterna granskades även sikt och tidpunkt för varje kollisionstillfälle samt 

vilken typ av fartyg och hur många personer det befann sig på bryggan. För att underlätta 

vid sammanställningen av rapporterna användes ett formulär1 där all information fylldes i 

för varje rapport. Formuläret har hämtats från Lindquists (2003, 6) studie av kollisioner 

och grundstötningar och anpassats i linje med arbetets syfte och frågeställningar.  

 

För tolkning av Sjövägsreglerna användes Sjötrafikföreskrifter m.m. (Sjöfartsverket 2011) 

där det finns med kommentarer som underlättar förståelsen av varje enskild regel.  

 

3.1 Urval 

 

I denna studie används haverirapporter från brittiska Maritime Accident Investigation 

Bureau, härefter förkortat MAIB, och Danish Maritime Accident Investigation Board, 

härefter förkortat DMAIB. För att materialet ska vara aktuellt är alla haverirapporterna från 

de senaste femton åren, år 2000 till och med år 2014. Rapporter från MAIB valdes på 

grund av att de internationellt anses göra professionella och grundliga utredningar 

(Department for Transport and The Rt Hon John Hayes MP 2014). DMAIB valdes 

eftersom Danmark är en av de största sjöfartsnationerna i världen (Nilsson 2013) och på 

grund av sin närhet och likhet med Sverige är av extra intresse för svensk sjöfart. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Se bilaga A 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-transport
https://www.gov.uk/government/people/john-hayes
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3.2 Avgränsning 

 

I studien granskas endast kollisioner där maskindrivna fartyg över tolv meter har varit 

inblandade. Kollisioner mellan maskindrivna fartyg och segelbåtar eller ett fartyg under 

tolv meter granskas inte, eftersom detta endast ger användbar statistik för en av de 

inblandade parterna. Detsamma gäller kollisioner mellan en bogserbåt och dess eget släp 

när de på grund av sin sammankoppling befinner sig i en speciellt utsatt situation, samt 

fartyg som är involverade i en så kallad ship to ship transfer operation. Fartyg från 

rapporter där haverikommissionerna inte har kunnat identifiera orsak till kollision, på 

grund av otillräcklig information, har räknats bort.  

 

En annan avgränsning är att enbart styrnings- och väjningsreglerna del B, sektion 1, 2 och 

3 används då de behandlar hur fartyget ska manövreras för att undvika kollision. I del B 

finns det 16 regler. Regel 4, 11 och 12 kommer inte beröras i studien eftersom regel 4 

enbart beskriver att regel 4 till 10 gäller under alla siktförhållanden, och regel 11 beskriver 

att regel 11 till 18 endast gäller fartyg i sikte av varandra. Inget fartyg har avvikit från 

dessa två regler då de endast beskriver tillämpning av andra regler. Regel 12 behandlar hur 

segelfartyg ska uppträda gentemot varandra och eftersom segelfartyg inte behandlas i 

studien är regeln inte relevant. Dessutom kommer de regler som endast två eller färre 

fartyg avvikit från inte att presenteras i sin helhet i resultatet.  

 

I några kollisionsrapporter har andra omständigheter än avvikelser från Sjövägsreglerna del 

B identifierats som orsak till kollision av haverikommissionerna. Vid vissa kollisioner kan 

avvikelser från Sjöfartsverkets föreskrifter om vakthållning ligga till grund men sådana 

avvikelser bortses ifrån. Det samma gäller om någon på bryggan vid kollisionstillfället inte 

besatt den kompetens som krävdes. Det finns ingen regel i Sjövägsreglerna som styr 

kompetenskrav, det förutsätts att den eller de personer som framför fartyget är kompetenta.  

 

3.3 Metoddiskussion 

 

Valet att använda en kvantitativ litteraturstudie baserades på metodens möjlighet att samla 

in en tillräcklig mängd data. Att få ut lika mycket data genom personliga intervjuer med 

haverikommissionerna MAIB och DMAIB skulle kunna ha varit ett alternativ. Dock skulle 

det varit tids och resurskrävande utanför arbetets ramar, samt bedömningen gjordes att det 

inte skulle tillfört ett bättre underlag. 

 

Rapporter från andra haverikommissioner hade kunnat användas för denna studie. Den 

svenska haverikommissionen valdes bort då Sverige idag endast har omkring 100 fartyg i 

sin handelsflotta (Adolfsson 2014). Att välja en haverikommission från ett nordiskt land 

ansågs vara av intresse på grund av likheten med Sverige. Det blev Danmark och inte 

Norge, trots att Norge är en större sjöfartsnation (Statista 2013). Detta på grund av att 

Norge med sina oljereserver i Nordsjön har en sjöfart som skiljer sig markant från den 

svenska.  
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Det är tveksamt om fler rapporter hade gett ett bättre och mer rättvisande resultat än de 60 

rapporter som ligger till grund för denna studie. Det fanns emellertid inte fler rapporter 

från MAIB och DMAIB att tillgå utifrån det urval och den avgränsning som gjordes. 

Under faktainsamlingen framgick tidigt ett mönster, som sedan enbart förstärktes, och 

därför uppfattade vi att antalet rapporter räckte för att besvara frågeställningarna och 

studiens syfte.  

 

En svårighet som påträffades under arbetet var att identifiera regelavvikelserna i 

rapporterna. Avsikten var att utgå från de orsaker till kollision som haverikommissionen 

identifierat i sin slutsats och utifrån dessa bedöma vilka Sjövägsregler fartygen avvikit 

från. Vår ambition har varit att objektivt återge haverikommissionens slutsatser under 

arbetet, men då rapporterna ibland är vaga har stöd tagits från Tibergs kommentarer i 

Sjötrafikföreskrifter mm. (Sjöfartsverket 2011) vid identifiering av regelavvikelser. Utifrån 

Tibergs kommentarer har vi fått exempel från tidigare kollisioner där fartyg avvikit från 

specifika regler samt fått reglerna förklarade på ett tydligare sätt. Det har gett oss en 

klarare bild av hur reglerna tillämpas i verkligheten.  

 

 

4 Tidigare forskning 

 

Sjöfartsverket har gjort en studie av fartyg som varit inblandade i en grundstötning eller 

kollision där trötthet konstaterades ha haft en stor eller helt avgörande betydelse för 

olyckan. Studien avsåg svenska fartyg och fartyg som kolliderat på svenskt vatten. I 

resultatet framgår att hälften av alla olyckor i studien inträffade mellan klockan 04:00 och 

08:00. Hela 84 % inträffade mellan klockan 23:00 och 08:00. Det nämns även att en utkik 

bara funnits i fyra av fallen och då varit sysselsatt med andra uppgifter (Lindquist 2003, 6). 

 

I Sjöfartsverkets studie framgår vidare att det inte kan vara en slump att så pass stor del av 

olyckorna inträffar under natten och att mycket forskning visar att människan behöver sova 

då. Utöver detta tillkommer försvårande förhållanden som ensam vakt på bryggan och 

tröttande arbetsscheman (Lindquist 2003, 8). 

 

MAIB genomförde år 2004 en studie för att undersöka hur trötthet påverkar säkerheten 

ombord, samt vilka de huvudsakliga orsakerna till olyckor till sjöss är. Studien behandlade 

olyckor som utretts av MAIB under åren 1994 till 2003 och avsåg fartyg på över 500 

bruttoton med fart genom vattnet utan lots ombord. Olyckorna var både kollisioner, nästan 

kollisioner, grundstötningar samt kontakt mellan fartyg och andra objekt. Totalt var det 66 

stycken olyckor i studien och av dessa var 55 % kollisioner (MAIB 2004, 4). I MAIBs 

slutsatser kan utläsas att 67 % av fartygen som hade varit med i en kollision inte hade en 

fungerande utkik, och att ett stort antal hade en dålig användning av radarn. Det noterades 

även att 67 % av kollisionerna skedde med fiskebåtar. MAIB menar att detta belyser vikten 

av att handelsfartyg ska hålla en noggrann utkik efter mindre fartyg. Även i de fall där 

fiskefartygen blivit uppmärksammade hade en undanmanöver inte utförts i tid.  
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Den förklaringen som MAIB har fått var att fiskefartyg ofta rör sig oberäkneligt och att 

man förväntat sig att de skulle manövrera i syfte att undvika en kollision (MAIB 2004, 15). 

 

I MAIBs studie visade det sig att av de fartyg som inte höll en ordentlig utkik och 

kolliderade under dagtid, var det på 56 % av fartygen en ensam styrman på vakt. Ombord 

på de fartyg som kolliderade under nattetid var det på 20 % av fartygen en ensam styrman 

på vakt. Totalt var det på 40 % av fartygen i studien en ensam styrman på vakt. Det gör att 

på 60 % av fartygen var det mer än en person på bryggan vid kollisionstillfället. Trots det 

hölls inte en ordentlig utkik. Enligt MAIB så berodde det till stor del på bristande 

kompetens i användningen av en utkik på bryggan, där de bland annat nämner att utkiken 

får andra uppgifter att utföra eller ses som någon som är där bara för att uppfylla regelkrav 

och inte hjälpa till (MAIB 2004, 17-20). I studien kan även utläsas att 73 % av de 

vaktgående styrmännen, ombord kolliderande fartyg, använt sig av radar på ett felaktigt 

eller dåligt sätt. MAIB poängterar det problematiska i att vaktgående styrmän till stor del 

använder sig av radar för att hålla en ordentlig utkik och bedöma risken för kollision. 

MAIB nämner även att dålig användning eller felaktigt hanterande av radar är en avvikelse 

mot sjövägsregel 7, vilken gäller bedömningen av risk för kollision (MAIB 2004, 21). 

 

I en studie gjord vid Linneuniversitetet konstateras att det finns en problematik i att följa 

Sjövägsreglerna. Studien är baserad på 19 rapporter från Mariners Alerting and Reporting 

Scheme där olyckan kan härledas till avvikelser mot Sjövägsreglerna. I flera av rapporterna 

var avvikelser från regel 15 - fartyg som möts på skärande kurser, regel 16 - fartyg som ska 

hålla undan, och regel 17 - fartyg som ska hålla kurs och fart, förekommande. Dessa 

avvikelser ledde till missförstånd, närsituationer och kollisioner. Studien fokuserar på regel 

17, att ett fartyg som ska hålla kurs och fart ändå bör göra en undanmanöver i en situation 

då fartygen har skärande kurser. I inledningen lyfts även frågan om risken med 

misstolkning av Sjövägsreglerna. Detta med tanke på att styrman ofta är ensam på bryggan 

och har hen då missuppfattat något kan det ta lång tid innan det uppmärksammas. Vidare 

pekar studien på problemet att trötthet i kombination med bristande utkik och olika 

tolkningar av Sjövägsreglerna tycks göra att fartyg som är skyldiga att hålla undan inte gör 

det (Lundahl och Schalburg 2012, 11-13). 

 

I en rapport gjord vid Chalmers tekniska högskola undersöks vad vaktgående styrmän 

anser vara en svårlöst trafiksituation. Frågan om när Sjövägsreglerna börjar gälla i en 

kollisionssituation tas upp och det konstateras att det finns en viss oklarhet kring detta. 

Vidare diskuteras också begreppet ’i god tid’ och olika åsikter om vad det betyder 

avståndsmässigt (Karlsson och Lundgren 2013, 1-4). I Karlsson och Lundbergs (2013, 16) 

rapport konstateras även att det efter intervjuer med fem olika andrestyrmän kunde fastslås 

att det fanns vissa gemensamma nämnare för vad som ansågs skapa en svår situation, 

”(...)utrymmesbegränsningar i form av land, grund, bojar, trafiksepareringssystem eller att 

andra fartyg blockerar en tänkbar gir. Något som också var en gemensam nämnare var 

antalet fartyg i närheten – ju fler desto farligare”(Karlsson och Lundgren 2013, 16). 

Samtliga deltagare tog även upp fiskefartyg som ett problem, då deras rörelser ofta är 

oberäkneliga för styrmän på handelsfartyg.  
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Respondenterna ansåg även att det inte behövs ett lika stort säkerhetsavstånd till 

fiskefartyg som till andra då de är mindre (Karlsson och Lundgren 2013, 16). Samtliga 

respondenter beskrev som en särskilt svår situation då ett väjningsskyldigt fartyg inte väjer. 

Tre av respondenterna gav exempel på en sådan situation de varit med om och en av dem 

specificerade att det som uppfattas som svårt är att man inte vet om eller när det andra 

fartyget tänker gira (Karlsson och Lundgren 2013, 20-23). I sin slutsats skriver Karlsson 

och Lundgren bland annat ”Det som styrmännen tog upp som viktiga faktorer i vad som 

gör en trafiksituation svår var utrymmesbegränsningar, antalet fartyg, fiskefartyg och när 

andra fartyg inte navigerar enligt COLREGS. Gemensamt för de här faktorerna är att 

samtliga är omständigheter som styrmannen inte själv kan påverka” (Karlsson och 

Lundgren 2013, 23).  

 

 

5 Resultat 

 

Studien omfattar 118 fartyg totalt, 74 fartyg från MAIB och 44 fartyg från DMAIB. 

 

5.1 Introduktion 

 

I denna inledande del av redovisningen presenteras resultat och diagram med separata fakta 

från MAIB och DMAIB.  

 

MAIB och DMAIB undersöker sjöolyckor med fartyg som fört landets flagg eller då 

olyckan skett inom landets territoriala vatten. DMAIB undersöker ungefär 140 olyckor per 

år men enbart de som anses allvarliga, det vill säga då det skett dödsfall, förluster eller 

funnits andra speciella förhållanden (DMAIB). MAIB skriver rapporter på alla olyckor där 

det antingen skett en förlust eller ett övergivande av fartyget, ett dödsfall eller en allvarlig 

skada och då fartyget strandat eller på annat sätt blivit obrukbart. MAIB gör även en 

rapport då det inträffat en materiell skada på fartyget eller på marin struktur och då det 

skett en större förorening (MAIB).  

 

År 2013 bestod den brittiska handelsflottan av 1392 fartyg (MAIB 2014, 70). Den danska 

handelsflottan hade 647 fartyg i början av år 2014 (Dansih Shipowners’ Association 2014, 

1). Utöver det har båda nationerna även ett större antal fiskefartyg. Under brittisk flagg år 

2013 fanns det 6731 fiskefartyg (MAIB 2014, 79) och under dansk flagg var antalet 2787 

fiskefartyg i slutet av år 2011 (The Danish AgriFish Agency 2011). 

 

I denna studie användes 22 rapporter från DMAIB och 38 rapporter från MAIB som 

underlag. I snitt hade MAIB 2,5 haverirapporter per år och DMAIB 1,5 haverirapporter per 

år. Dock skiljde sig antalet haverirapporter från år till år, se figur 1. Av fartygen i studien 

avvek 85 % från Sjövägsreglerna på ett sådant sätt att det bidrog till kollision.  

 



  
 

    8 

 
Figur 1. Antal kollisionsrapporter fördelade över åren 2000-2014.  

 

 

Av de fartyg som varit inblandade i kollisioner under de aktuella åren och som utretts av 

MAIB var det 27 % av fartygen som kolliderade mellan klockan 16:01-20:00. Det var 

under denna tid på dygnet som flest olyckor inträffade utifrån MAIBs utredningar. Mellan 

klockan 04:01-08:00 kolliderade 23 % av fartygen i MAIBs utredningar. Utöver dessa tider 

kolliderade fartygen relativt jämt under dygnet.  I DMAIBs utredningar inträffade 

kollisionerna mycket jämt fördelat under dygnet, bortsett från klockan 16:01-20:00 då en 

klar minskning i antalet fartyg som kolliderade kan utläsas.   

 

 
Figur 2. Antal kollisionstillfällen fördelade över dygnet. 

 

 

En stor del av fartygen, 39 %, inblandade i kollisioner utredda av MAIB och DMAIB hade 

en person på bryggan. Ett relativt stort antal fartyg kolliderade då två och tre personer var 

på bryggan och endast ett fåtal fartyg kolliderade då det var fler än tre personer på 

bryggan.  
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I utredningar gjorda av DMAIB var det ombord på 16 % av fartygen ingen 

besättningsmedlem på bryggan. 5 % av fartygen i utredningar gjorda av MAIB hade ingen 

besättningsmedlem på bryggan. 

 

 
Figur 3. Antal personer i bryggbemanningen vid kollisionstillfället. 

 

71 % av fartygen i denna studie var handelsfartyg, vilket utgör en klar majoritet. I 

kollisioner utredda av DMAIB var 27 % av fartygen fiskefartyg och 66 % var 

handelsfartyg. I kollisioner utredda av MAIB var 20 % av fartygen fiskefartyg och 74 % 

var handelsfartyg. Utav det totala antalet fiskefartyg var 44 % sysselsatta med fiske.  

  

 
Figur 4. Fartygstyper inblandade i kollisioner. 

 

Av fartygen i studien kolliderade 58 % när rådande siktförhållanden var mer än fem 

nautiska mil. Andelen fartyg som kolliderade när sikten var mellan två till fem nautiska mil 

var 11 %, och andelen fartyg som kolliderade då sikten var begränsad till mindre än två 

nautiska mil var 31 %. 
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Eftersom endast ett fåtal fartyg avvek från regel 9 – trånga farleder, regel 10 – 

trafiksepareringssystem, regel 13 – upphinnande, regel 14 – stäv emot stäv och regel 18 – 

fartygs inbördes skyldigheter, kommer dessa ej presenteras som resterande regler. Totalt 

var det 1 % av fartygen som avvek från regel 9, 2 % av fartygen avvek från regel 10, 1 % 

av fartygen avvek från regel 13, 0 % av fartygen avvek från regel 14 och 2 % av fartygen 

avvek från regel 18.  

 

5.2 Regelavvikelser  

 

I denna del av resultatredovisningen kommer varje regel presenteras var för sig utifrån 

antalet fartyg som avvikit från regeln, vilken tid på dygnet, bryggbemanning, fartygstyp 

och siktförhållanden då regelavvikelsen skett. Antalet fartyg som avvikit från varje specifik 

regel kommer presenteras dels som totalt för alla fartyg i studien men även separat för 

fartygen från MAIB och DMAIB. Resultatet för tid på dygnet, bryggbemanningen, 

fartygstyp och siktförhållande vid kollisionstillfället kommer att presenteras gemensamt 

för fartygen från båda haverikommissionerna i diagramform.  

 

Regel 5 kan sammanfattas på följande vis: fartyg ska ständigt hålla utkik och använda alla 

tillgängliga medel för att en fullständig bedömning av situationen och risken för kollision 

ska kunna göras.  

 

Totalt i rapporterna var det 77 av 118 fartyg som avvek från regel 5. Det motsvarar 65 % 

av alla fartyg från både MAIB och DMAIB. Från MAIB var det 50 av 74 fartyg totalt, 68 

%, som avvek från regel 5. I rapporterna från DMAIB var det 27 av 44 fartyg totalt, 61 %, 

som avvek från regel 5.  

 

Tiden på dygnet då avvikelserna från regel 5 skedde var till största del mellan klockan 

04:00 – 08:00 och mellan klockan 16:00 – 20:00, i övrigt var de fördelade relativt jämt 

över resterande tider.  

 

 
Figur 5. Tid på dygnet för kollision då avvikelser från regel 5 skedde.  
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Antalet personer i bryggbemanningen var på en stor del av fartygen, 45 % av de fartyg som 

avvek från regel 5, bara en person på bryggan. På 13 % av fartygen var det ingen person på 

bryggan och på 25 % av fartygen var det två personer.  

 

 
Figur 6. Personer i bryggbemanningen på de fartyg som avvek från regel 5.  

 

Den fartygstyp som stod för flest avvikelser från regel 5 var fiskefartyg. 27 % av de fartyg 

som avvek från regel 5 var fiskefartyg.  

 

Sikten var mer än fem nautiska mil då 53 % av fartygen avvek från regel 5. 20 % av 

fartygen avvek då sikten var mellan två till fem nautiska mil och 27 % av fartygen avvek 

då sikten var begränsad till mindre än två nautiska mil. 

 

Regel 6 kan sammanfattas på följande vis: fartyg ska alltid framföras med säker fart så att 

lämpliga åtgärder kan vidtas för att undvika kollision. Detta med hänsyn till bland annat 

rådande siktförhållanden, trafiktäthet och andra navigations risker. 

 

Totalt i rapporterna var det 19 av 118 fartyg som avvek från regel 6. Det motsvarar 16 % 

av alla fartyg från både MAIB och DMAIB. Från MAIB var det 11 av 74 fartyg totalt, 15 

%, som avvek från regel 6. I rapporterna från DMAIB var det 8 av fartyg 44 totalt, 18 %, 

som avvek från regel 6.  

 

Tidpunkten för 42 % av fartygens avvikelser från regel 6 var mellan klockan 08:01 – 

12:00, medan inget fartyg avvek mellan klockan 12:01 – 16:00. Mellan klockan 20:01 – 

00:00 och klockan 00:01 – 04:00 avvek 21 % av fartygen under respektive tidsperiod.  
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Figur 7. Tid på dygnet för kollision då avvikelser från regel 6 skedde.  

 

Antalet personer i bryggbemanningen var på en stor del av fartygen, 42 % av fartygen som 

avvek från regel 6, tre personer. I övrigt var avvikelserna jämnt fördelade mellan fartyg 

med en, två och fyra personer på bryggan.  

 

 
Figur 8. Personer i bryggbemanningen på de fartyg som avvek från regel 6. 
 

Den fartygstyp som stod för flest avvikelser från regel 6 var containerfartyg. 42 % av 

fartygen som avvikit från regel 6 var containerfartyg. Inga fiskefartyg avvek från regel 6. 

 

Sikten var mer än fem nautiska mil då 11 % av fartygen avvek från regel 6. Resterande 

delen av fartygen avvek då sikten var begränsad till mindre än två nautiska mil. 

 

Regel 7 kan sammanfattas på följande vis: alla tillgängliga och användbara medel ska 

användas på fartyg för att bedöma om det finns risk för kollision. Radar ska användas på 

rätt sätt och antaganden får inte grundas på otillräcklig information. 

 

Totalt i rapporterna var det 76 av 118 fartyg som avvek från regel 7. Det motsvarar 64 % 

av alla fartyg från både MAIB och DMAIB. Från MAIB var det 50 av 74 fartyg totalt, 68 

%, som avvek från regel 7. I rapporterna från DMAIB var det 26 av 44 fartyg totalt, 61 %, 

som avvek från regel 7.  
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Tiden på dygnet då fartyg avvek från regel 7 är relativt jämt fördelat. Minst antal fartyg 

avvek från regeln mellan klockan 00:01 – 04:00, då enbart 11 % av fartygen avvek, och 

flest antal mellan klockan 04:00 – 08:00 då 24 % av fartygen avvek från regel 7. Se figur 

7.1. 

 

 
Figur 9. Tid på dygnet för kollision då avvikelser från regel 7 skedde.  

 

Antalet personer i bryggbemanningen var på en stor del av fartygen, 42 % av fartygen som 

avvek från regel 7, en person. På 11 % av fartygen som avvek från regel 7 var det ingen 

person på bryggan, på 22 % var det två personer och på 18 % var det tre personer.   

 

 
Figur 10. Personer i bryggbemanningen på de fartyg som avvek från regel 7. 

 

De två fartygstyper som stod för flest avvikelser från regel 7 var fiskefartyg och 

containerfartyg. 24 % av fartygen som avvikit från regel sju var fiskefartyg och 20 % var 

containerfartyg. 

 

Sikten var mer än fem nautiska mil när 51 % av fartygen avvek från regel 7. 9 % av 

fartygen avvek då sikten var mellan två och fem nautiska mil och 39 % avvek då sikten var 

begränsad till mindre än två nautiska mil. 

 

Regel 8 kan sammanfattas på följande vis: åtgärder för att undvika kollision ska utföras 

tydligt och i god tid. Även om ett fartyg ska hålla kurs och fart så är de ombord skyldiga att 

vidta åtgärder om det kommer så nära ett annat fartyg att risk för kollision föreligger.  
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Totalt i rapporterna var det 47 av 118 fartyg som avvek från regel 8. Det motsvarar 40 % 

av alla fartyg från både MAIB och DMAIB. Från MAIB var det 33 av 74 fartyg totalt, 45 

%, som avvek från regel 8. I rapporterna från DMAIB var det 14 av 44 fartyg totalt, 32 %, 

som avvek från regel 8.  

 

Tiden på dygnet för de fartyg som avvek från regel 8 var relativt jämt fördelat med en liten 

ökning mellan klockan 04:01-08:00.  

 

 
Figur 11. Tid på dygnet för kollision då avvikelser från regel 8 skedde.  

 

Antalet personer i bryggbemanningen var på en stor del av fartygen, 34 % av fartygen som 

avvek från regel 8, en person. Skillnaden var liten mellan avvikelser då bryggbemanningen 

bestod av en eller två personer. 32 % av fartygen avvek från regel 8 då det var två personer 

på bryggan.  

 

 
Figur 12. Personer i bryggbemanningen på de fartyg som avvek från regel 8. 
 

Den fartygstyp som stod för flest avvikelser från regel 8 var fiskefartyg följt av 

containerfartyg. 38 % av fartygen som avvek från regel 8 var fiskefartyg och 32 % var 

containerfartyg. 

 

Majoriteten av fartygen, 57 %, avvek från regel 8 när sikten var över fem nautiska mil. 11 

% av fartygen avvek när sikten var mellan två och fem nautiska mil och 32 % när sikten 

var begränsad till mindre än två nautiska mil.  
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Regel 15 kan sammanfattas på följande vis: ett maskindrivet fartyg som har ett annat fartyg 

på sin styrbordssida ska hålla undan för detta. Om rådande omständigheter tillåter ska det 

väjningsskyldiga fartyget undvika att gå för om det andra fartyget.  

 

Totalt i rapporterna var det fem av 118 fartyg som avvek från regel 15. Det motsvarar 4 % 

av alla fartyg från både MAIB och DMAIB. Från MAIB var det ett av 74 fartyg totalt, 1 %, 

som avvek från regel 15. I rapporterna från DMAIB var det fyra av 44 fartyg totalt, 9 %, 

som avvek från regel 15.  

 

Tiderna på dygnet då fartyg avvek från regel 15 var fördelade relativt jämnt mellan 

klockan 04:01-08:00, 08:01-12:00, 16:01-20:00 och 20:01-24:00.  

 

 
Figur 13. Tid på dygnet för kollision då avvikelser från regel 15 skedde.  

 

Antalet personer i bryggbemanningen var på en stor del av fartygen en respektive ingen 

person, på 40 % av fartygen som avvek från regel 15 var det en person och på 40 % var det 

ingen person. 20 % av fartygen avvek från regel 15 då det var två personer på bryggan.  

 

 
Figur 14. Personer i bryggbemanningen på de fartyg som avvek från regel 15. 
 

De fartygstyper som avvek från regel 15 var fiskefartyg, tankfartyg, allmänna lastfartyg 

och övriga fartyg. Fördelningen av avvikelser mellan dessa är jämn. 

 

Alla fartygen avvek från regel 15 då sikten var mer än fem nautiska mil. 
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Regel 16 kan sammanfattas på följande vis: ett fartyg som är skyldigt att hålla undan för ett 

annat fartyg ska, så långt som möjligt, i god tid vidta kraftig åtgärd för att hålla väl undan.  

 

Totalt i rapporterna var det 13 av 118 fartyg som avvek från regel 16. Det motsvarar 11 % 

av alla fartyg från både MAIB och DMAIB. Från MAIB var det fem av 74 fartyg totalt, 7 

%, som avvek från regel 16. I rapporterna från DMAIB var det åtta av 44 fartyg totalt, 18 

%, som avvek från regel 16.  

 

Tid på dygnet för avvikelser från regel 16 är relativt jämt fördelat under dygnet. 

 

 
Figur 15. Tid på dygnet för kollision då avvikelser från regel 16 skedde.  

 

Antal personer i bryggbemanningen var på en stor del av fartygen, 38 % av fartygen som 

avvikit från regel 16, en person. 31 % av fartygen avvek från regel 8 då det var två 

personer på bryggan.  

 

 
Figur 16. Personer i bryggbemanningen på de fartyg som avvek från regel 16. 
 

De fartygstyper som avvikit från regel 16 är fiskefartyg, containerfartyg, bulkfartyg, 

tankfartyg, allmänna lastfartyg och övriga fartyg. Fördelningen av avvikelser mellan dessa 

är jämn. 

 

Sikten var mer än fem nautiska mil då 84 % av fartygen avvek från regel 16. 8 % av 

fartygen avvek då sikten var mellan två till fem nautiska mil och 8 % av fartygen avvek då 

sikten var begränsad till mindre än två nautiska mil. 
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Regel 17 kan sammanfattas på följande vis: när ett av två fartyg är skyldigt att hålla undan, 

ska det andra hålla sin kurs och fart. Om fartyget som ska hålla undan kommer så nära att 

risk för kollision föreligger ska fartyget som ska hålla kurs och fart vidta åtgärder för att 

undvika kollision.  

 

Totalt i rapporterna var det 12 av 118 fartyg som avvikit från regel 17. Det motsvarar 10 % 

av alla fartyg från både MAIB och DMAIB. Från MAIB var det sju av 74 fartyg totalt, 9 

%, som avvek från regel 17. I rapporterna från DMAIB var det fem av 44 fartyg totalt, 11 

%, som avvek från regel 17.  

 

Tiderna på dygnet då avvikelserna från regel 17 skedde var jämnt fördelade. 

 

 
Figur 17. Tid på dygnet för kollision då avvikelser från regel 17 skedde.  

 

Antal personer i bryggbemanningen var på en stor del av fartygen, 42 % av fartygen som 

avvikit från regel 17, en person. 33 % av fartygen avvek från regel 17 då det var två 

personer i bryggbemanningen.  

 

 
Figur 18. Personer i bryggbemanningen på de fartyg som avvek från regel 17. 
 

Det var ingen särskild fartygstyp som utmärkte sig i avvikelser från regel 17. 

 

Sikten var mer än fem nautiska mil då 75 % av fartygen avvek från regel 17. 17 % av 

fartygen avvek då sikten var mellan två till fem nautiska mil och 8 % av fartygen avvek då 

sikten var mindre än två nautiska mil. 
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Regel 19 kan sammanfattas på följande vis: alla fartyg oavsett fartygstyp är 

väjningsskyldiga då det råder nedsatt sikt. Vederbörlig hänsyn ska tas till omständigheterna 

och förhållandena vid den nedsatta sikten när regel 4-10 tillämpas.  

 

Totalt i rapporterna var det 28 av 118 fartyg som avvek från regel 19. Det motsvarar 24 % 

av alla fartyg från både MAIB och DMAIB. Från MAIB var det 20 av 74 fartyg totalt, 27 

%, som avvek från regel 19. I rapporterna från DMAIB var det åtta av 44 fartyg totalt, 18 

%, som avvek från regel 19.  

 

Tiden då avvikelser från regel 19 skedde är relativt jämnt fördelade under dygnet med en 

förhöjning, 32 % av fartygen, mellan klockan 08:01 – 12:00.  

 

 
Figur 19. Tid på dygnet för kollision då avvikelser från regel 19 skedde.  

 

Antal personer i bryggbemanningen var på en stor del av fartygen, 32 % av fartygen som 

avvikit från regel 19, en person. 29 % av fartygen avvek från regel 19 då det var tre 

personer i bryggbemanningen och 21 % avvek då det var två personer.  

 

 
Figur 20. Personer i bryggbemanningen på de fartyg som avvek från regel 19. 
 

Den fartygstyp som utmärkt sig i avvikelser från regel 19 är containerfartyg.  Fördelningen 

mellan de andra fartygstyperna är förhållandevis jämn.  

 

Alla avvikelser från regel 19 skedde under nedsatt sikt eftersom regeln enbart är 

tillämpningsbar vid nedsatt sikt. 
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6 Diskussion 

 

Diskussionen utgår från studiens syfte. Syftet var att granska rapporter från inträffade 

kollisioner och redogöra för vilka Sjövägsregler som fartygen har avvikit från. Studien har 

också undersökt om regelavvikelserna skiljer sig mellan olika fartygstyper, tider på dygnet, 

sikt och storlek på bryggbemanningen. För att besvara detta utformades tre 

frågeställningar.  

 

- Vilka avvikelser från Sjövägsreglerna är bidragande orsak till kollisioner?  

- Skiljer sig regelavvikelserna beroende på faktorerna: tid på dygnet, storlek på 

bryggbemanningen, fartygstyp och sikt? 

- Vilka skillnader i resultatet finns det i utredningar av brittiska Marine Accident 

Investigation Branch och Danish Maritime Accident Investigation Board? 

 

 

Vilka avvikelser är bidragande orsak till kollisioner? 

I resultatet kan det tydligt ses att avvikelser från regel 5 - utkik, regel 7 – risk för kollision 

och regel 8 – åtgärd för att undvika kollision, är bidragande orsaker i en majoritet av 

kollisionerna. Regel 5 var en bidragande orsak ombord på 65 % av fartygen i studien och 

regel 7 på 64 %. Då det både i regel 5 och 7 står att radarutrustning ska användas korrekt, 

tyder resultatet på att det inte följs. Resultatet stämmer relativt väl överens med den 

undersökning som MAIB genomfört. I MAIBs studie hade en tredjedel av fartygen inte en 

fungerande utkik samt på 73 % av fartygen använde styrman på vakt radarn på ett felaktigt 

eller dåligt sätt. Det är intressant att se att resultaten i båda studierna stämmer så pass väl 

överens trots att MAIBs underlag är sjöolyckor som skett mellan åren 1994 och 2003 

(MAIB 2004, 15-21). 

 

I resultatet kan utläsas att enbart ett fåtal fartyg avvek från regel 15 – skärande kurser, 16 – 

fartyg som ska hålla undan och 17 – fartyg som ska hålla kurs och fart. Fem fartyg hade 

avvikelser från regel 15 som bidragande orsak till kollision. Från regel 16 var det 13 fartyg 

som hade avvikit och från regel 17 var det 12 fartyg. Jämfört med antalet fartyg som avvek 

från regel 5 eller 7 är det en ytterst liten del av fartygen i studien. Detta skiljer sig från 

resultatet i Lundahl och Schalburgs (2012, 11-13) studie där regel 15, regel 16 samt regel 

17 identifieras som regler fartyg ofta avviker från, och leder till missförstånd, 

närsituationer samt kollisioner. Den stora skillnaden i resultaten kan bero på att olika 

tolkningar av orsaken till kollision eller att de närsituationer och missförstånd som Lundahl 

och Schalburg undersökte inte ledde till en kollision. 
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Bidragande orsak till kollision ombord på 40 % av fartygen i studien var avvikelser från 

regel 8 – åtgärd för att undvika kollision. Det tyder på att fartyg avvaktar för länge med att 

göra en undanmanöver och kommer på så vis så pass nära varandra att en kollision kan 

inträffa. Denna teori stärks av Karlsson och Lundgrens studie (2013, 1-4) där otydligheten 

i begreppet ’i god tid’ diskuteras samt de olika åsikterna om vad det innebär 

avståndsmässigt. 

  

Utifrån resultatet i denna studie kan det konstateras att regelavvikelser från 

Sjövägsreglerna är bidragande faktorer i en klar majoritet av kollisioner. 85 % av de 118 

fartygen i studien hade avvikit från någon eller några av Sjövägsreglerna. Detta stämmer 

väl överens med det försäkringsbolaget Swedish Club skriver i sin rapport, att en av de 

vanligaste orsakerna till kollision är att vaktgående styrman inte följer Sjövägsreglerna 

(Swedish Club 2011, 5). 

 

Skiljer sig regelavvikelserna beroende på olika faktorer?  

I studiens resultat kan utläsas att mellan klockan 00:01 och 08:00 kolliderade 48 fartyg, 

vilket motsvarar 24 kollisionstillfällen och 40 % av totala antalet fartyg i studien. Mellan 

klockan 04:00 och 08:00 kolliderade endast 27 fartyg, det motsvarar ungefär 14 kollisioner 

och 23 % av olyckorna. Detta skiljer sig markant från resultatet i Sjöfartsverkets studie, 

gällande grundstötningar eller kollisioner, där den tidpunkt på dygnet då hälften av alla 

olyckor skedde var mellan klockan 04:00 och 08:00. Sjöfartsverkets studie visar även att 

84 % av alla kollisioner inträffade mellan klockan 23:00 och 08:00 (Lindquist 2003, 6-9). 

 

Utifrån resultatet kan inget tydligt samband mellan olika regelavvikelser och tid på dygnet 

noteras. Ett samband som kan utläsas är att nästan hälften av alla regelavvikelser från regel 

6 – säker fart, gjordes mellan klockan 08:01-12:00. Totalt var det åtta av 19 fartyg som 

avvek från regel 6 under denna tidsperiod. Dessutom kan det utläsas att vid avvikelser från 

regel 19 – nedsatt sikt, finns en viss ökning mellan klockan 08:01-12:00.  

 

Resultatet visar att 46 av 118 fartyg i studien endast hade en person på bryggan, den enskilt 

största kategorin. Det betyder att ombord på cirka 39 % av fartygen var det en styrman på 

bryggan utan en utsatt utkik. Till detta kan nämnas att regel 5 – utkik är en av de två regler 

som flest fartyg avvikit från. Detta resultat stämmer väl överens med det som framkommit 

i en studie av MAIB där det på fem av nio fartyg, som kolliderat under dagtid, var en 

ensam styrman som ej höll ordentlig utkik (MAIB 2004, 15-21). Detta leder till frågan 

varför fartyg väljer att inte ha en utkik. Att inte ha en utkik på bryggan är utifrån båda 

studierna en betydande orsak till varför kollisioner sker. 

 

I STCW står det att en utkik alltid ska finnas på bryggan. Vakthavande styrman får dock 

vara ensam om dagsljus råder samt om situationen noggrant har setts över och det har 

bedömts säkert att ha en ensam styrman på vakt. Däremot under dygnets mörka timmar 

måste det finnas en utkik (IMO 2011, 252-255). Det innebär att om STCW har följts av 

alla de 46 fartyg som haft en person på bryggan, har det gjorts en fullständig bedömning av 

situationen och ansetts vara säkert.  
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Då alla 46 fartyg har varit inblandade i en kollision måste deras bedömning ifrågasättas. 

Något som är värt att notera, trots att regelverken säger att den minsta bryggbemanningen 

ska bestå av en vakthavande styrman, är det i underlaget till denna studie tio fartyg som 

haft obemannade bryggor.   

 

Antalet kollisioner som skedde vid en bryggbemanning på fyra eller fler personer är få i 

jämförelse med en till tre personer i bryggbemanningen. I resultatet kan det utläsas att 27 

% av totalt 118 fartyg i kollision har haft två personer i bryggbemanningen och hela 52 % 

har haft mer än en person på bryggan. Av de fartyg som avvek från regel 5 var det hela 25 

% som hade två personer i bemanningen. Det leder till slutsatsen att dessa fartyg inte har 

använt sin förstärkta bryggbemanning på rätt sätt. Detta stärks av resultatet i MAIBs studie 

där de konstaterar att på 57 % av fartygen var det mer än en person på bryggan och ändå 

hölls inte en ordentlig utkik. MAIB skriver angående sitt resultat att det kan bero på 

bristande kompetens i användningen av en utkik på bryggan, samt att utkiken får andra 

uppgifter att utföra eller ses som någon som är där bara för att uppfylla regelkraven (MAIB 

2004, 15-21).  

 

Vid avvikelser från regel 6, 8, 16, 17 och 19 kan det i resultatet utläsas att det skett nästan 

lika många avvikelser då det varit en person på bryggan som då det varit fler personer, till 

skillnad från de andra reglerna. Avvikelser från regel 6 – säker fart skedde på majoriteten 

av fartygen då det var tre personer på bryggan. Detsamma gäller vid avvikelser från regel 

19 – nedsatt sikt.  

 

Vid avvikelser från regel 8 – åtgärd för att undvika kollision, regel 16 – fartyg som ska 

hålla undan och regel 17 – fartyg som ska hålla kurs och fart är det ingen större skillnad 

mellan fartyg som haft en eller två personer i bryggbemanningen. Därefter sker en 

tydligare minskning av avvikelser desto fler personer det varit på bryggan. Dessa regler 

handlar i de flesta fall om att utföra en manöver och inte om att upptäcka det andra 

fartyget. Vakthavande styrman förväntas ta ett beslut om hur och när manövern ska utföras 

då denne är ansvarig för en säker navigering. Här har inte utkiken en lika stor roll. Däremot 

om det är fler styrmän på bryggan kan en diskussion föras om konsekvenserna av 

manövern.  

 

Fartygstypen som är överrepresenterade i avvikelser från regel 5, 7 och 8 är fiskefartyg. 

Detta trots att endast 23 % av fartygen inblandade i kollisionerna i denna studie var 

fiskefartyg. Hela 78 % av fiskefartygen i studien avvek från regel 5 och 67 % av 

fiskefartygen avvek från regel 7 respektive regel 8. I en studie gjord vid Chalmers tekniska 

högskola skrevs det att i intervjuer med andrestyrmän nämnde alla deltagare att fiskefartyg 

ansågs vara ett problem. Detta för att deras rörelser ofta är oberäkneliga för styrmän på 

handelsfartyg (Karlsson och Lundgren 2013, 16).  

 

Orsaken till varför fiskefartyg rör sig oberäkneligt kan bero på deras arbetes natur, men 

resultaten i denna studie visar att endast 44 % av fiskefartygen var sysselsatta med fiske. 

56 % av fiskefartygen var alltså inte sysselsatta med fiske i samband med kollision.  
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Detta tyder på att deras arbete inte enbart är anledningen till att de inte håller utkik samt 

bedömer risken för kollision så som regel 5 och 7 säger att fartyg ska göra. 

 

Vid regelavvikelser där fiskefartyg är överrepresenterade finns det även ett större antal 

fartyg utan bemanning på bryggan än vid regelavvikelser där fiskefartyg inte är 

överrepresenterade. Detta leder till frågan om det finns något samband mellan fiskefartyg 

och obemannade bryggor. I STCW står det att vakthavande styrman alltid måste finnas på 

bryggan eller i dess direkta närhet (IMO 2011, 252-255). Detta är inte applicerbart på 

fiskefartyg då STCW enbart gäller handelsfartyg. Danmark har visserligen ratificerat 

STCW-F men då denna trädde i kraft i slutet av år 2012 (IMO) kan denna studie inte ge en 

tydlig bild av hur detta påverkat bemanningen av bryggan på fiskefartyg. Dock omfattar 

Sjövägsreglerna fiskefartyg, vilka trädde i kraft 1977 (IMO), och regel 5 samt 7 kan inte 

följas om bryggan är obemannad.  

 

För både Storbritannien och Danmark är antalet fiskebåtar ungefär fyra till fem gånger fler 

än antalet handelsfartyg, se rubrik 5.1. Därför är det inte märkligt att fiskefartyg är 

inblandade i många av kollisionerna i rapporterna. Tvärtom är de underrepresenterade i 

kollisioner om man ser till förhållandet mellan antalet fiskefartyg och handelsfartyg. 

Varför de inte är inblandade oftare i kollisioner kan möjligen förklaras med att de inte 

sällan håller en låg fart på grund av sitt arbete och många av dem kan på grund av sin 

storlek befinna sig på grunda vatten där handelsfartyg ej framförs.  

 

I avvikelserna från regel 6 – säker fart kan det utläsas i denna studies resultat att 

containerfartyg är den fartygstyp som avvikit mest. Det samma gäller vid avvikelser från 

regel 19 – nedsatt sikt. Då det både i regel 6 och regel 19 står att fartyg ska framföras med 

säker fart utifrån rådande omständigheter kan det ses ett samband mellan dessa två 

regelavvikelser.  

 

Sikten som rådde vid majoriteten av regelavvikelser i denna studie var god, 58 % av 

fartygen kolliderade under sådana förutsättningar. Man skulle kunna tro att det sker fler 

kollisioner då det råder måttlig eller nedsatt sikt, på grund av att andra fartyg inte kan ses 

visuellt. I god sikt kan fartyg observera varandra både visuellt och med radar. Detta gör att 

chansen för att upptäcka ett annat fartyg är större och därmed borde risken för kollision 

minska. Utifrån resultaten i denna studie verkar detta inte stämma då endast 31 % av 

fartygen kolliderade då sikten var mindre än två nautiska mil och 11 % av fartygen då 

sikten var mellan två till fyra nautiska mil.   

 

Av de fartyg som avvek från Sjövägsreglerna i nedsatt sikt gjorde många av dem det från 

regel 5 - utkik och regel 7 - risk för kollision. Detta är förvånande då dessa regler, 

framförallt regel 7 som specificerar att radar ska användas, är vitala för säker navigation i 

nedsatt sikt. Kan man inte se visuellt är radar den främsta möjligheten att upptäcka fartyg 

på långt avstånd och avgöra om det föreligger en risk för kollision. 
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Vilka skillnader i resultatet finns det i utredningar gjorda DMAIB och MAIB? 

Regelavvikelserna som gjorts i DMAIBs och i MAIBs rapporter är väldigt lika procentuellt 

sett. En tydlig majoritet av fartygen från båda haverikommissionerna avvek från regel 5 

och regel 7. Den enda regeln där en liten skillnad kan konstateras mellan 

haverikommissionerna i antalet avvikelser är regel 19 – nedsatt sikt. Från MAIB var det 27 

% av fartygen som avvek från regel 19 och från DMAIB var det 18 %. 

 

En viss skillnad kan även utläsas i till exempel bryggbemanningen i de två 

haverikommissionernas rapporter. I DMAIBs rapporter var det 18 % av fartygen som inte 

hade någon person i bryggbemanningen vid kollisionstillfället. I MAIBs rapporter var det 

endast 5 % av fartygen som inte hade någon person i bryggbemanningen vid 

kollisionstillfället. 27 % av fartygen i DMAIBs rapporter var fiskefartyg och 20 % av 

fartygen i MAIBs rapporter var fiskefartyg. Då det tidigare i denna studie har noterats ett 

möjligt samband mellan fiskefartyg och ingen person på bryggan stärker detta ytterligare 

denna studies hypotes att fiskefartyg brister i utkik. Det leder även vidare till frågan om 

danska fartyg har en annan inställning till att lämna bryggan obemannad.  

 

Den största skillnaden i tid på dygnet för kollision i rapporterna är mellan klockan 16:01-

20:00. Det var 27 % av fartygen i MAIBs rapporter som kolliderade under denna 

tidsperiod men i DMAIBs rapporter var det endast 5 % av fartygen. En tydlig skillnad kan 

även ses mellan klockan 20:01-24:00. Då kolliderade 23 % av fartygen från DMAIBs 

rapporter och 8 % av fartygen i MAIBs.  

 

 

7 Slutsats 

 

I denna studie kan tydligt ses att avvikelser från Sjövägsreglerna har varit bidragande orsak 

i en majoritet av de inträffade kollisionerna till sjöss. Detta tyder på att det finns en 

bristande kunskap om hur regelverket ska tolkas. 

 

Då en stor mängd fartyg i kollision brister i utkik är det tydligt att dålig utkik är en fara till 

sjöss. Trots att både Sjövägsreglerna och STCW tydligt beskriver att utkik alltid ska hållas 

kan det konstateras att detta ej följs i dagsläget. Ombord på 8 % av fartygen i denna studie 

var bryggan till och med obemannad. 

 

En styrman som inte använder radarutrustningen på ett korrekt sätt utgör en fara för alla 

ombord och det är en oacceptabel situation. I studiens resultat kan det utläsas att detta har 

varit en bidragande orsak till kollision i ett stort antal sjöolyckor. 

 

Fiskefartygens brist på utkik är ett problem. I resultaten i denna studie är de klart 

överrepresenterade i avvikelser från regel 5 och någonting bör göras för att åtgärda detta.  
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8 Förslag till vidare forskning 

 

Utifrån resultatet i denna studie väcks många intressanta frågor. Att göra en liknande 

undersökning som denna men inkludera rapporter från fler haverikomissioner världen över 

skulle ge ett globalt resultat. Det skulle även vara av intresse att lägga till frågeställningen 

om regelavvikelserna skiljer sig mellan fartyg som för olika nationers flagg.  

 

Då fiskefartyg och utkik visat sig vara ett problem utifrån resultatet i denna studie skulle en 

studie gällande deras bemanning, och därigenom möjlighet till att ha en konstant utkik, 

vara av intresse. Även en framtida studie av hur STCW-F påverkat fiskefartygens utkiks 

hållning hos de länder som ratificerat den.  

 

I resultatet i denna studie har det kunnat utläsas att radaranvändningen ombord på många 

fartyg i kollision är bristande. Vidare studier kring detta skulle kunna bidra till ett förslag 

om hur det ska åtgärdas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

    25 

Referenser 

 

Adolfsson, Pierre. 2014. Sverige står och faller med sjöfarten. Sjöfartstidningen.  

http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/colreg.aspx [23/4 2015] 

 

Danish Shipowners’ Association. 2014. Danish Shipping Statistics November 2014. 

http://viewer.doomags.com/13068 [7/2 2015] 

 

Department for Transport and The Rt Hon John Hayes MP. 2014. 25 years making the seas 

safer. https://www.gov.uk/government/news/25-years-making-the-seas-safer [26/1 2015] 

 

DMAIB. Danish Maritime Investigation Board. http://www.dmaib.com/Sider/Home.aspx  

[7/2 2015] 

 

Eliasson Annika. 2006. Kvantitativ metod från början. Upplaga 3:1. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

 

European Maritime Safety Agency. 2011. Maritime Accident Review 2010. 

http://www.emsa.europa.eu/implementation-tasks/accident-

investigation/item/1219.html?cuscat=141 [31/1 2015] 

 

European Maritime Safety Agency. Accident Investigation - National Contact Points. 

http://emsa.europa.eu/contact-points.html [4/3 2015] 

 

European Maritime Safety Agency. Member States Annual Reports. 

http://emsa.europa.eu/annual-reports.html [4/3 2015] 

 

IMO. 2011. STCW - International Convention on Standards of Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafearers – including 2010 Manilla amendments. 2011 års utgåva. 

International Maritime Organization. 

 

International Maritime Organization. Convention on the International Regulations for 

Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREGs). 

http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/colreg.aspx [9/5 2014] 

 

International Maritime Organization. International Convention on Standards of Training, 

Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), 1995. 

http://www.imo.org/OurWork/HumanElement/Pages/STCW-F-Convention.aspx [27/4 

2015] 

 

International Maritime Organization, Standards on Training, Certification and 

Watchkeeping for seafarers, 

http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-

http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/colreg.aspx
http://viewer.doomags.com/13068
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-transport
https://www.gov.uk/government/people/john-hayes
https://www.gov.uk/government/news/25-years-making-the-seas-safer
http://www.dmaib.com/Sider/Home.aspx
http://www.emsa.europa.eu/implementation-tasks/accident-investigation/item/1219.html?cuscat=141
http://www.emsa.europa.eu/implementation-tasks/accident-investigation/item/1219.html?cuscat=141
http://emsa.europa.eu/contact-points.html
http://emsa.europa.eu/annual-reports.html
http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/colreg.aspx
http://www.imo.org/OurWork/HumanElement/Pages/STCW-F-Convention.aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Standards-of-Training,-Certification-and-Watchkeeping-for-Seafarers-(STCW).aspx


  
 

    26 

Convention-on-Standards-of-Training,-Certification-and-Watchkeeping-for-Seafarers-

(STCW).aspx [18/2 2015] 

 

Karlsson, David; Lundgren, Carl. 2013. Svårlösta trafiksituationer. Fil.kand. Chalmers 

tekniska högskola. http://studentarbeten.chalmers.se/publication/194365-svarlosta-

trafiksituationer-styrmans-uppfattning-om-trafiksituationer-till-sjoss  [6/2 2015] 

 

Lindquist, Christian. 2003. Studie av visst statistiskt material med anknytning till ett 

urval av kollisioner och grundstötningar i vilka trötthet/sömn 

har konstaterats ha haft stor eller helt avgörande betydelse, Sjöfartsverket, 

http://www.sjofartsverket.se/upload/Listade-

dokument/Rapporter_Remisser/SV/2003/studie.pdf  [4/2 2015] 

 

Lundahl, Mikael; Schalburg, Christian. 2012. Ska han inte gira snart?. Fil.kand. 

Linneuniversitetet. http://www.uppsatser.se/uppsats/271b16659a/ [6/2 2015] 

 

MAIB. 2004. Bridge Watchkeeping Safety Study. 

http://www.maib.gov.uk/cms_resources.cfm?file=/Bridge_watchkeeping_safety_study.pdf 

[4/2 2015] 

 

MAIB. Maritime Accident Investigation Bureau. 

http://www.maib.gov.uk/about_us/index.cfm [7/2 2015] 

 

MAIB. 2014. Annual Report 2013. http://www.maib.gov.uk/about_us/index.cfm [7/2 

2015] 

 

Nilsson R. P. 2013. Danmark fyra i världen. Sjöfartstidningen. 

http://www.sjofartstidningen.se/danmark-fyra-i-varlden/ [21/1 2015] 

 

Sjöfartsverket med kommentarer av Hugo Tiberg. 2011. Sjötrafikföreskrifter m.m.. 2011 

års utgåva. Stockholm: Sjöfartsverket. 

 

Swedish Club. 2011. Collisions and Groundings. 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjA

A&url=http%3A%2F%2Fwww.swedishclub.com%2Fupload%2Floss_prev_docs%2Fcolli

sions-and-groundings-2011-high-

res.pdf&ei=o8nMVNe6OujgywP9koLQBw&usg=AFQjCNGxQ-

1pO4vH4BqmuW4nSxr6XmrB8A [31/1 2015] 

 

The Danish AgriFish Agency. 2011. Danish vessels grouped by overall length.  

http://webfd.fd.dk/stat/Faste%20tabeller/fartoejer-1aar/f11f_eng.html [7/2 2015] 

 

http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Standards-of-Training,-Certification-and-Watchkeeping-for-Seafarers-(STCW).aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Standards-of-Training,-Certification-and-Watchkeeping-for-Seafarers-(STCW).aspx
http://studentarbeten.chalmers.se/publication/194365-svarlosta-trafiksituationer-styrmans-uppfattning-om-trafiksituationer-till-sjoss
http://studentarbeten.chalmers.se/publication/194365-svarlosta-trafiksituationer-styrmans-uppfattning-om-trafiksituationer-till-sjoss
http://www.sjofartsverket.se/upload/Listade-dokument/Rapporter_Remisser/SV/2003/studie.pdf
http://www.sjofartsverket.se/upload/Listade-dokument/Rapporter_Remisser/SV/2003/studie.pdf
http://www.uppsatser.se/uppsats/271b16659a/
http://www.maib.gov.uk/cms_resources.cfm?file=/Bridge_watchkeeping_safety_study.pdf
http://www.maib.gov.uk/about_us/index.cfm
http://www.maib.gov.uk/about_us/index.cfm
http://www.sjofartstidningen.se/danmark-fyra-i-varlden/
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.swedishclub.com%2Fupload%2Floss_prev_docs%2Fcollisions-and-groundings-2011-high-res.pdf&ei=o8nMVNe6OujgywP9koLQBw&usg=AFQjCNGxQ-1pO4vH4BqmuW4nSxr6XmrB8A
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.swedishclub.com%2Fupload%2Floss_prev_docs%2Fcollisions-and-groundings-2011-high-res.pdf&ei=o8nMVNe6OujgywP9koLQBw&usg=AFQjCNGxQ-1pO4vH4BqmuW4nSxr6XmrB8A
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.swedishclub.com%2Fupload%2Floss_prev_docs%2Fcollisions-and-groundings-2011-high-res.pdf&ei=o8nMVNe6OujgywP9koLQBw&usg=AFQjCNGxQ-1pO4vH4BqmuW4nSxr6XmrB8A
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.swedishclub.com%2Fupload%2Floss_prev_docs%2Fcollisions-and-groundings-2011-high-res.pdf&ei=o8nMVNe6OujgywP9koLQBw&usg=AFQjCNGxQ-1pO4vH4BqmuW4nSxr6XmrB8A
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.swedishclub.com%2Fupload%2Floss_prev_docs%2Fcollisions-and-groundings-2011-high-res.pdf&ei=o8nMVNe6OujgywP9koLQBw&usg=AFQjCNGxQ-1pO4vH4BqmuW4nSxr6XmrB8A
http://webfd.fd.dk/stat/Faste%20tabeller/fartoejer-1aar/f11f_eng.html
http://webfd.fd.dk/stat/Faste%20tabeller/fartoejer-1aar/f11f_eng.html


  
 

    27 

Transportstyrelsen. Regler för sjötrafiken. 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Sjotrafik-och-farleder/Regler-gallande-sjofart/ 

[9/4 2015] 

 

Transportstyrelsen. 2014. Statistik och analys. 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Statistik/ [11/5 2014] 

 

Wake, Philip. 2012. MARS COLREGs and competence. Seaways, October: 3 

 

Statista. 2013. Fleet sizes of the world's leading marine countries as of December 31, 2013. 

http://www.statista.com/statistics/263896/volume-of-the-merchant-marines-of-the-

worldwide-leading-flag-states/ [23/4 2015] 

 

 

 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Sjotrafik-och-farleder/Regler-gallande-sjofart/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Statistik/
http://www.statista.com/statistics/263896/volume-of-the-merchant-marines-of-the-worldwide-leading-flag-states/
http://www.statista.com/statistics/263896/volume-of-the-merchant-marines-of-the-worldwide-leading-flag-states/


  
 

I 
 

Bilaga A 

 

Kollision 1 

 

År: 

Klockslag: 

Sikt: 

 

Fartyg 1: 

  

Regelavvikelse: 

Typ av fartyg:  

Bemanning på bryggan: 

 

Fartyg 2:  

 

Regelavvikelse:  

Typ av fartyg:  

Bemanning på bryggan:  

 

 

 

 


