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Referat
Den snabba tekniska utvecklingen, som möjliggör konstruktion av fartyg med mycket höga
prestanda, ställer allt större krav på samspelet mellan de människor som skall styra fartyget,
maskiner m.m. och de tekniska stöd- och styrsystemen.

Snabba fartyg, HSC (high speed craft) byggs redan idag och blir allt vanligare i reguljär
trafik. Olyckor och olyckstillbud som kan ha sin grund i bristande möjligheter för
operatörerna att behärska kritiska styrsituationer har redan inträffat. För att på sikt kunna
bygga fartyg med mycket höga prestanda, som kan styras med effektivitet, säkerhet och en
god arbetsmiljö fordras forskning av olika art.

Styrning av snabba fartyg är ett område där olika komponenter som tekniska system,
säkerhetsaspekter och operatörens roll idag är i otakt. Gamla och nya tekniska system blandas
med gamla och nya operationella arbetssätt, samtidigt som farkosten i sig är av ny design med
nya egenskaper. Det ställs helt andra krav för att köra ett fartyg i över 40 knop jämfört med
traditionella färjor som oftast framförs med 20-24 knop. Dessutom har övergången från
propellerdrift till vattenjetdrift delvis också ändrat förutsättningarna för operatören. Allt mer
komplexa tekniska system införs för kontroll och styrning i fartygen, men principer för hur
dessa skall utformas för att stödja effektivitet, säkerhet och god arbetsmiljö saknas i stor
utsträckning. Vissa grundläggande krav och riktlinjer för utformning av fartyg, brygga,
kompetenser och arbetsprocedurer finns, bl a genom den av IMO fastställda HSC-koden. Mer
detaljerade kunskaper och riktlinjer saknas dock. Varje båt som byggs är i princip också unik
till sin konstruktion och när det gäller designen av bryggan.

Effektivt framförande, med hög säkerhet och komfort, samt en god arbetsmiljö för
operatörerna är viktiga framgångsfaktorer för denna typ av fartyg. För att åstadkomma detta
måste nya tekniska lösningar skapas. En förutsättning för detta är grundläggande kunskaper
om samspelet mellan människan/operatören, arbetsorganisationen och de olika tekniska
system. De människa-maskinproblem som blir aktuella är inte kartlagda i tillräckligt hög
utsträckning, och riktlinjer för teknikutformningen har därför inte kunnat formuleras.

Det är framförallt två slags arbetsmiljöproblem som är vi valt att studera, de fysiska och
de kognitiva. När det gäller fysisk arbetsmiljö finns mycket kunskap och riktlinjer sedan
tidigare, vilka direkt kan tillämpas. När det gäller de kognitiva arbetsmiljöproblemen fordras
mer kartläggningar och analyser. Utredningar av olyckor som skett pekar på att processen att
kontrollera fartygen under olika slags förhållanden kan bli så komplex, att människan får
problem att klara av de situationer som kan uppstå. För att driften ska kunna bedrivas på ett
säkert, effektivt och ”mänskligt” sätt fordras att bryggan med dess instrumentering, styrdon
och arbetsprocedurer utformas på ett delvis nytt sätt.


