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En fältstudie av höghastighetsfärjor i Hong Kong 

Inledning 
Som en del i forskningsprojekten P2005 HSC1 och MMSÄK2 har en fältstudie utförts ombord 
på höghastighetsfärjor i Hong Kong under juni 2000. Fältstudien är en komplettering av de 
studier som tidigare gjorts i olika delar av Skandinavien, i olika typer av farvatten, under olika 
trafikförhållanden och på färjor av olika storlek (se Jansson, Olsson & Sandblad, 2000).  

Studien visade att trafiken i Hong Kong är intensiv, stundtals kaotisk, med flera rederier som 
tillsammans förfogar över ett stort antal höghastighetsfärjor. Under 1996 reste nära 27 
miljoner passagerare med dessa färjor (Fast Ferry International, april 1997), trafiken har 
därefter minskat något. Trafiksituationen ställer speciellt höga krav på uppsikt och 
manövrering. Det finns idag ingen motsvarighet till denna trafiksituation i Skandinavien.  

 
Figur 1. Tät trafik i Hong Kongs hamninlopp. 

Näst efter brand uppfattar fartygsbefälen nedskräpningen i farvattnen som det största hotet 
mot en säker framfart. Detta skräp kan i värsta fall bestå av flytande eller till hälften sjunkna 
stockar, oljefat eller containers. Sådana objekt kan orsaka stor skada på skrov, fenor och 
framdrivningssystem. Statistik från 1999 visar dock att majoriteten (60 %, eller 246) av 
sjöfartsolyckorna i Hong Kongs farvatten är kollisioner (Marine Accident Statistics, 1984 - 
1999), brand/explosion står endast för 7 % av olyckorna. 

Passagerarnas säkerhet uppgavs komma i första rummet av både representanter för rederier 
och befälhavare. Dock visade det sig att befälhavarna har olika förhållningssätt till en 
hypotetisk trafiksituation som kräver omedelbart stopp av färjan, t.ex. risk för kollision. De 
två huvudsakliga strategierna är (i) sakta ned, och om nödvändigt nödstoppa, (ii) att med 
bibehållen fart väja för det eventuella hindret. 

                                                 
1 P2005 HSC finansieras av Teknikbrostiftelsen. 
2 MMSÄK, som avslutades i december 2000, var finansierat av KFB. 
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Metod 

Rederier och transporttyp 
Tre rederier med passagerartrafik av olika karaktär besöktes. Dessa trafikerade dels förorter i 
Hong Kong med masstransport eller pendlingstrafik, dels trafikerades närliggande städer på 
fastlandet. De sistnämnda passagerarna var mestadels turister som reste till Hong Kong för 
shopping eller från Hong Kong till Macau för rekreation. 

Ett antal fartygskonstruktioner förekommer i studien, t ex enkelskrov, katamaraner, 
trimaraner, de flesta med vattenjetdrift, och slutligen hydrofoil-färjor. I hög hastighet färdas 
den sistnämnda typen på tre ”fenor” med skrovet ca en meter över vattenytan. 
Färjorna är medelstora, hydrofoil-fartygen tar 268 passagerare, övriga färjor tar mellan 300 – 
500 passagerare (längd 35 – 45 meter) beroende på skrovtyp. Maxhastigheten på färjorna 
varierar mellan 33 och 40 knop. Pendlingsturen tog ca 30 minuter, i högtrafik avgick en färja 
var åttonde minut. Turen till Macao tog ungefär en timme. Alla färjorna tar enbart passagerare 
och baggage, vilket i många fall är utrymmeskrävande. Passagerarna sitter mestadels under 
hela resan. All ombordstigning sker midskepps. 

Intervjuer 
I den ursprungliga planen ingick ett antal intervjuer med fartygsbefäl enligt det ramverk vi 
tidigare har använt för intervjuer av fartygsbefäl i Sverige (se Jansson, Olsson & Sandblad, 
2000). En person i ledande ställning intervjuades även angående design av fartygsbryggor.  
Hos ett av rederierna intervjuades två befälhavare på respektive fartygsbrygga med hjälp av 
en kontorsanställd då befälen inte var engelskspråkiga. Hos de två andra rederierna 
genomfördes en-timmas intervjuer av befäl i hamnkontor. Dessa utfördes i grupp med två 
respektive tre befäl. De intervjuade befälhavarna hade med ett undantag lång erfarenhet av 
höghastighetsfärjor, ofta mellan 10 till 15 år. 
Det visade sig vara svårt att följa ramverket. Den korta tid som stod till förfogande inverkade 
naturligtvis, men förmodligen också att man är ovan att se på sitt arbete utifrån och öppet 
berätta om svårigheter och risker som det innehåller, utan att det ses som kritik av 
arbetsgivaren. Språksvårigheter, bullriga miljöer och olika starka viljor hos dem som 
intervjuades i grupp påverkade också resultatet i negativ riktning. 

Dokumenterade resor 
Hos varje rederi genomfördes ett antal resor på bryggan på olika färjor under ordinarie turer, 
dessutom ingick en kvällstur hos ett rederi. Bryggdesignen, instrument, och innehåll på 
grafiska skärmar dokumenterades med digital stillbildskamera. Dessutom dokumenterades 
bryggdesignen även på ett antal färjor som låg i hamn. Under turerna dokumenterades 
befälhavarens handgrepp och styrning, speciellt vid tilläggning och avgång med videokamera. 
Resultatet blev ett råmaterial på 10 x 40 minuter. 

Resultat 

Bemanning på bryggan 
De flesta färjorna har tre man på bryggan större delen av tiden, en kapten, en förstestyrman 
och en förstemaskinist. I fartygets färdriktning sitter oftast kaptenen till höger och styrman till 
vänster och maskinisten bakom dem. På någon enstaka brygga sitter maskinisten bredvid 
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navigatörerna. Nattetid krävs ytterligare en person på bryggan för att övervaka den utrustning 
som används för att öka mörkerseendet (Night Vision Equipment, se även Förstärkt 
mörkerseende nedan). 

Under tilläggning/avgång styr kaptenen genomgående, medan styrmannen hjälper till med 
avståndsangivelser till kaj och i ett fall med reglage för pådrag. När man är på väg intar 
styrmannen sin plats och ansvarar för utkik/radar. Han rapporterar alla objekt, s.k. mål, till 
kaptenen. En befälhavare berättade att han normalt bara verifierar uppgifter om mål med ett 
ögonkast på sin egen radarskärm, men om något föremål inte syns på skärmen försöker han 
justera denna tills han har fått in målet på sin skärm. 

När man kommer på rätt kurs och byter till annat styrläge (common mode, tiller, se Styrdon) 
tar styrmannen över uppgiften att göra kursändringar på en del färjor. Under intervjuerna 
uppgav en befälhavare också att man ibland byter uppgift varannan tur, så att 
förstestyrmannen helt tar över befälhavarens roll, något som dock officiellt inte är tillåtet. 
Detta innebär också att man fysiskt byter plats eftersom styrutrustningen på de två platserna 
inte är dubblerad. 

I Skandinavien har vi på flera håll sett hur man har relativt fasta zon-begrepp på en rutt, t.ex. 
röd och grön zon, som styr bemanningen på bryggan. När man då befinner sig i röd zon måste 
både kapten och styrman sitta på sin plats och hålla utkik, i grön zon räcker det med ett befäl. 
Här användes inte något uttalat zon-begrepp eller annan indelning av rutten för att styra 
bemanningen på bryggan till ett eller två befäl.  

Utrustning på bryggan 
Fartygen är tillverkade av olika konstruktörer i Asien och Australien. En äldre färjetyp 
tillverkad i USA förekom också. Den utrustning som finns på bryggan kommer från ett antal 
olika underleverantörer. Detta medför att instrumenten blir fristående från varandra, varje 
leverantör har sin egen profil som ju naturligtvis också ändras med tiden. Brygglayouten 
skiljer sig mellan de olika färjorna, i princip är varje färja unik. Eftersom rederierna har flera 
olika typer av färjor växlar besättningarna mellan fartygen. Under ett och samma arbetspass 
kör man dock endast en färjetyp. Ett rederi har officiellt begränsat antalet fartygstyper som en 
befälhavare kör till högst två. 

Styrdon 
Styrning utförs med ett eller flera styrdon där man har 
integrerat riktning och kraft i ett reglage för varje 
vattenjetaggregat. Endast en äldre fartygstyp hade 
konventionell ratt och separata kraftpådrag. Det primära 
styrsystemet är inte direktverkande, utan är beroende av 
algoritmer i en dator som räknar ut t.ex. vilken position på 
vattenjetstrålar och bogpropellrar som är optimal för en viss 
kombination av riktning/kraft på styrdon (se även Wilske, 
1998).  

 

Styrdonen har flera moder eller styrlägen, s.k. hamn- och sjömoder. Man kan styra 
vattenjetarna separat (separate mode) eller styra båda gemensamt (common mode, joystick) 
från ett styrdon. Ibland finns också flera speciella hamn-moder för att underlätta 
sidförflyttning eller gir vid tilläggning. De algoritmer som översätter styrutslag är naturligtvis 
olika för olika styrlägen som t.ex. ”common mode” eller ”separate mode”. På två av 

Figur 2. Styrdon placerade på 
mittkonsol. Befälhavaren sitter 
på kanten av konsolen. 
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rederierna uppgav befäl att man inte använde hamn-läge. En befälhavare uppgav att det var 
fartygsstorlek, vågor och rutten som avgjorde detta. En annan befälhavare talade om att 
ledningen hade förbjudit dem att använda detta styrläge eftersom Marine Department hade 
bekräftat att systemet inte är säkert för manövrering av färjan. Huruvida Marine Department 
har uttalat sig om detta har vi inte lyckats verifiera. 

Handgreppen när man går från ett styrläge till ett annat varierar mellan olika typer av styrdon. 
Det finns lösningar där man t.ex. trycker på olika knappar eller ställer ett vred i olika lägen. 
Växlingen mellan olika moder ställer ofta krav på att styrdonen står i något speciellt läge, t.ex. 
att båda styrdonen står i neutralläge när man går över från joystick till separat styrläge. På en 
färja fanns en speciell knapp med vilken man kunde skifta till separat styrmod trots att ett 
styrdon stod i neutral och det andra hade kraft framåt. Förklaringen till detta var att det ibland 
kunde vara svårt att snabbt hitta neutralläget när man skulle skifta. På frågan vad som skulle 
hända om man använde knappen i detta läge svarade befälhavaren: ”Du är kapten, du vet vad 
du gör, du är inte en sån idiot.” 

Förutom de redan nämnda styrlägena har man dessutom ett s.k. autopilotläge eller ”tiller-
mode”, då man i huvudsak går för full maskin på en bestämd kurs och använder en enkel 
joystick eller t.ex. kompassros för att göra mindre justeringar av kursen. Den sistnämnda 
joysticken kan vara placerad på instrumentpanelen framför kaptenen men är också ofta 
placerad på stolens armstöd på färjor av senare modell. Den är också ofta dubblerad på 
styrmannens plats. 

Placeringen av de huvudsakliga styrdonen varierar. Ibland är de placerade på en konsol mitt 
emellan kapten och styrman (se Figur 2). Tanken är att båda befälen ska komma åt styrdonen 
från sina respektive platser. Enligt HSC-koden3 måste viktiga instrument och reglage vara 
placerade så att de kan nås av båda vakthavarna. Om det inte går att lösa ska utrustningen 
dubbleras. Förmodligen har även priset på styrdonen en viss betydelse, dubblering av 
styrutrustning blir självklart dyrare. Konsekvensen med mittplacerade styrdon blir att de inte 
sitter riktigt bra till för någon av navigatörerna. Vid avgång och tilläggning händer det att den 
som styr blir tvungen att sitta på kanten av mittkonsolen för att nå båda styrdonen på ett 
komfortabelt sätt.  

Det förekommer också att styrdonen sitter mer eller 
mindre horisontellt på olika typer av podier framför 
kaptenen, eller också med varierande grad av lutning på 
instrumentpanelen framför kapten (se Figur 3). Lutningen 
kan medföra att man inte direkt ser om styrdonen står i 
neutralläge eller om det ligger kraft på vattenjetarna. För 
mer detaljerad information om olika styrdon och moder se 
även den kartläggning av förekommande styrdon i 
Skandinavien som gjorts av Malmberg & Andersson 
(2000).  

Backupsystem 
Skulle det ordinarie styrsystemet av någon anledning fallera finns ett reservsystem i en eller 
flera nivåer. Interaktion mellan den som styr och backupsystemet är ofta radikalt annorlunda 
jämfört med det ordinarie styrsystemet. Här måste man t.ex. styra kraft och skopor separat. 
Under intervjuer framkom det att man på ett rederi aldrig använde backupsystemet för att det 
var svårhanterligt och tidsödande att använda. En befälhavare sa att han snarare skulle kalla 
                                                 
3 I International Convention for the Safety of Li fe at Sea (SOLAS) som utfärdas av International Maritime 
Organization finns ett kapitel som gäller High Speed Craft, dvs. höghastighetsfartyg. 

Figur 3. Styrdon placerade på 
instrumentpanel framför föraren. 
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på hjälp från en bogserbåt än att använda backupsystemet. En annan befälhavare berättade att 
man försökte använda systemet någon gång när man gick för att fylla på bränsle och inte hade 
några passagerare. Backupsystemet testas dock under den årliga fartygsinspektionen.  

Radar 
Näst efter visuell utkik är radarsystemet navigatörens 
viktigaste hjälpmedel. Radarsystemen var snarlika på 
de flesta färjorna förutom variationer i skärmstorlek, 
displaykvalitet och inställningspaneler (se Figur 4). 
Besättningarna växlar oftast mellan två eller tre fasta 
inställningar, 0.75, 3.0, eller 5.0 Nm. Kapten har 
oftast sin radarskärm inställd på en kortare distans än 
förstestyrmannen som har mer framförhållning. 
Dagtid växlar man inte inställning så ofta, man kanske 
behåller 3.0 Nm, om inte sikten försämras.  

Besättningarna berättade att man bara använder 
radarns basfunktioner. Man utnyttjar inte radarn för 
att följa mål eller för att ställa in olika typer av 
larmfunktioner. Istället använder man sig av 
traditionella visuella metoder för att undvika 
kollision. Under intervjuerna framkom också att vissa 
nya radarskärmar har problem att visa små föremål på 
nära håll i mitten av skärmen. En radarutrustning med 
en minuts fördröjning som kortaste alternativ för det 
”spår” som rörliga föremål lämnar efter sig på 
skärmen orsakade också missnöje. Den tiden är 
alldeles för lång, skärmen fylls lätt med spår. Man 
anser att en betydligt kortare tid fungerar bättre,  
förslagsvis 15 sekunder.  

Electronic Chart Display System 
Elektroniska sjökortsdisplayer (ECDIS) förekommer på de flesta färjorna, fabrikaten och 
utformning av användargränssnitt varierar. Några bryggor hade nyligen kompletterats med 
ECDIS. Placeringen blir följaktligen beroende av var det finns ledigt utrymme, i regel till 
höger eller till vänster om kaptenen, inte direkt i synfältet (se Figur 5).  

Man använde inte denna utrustning i någon hög grad. Under intervjuer sa man att utrustningen 
säkert kunde vara bra att ha tillgång till i dimma och dåligt väder, men i övrigt litar man på sin 
egen förmåga att navigera utan ECDIS. Färjetrafiken är ju speciell såtillvida att man 
dagligdags kör samma rutt ett antal gånger och dessa befälhavare har seglat i farvattnen i 
många år. Detta medverkar förmodligen till att man inte anser sig ha behov av ECDIS i sitt 
dagliga arbete utan ser den mer som ett stöd under svåra väderförhållanden. 

Eftersom ingen aktivt använde ECDIS under vår fältstudie observerades följaktligen ingen 
plottning av mål eller överföring av mål mellan radar och ECDIS. 

Figur 4. Radarskärm med 
inställningsreglage i form av 
rullboll vred och knappar. 
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Figur 5. ECDIS placerad ti ll  vänster om kapten, ti ll  höger om kapten, och emellan kapten och styrman. 

Förstärkt mörkerseende 
I reguljär trafik efter mörkrets inbrott kräver Hong Kong Marine Department att färjorna är 
utrustade med speciell utrustning som förstärker mörkerseendet. Ett av rederierna hade fått 
dispens då man ansåg sig endast trafikera närområdet. 

Infrarött ljus sänds ut föröver från fördäck. På taket till styrhytten finns en kamera som fångar 
upp det reflekterade ljuset och omvandlar det till en videosignal som skickas vidare till en 
bildskärm. Synvinkeln för kameran är ca 20 grader horisontellt men den kan även panoreras 
något. Eftersom man är mest fokuserad på mötande/upphunnen trafik och skräp i vattnet anser 
man att denna vinkel räcker. Två skärmar finns på bryggan varav en är placerad vid 
befälhavaren. Ett antal olika fabrikat förekommer. 

Utrustningen ställer krav på ytterligare en person på bryggan som enbart övervakar denna 
display. Det rederi som vi följde under en kvällstur hade kringgått detta krav genom att 
förstemaskinisten hade ansvar för att helt koncentrera sig på denna skärm. Ett annat rederi 
hade planer på att lösa situationen på samma sätt. Den som bevakar mörkerseende-skärmen 
rapporterar eventuella objekt till befälhavaren. Befälhavaren konfirmerar varje objekt på ett 
relativt formaliserat sätt.  

Utrustningen är svåranvänd i hamnen i Hong Kong eftersom bakgrundsljuset från staden gör 
att skärmbilden lyses upp med ett ljusgrönt sken. När fartyget rullar i sjön växlar därför 
skärmbilden mellan att vara mörk respektive väldigt ljus. 

Trafik 
I Victoriahamnen i Hong Kong är trafiken mycket tät. Hong Kong Marine Department har 
märkt ut sex farleder för höghastighetsfartyg i hamnområdet. Allmänt är hastighets-
begränsningen 10 knop, men höghastighetsfärjorna har undantagits och är tillåtna att köra 15 
knop i farlederna, såvida inte sikten är nedsatt. En katamaranbesättning berättade att man har 
problem att hålla lägre hastighet än 15 knop i hamnen eftersom färjan rullar mycket i den 
gropiga sjön, vilket blir obehagligt för passagerarna. Höghastighetsfärjorna följer i stort sett 
farlederna men det förekommer mycket korsande trafik, speciellt vid färjeterminalerna. 
Färjorna har ett roterande orange ljus fäst på en kort mast, motsvarande det som 
utryckningsfordon har, enligt uppgift för att uppmärksamma omgivande trafik på att 
navigationsljus kan ge en felaktig bild av i vilken riktning farkosten färdas. 

Körstil 
Normalt sett liknar styruppgiften bilkörning uppgav en kapten, men trafiksituationen gör att 
man hela tiden måste vara på sin vakt. Små båtar, ofta utan navigationsljus, är ett orosmoment 
då en sådan farkost kan vara svår att upptäcka på radarskärmen. I praktiken betyder detta att 
färjorna ofta måste sakta ner till lägre hastighet än den tillåtna för att väja för andra färjor eller 
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mindre båtar. Situationer där höghastighetsfartyg kör om varandra förekommer också 
frekvent. Det finns inga uttalade regler för hur nära man får passera, besättningen på en färja 
berättade t.ex. om en incident då en annan färja passerat på mindre än 100 meters avstånd i 
hög fart (se Appendix 1). 

 

Figur 6. Macau färjeterminal i Hong Kong. I byggnaden på den yttre piren ligger Vessel Traffic Control 
Centre. Foto: Lo Kwok-wah. 

Alla färjeterminaler utom en är uppbyggda så att man lägger till vid en pir som ligger 
horisontellt mot kajen, och sedan backar ut ett stycke innan man kan svänga runt färjan när 
man lägger ut. Den avvikande terminalen har skyddade pirar parallellt med kajen, där färjorna 
kör rakt igenom terminalen, dvs. kör in till piren och sedan fortsätter ut på andra sidan i 
samma riktning som tidvattnet (se Figur 6). Den senare terminaltypen underlättar betydligt 
manövreringen vid tilläggning/avgång i det annars gropiga vattnet. 

Skräp i vattnet förekommer frekvent, det är allt från halvsjunkna stockar, till oljefat och t.o.m. 
containers. I hög fart och på öppet vatten håller man noga uppsikt på detta och gör 
undanmanövrer för sådant som kan orsaka skada på framdrivningen. Eftersom ett misstag kan 
vara ödesdigert, det kan ju vara ett halvsjunket större föremål, så gör man ofta 
undanmanövrer. Då och då får man skräp i vattenjetar och måste tillfälligt slå av på farten och 
göra manövrer för att rensa bort skräpet. Ett rederi uppgav att man har ungefär en skada i 
veckan som kräver insats av dykare. 

Crash stop 
Den höga farten på den här typen av färjor ställer helt andra krav på snabbstopp, s.k. crash 
stop, jämfört med konventionella färjor. På ett fartyg med vattenjetdrift innebär manövern att 
skoporna fälls ned bakom jetstrålarna när styrdonen dras helt bakåt. Farten avtar sedan tvärt 
när fören sjunker ned. I Hong Kong har alla färjor en dekal någonstans på bryggan med 
information om stoppsträcka/tid, och vändningsradie. Enligt uppgift varierar stoppsträckan 
mellan 1,5 och 5 båtlängder beroende på fartygskonstruktion. 
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Förhållningssätt till procedurer som ska utföras vid kritiska situationer skiljer sig mellan 
rederierna. Det visade sig också att kaptener inom samma rederi hade olika åsikter om det 
fanns en bestämd policy för hur situationen skulle hanteras. Det förekommer både att man 
anser att man ska göra en undanmanöver med bibehållen hastighet, och att man ska sakta ned 
och snabbstoppa om det visar sig nödvändigt.  Ett rederi hade en skriftlig instruktion 
beskrivande hur man undviker kollision med ett objekt genom undanmanöver vilken innehöll 
radie för giren och noggranna angivelser i meter och sekunder för hur nära föremålet dessa 
manövrer kunde genomföras.  

Inget befäl hade själv nödstoppat en färja i drift, inte heller den befälhavare som själv varit 
med om en kollision. Besättningarna delar uppfattningen att ett omedelbart nödstopp är 
skadligt för vattenjetaggregat och skopor. Nödstopp ska enligt flera av de intervjuade göras på 
ett ”mjukt” sätt genom att man först ställer styrdonen i neutralläge och kort därefter slår full 
back. En av de leverantörer som vi har haft kontakt med hävdar att detta är en felaktig 
föreställning, ett crash stop har inte sådana konsekvenser, trots att den motsatta uppfattningen 
verkar vara allmän. Vid ett rederi berättade man att man även vid den årliga 
fartygsinspektionen (som genomförs av Marine Department) gör ett nödstopp genom att först 
dra styrdonen till neutralläge, räkna till fem, och sedan dra styrdonen helt bakåt.  
Vid propellerdrift däremot finns det en orsak till att man utför handgreppet att gå från full fart 
framåt till full back med en kort paus i neutralläget, det ökar effektiviteten. Om man direkt 
slår över till full back spolas en mängd luft runt propellrarna och fartyget fortsätter framåt en 
stund innan man kan börja backa. 

Design av fartygsbryggor 
Sättet att förhålla sig till design av bryggor, dvs. utformning och placering av instrument, 
reglage, radarskärmar etc. skiljer sig mellan rederierna. Det förekommer att man är mycket 
medveten om ergonomi och vikten av att reglage är placerade så att de är lätta att nå. På ett 
rederi funderar man exempelvis över hur färg, ljussättning och storlek på bryggan påverkar 
besättningen, och om vindrutor ska luta inåt eller utåt (positiv eller negativ lutning) för att 
man ska undvika problem med reflexer. Dessa kan ställa till bekymmer av olika art. Nattetid 
kan det vara instrument och knappar som lyser med för starkt sken och bländar eller speglas i 
vindrutor, under dagen kan solljus göra det omöjligt att läsa av skärmbilder som radar eller 
elektroniskt sjökort. 

Det förekommer också att man i stort sett godtar det förslag till bryggdesign som 
fartygsleverantören lämnar, men har synpunkter på exempelvis hur stora utrymmen som 
behövs för passagerarnas baggage och hur dessa ska vara placerade för att underlätta snabb av 
och påstigning. 

Olika typer av trafik ställer olika krav på bryggan. Det framhölls att på en turistfärja, som 
kanske går en hel dag, är det viktigare att man har en perfekt utblick än att man ser en del av 
fören på färjan. Man har gott om tid att manövrera färjan när man väl lägger till. På en färja 
som däremot går i pendeltrafik och lägger till många gånger per dag är det viktigare att man 
ser en del av fören från bryggan, vilket underlättar uppfattningen om fartygets läge och rörelse 
i sidled, och därmed gör tilläggningen snabbare. I en tät trafikerad hamn är det också viktigt 
att ha 360 graders utblick från bryggan.  
En synpunkt som framfördes var att bryggan bara ska vara utrustad med den utrustning som är 
absolut nödvändig. På en basal nivå förlitar sig befälhavaren på visuell omvärldsinformation 
och fattar beslut enligt denna. När man lägger till bevakning av en radarskärm tar det lite 
längre tid att fatta samma beslut. Lägger man till bevakning av ytterligare en skärm för t.ex. 
ett elektroniskt sjökort tar beslutet ännu längre tid. En mindre uppsättning apparater, 
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handhavandeträning plus att navigatören kan lita på utrustningen, är några centrala faktorer 
med tanke på säkerhet. 
Enligt vad som kommit fram under intervjuer kostar det lika mycket att efter 
kontraktsskrivning bestämma att ett nytt instrument ska sättas in som att ta bort ett instrument 
som redan finns med på ritningarna. Frågor som rör bryggdesign måste komma in tidigt i 
beställningsprocessen för att vara rimliga att genomföra ur ekonomisk synpunkt, vilket gör att 
kraven på beställarkompetens blir höga. 

Vad vill befälhavare förändra? 
Inget av rederierna vi besökte engagerade användare, dvs. fartygsbefäl i det här fallet, i beslut 
kring bryggutformning. Endast ett av de befäl vi intervjuade hade blivit tillfrågad om 
synpunkter på placering av viss utrustning inför inköp av en ny katamaran. Nedan följer 
kortfattat några av de synpunkter på bryggutformning som framfördes under våra intervjuer. 

• Befälhavare vill gärna ha 360 graders utblick från styrhytten. 
• Storleken på styrhuset är viktig. Den måste förmodligen vara anpassad till färjans storlek 

och hur högt över vattnet den är placerad. Ett för brett styrhus gör att sikten åt sidorna blir 
inskränkt och kan medverka till sjösjuka.  

• Man föredrar att ha styrdon framför sig. De ska vara placerade horisontellt snarare än på 
en sluttande instrumentpanel för att undvika misstag i fråga om pådrag/neutralläge. 

• Styrdon får inte sitta för nära varandra eller vara tröga att manövrera. Backupsystem får 
inte sitta så nära styrdon att de blir svåra att komma åt. 

• Kommunikationsutrustning ska sitta centralt framför befälhavaren, gärna under radarn. 
Den används ofta när man har mycket på gång vid tilläggning/avgång. Man vill 
omedelbart se vem det är som försöker kontakta en. 

• Ofta saknas det utrymme vid kaptenens plats för att man ska kunna ha ett block till hands 
och skriva ner viktig information, t.ex. tiden för en incident. 

• Fönsterramarna på vindrutan är ofta för breda, leder till blinda sektorer för navigatören (se 
Figur 7). 

• Vindrutetorkarna fungerar ofta för dåligt. 
 

Olyckor och incidenter 
Utifrån tidigare olyckor och incidenter kan man dra slutsatser för design och konstruktion av 
framtida bryggor. Under våra tidigare fältstudier har frågor om självupplevda incidenter och 
sådana man hört talas om alltid funnits med, självklart inte för att lägga skulden på 
besättningsmedlemmar utan för att kunna dra nytta av informationen. Det visade sig vara 
svårare än vi tänkt oss att få svar på den sortens frågor i Hong Kong. Det beror förmodligen 
delvis på ett annat arbetsklimat och en annorlunda kultur. 

Vi har emellertid fått tillgång till några utredningar som gjorts av Hong Kong Marine 
Department. Faktorer som återkommer både i dessa utredningar och i utredningar som gjorts i 
Skandinavien är relaterade till handhavande av radarutrustning, navigering, och handhavande 
av styrdon. Se även Appendix I för några korta utdrag ur utredningar av olyckor i Hong Kong 
där höghastighetsfartyg varit inblandade. 
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Figur 7. Vindrutetorkare som fungerar dåligt och breda fönsterramar upplevs ibland som 
störningsmoment av besättningen. 

Sammanfattning 
• Styrdon ser olika ut och har olika funktion beroende på leverantör och version, varje 

fartygsbrygga är i princip unik. 
• Skillnaden i funktionalitet när det gäller ordinarie styrsystem och backupsystem är stor. 
• Radarsystem utnyttjas inte till fullo. 
• ECDIS används inte i någon större utsträckning. 
• Procedurer för nödsituationer varierar mellan olika rederier. 
• Befälhavare har ofta viktiga synpunkter på sin arbetsmiljö men blir sällan tillfrågade om 

dessa när ett nytt fartyg ska beställas. 

Diskussion 
Generellt sett är de tekniska systemen underutnyttjade. Det verkar rimligt att anta att befälen 
inte har tillräckligt med tid för att träna och lära sig mer om deras funktioner. Detta är ett 
förhållande som förmodligen inte kommer att ändras. En slutsats man kan dra av detta är att 
systemen måste bli mer intuitiva och enklare att handha. Möjlighet till träning på olika typer 
av undanmanövrer i simulatormiljö framstår också som en viktig fråga som inte kan lämnas 
enbart till enskilda rederiers godtycke. 

De tekniska systemen på bryggan levereras av ett antal olika leverantörer. Detta medför att det 
finns en bildskärm för radar, en annan för elektroniskt sjökort, en tredje för förstärkt 
mörkerseende, en eller flera skärmar som visar bilder från videokameror på farkosten osv. På 
nyare fartyg finns dessutom ofta bildskärmar som visar ytterligare information om läge, 
hastighet, krafter som påverkar fartyget, tillstånd hos tekniska system, navigationsvarningar 
osv. En uppgift som bör utforskas är vilken information som är nödvändig, hur denna 
information bäst presenteras, och hur långtgående det är möjligt att integrera olika typer av 
information för att undvika en ohanterlig mängd av bildskärmar. 
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Radarutrustning i synnerhet måste vara extremt enkel att hantera, detta är ju navigatörens 
viktigaste instrument. I krävande situationer när behovet är som störst finns inte tid till att 
fundera över hur man växlar mellan olika inställningar eller reducerar störningar och brus. 
Man bör även utforska möjligheter att överlagra integrerad information på vindrutor eller visir 
av den typ som används i militära system för att undvika att navigatören måste splittra sin 
uppmärksamhet mellan olika datorskärmar och verkligheten utanför farkosten. 

Styrsystem och backupsystem ser olika ut och fungerar på olika sätt beroende på vem som 
levererat systemen och naturligtvis också beroende på vilken generation de tillhör. Det finns 
goda exempel på leverantörer som har kommit en bit på väg när det gäller att t.ex. minimera 
antal olika styrlägen som krävs, men här finns mycket kvar att utforska, både i fråga om form 
och intuitiv funktionalitet. Det finns en klar potential för förbättring av styrdon. 
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Utdrag från några olycksrapporter 
Nedan följer några utdrag ur utredningar av olyckor och incidenter där höghastighetsfärjor 
varit inblandade, de flesta har genomförts av Hong Kong Marine Department. Skälet till att 
dessa utdrag finns med är inte att kritisera besättningsmedlemmar eller att skylla på den 
mänskliga faktorn som grund till olyckor. I stället kan utredningarna visa på var problem finns 
och vad man behöver förändra vid design av höghastighetsfartyg framöver. För att inte tillföra 
onödiga förvanskningar av utredningarna är utdragen på originalspråket. 

Collision, June 20, 1999, 02.52. 

Conclusions: 
Radar information provided by Chief Officer was found inadequate to present the size of the 
target. 

The navigation on the bridge was inadequate to monitor the traffic around. 

Officer should provide more accurate information to assist for navigation. 

Collision between jetfoil and wreck, May 2, 1998. ~12.00. 
The cause of the accident was due to the lack of adequate monitoring of the vessel’s position 
with a consequent unawareness of the vessel’s exact position after an alteration of course. 

Conclusions: 
The bridge team did not positively identify the position of the wreck nor did they positively 
monitor the progress of their vessel. As a result, when the Master saw the fishing boat, 
floating debris etc ahead on the passage he just altered course to starboard to avoid them. He 
did not realise that the vessel was approaching very close to a dangerous wreck. In the final 
alteration of course to avoid a wooden pallet, the vessel ran over the wreck. Contributing to 
the situation were (1) the bridge team’s inadequate experience with the route and (2) the 
superstructure of the wreck had been unknowingly cut down to the level of the sea at low tide. 

Collision between catamaran and vehicular ferry, April 15, 1997, 09.05. 

5. Conclusions 
5.6 The Chief Mate of the catamaran, although formally trained as a radar observer, was not 
in the wheelhouse to monitor the radar or keep a lookout in the area of restricted visibility. 
5.7 The Master of the catamaran had not undergone any formal radar training. The Master 
was not able to maintain a competent radar watch of the approaching echo of the vehicular 
ferry as he could not concentrate while he was engaged in steering the vessel at the same time. 
The Chief and Second Engineers who were in the wheelhouse before the collision were 
unable to assist in keeping a proper radar watch or perform any navigational duties. 
5.9 The Master of the catamaran did not reduce to a safe speed when navigating in restricted 
visibility as required by Rule 6 of the COLREGS nor he had taken sufficient action in 
alteration of course to starboard and had not further reduced the vessel’s speed upon 
observation of the echo of the vehicular ferry on the radar at a range of 2.5 nm. 
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5.10 The Master of the catamaran turned his vessel hard to starboard for 1 to 2 seconds and 
then back to port at the critical moment immediately before the collision. This port movement 
caused the port forward section of the catamaran to collide with the port bow of the vehicular 
ferry. The Master was thrown out of the seat during the impact. 

Collision between catamaran and warship 455, August 18, 1996, 17.13. 

Tw o of the conclusions from a preliminary inquiry: 
It is considered that the major factor contributing to the collision was the failure of the HSC to 
observe rule 5 of the COLREGS, which requires that “Every vessel shall at all times maintain 
a proper look-out by sight and hearing as well as by all available means appropriate in the 
prevailing circumstances and conditions so as to make a full appraisal of the situation and of 
the risk of collision”. The presence of the Sailor in the wheelhouse prior to the collision is 
considered to be a significant factor in contributing to the failure of Officers to keep a 
lookout. 

Rule 7(b) of the COLREGS requires that “Proper use shall be made of radar equipment if 
fitted and operational, including long-range scanning to obtain early warning of collision…”. 
In normal circumstances vessels in that the radar sets were not operated at a range higher than 
3.0 miles in the period leading up to the collision and that the clutter controls on the set being 
used by the Master were not properly utilised by him. This is considered to be a significant 
contributory factor is this casualty. 

(The warship was sighted probably at a distance between 2.7 and 5.0 cables. The Master of 
the HSC took action to avoid collision on sighting the other vessel by putting the combinator 
controls to the full astern position but this action was taken in insufficient time to avoid 
collision.) 

Collision between jetfoil and large floating pipeline towed by a tugboat, July 11, 
1993, 20.05. 

Short excerpt from conclusions: 
The bridge team of the jetfoil was unable to detect the pipelines being towed by the tug, or 
identify her as a towing vessel. Such pipelines become semi-submerged when towed and 
showed that the VAS is not sufficiently sensitive to them in rough sea conditions. 

The tugboat used floodlights to illuminate the semi-submerged pipes. These were not able to 
illuminate the pipe adequately for them to be seen by the officers on the jetfoil, neither did 
they comply with the light signals for attracting attention as prescribed by international 
regulations. On the contrary, the floodlight confused the officers. The Master mistook the tug 
to be a fishing vessel which are very common on this route and regularly use their flood lights 
even when they are underway and not engaged in fishing. 

Near miss incident between jetfoil and monohull HSC, May 7, 1993. 

Conclusions: 
Jetfoil crossed the bow of the HSC with less than 100 meters distance between them. 

According to the Master of the HSC, he saw the jetfoil fine on the starboard bow at a distance 
of about 200 meters. At this time there was another river trade ferry fine on his port bow and 
he saw the jetfoil land on her hull. The Master then altered course to starboard and reported to 
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have sounded one short blast on the whistle. The Master then saw the jetfoil increase his 
speed and was foil borne again. The jetfoil then crossed his vessel’s bow from port to 
starboard within 100 meters. The Master stopped the engine of the HSC when he saw the 
jetfoil speed up and was foil borne again. 

Collision between two monohull HSC, March 14, 1988. 

Conclusions: 
Fog restricted the visibility to about thirty feet. 

Both vessels were proceeding at an unsafe speed in the prevailing circumstances and 
conditions. 

Both Masters were not fully conversant with the operation and capabilities of the vessel in 
their charge. In particular they were not aware of procedures to achieve minimum speed or to 
execute an emergency stop. 

The Masters of both vessels had very little knowledge of the safe operations and use of radar, 
including its limitations. 

Lack of traffic routing or control of navigation for ferry vessels in the bay was a contributory 
factor. 

Incident, September 18, 1987. 
Throttles not synchronised when changing from common to separate mode. 
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