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Abstrakt  

Förtöjningsarbete är ett rutinarbete ombord på de flesta fartyg vid ankomster och 

avgångar men det är även sett som ett riskfyllt arbete med olyckor till följd. Syftet med 

det här examensarbetet är att undersöka varför det fortätter ske allvarliga olyckor i 

samband med förtöjning trots att det är ett rutinjobb. Genom att göra dokumentanalys 

av olycksfallsrapporter med hjälp av analysmodellen HFACS-MA har 24 

olycksfallsrapporter analyserats. Modellen är framtagen som en ram för mänskliga och 

organisatoriska orsaker och faktorer. Faktorerna från rapporterna placerades i fem olika 

nivåer. Resultatet av analysen visar att den största bidragande faktorn är 

förutsättningarna, i arbetet även kallat ”Preconditions”, för besättningarna. Bland annat 

förtöjningstrossar som varit i dåligt skick och därför brustit, vilket i vissa fall lett till 

dödsfall eller allvarliga skador. Resultatet visar också att faktorer som misstag och 

bristande uppmärksamhet har lett till allvarliga olyckor. För att se vad som reglerar 

förtöjningsarbetet undersöktes gällande regelverk och rekommendationer. Det 

konstaterades att som det är idag finns inte tillräckligt utförliga bestämmelser om hur ett 

säkert förtöjningsarbete ska gå till.   
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Abstract 
Mooring is an routine work onboard most vessels when arriving or departing a port but 

it is also considered a hazardous work task that have led to some very serious accidents. 

The purpose of this paper is to try to understand why these serious accidents continue to 

happen. 24 accident reports have been analysed using the HFACS-MA model. The 

model is developed as a framework for human and organisational causes and factors, 

where the causes and factors were placed in five different levels. The result shows that 

the largest contributing factor is the ”Preconditions”, especially considering the material 

such as mooring ropes that were in poor condition and therefore leading to failure and in 

some cases the rope parted and killed or seriously injured the crew member. The result 

also shows that human factors such as mistakes and lack of attention have caused 

serious accidents. Additionally this study examines the existing regulations and 

recommendations concerning mooring operations and it becomes clear that these are not 

thorough enough to ensure a safe working routine onboard. 
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Förord 
Att angöra en brygga, en komedi som många säkert har sett. I verkligheten är det tyvärr 

ingen komedi när ett fartyg förtöjs, förtöjningsarbetet ombord är ett riskfyllt arbete där 

även vi själva varit med om otäcka situationer. Därför tycker vi att det är väldigt viktigt 

att det uppmärksammas. Det har varit intressant att få göra det här arbetet och få större 

förståelse för vad som kan gå fel vid förtöjningsarbetet. Det här arbetet har nu äntligen 

kommit till sin slutpunkt med hjälp av Elins sökande efter referenser och 

bakgrundsfakta om olycksstatistik och Sofias analyser av olycksrapporterna samt 

sökandet efter svaret på varför det fortsätter hända allvarliga olyckor.  

 

Sofia Wikberg och Elin Wikström, 

Kalmar, Oktober 2016   
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Definitioner och förkortningar 

 
Backen - Förtöjningsplatsen som ligger förut på fartyget. 

HFACS-MA – En analysmetod som är framtagen för att utreda de mänskliga och organisatoriska 

faktorerna vid en olycka . 

Hiva - Ta hem/ spänna upp trossarna.     

IMO – International Maritime Organisation, IMO är ett FN organ vilket är sammankallande för alla 

världens sjöfartsnationer. I IMO antas konventioner, resolutioner och principer vilka styr hur sjöfarten ska 

fungera, viktiga konventioner är SOLAS, STCW och MARPOL. 

Insjö/ForeSea – Ett informationssystem om olyckor, tillbud och ”near misses” till sjöss. Insjö/ForeSea är 

en databas och erfarenhetsbank, uppbyggd av kritiska händelser och incidenter. Erfarenhetsbanken består 

av rapporter från rederiernas DP. Insjö/ForeSea drivs av ett helt fristående företag och det är frivilligt att 

delta för rederier.      

ISM – The International Safety Management Code, Säkerhetsstyrningssystem för sjöfarten. ISM syftar till 

att skapa en minimistandard för fartyg, rederier och managementbolag vad gäller det säkerhet och för 

motverkande av olyckor och miljöskador.  

Klys - Hål på sidorna av fartyget för att leda ut tross genom vid förtöjning. 

MBL - Minimum Breaking Load, den minsta kraften i Kn som en tross har gått sönder vid. 

Nock - En trumma på utsidan av ett förtöjningsspel. Används vid förtöjning för att ta hem eller släppa ut 

trossen. 

Pollare - Skrovfast par av kortare stänger som man lägger fast trossen på. 

Poopen - Förtöjningsplatsen akterut på fartyget. 

Slacka - Släppa ut trossen. 

SMS – Safety Management System, det system vilket skapats ombord i fartygen för att hantera ISMs 

krav. Systemet utgörs av ett antal manualer, där bland annat rutiner och arbetssätt finns beskrivna och 

förklarade.    

SOLAS – Safety of Life At Sea, grundläggande sjösäkerhetskonvention som sätter upp riktlinjer för hur 

fartyg ska vara utrustade för att anses sjösäkra och hur de ska vara konstruerade med avseende på bl.a. 

brandsäkerhet och livräddningsutrustning. Första SOLAS antogs 1914 och dagens SOLAS antogs 1974 

men revideras återkommande.    

STCW - The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 

Seafarers, en IMO konvention som styr utbildning, certifiering och vakthållning för sjöfarare. Antogs 

första gången 1978, reviderades 1995 och 2010.  
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SWL - Den högsta kraft det är tillåtet att belasta materialet med för ett säkert arbete.  

Snap back zone - Det område vid en förtöjningsplats där det finns risk att om en tross går av så snärtar 

den inom den vinkeln. 

UK P & I Club - Ett försäkringsbolag för fartyg som rederier knyter sig till.  
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1 Bakgrund 

Förtöjningsarbetet ombord på ett fartyg är riskfyllt; det är stora krafter som ska hanteras 

under tidspress (Davidsson, Gullvén, 2013). Det är under dessa förutsättningar extra 

viktigt att ha väl fungerande rutiner med kvalificerad och säkerhetsmedveten personal 

som har god kännedom om riskerna med dessa stora krafter.  

 

Flera allvarliga olyckor med personskador sker varje år, och tillbud sker så gott som 

dagligen. Detta tyder på att det finns allvarliga brister i säkerhetsrutinerna vid 

förtöjningsarbete. Vintern 2013 skadades en sjöman så allvarligt vid en tilläggning i 

svenska Husum då han blev träffad av en tross som gick av, att han senare avled. Enligt 

haverikommissionens rapport (2015) efter olyckan visade det sig att förtöjningstrossen, 

som var i mycket dåligt skick, var dragen över däck på ett sätt som gjorde att platsen för 

manövrering av spelen var en snap back zone, det vill säga att man vid all manövrering 

befann sig i farozonen. 

 

Statistik som United Kingdom Protection and Indemnity Club, i detta arbete förkortat 

UK P & I (2009), har sammanställt, visar att hela 14 procent av olyckor i samband med 

förtöjning har resulterat i dödsfall, utöver det resulterade 51 procent i allvarliga skador. 

För åren 2004–2009 finns 41 olyckor och 12 tillbud i samband med rent praktiskt 

förtöjningsarbete inrapporterade till Insjö, det inrapporteringssystem som används i 

Sverige för olyckor till sjöss. Av dessa 53 händelser kan 41 relateras till bristande 

rutiner. I olyckorna skadades totalt 19 personer (Insjö, 2014). En annan studie gjord av 

Danish Maritime Authority visar att det mellan 1997 och 2005 registrerades 273 

olyckor enbart på danska fartyg i samband med förtöjning (DMA, 2006). Statistiken 

visar på att förtöjningsarbete är ett riskfyllt arbetsmoment ombord. 

 

Begreppet risk används i många olika sammanhang och har inte sällan olika betydelse. 

Ofta nämns tre olika betydelser av begreppet risk som figurerar i skilda sammanhang: 

1. Sannolikheten för att en viss oönskad händelse ska inträffa. 

2. Konsekvensen av en viss oönskad händelse. 

3. En sammanvägning av ovanstående sannolikhet och konsekvens. 

(Davidsson, Lindgren & Mett, 1997). 
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Nationalencyklopedin definierar begreppet säker som någonting som ”inte medför eller 

innebär någon fara”, vilket är svårt att uppnå då det ofta är flera faktorer som spelar in 

och ingenting kan antas vara helt riskfritt. Säkerhetsarbete kan då tydas som ett arbete 

för att motverka fara. 

 

Säkerhetskultur är ett samlingsbegrepp som innefattar flera delar. Enligt 

Transportstyrelsen (2016) innefattar en säkerhetskultur till sjöss följande delar: 

rapporterande kultur, rättvis kultur, lärande kultur, säkerhetsengagemang, 

kommunikation, resurser/förutsättningar/kompetens samt systematiskt säkerhetsarbete. 

Alla dessa delar är viktiga för att främja säkerheten ombord. Det som reglerar sjöfarten 

och dess fartyg med besättningar är IMO, International Maritime Organisation, ett FN-

organ som jobbar internationellt med hela världens sjöfartsnationer. IMO beslutar om 

de konventioner, resolutioner och principer som styr hur sjöfarten fungerar. En viktig 

konvention är SOLAS, Safety of Life At Sea, som behandlar hur fartyg ska vara 

utrustade för att kunna anses som sjösäkra och hur de ska vara konstruerade ur 

brandsäkerhets- och livräddningssynpunkt. SOLAS innehåller ett antal olika kapitel 

som vart och ett anger de minimikrav som gäller, med avseende på olika 

sjösäkerhetsaspekter. Genom SOLAS görs ISM-koden, International Safety 

Management, obligatorisk för fartyg och rederier. Målet med ISM-koden är att 

garantera säkerheten till sjöss, förhindra att människor skadas eller omkommer samt att 

förhindra skador på miljön, i synnerhet den marina miljön och på egendom. ISM-koden 

syftar till att skapa en slags minimistandard för säkerhet vad gäller fartyg, rederier och 

managementbolag. Konventionen som reglerar utbildningar och dess minimistandard är 

STCW, Standards of Training certification and watchkeeping for Seafarers. 

 

1.1 Problematisering 

Fartyg har i alla tider förtöjt, det är alltså inget nyuppfunnet arbetsmoment även om 

material och förtöjningsarrangemang har utvecklats under åren. Nu finns det 

automatiska förtöjningspel till hjälp och det därmed används mindre mankraft. UK P & 

I (2009) har statistik på allvarliga förtöjningsolyckor sedan 1987, bidrar inte olyckorna 

med tillräcklig lärdom av det som skett eftersom det än idag rapporteras in olyckor och 

tillbud? Betyder det också att det proaktiva arbetet med att förhindra olyckor i samband 

med förtöjning genom lagar och regler inte är tillräckligt? 
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Inom sjöfarten finns en tendens att göra åtgärder först efteråt och att lära från tidigare 

misstag istället för att arbeta proaktivt och försöka förutse vad som kan gå fel och på så 

sätt eliminera eller minska risken för att det ska hända (AMSA, 2015). Olyckor känns 

plötsliga och kanske oförutsedda när de händer. Olycksutredningar visar dock på att det 

i nästan varje fall fanns små fel och brister i systemet som var synliga redan innan 

olyckan inträffade. Även fast det är viktigt att studera och lära från tidigare olyckor så 

kan det aldrig gottgöra för de liv som förlorats i samband med olycka. Därför måste det 

börja med ett proaktivt arbete, där de förtöjningar som ger intryck av att vara säkra 

analyseras. Då ställs frågan, varför hade vi inte en olycka idag? Det är på det här sättet 

så kallade High Reliability Organizations förbättrar sin verksamhet, flygledning och 

kärnkraftsindustrin är bra exempel på High Reliability Organizations. De arbetar 

proaktivt, de väntar alltså inte på att en olycka ska hända innan de gör åtgärder (AMSA, 

2015).   

  

2 Syfte 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka varför det fortsätter att ske allvarliga 

olyckor i samband med förtöjningsarbete.  

– Vilka är riskmomenten vid förtöjningsarbeten enligt olycksrapporter och vilka är de 

bidragande orsakerna? 

– Vad görs för att reglera säkerheten vid förtöjning, vilka lagar och rekommendationer 

gäller? Vad görs för att förbättra säkerheten för besättningarna? 

 

2.1 Avgränsning 

Det här arbetet kommer behandla de olyckor och tillbud som sker i samband med 

förtöjningsarbete där personskada är en följd. Skador på miljö eller egendom kommer 

inte behandlas. Detta för att få en så tydlig bild som möjligt av de bidragande orsakerna 

till riskmomenten för individen.  

 

3 Metod 

Först söktes tidigare studier på ämnet, först via DiVA, sedan utökades sökningarna och 

en dansk studie hittades i ämnet via Google scholar från sökorden ”mooring+accident”. 

För att förstå uppbyggnaden av analyser av olycksfallsrapporter söktes tidigare studier 

där olyckor ombord på fartyg analyseras. Genom sökningar på DiVA med sökorden 
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”analys+olyckor+fartyg” hittades två studier gjorda på Sjöfartshögskolan. En av 

studierna hade använt sig av analysmetoden MFACS-MA. Vid vidare läsning om denna 

metod som Chen med flera (2013) beskriver utförligt beslöts det att den skulle användas 

i arbetet för att analysera olycksrapporterna. Den valdes eftersom det är en kvalitativ 

analysmetod då varje rapport analyseras utifrån just den olyckshändelsen. Ytterligare en 

fördel med att använda HFACS-MA är att den uppfyller IMO:s (2000) riktlinjer för att 

klassificera faktorerna för att utreda och analysera sjöolyckor och tillbud. 

 

För att hitta lämpliga olycksfallsrapporter användes EMSAs (European Maritime Safety 

Agency) hemsida där länkar till deras medlemsländers utredande myndigheter finns. 

Alla medlemsländers rapportdatabaser söktes igenom, i de fall det gick att söka i deras 

respektive databaser användes ordet ”mooring” för att få fram relevanta rapporter. I 

andra fall gick det inte att söka och då lästes varje rapports sammanfattning igenom och 

de som handlade om förtöjning sparades för att analyseras senare. Metoden HFACS-

MA ger en strukturerad ram för insamling av det bevismaterial som kan identifiera 

mänskliga och organisatoriska faktorer och om fastställande av orsakssamband mellan 

dessa. HFACS-MA består av fem nivåer och de är ”External Factors”, ”Organisational 

Influences”, ”Preconditions”, ”Unsafe Supervision” och ”Unsafe Acts”, sammanlagt 

innehåller dessa nivåer totalt 21 kategorier. I dessa kategorier placerades sedan de 

orsaker och faktorer som framkom i rapporterna.  

 

För att kunna få svar på frågan om varför det fortsätter ske olyckor är det intressant att 

se vad det är som reglerar förtöjningsarbete, detta är den andra frågeställningen. 

Material samlades genom en litteratursökning med början i SOLAS då den gäller alla 

fartyg. Efter vidare sökning hittades IMO MSC 1175 där det finns riktlinjer för 

förtöjningsanordningar. I olycksrapporterna hänvisade utredarna till dels ISM krav men 

också andra publikationer som COSWP (Code Of Safe Working Practise for merchant 

seamen), Seahealth DK, OIMFC (Oil Companys International Marine Forum) och vissa 

nationella rekommendationer som ändå hade haft COSWP och OIMFC som källor. När 

det gällde de nationella rekommendationerna som finns för Sverige gjordes separata 

sökningar på vad Transportstyrelsen och Sjöfartsverket har publicerat om förtöjning och 

eventuella risker. Sökningar gjordes på ordet ”förtöjning*” på respektive hemsida. 
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3.1 Urval 

För att kunna göra så utförliga analyser som möjligt valdes endast olycksrapporter 

skrivna av myndigheter, den här informationen hämtades från internet.  EMSA listar 

alla medlemsländers utredningsorgan och därifrån hämtades olycksfallsrapporterna. De 

fartyg som behandlas i rapporterna skrivna av de olika ländernas utredningsorgan är 

antingen fartyg med europeisk flagg eller så har olyckan skett på ett icke europeiskt 

fartyg men i en europeisk hamn. För att det skulle vara möjligt att analysera rapporterna 

skulle de vara skrivna på svenska eller engelska. Enbart de rapporter som behandlade 

olycksfall för besättning ombord på fartyget i samband med förtöjning togs med i 

analysen.  

 

4 Tidigare studier 

Vid sökning av svenska arbeten om risker vid förtöjningsarbete hittades examensarbetet 

som behandlar alternativa förtöjningar (Davidsson och Gullvén, 2013), där nämns 

riskerna med förtöjningsarbete och de visar på att olycksstatistiken för förtöjningsarbete 

är hög. Studien genomfördes med hjälp av intervjuer av representanter för svenska 

hamnar på hur hamnarna ställer sig till alternativ till konventionell förtöjning, bland 

annat för att minska det farliga arbetet med trossar både för besättningarna och för de 

som arbetar med förtöjning på kajen. Resultatet visade dock på att kostnaden var för 

hög för hamnarna att investera i något relativt oprövat system.  

 

Det finns en dansk studie gjord av Hansen, Nielsen och Frydenberg (2002). Den studien 

tar bland annat upp olycksfall vid förtöjning genom att undersöka frekvens, 

omständigheter och orsaker till arbetsrelaterade olyckor ombord på handelsfartyg. Syftet 

med studien var att dels identifiera riskfaktorer för olyckor med fokus på fartyg och 

arbetsmoment, vistelsen ombord, nationalitet, ålder samt påverkan av förändring av 

fartyg mellan två anställningsperioder. Men även att identifiera farliga arbetssituationer 

ombord där det är möjligt att sätta in förebyggande åtgärder. I studien samlade de in 

information om arbetsolyckor ombord på danska fartyg från 1993 fram till 1997. De 

kommer bland annat fram till att risken för att en olycka sker i arbetet minskar om det är 

en återkommande besättning och att det är viktigt att införa rutiner ombord för att öka 

säkerhetskulturen, dels genom träning av besättningen men även att rutinerna för att 

rapportera tillbud ska bli bättre och mer frekvent. Det är viktigt att tillbud rapporteras 
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eftersom de underliggande faktorerna är samma faktorer som för olyckor. Enligt Frank 

Bird (Mittal, 2006) går det ett stort antal tillbud på varje allvarlig olycka, med det menas 

att de underliggande faktorer som gör en händelse till ett tillbud är samma som gör det 

till en olycka. Denna teori, den så kallade isbergsmetaforen, baseras på en studie gjord 

av Bird 1969 då över 1,7 miljoner rapporter inom en rad olika branscher i flera länder 

undersöktes. Rapporteras ett tillbud och åtgärder görs för att minska risken för att det 

ska ske igen så minskas även risken att en olycka sker. Det är konstaterat att 

rapporteringen av tillbud inom sjöfarten är låg, mellan 2011 och 2015 rapporterades 77 

stycken tillbud i Sverige, vilket i genomsnitt är under 20 stycken per år 

(Transportstyrelsen, 2016).  

 

De bidragande faktorerna i många olyckor ombord på fartyg är till stor del mänskliga 

faktorer, detta har uppdagats i flera studier om olyckor ombord. Rothblum (2000) 

samlade olycksrapporter och undersökte de olika faktorerna till olyckor; trötthet, 

otillräcklig kommunikation, otillräcklig teknisk kunskap, otillräcklig kunskap om 

fartygets system, undermålig konstruktion av automatik ombord, felaktiga standarder 

och policys, dåligt underhåll och riskfylld miljö. Studiens resultat visar på att den 

mänskliga faktorn bidrar i 75 till 96 procent av olycksfallen och de kommer fram till att 

förebyggande av mänskliga fel är av avgörande betydelse om antalet och allvarligheten i 

olyckorna ska minska. Många olika typer av mänskliga fel beskrevs, varav de flesta 

visades inte vara "fel" av besättningsmannen. Det är snarare så att de flesta av dessa fel 

tenderar att uppstå till följd av tekniska, arbetsmiljö- och organisatoriska faktorer som 

inte tar tillräcklig hänsyn till de förmågor och begränsningar de människor som måste 

interagera med dem har.  

 

I en studie gjord på universitetet i Aberdeen av Hetherington, Flin och Mears (2006) 

behandlas också faktorerna till olyckorna ombord. De sammanställde faktorer från flera 

andra studier gjorda på detta område och såg då att de största mänskliga faktorerna var 

trötthet, situationsmedvetenhet, kommunikation, beslutsfattande, lagarbete, hälsa och 

stress. De kommer fram till att dessa enskilda faktorer kan vara bidragande orsaker i 

olika orsakssamband, men att säkerhetskulturen ombord också till stor del kommer att 

påverka huruvida en enskild besättningsman kommer agera säkert eller inte.  
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En studie som behandlar säkerhetskulturen ombord är avhandlingen Säkerhetskultur i 

Östersjöfart, Hjorth (2012). Hjorth var ombord i flera fartyg som gick i Östersjöfart för 

att samla sitt underlag för att analysera säkerhetskulturen och syftet med arbetet var att 

undersöka om det gick att definiera en säkerhetskultur. Enligt hans resultat så går det att 

definiera. I arbetet nämns på flera ställen att tanken och syftet med ISM inte uppnås 

ombord i den utsträckning det bör, enligt Hjorth måste det börja med att hela branschen 

och sektorn arbetar proaktivt för att utveckla hela sjöfartens säkerhetskultur för att det 

ska nå ända ner till fartygen och dess besättningar. Vid undersökningen av 

säkerhetskulturen ombord nämns särskilt uttrycket fatigue, vilket kan tolkas som 

utmattning eller trötthet. Det är ingen överraskning att detta ord dyker upp i samband 

med sjöfart. Sjöfarten är den enda bransch i världen där reglerar vilotiden istället för 

arbetstiden. Detta innebär att det alltid finns en minsta vilotidsgräns per dygn, men 

ingen lägsta arbetstidsgräns så länge vilotiden uppnås.  

 

Fenomenet fatigue är inget nytt inom sjöfarten, tvärtom har det rapporterats sedan lång 

tid tillbaka. Trots detta dröjde det fram till 1989 innan första olycksrapporten nämnde 

fatigue som en av anledningarna till att olyckan faktiskt hände. En undersökning av 

skiftarbeten har visat på tre trender; högre risk för olyckor vid nattarbete, risken för en 

olycka ökar vid upprepat skiftarbete på natten samt att risken för en olycka ökar 

markant om arbetstiden överstiger åtta timmar under en 24-timmarsperiod, Folkard, 

Lombardi och Tucker (2005). Största antalet arbetstimmar får inte överstiga 14 timmar 

under någon 24-timmarsperiod, vilket innebär att 10 timmar borde bli vilotid. Men med 

ett vaktsystem äts timmarna snabbt upp och den faktiska vilotiden kan bli markant 

mindre.  

  

4.1 Teori 

Det som reglerar förtöjning ombord i SOLAS (2014) är regel II-1/3-8, den hänvisar till 

MSC/ Circ1175 (2005) som är riktlinjer för förtöjning och bogseringsarrangemang. Det 

är riktlinjer som har med konstruktion att göra, som t.ex. SWL på förtöjnings utrustning, 

MBL för trossar och vilket antal det ska vara ombord beroende på storlek av fartyg. 

Kapitel IX - Management for the Safe Operation of Ships i SOLAS har indirekt med 

förtöjningsarbete att göra. Genom detta kapitel görs ISM-koden (2010) obligatorisk för 

både rederier och fartyg. ISM-koden gäller för alla fartyg som omfattas av SOLAS. 

Målet med ISM-koden är att garantera säkerheten till sjöss, förhindra att människor 
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skadas eller omkommer samt att förhindra skador på miljön, i synnerhet den marina 

miljön, och på egendom. ISM-koden syftar till att skapa en slags minimistandard för 

säkerhet vad det gäller fartyg, rederier och managementbolag.  

 

Ett system som är skapat för att hantera IMO:s krav ombord på fartygen är Safety 

Management System, förkortat SMS, som finns på alla handelsfartyg. Det är en manual 

som beskriver hur besättningen praktiskt ska handla i olika situationer ombord på 

fartygen. Kapitel 10 i ISM-koden anger kraven på inspektion och underhåll ombord. 

Kraven är att inspektioner genomförs med lämpliga mellanrum, att eventuella fel, 

brister och orsaken till dessa rapporteras, att lämpliga korrigerande åtgärder vidtas och 

att allt detta blir dokumenterat. Kapitel 10 § 3 anger att rederiet bör identifiera 

utrustning och tekniska system som vid plötsliga operativa fel kan resultera i farliga 

situationer. Fartygets SMS bör föreskriva särskilda åtgärder som syftar till att främja 

tillförlitligheten hos sådan utrustning eller system. Dessa åtgärder bör inbegripa 

regelbundna tester av utrustning som är i stand-by och tekniska system som inte är i 

kontinuerlig användning. Manualen ska fungera som en instruktionsbok och säkerställa 

att besättningen ombord utför arbetsuppgifter på ett säkert sätt. I manualen finns 

checklistor för olika arbeten ombord. Checklistor är användbara eftersom de är en del av 

en rutin; genom att checka av moment på checklistan fås ett kvitto på att de är utförda. 

De är också en hjälp för att kompensera för människans begränsade minne och 

uppmärksamhet. Det är inte bara i ISM det står att arbetsgivaren ska verka för att 

förebygga tillbud genom att göra proaktiva åtgärder som exempelvis riskbedömningar 

och att tillbud alltid ska dokumenteras, detta står även i Arbetsmiljöverkets föreskrift 

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (2001). 

  

I Sverige har Sjöfartsverket med stöd av Fartygssäkerhetsförordningen och 

Arbetsmiljöförordningen skapat Sjöfs 2005:25, Sjöfartsverkets föreskrifter och 

allmänna råd om skyddsanordningar och skyddsåtgärder på fartyg. I kapitel 15 av denna 

föreskrift behandlas förtöjningsanordningar. Där finns riktlinjer och allmänna råd för 

förtöjningsarrangemang och arbete. Föreskrifter är rättsregler som är bindande för 

myndigheter och enskilda (Transportstyrelsen). Allmänna råd ses som 

rekommendationer om hur en författning bör tillämpas i olika hänseenden 

(Transportstyrelsen). 
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COSWP, Code Of Safe Working Practise for merchant seamen (2015) är tvingande för 

fartyg med Brittisk flagg. I kapitel 26 förklaras riskerna med förtöjningsarbete och vad 

som är goda rutiner för att öka säkerheten för besättningen när de arbetar med 

förtöjning. Bland annat nämns att hela förtöjningsplatsen ska anses vara en potentiell 

snap back zone och att området ska märkas upp så att besättningen blir medveten om 

det farliga området. Dessutom nämns hur viktigt det är att förtöjningsutrustningen 

kontrolleras med jämna mellanrum och alltid före användning så att pollare, 

förtöjningsspel och trossar är i gott skick för att användas. 

 

Seahealth DK (2013) har publicerat “Mooring - Do it safely”, en guide framtagen av 

Danish Maritime Association och Danish Shipowner’s Association. Den riktar sig 

främst till de som är ansvariga för det säkra arbetet ombord med andra ord främst 

befälen ombord men är användbar även för manskap att lära från. Här nämns risker med 

förtöjning och exempel på olyckor och tillbud som skett. Förslag på hur en säker 

förtöjning ska gå till och vilka verktyg som kan användas för att främja 

säkerhetskulturen ombord.  

 

OCIMF, Oil Companys International Marine Forum är riktlinjer som tankfartyg ska 

följa men en del av dem är också applicerabara på andra fartygstyper. I deras 

publicerade Mooring Equipment Guidelines (2008) och Effective Mooring (2010)  finns 

utförliga beskrivningar av till exempel inspektion av förtöjningsutrustning, olika 

material på tross samt bromstest av förtöjningsspel. De behandlar också de risker som 

finns och förslag på hur ett säkert förtöjningsarbete kan gå till. 

 

MCA, Marine Coastguard Agency. De har publicerat rekommendationer så kallade 

Marine Guidance Notes, MGN 308 (2005) riktar sig till alla skeppsbyggare, reparatörer, 

ägare, operatörer, befälhavare, befäl och besättning på handelsfartyg, yachter och 

fiskefartyg. De rekommendationerna täcker det som har med bogsering och förtöjning 

att göra. Konstruktionsmässigt och handhavande av utrustning och även arbetet på 

förtöjningsplatser.  
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5 Analysresultat 

I de här analyserna behandlas bara de rena fakta som finns i rapporterna. När 

rapporterna analyserades drogs inga egna slutsatser om vad som orsakade olyckan. 24  

olycksfallsrapporter analyserades, i 13 av dessa fall avled besättningsmannen till följd 

av sina skador. I de övriga rapporterna är det allvarliga skador som fått amputation eller 

andra bestående men till följd men också mindre allvarliga med arm och fotfrakturer. 

Nedan visas först en övergripande bild av fördelningen mellan de nivåer som ingår i 

MFACS-MA, sedan följer fördelningen mellan kategorierna i varje enskild nivå.  

 

 

 Figur 1. Cirkeldiagram över HFACS-MA nivåerna 

Genom att använda HFACS-MA metoden kunde de bidragande faktorerna placeras i 

olika fack. Det här är den procentuella fördelningen av de 5 olika nivåerna. Största 

delen är ”Preconditions” med 40 procent av de bidragande faktorerna, sen kommer 

”Unsafe Acts” och ”Unsafe Supervision” med 29 respektive 24 procent av faktorerna. 

De minst bidragande är ”External Factors” med fem procent och ”Organisational 

Influences” med de återstående 3 procenten. 
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Figur 2 Stapeldiagram för kategorifördelning inom "Preconditions" 

Den största av de fem nivåerna var ”Preconditions” med 40 procent, där underkategorin 

”Hardware” med 16 procent av de totala faktorerna var den största, den täcker själva 

utrustningen på arbetsplatsen. I elva av fallen var det trossar som brast, sex av dessa fall 

hade en dödlig utgång.  I underkategorin ”Software” hamnar sådant som har med 

skrivna dokument att göra, till exempel att det inte fanns några skrivna rutiner eller att 

de som fanns var felaktiga. ”Physical Environment” är till exempel väderpåverkan som 

leder till att förutsättningen för besättningen ändras, att det till exempel är hård vind och 

den säkra förtöjningsrutinen frångås. ”Liveware” är faktorer som har med 

kommunikation att göra, bristfällig kommunikation som leder till missförstånd eller 

utebliven kommunikation då information inte når fram till de som berörs. ”Condition of 

Operator” är de faktorer som kan härledas till besättningsmannens status både psykiskt 

och fysiskt, som i ett fall där en styrman antas varit påverkad av sin medicin när han 

utförde sitt arbete. ”Technological Environment” är miljön runt omkring, till exempel 

hamnar och kajers utformning. 

 

 

Figur 3 Stapeldiagram för kategorifördelning inom "Unsafe Actions" 
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Den näst största nivån var ”Unsafe Acts”, under kategorin ”Skill-Based Errors” 

hamnade de faktorer där det var misstag eller ouppmärksamhet av besättningen som 

bidrog till olyckan. ”Knowledge-Based Misstakes” var misstag som skedde på grund av 

okunskap om risken men också misstag som skedde på grund av otillräcklig 

problemlösningsförmåga. ”Rule-Based Errors” är fall där något har tolkats fel. ”Routine 

Violations” är felaktiga handlingar som görs på rutin, så att rutinen ändras från det 

ursprungliga utan någon officiell ändring i de rutiner som är beskrivna ombord. I två fall 

bidrog faktorer som hamnade under ”Exceptional Violations”; besättningsmannen 

gjorde något som han var medveten om inte var säkert men gjorde ändå för att få arbetet 

utfört snabbare. I ett fall lossade en besättningsman bromsen till ett mycket tight 

förspring utan att först koppla in förtöjningsspelet, det var ett mycket allvarligt avsteg 

från rutinen som också ledde till hans död. 

 

 

Figur 4 Stapeldiagram för kategorifördelning inom "Unsafe Supervision" 

Även den andra direkt mänskliga faktorn, ” Unsafe Supervison”, var nästan lika 

bidragande som ”Unsafe Acts”. Här placerades de faktorer som hade att göra med 

riskbedömning, säkert arbete och ledarskap. I kategorin ”Inadequate Supervision” 

hamnade faktorer som handlade om brister hos den ansvariga för förtöjningsarbetet, att 

denne inte behöll sin position som övervakare utan hjälpte till med själva 

förtöjningsarbetet och därmed förlorade den översyn denne ska ha under arbetet, och 

var inte medveten om riskerna som uppstod.  Planerat olämpligt arbete (här ”Planned 

Inappropriate Operation”) var också en del i ”Unsafe Supervison”, med detta menas de 

fall där de externa förhållandena som väder, vind och utformning av kaj inte togs i 

beaktande av befälhavaren som gav order om att förtöja trots att förhållandena inte var 

säkra. Den faktorn som hamnade under ”Supervisory Violations” handlade om att de 

regler och rekommendationer som var i bruk ombord inte följdes. Ingen faktor hamnade 

i kategorin ” Failure to Correct Known Problem”. 
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Figur 5 Stapeldiagram för kategorifördelning inom "External Factors" 

Utredningarna kom fram till att det bara var ett fåtal faktorer som hamnade under 

’External Factors’ och vad som regleras av IMO och flaggstaterna. Under ”Legislation 

Gaps” hamnade faktorer som påverkades av avsaknad av lagstiftning inom området. I 

ett fall hade utredarna önskat att det fanns med en punkt vid till exempel Port State 

inspektioner som la vikt vid hantering av förtöjningsgods och förtöjningsarbetets 

rutiner. ’Design Flaws’ behandlar själva utformningen av arbetsplatsen, i vissa fall var 

förtöjningsarrangemanget utformat på ett sätt som gjorde att risker uppstod i området 

där besättningen var tvungen att befinna sig för att sköta sitt arbete med förtöjningen. 

 

 

Figur 6 Stapeldiagram för kategorifördelning inom "Organisational Influences" 

I några olycksrapporter fanns det faktorer som hamnade i ”Organisational Process” som 

ligger under kategorin ”Organisational Influences”. Det var faktorer som handlade om 

att rederierna brustit i uppföljning av att riskanalyser och riskbedömningar görs ombord 

och hur rutinerna är framtagna. Även brister i internrevisioner där de har misslyckats att 

följa upp om fartygen använder sig av gällande rekommendationer. Ingen faktor 

hamnade under kategorierna ”Resource Management” och ”Organisational Climate”.  
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6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med det här arbetet var att söka anledningen till varför det fortsätter hända 

allvarliga olyckor i samband med förtöjning. Syftet bröts ned i de två frågeställningarna 

-Vilka är riskmomenten vid förtöjningsarbeten enligt olycksrapporter och vilka är de 

bidragande orsakerna? 

– Vad görs för att reglera säkerheten vid förtöjning, vilka lagar och rekommendationer 

gäller? Vad görs för att förbättra säkerheten för besättningarna? 

 

Med hjälp av analyser av olycksrapporter kan de främsta faktorerna som lett till en 

olycka utrönas. Den största delen av faktorerna hamnade i facket ”Preconditions” som 

på svenska kan översättas till förutsättningar. I ”Preconditions” var den största 

underkategorin ”Hardware” som på svenska kan översättas till arbetsplatsens 

hjälpmedel; verktyg, maskiner och annat material som används i arbetet. I det här 

examensarbetet gäller det då framförallt förtöjningstrossar och förtöjningsspel. I elva av 

olycksfallen brast förtöjningstrossen, vilket i sex av dessa olyckor ledde till att en 

besättningsmedlem avled av skadorna. Det visar alltså på ett liknande resultat som UK 

P&I (2009) fått fram i sin analys där 53 procent av olyckorna orsakades av att 

förtöjningstrossen brast. Samtidigt nämns det i flera undersökningar att den största 

orsaken till olyckor är att besättningsmannen stod i en snap back zone (seahealth 2010). 

Enligt den senaste versionen av COSWP (2015) där hela förtöjningsområdet ska anses 

vara ett potentiellt snap back område, vad ska de då anse som orsak? Att 

besättningsmedlemmen var med och förtöjde? Det var en bidragande orsak, som 

resultatet visar på i kategorin ”Unsafe Acts” men det borde också sägas att det var en 

förtöjningstross som brast på grund utav att den troligen var undermålig. I fyra av de 

elva utredningarna har förtöjningstrossarna skickats på analys till ett oberoende 

testföretag för att se vilket skick de var i och hur stor del det var i olyckan. Vid alla 

tillfällen har förtöjningstrossarnas minsta brottsstyrka (MBL) varit kraftigt reducerade, i 

det värsta fallet hade förtöjningstrossens MBL minskat med hela 88 procent, från en 

styrka på 770 kN till 94,2 kN. Enligt P & I’s undersökning (2016) så var 

förtöjningstrossar och vajer ombord på de undersökta fartygen i utmärkt eller bra skick, 

alltså var bara ett fåtal i dåligt skick. Den slutsats som följer här är då att risken för att 

en olycka ökar avsevärt om förtöjningstrossar och vajer är i dåligt skick.  
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När det gäller annan vital utrustning ombord finns det regler för hur detta ska 

kontrolleras, det vill säga hur ofta och tillvägagångssätt. Men för förtöjningstrossar, som 

är en stor del i en förtöjning, ett arbete som sker ofta och som anses vara ett riskfyllt 

arbete finns bara vaga regler från IMO. ISM-koden (2010) anger tydligt att ett fartygs 

SMS bör omfatta rutiner för att identifiera utrustning som kan orsaka en farlig situation 

vid plötsliga operativa fel. Det anges också att SMS:en bör föreskriva särskilda åtgärder 

som syftar till att främja tillförlitligheten hos sådan utrustning. Fartygets 

förtöjningstrossar är utan tvekan sådan utrustning, och MAIB (2004) anser att de bör ha 

regelbunden och återkommande inspektion och underhåll. Detta skulle kunna uppnås 

genom att inkludera förtöjningstrossarna i fartygets planerade underhållssystem. I den 

för tankfartyg gällande publikationen Mooring Equipment Guidelines 3rd ed även 

kallad MEG 3 (2008), finns utförliga beskrivningar om olika förtöjningstrossars 

material och hur de ska kontrolleras samt riskerna med de olika typerna av material och 

dess egenskaper. Om en sådan publikation skulle bli ett krav att följa skulle det kunna 

bidra till en säkrare arbetsplats då risken att förtöjningstrossen brister minskar eftersom 

undermåliga trossar upptäcks och kasseras i tid. 

  

Avsnittet som behandlar trossar i SOLAS (2014) nämner bara antalet trossar och vilken 

brottstyrka dessa minst ska ha. Allt beror på hur reglerna tolkas, på ett sätt kan de tolkas 

som att ja, de ska alltid ha minst en brottstyrka på XX kN, men å andra sidan minskar 

en tross brottstyrka redan efter första användningen. Det är självklart en omöjlighet att 

inför varje förtöjning kontrollera vilken brottstyrka förtöjningstrossarna har, det krävs 

laboratorieutrustning för att utföra en sådan kontroll. Det som går att göra är att ta väl 

hand om förtöjningstrossarna, det vill säga undvika att överbelasta vid förtöjning, 

förvara dem torrt och mörkt för att skydda mot skadliga UV-strålar. Även att före och 

efter förtöjning kontrollera skicket på förtöjningstrossarna genom att till exempel följa 

de rekommendationer tillverkaren har eller de rekommendationer som finns i MEG 

3(2008). 

 

I ”Preconditions” finns även kategorin ”Condition of Operator” och under den här 

kategorin bör de faktorer som trötthet och fatigue hamna. Till skillnad från andra studier 

(Hjorth 2012, Hetherington m.fl. 2006, Rothblum 2000) visar resultatet från den här 

analysen att fatigue inte är en av de största orsakerna eller faktorerna till att en olycka 
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händer i samband med förtöjning. Vad det beror på är svårt att avgöra i efterhand. De 

gånger olycksrapporterna innehåller angivna vilotider för den involverade besättningen 

har utredarna bedömt att vilotiden var tillräckligt och att trötthet och fatigue inte var en 

bidragande faktor till olyckan. Det är ju intressant då det i de flesta fartygsolyckor 

verkar vara en stor bidragande faktor.     

 

De andra större bidragande faktorerna innefattar osäkra handlingar av besättningen och 

osäker handledning. I flertalet fall har besättningsmedlemmen befunnit sig i ett farligt 

område det vill säga i trossens snap back zone eller för nära förtöjningsspel, pollare eller 

klys. I några fall är det den styrman eller bås som ansvarar över förtöjningsarbetet som 

har brustit i sitt ledarskap genom att inte förutse farliga situationer utan själva deltagit i 

förtöjningsarbetet och därmed förlorat sin övervakande och ledande position. Det har 

även utredarna från UK P & I (2015) kommit fram till som en betydande orsak till att 

olyckor sker.  

 

På de flesta fartyg finns skrivna rutiner gällande förtöjningsarbete och där anges vem 

som ansvarar för förtöjning i aktern respektive i fören, i några av olycksfallen har man 

tagit avsteg från dessa rutiner och av olika anledningar inte haft rätt person på rätt plats.  

När det gäller mänskliga fel i att inte följa rutiner eller att vara oförsiktig finns inga 

lagar eller rekommendationer mer än att den som är ansvarig för arbetet ska förvissa sig 

om att de som ska utföra arbetet känner till riskerna. I ett olycksfall ombord på Tor 

Scandia (2000) där besättningsmannen bröt mot rutinerna slutade det så illa att denne 

avled. Enligt Rothblum (2000) så var största delen av de bidragande orsakerna till 

olyckor den mänskliga faktorn. Att det är en så stor del som 75 till 96 procent mänskliga 

faktorer överensstämmer inte med resultatet i den här studien, men det som Rothblum 

har kommit fram till är att det inte varit direkt fel handlande av besättningsmannen. I 

deras studie bedömer de att det är mänskliga fel som kan uppkomma till följd av 

tekniska, arbetsmiljö- och organisatoriska faktorer. Så återigen kan det hänvisas till att 

de är de bakomliggande faktorerna som i den här studien är ”Preconditions” som 

faktiskt är den största orsaken. Finns inte bra förutsättningar är det svårt att utföra ett 

säkert arbete.  

 

Ett par punkter att följa för att främja säkerhetskulturen kring förtöjningsarbete kan till 

exempel vara att det finns en tydlig planering för arbetet gällande de förutsättningar som 
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finns fartygets utrustning, kajens utformning och väderförhållanden, att arbetet handleds 

väl, tydlig kommunikation, detta gäller både mellan de som arbetar på 

förtöjningsplatsen och de andra stationerna (bryggan, poopen och backen), att 

besättningens kompetens tas i beaktande. Saknar besättningen rätt kompetens måste de 

få rätt utbildning och vägledning, de som arbetar med förtöjning måste vara väl 

förtrogna med fartygets förtöjningsutrustning och kännedom om de förutsättningar 

kajen har, förbereda förtöjningsarbetet väl samt hålla rent och prydligt på 

förtöjningsplatsen. Även korrekt användande av personlig skyddsutrustning, göra 

riskbedömning inför förtöjningsarbete där risker och riskzoner identifieras samt åtgärder 

för att minska dessa risker, allt detta ska dokumenteras. Det mesta av det ovanstående är 

punkter som också nämns i ISM koden men som Hjort (2012) anger i sin avhandling så 

hade besättningarna på de fartyg han undersökte svårigheter att följa ISM koden och att 

det måste till ett bättre proaktivt arbete som genomsyrar hela sjöfartsbranschen och dess 

myndigheter för att också få en bättre säkerhetskultur ombord.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Istället för att göra en textanalys av alla rapporter passade det bättre att använda den 

redan testade metoden MFACS-MA som faktiskt har direkt anknytning till analys av 

olyckor ombord på fartyg. Det som framkommer genom att analysera olyckor med 

MFACS metoden är vilken eller vilka faktorer som är mest bidragande till olyckan. 

Anledningen till varför olyckorna fortsätter hända framkommer inte men det är ett sätt 

att få en förståelse för förhållanden kring olyckor. 

 

Analysen gjordes bara utifrån rapporterna som material, det hade varit önskvärt att 

kunna göra själva olycksutredningen med den här metoden och då få en ännu skarpare 

bild av vilka som är faktorerna och vart åtgärderna behöver sättas in. MFACS-MA 

inkluderar både de metoder som IMO har satt som krav för utredning och andra metoder 

gör att den täcker in fler bidragande faktorer. Värt att nämna om utredningarna är att de 

görs av olika personer, även om de ska vara objektiva så är det även i utredning den 

mänskliga faktorn som spelar in, hur situationer uppfattas av olika personer är olika 

trots att det finns riktlinjer de ska följa. I det här arbetet när det bara fanns tillgång till 

”död” fakta har vi varit noggranna i analysen av rapporten och inte presenterat egna 

idéer om bidragande faktorer i resultatet. Vid ett fåtal orsaker eller faktorer var de 
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formulerade på ett sätt som gjorde att de kunde placeras på mer än ett ställe. Detta kan 

bidra till en felkälla i analysen. 

 

När det gäller litteratur och ämnessökningen som gjordes på de regler och 

rekommendationer som gäller för förtöjning och förtöjningsarbete användes källor som 

anses ha hög reliabilitet. Sökningen började i SOLAS som är framtagen av IMO, och är 

den konvention som styr det mesta ombord på ett fartyg från konstruktion till 

säkerhetsutrustning. Även de publikationer som togs upp i rapporterna är framtagna av 

myndigheter, vilket gör dem trovärdiga. Flera av studierna har också refererat till 

samma källor, på det sättet får litteratursökningen återkoppling. Sökningarna kunde ha 

gjorts på olika länders regelverk och rekommendationer för förtöjning, men detta 

begränsades till Sveriges regelverk och rekommendationer. Om regelverk från andra 

länder tagits med hade det gett en bredare bild av hur det ser ut i världen. Nu valdes det 

att bara inkludera det som kommer från IMO och att ha Sverige som ett exempel på hur 

nationella regelverk kan se ut.   

 

6.3 Slutsats 

Då det är svårt att påverka hur en enskild person uppfattar och bedömer risker måste 

man jobba för att risken aldrig ska få chans att uppstå. För att förhindra allt från tillbud 

till allvarlig olycka krävs det proaktivt arbete för att förbättra förutsättningarna för 

förtöjningsarbete. I många fall har det framkommit från rapporterna att rederiet och 

fartyget har saknat en riskbedömning för förtöjningsarbete, de har saknat rutiner för hur 

förtöjning ska gå till, de har saknat rutiner och riktlinjer för hur förtöjningsutrustning 

ska underhållas och kontrolleras. De har alla varit faktorer som lett till att en olycka 

skett och dessa går att åtgärdas genom att göra det till krav, krav att följa de 

rekommendationer som finns och krav på uppföljning från det egna fartyget, rederier 

och inspekterande myndigheter.  

 

7 Förslag till vidare studier 

Den här studien ger bara en bild av faktorerna som har lett till själva olycksfallet. För att 

få ett bättre underlag om vilka förebyggande åtgärder som görs ombord behövs 

undersökningar ombord på fartygen. Det kan till exempel vara att göra en undersökning 

på hur många fartyg som följer rekommendationer om att ha ett så kallat ”tool box talk”, 
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med andra ord en genomgång innan förtöjning. Eller att undersöka hur rutinerna är 

ombord på svenska fartyg för att kontrollera trossar och övrig förtöjningsutrustning. Om 

de följer de rekommendationer som finns från tillverkaren men även de som finns i till 

exempel MEG 3. Förtöjningsarbete är ett stort ämne då alla fartyg sysslar med det 

oberoende av fartygstyp eller verksamhetsområde.   
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Bilagor 

Bilaga A Översikt analys 
Fartyg EF1 EF2 EF3 OI1 OI2 O13 US1 US2 US3 US4 P1 P2 P3 P4 P5 P6 UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 Trossar som gått av Anmärkning 

 1. Norweigan Jade 2013 (Död)     1       2 1       1 4 1   1 1         X ingen check 

 2. Tor Scandia 2000 (Död)                         1               1 

   3. Tamina 2009 (Skadad)     1               1   1       1   1     

   4. Atair J 2013 (Död)               1           1               X dåligt skick 

 5. Auto Atlas 2003 (Död)             1 1         1     1           

   6. Dart 8 2004 (Skadad) 1           2         2       1 1   1     X dåligt skick 87,7% försämring 

7. DublinViking 2007 (Död)           1 3       1 4 2 2       1 2 1   X dåligt skick 50% sämre 

8. Duchess 2005 (Skadad)             1 1         2             2   

   9. Flinter Aland 2012 (Död)           1           1       1 1   1     X såg bra ut 1 år gammal 

10. Freemantle Express 2011 (Död)     1       1 2   1             1   1 1   X TTI 66% less 

 11. Finola 2007 (Skadad)             1 1                     1       

  12. SeaMelody 2013 (Död)             1 1           1   1           

   13. Merchant Bravery 2003 (Död)           1 1                   1     1   

   14. CHR Hoy 2014 (Skadad)     1                   1   1             

   15. Northern Faith 2007 (Skadad)                         1 1         1     X 60% av en ny tross TTI 

16. Pachuca  2012 (Skadad)               2       1 2 1     1         X 

  17. Edisongracht 2011 (Död + skadad) 1         1   1         1 1     1   1     X 

  18. Ruiloba 2008 (Skadade)               1         1       1     1   X 

  



  
 

II 

19. Suffolk 2003 (Död)                         2       2         

   20. Sea Centurion 1999 (Död)             3           1 2   1 4   2   1 

   21. Waterway 2010 (Skadad)                         1     1 1         

   22. Forth Guardsman 2011 (Död)             2 1       1       2 1   1     

   23. Ilisa Von Lubeck 2006 (Skadad)                         1                 

   24. Frisia 2001 (Skadad)     1                           1     1     

  TOTAL 2 0 5 0 0 4 18 13 0 1 2 10 22 10 1 9 18 1 12 7 2 137 
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