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Sjöfartshögskolan	i	Kalmar	

Utbildningsprogram:		Sjökaptensprogrammet	 	
Arbetets	omfattning:		Självständigt	arbete	om	10	hp	
Titel:		Eskortbogsering	–	ökad	säkerhet	eller	bara	bekymmer?	 	
Författare:	Rasmus	Starborg,	Christopher	Åkesson		
	 	

 

 

 

Abstrakt  

Denna uppsats handlar om eskortbogsering och hur lotsars inställning är till att använda sig av 

detta. Den metod som använts är kvalitativ och ansatsen hypotetiskt deduktiv. Utifrån 

intervjuerna med lotsar som genomfördes i Göteborgs hamn märktes generellt att lotsarna är 

positivt inställda till att använda sig av eskortbogsering även om deras åsikter i vissa fall går 

isär om vilka fartyg som reglerna skall omfatta. I uppsatsen görs även jämförelser med en 

tidigare amerikansk studie gjord på området Puget Sound, som sedan används som underlag för 

Göteborgs hamn och Västkusten.  Slutsatsen är att lotsarnas inställning till användning av 

eskortbogseringen kommer säkert att vara densamma med tanke på att sjöfarten som bransch 

växer och transporterna världen över ökar. Det kan antas att kraven på säkerhet kommer att 

höjas. I detta fall kan det betyda att fler hamnar kan komma att ta efter Göteborg när det gäller 

krav och regler angående eskortbogsering. 
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Abstract 
 
This paper deals with escort towing and the pilots’ attitudes towards the usage of this. The 

method used is qualitative and the approach is hypothetico-deductive.  Results from the 

interviews conducted with pilots in Gothenburg harbor gave an impression that, in general, 

the pilots favored the use of escort towing although their opinions sometimes differed on what 

type of ships should be included and excluded by escort regulations. To further the study, a 

comparison has been made to an earlier American report on the Puget Sound area by using it 

as a basis for the Port of Gothenburg and the West Coast. The conclusion is that the pilots' 

attitudes towards escort towing will surely be the same given that the shipping industry is 

growing as well as transportation worldwide is increasing. With this in mind, it can be 

assumed that the requirements of safety will increase. In this case, it is believed that more 

ports may take after Gothenburg in terms of requirements and rules regarding escort towing. 
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Förord 
  

Under våren av 2012 närmade vi oss slutspurten av detta examensarbete där vi tog del av 

varandras kunskaper i kombination med de yrkeserfarenheterna som vi har samlat genom 

åren. Detta skulle ge oss en chans att undersöka ett område inom fartygsindustrin som var i 

sin gryning.  Arbetet har varit en lång och prövande process, och under arbetets gång har detta 

gett oss ett antal tankeställare. Och utan assistans från Jonas Carlquist, som har offrat sin tid 

att hjälpa oss att färdigställa arbetet hade vi inte kunnat ro arbetet i hamn. 

 
 
 
 
 
 
Kalmar, i november 2016 
 
Rasmus	Starborg	och	Christopher	Åkesson 
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Begreppsförklaring  
Begreppsförklaringar så som orden använts i talspråk och i genomförda intervjuer. 

 

ACL: Atlantic Container Line, containerbåtsrederi. 

ASD: Asimut Stern Drive: Drivsystem för bogserbåtar bestående av poddar som gör        

         roder överflödigt då podden kan röra sig 360°.  

Behörighetsförlängning: Kurs som befäl i svenska handelsflottan genomgår för att förnya sina 

kunskaper. 

Bunker: Fartygets bränsle. 

Dubbelbotten: Som ovan förutom att mellanrummet enbart avser botten på fartyget. 

Dubbelskin: Svengelska för "double hull": båt som har ett mellanrum mellan lastlåda             

                    och ytterskrov en konstruktion avsedd för att last ej skall läcka ut vid                                      

   grundstötning, applicerad på tankfartyg. 

Dödvikt: Hur mycket vikt ett fartyg kan lasta. 

Eskortbogsering: Då man med tross eller vajer kopplar en bogserbåt i aktern på ett           

                             större fartyg. Den används då som ett extra roder för fartyg med       

                             begränsad manöverförmåga vid trånga passager och vid farleder  

                             med snäva girar samt vid maskinbortfall eller roderbortfall. 

Kopparslig: Slig är ett fint koncentrat av malm. 

Maersk: Rederi känt för bland annat sina stora containerfartyg. 

Manöversäkerhet: Förmågan att häva/ initiera en gir eller förmåga att kunna stoppa ett fartyg. 

Voith Schneider: Drivsystem för bogserbåtar bestående av vertikalt  

                            riktade roterande blad istället för en horisontalt riktad propeller. 
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1 Inledning 

 

Bakgrund 
 

Sjöfartsindustrin är en av de viktigaste kuggarna i det maskineri vi kallar modern ekonomi. 

Varje dag trafikeras världen av fartyg lastade för att hålla vår ekonomi igång. Lasterna är av 

varierande art och inte sällan är lasterna farliga och kräver gedigna säkerhetsåtgärder för att 

undvika katastrofer. En sådan säkerhetsåtgärd som uppmärksammas i detta arbete är 

eskortbogsering, som i princip går ut på att en bogserbåt kopplas till ett större fartyg inför ett 

hamnanlöp, så att denna kan rädda det större fartyget om något skulle inträffa.  

Hela diskussionen om eskortbogsering och dess fördelar började på mitten av 70-talet på 

grund av att man ville förhindra utsläpp från oljetransportörer. Genom lagstiftning har olika 

länder försökt tvinga större tankfartyg att bruka eskortbogserare. Olyckan med Exxon Valdez 

är ett exempel på en olycka som gett upphov till ny lagstiftning, Oil Pollution Act (OPA 90), 

enligt Hensen (2003). 

Hensen (2003) pekar också på att det i ett historiskt perspektiv har förekommit ett flertal 

olyckor som påverkat lagstiftningen i t.ex. USA och Norge på grund av de miljöeffekter 

olyckorna ha inneburit. Ett välkänt exempel är olyckan Exxon Valdez som den 24 Mars 1989 

grundstötte vid Bligh Reef i Prince William Sound och läckte ut stora mängder olja. Detta 

orsakades i sig inte av brist på eskortbogsering, men olyckan bidrog till utvecklandet av en 

strängare lagstiftning, och en diskussion inleddes om att höja säkerheten vid hamnanlöp och 

farleder.   

Gaston (2002) menar att en eskortbogserare har det specifika syftet att agera eller fungera som 

ett extra roder och att stora skepp eller pråmar helt enkelt är för svårmanövrerade i trånga 

kanaler, passager och små hamnar. I Sverige finns inget sådant regelverk. Buksér og Bergning 

(2012) förklarar att det är kombinationen av lots och eskortbogserare som till största delen 

minskar risken för grundstötning. Implementeringen av säkerhetsåtgärder har lett till en 

förhöjd säkerhet gällande hamnanlöp och passager av trånga kanaler. Detta till trots finns det 

inga internationella eller nationella bestämmelser i Sverige som är tvingande. Det betyder att
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varje hamn lokalt har sina egna regler gällande eskortbogsering. 

Vårt val av att studera eskortbogsering kan härledas till de stora miljö- och säkerhetsaspekter 

som ligger till grund för införandet av ett regelverk. Avsikten med detta arbete är att 

undersöka huruvida det är fördelaktigt för sjöfartsindustrin och framförallt lotsarna att ha 

assistans av eskortbogsering. 

Som tidigare nämnts finns det en hel del fördelar med eskortbogsering men är detta en absolut 

sanning eller kan man finna svagheter i resonemanget om man börjar undersöka och fråga de 

som arbetar med denna typ av operation? Finns det några risker i samband med hårt väder, 

och kan, eller borde, alla fartyg använda sig av eskortbogsering oavsett last och storlek?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fig. 1 Svitzer Oden utför eskortbogsering i Göteborgs hamn (bild Rasmus Starborg) 

 

 

2 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka om eskortbogseringen är en nödvändig åtgärd inom 

den svenska marina industrin, med avseende inom säkerhet, ekonomi, miljö och praktiska 

utföranden.  
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2.1 Frågeställning 
 

Undersökningen utgår från tre frågeställningar som utgår ifrån intervjuer med befintliga 

hamnlotsar. Svaren på frågorna är ämnade att besvara arbetets syfte. Frågeställningen är 

följande: 

 Hur upplever lotsarna att eskortbogsering påverkar säkert framförande av fartyg in och 

ut i hamnar/farleder? 

 Upplever man några negativa aspekter med eskortbogsering? 

 Upplever man att eskortbogsering lämpar sig för alla typer av fartyg? 

 

3 Teoretisk referensram 
 

Eskortbogsering kan upplevas som en viktig säkerhetsåtgärd men som alltid kan man finna 

både fördelar och nackdelar med metoden. De här aspekterna presenteras med avsikt att få 

vidgad förståelse för eskortbogseringens olika sidor. Detta ger även en mer konkret bild på 

eskortbogseringen och hur den kan relateras till de punkterna inom arbetets syfte, d.v.s. 

säkerhet, ekonomi, praktiska utförande, och vad riskerna och fördelarna kan innebära i det 

dagliga arbetet som i de följande fallen har lett till en utformning av regelverket. 

 

Nackdelar och risker 

Enligt advokatbyrån Baton Rouge Injury Attorneys (2013) finns det på en bogserbåt många 

risker att ett komplicerat maskineri kan vara svårt att hantera för besättningen vilket sin tur 

riskerar att bidra till personskador. Vidare finns det risk att trossar, som på grund av den stora 

belastningen kan brista. Detta leder i sin tur till att besättningen löper risk att halka och falla 

överbord. 

År 1999 inträffade en personolycka på Röda bolagets bogserare Dynan vid bogsering av ett 

fartyg till Torshamnen där fartyget oväntat krängde till och bogserkroken skadade en matros 

på däck (Molin, 1999). Personskador är bara en aspekt av de risker som kan uppstå vid olika 
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förhållanden, till exempel enligt journalisten Burns (2012) miste tre personer livet då en 

bogserbåt kapsejsade under bogsering eftersom dess nödrelease på vinschen var för långsam 

att mata ut tross. 

De risker som är direkt länkade med eskortbogsering är förutom de tidigare nämnda, fullt 

maskinstopp, roderhaveri, eller bara delvis sänkt styrförmåga. De olika typerna förutsedda 

risker kräver varierande typer av åtgärder från besättningen ombord på bogserbåten, till 

skillnad mot oförutsedda risker där det är svårt att se vilka förberedelser som borde göras.  

Ytterligare en nackdel är kostnaden som eskortbogsering innebär för en hamn eller en redare. 

Denna kostnad kommer i förlängningen drabba kunden som betalar för den bogsering som 

sker. Enligt Gävle hamn (2016) kostar det ca 60 400 kr per tillfälle plus 5000 kr per timme i 

väntetid att anlita en bogserbåt för ett 40 000 tons fartyg. Behöver fartyget även eskort utöver 

detta, kostar det ca 20 000 kr per tillfälle. Dessutom krävs det ofta två bogserbåtar för stora 

fartyg som medför nästan dubbla kostnader. Det kan anses vara en liten kostnad för att säkert 

framföra en dyrbar last, men då kostnaden är tvingande i samband med de regelverk som 

finns kan det anses som en nackdel.  

 

Fördelar 

OPA 90 som enligt en artikel publicerad av US Environmental Protection Agency (2012) 

tvingade fram striktare krav för tankfartyg gällande skrovkonstruktion.  Hensen (2003) menar 

att US Coast Guard fick större befogenheter än vad de tidigare hade haft när de krävde 

eskortbogserare för tankfartyg. Idag är det ett flertal andra länder som bestämt sig för att följa 

de rekommendationer och den lagstiftning som USA är föregångare till. 

En kritisk del av sjöfart gäller avgång och ankomst till hamn. Enligt Hensen (2003) visar 

statistiken att då en konventionell bogserbåt används som eskortbogserare eller då en specifik 

eskortbogserbåt används, minskar risken för olyckor drastiskt. Gaston (2002) menar att om en 

tanker har gått på grund och börjat läcka ut sin last är miljökonsekvenserna förödande. Under 

1990-talet påverkade ett flertal sådana olyckor enbart i USA den folkliga opinionen så pass att 

det blev politiska påtryckningar på hela tankindustrin. Hensen (2003) förklarar att det 

internationellt förekommit många sådana olyckor som varit orsak till ökade krav på 

eskortbogserare. Några sådana exempel är Humboldt (1979 Norge), Mercantile Marcia (1989 

Norge), Atlantic Empress (1979 Västindien). Som resultat av dessa olyckor har Norge 



 
 

 
  11 

införlivat ett regelverk som påbjuder tankfartyg av viss storlek till vissa hamnar att använda 

sig av eskortbogsering på grund av olyckan med Humboldt 1979 (Hensen, 2003).  

 

Enligt Gray och Hutchison (2004) är det endast tankfartyg som enligt OPA 90 skall ha 

eskortbogserare. Gray och Hutchison (2004) menar även att en eskortbogserare bör kunna 

förhindra grundstötning även om en av dess två propellrar skulle havererat, dessutom kan en 

eskortbogserare ha betydande påverkan på en tanker trots att den är begränsad i sin 

manöverförmåga på grund av roder eller maskinhaveri. 

Sammanfattningsvis har ovannämnda olyckor resulterat i ett mer strikt regelverk och 

därigenom ökat säkerheten men även kostnaden för hamnanlöp vilket inte alltid välkomnas av 

redare och fartygsbesättning. 

 

3.1 Rapport om Puget Sound 
 

Rapporten om Puget Sound är en del av en studie som har som syfte att evaluera dåvarande 

regelverk för eskortbogsering av tankers i farvattnet i Washington State. Rapportens syfte var 

att få fram om dubbelskroviga tankers behövde ytterligare säkerhetssystem annat än 

eskortbogsering för att framföras i trånga och högt trafikerade farleder (Gray & Hutchison, 

2004). 

När det gäller svenska förhållanden finns ingen tidigare forskning om fördelar och nackdelar 

på eskortbogsering. Men den amerikanska rapporten, gjord av Gray och Hutchinson (2004), 

diskuterar frågan genom att bl.a. behandla det amerikanska Puget Sound och de väsentliga 

tillhörande aspekterna såsom besättningens och lotsars kunnande samt trafiksituationen och 

även hur en eventuell grundstötning påverkar miljön och kostnaderna för en sanering. Den 

amerikanska rapporten är delvis jämförbar med vårt arbete då den behandlar både 

säkerhetsaspekter och regler samt rekommendationer. Gray och Hutchinson (2004) delar upp 

säkerheten i fartygskonstruktion, bogserbåtskonstruktion, manövreringsförmåga och den 

mänskliga faktorn. De delar som främst behandlas av författarna är de tre förstnämnda, det 

sistnämnda föreslår de att det görs en egen studie av. Fartyg kan delas in i två grupper, med 

eller utan backupsystem. De fartyg som har backupsystem kan i sin tur delas in i fyra 

undergrupper som har framtagits av American Bureau of Shipping	(ABS):		
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 Fartyg med en propeller och ett styrsystem men flera maskiner. 

 Fartyg med flera propellrar och styrsystem och flera maskiner. 

 Fartyg med en propeller och styrsystem och flera maskiner där maskinerna står i 

separata utrymmen på ett sådant sätt att om en maskin skulle drabbas av brand eller 

översvämning skadas inte den andra.  

 Fartyg med flera propellrar och styrsystem och flera maskiner där maskinerna står i 

separata utrymmen på ett sådant sätt att om en maskin skulle drabbas av brand eller 

översvämning skadas inte den andra.  

 

För att godkännas i en av kategorierna skall fartyget klara av vissa krav om något system 

fallerar. Kraven är: 

 Framfart utan avbrott eller att fartygets maskin och styrsystem kan återstartas inom två 

minuter. 

 Framfart utan avbrott med halv designfart eller sju knop, bestäms av vilken som är 

lägst. 

 Fartyget skall ha fullgod styrförmåga vid ovannämnda fart. 

 Fartyget skall kunna operera i minst 36 timmar med de konditioner som nämnts ovan. 

 

I avsnittet om bogserbåtskonstruktion tas olika bogserbåtstyper upp som används vid 

eskortbogsering och vilka olika driftsystem som finns tillgängligt. Dessa är: 

 Konventionella bogserbåtar används fortfarande i många hamnar och vid vissa 

eskortbogseringar, men har sämre verkningsgrad på grund av att de endast puttar vid 

styrande manövrar. 

 Voith Schnider (VS) bogserbåt används mer aktivt som dragbåt då båtens driftsystem 

tillåter att den framförs i alla vinklar.  

 Azimuth Stern Drive (ASD) bogserbåt har samma användningsområde som en VS båt. 

 

Vilken typ av bogserbåt som används vid eskortbogsering kan spela en betydande roll 

beroende på vilket scenario som utspelas. Vid trånga passager och snäva girar är en 

konventionell bogserbåt inte idealisk. Dessutom inom ämnet om manövreringsförmåga tar 
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man även upp bogserbåtens verkningsgrad vid olika manövreringsförhållanden såsom 

roderbortfall och maskinhaveri. 

Vidare kan nämnas att det finns en miljöfaktor som dock inte kommer att behandlas i någon 

större utsträckning. För en kust som den svenska skulle den möjliga påverkan på miljön 

kunna bli förödande. På grund av att det svenska vattnet är så näringsfattigt och kallt kommer 

den bakteriella nedbrytningen ta lång tid, enligt en webbartikel publicerad av 

Naturvårdsverket (2012).  Gray och Hutchinson (2004, s. 27) menar att, ”Environmental 

impacts can be measured in two ways; measure of the actual wildlife mortality and injuries 

(with associated reduction in fecundity); and […] measure of the cost of rehabilitating 

impacted habitats to increase the likelihood of re-population of oil-damaged areas with 

wildlife species that were affected”. 

Gray och Hutchison (2004) hävdar även att man inte bör frångå kravet på eskortbogsering 

såvida man inte kan göra en undersökning av den mänskliga faktorn. Ett sådant påstående 

vittnar om en vilja att emancipera regelverket. Att tolka Gray och Hutchison (2004) visar på 

väsentliga skillnader i hur man tänker i Sverige och t.ex. i USA om eskortbogsering. I Sverige 

kan man eventuellt se tendenser på att hamnarna vill skärpa reglerna. 

 

Enligt rapporten genomfört av Myndigheterna för samhällsskydd och beredskap (2013) 

kommer den generella last- och containertrafiken öka med 64% fram till 2020, och mängden 

transporterad olja med 64% till 2030. Oljetransporterna i Östersjön och Västerhavet har redan 

ökat de senaste åren och utvecklingen beror i största del på konsumtion, oljeexport och 

arbetslöshet i länderna runt Östersjön. Också Rysslands export och ekonomi påverkar 

förhållandena. Om vi får en ökad oljetrafik kommer detta att medföra en ökad risk för olyckor 

såsom grundstötningar och kollisioner. Vid varje sådan olycka finns det alltid en risk för 

oljeutsläpp, oavsett vilken typ av fartyg det handlar om. I stort sett alla fartyg drivs 

fortfarande av petroleumprodukter.   
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4 Metod 
 

4.1 Metodval 
 

Som forskare finns det en hel del metoder att välja mellan, till exempel, kvantitativ metod, 

kvalitativ metod eller en variation av de båda. Enligt Patel och Davidson (2003) kan man säga 

att skillnaden mellan metoderna kan härledas till de regler och de utmärkande 

tillvägagångssätt som följer av de båda metoderna. Det kvalitativa tillvägagångssättet kan 

anses vara mycket mer ingående och djupare än den kvantitativa. Väljer man den kvalitativa 

metoden ligger det mer i forskarens händer att utforma den så att den passar studien. Patel och 

Davidson (2003) nämner även att det finns åtminstone en praktisk skillnad, nämligen att en 

löpande analys kan endast göras då man tar sig an en kvalitativ metod. Det positiva med en 

löpande analys är att man under processens gång kan tillägga nya och inspirerande rön. Med 

den här anledning användes den kvalitativa metoden eftersom det var det mest effektiva sättet 

att genomföra arbetet, och frambringa det bästa resultatet av den information som samlats 

ihop. Det här examensarbetet analyserar intervjuer ställda till lotsar, verksamma i Göteborg 

och teorierna bakom eskortbogsering med stöd från samarbetet mellan Svenska 

Sjöfartsverket, hamnarna och kommunerna. Informationen rörande eskortbogsering för fartyg 

som fraktar farligt (flytande) gods samlades in genom intervjuer med lotsarna direkt. En stor 

del av undersökningen genomfördes över internet. Andra källor bestod av publikationer i 

ämnet som kan generera statistik och teori åt författarna för den miljöpåverkan den eventuella 

olyckan skulle kunna orsaka, även avseende säkerhetsaspekten. All data som samlades in var 

inte av statistisk natur och behöver därför inte behandlas kvalitativt för att pröva våra teorier.  

De inspelade intervjuerna varierar i längd mellan 15–45 minuter. Totalt blev det drygt tre 

timmars bandat tal. Inspelningarna har sedan transkriberats och de valda citaten har plockats 

ut och placerats i resultatdelen av uppsatsen tillsammans med författarnas förklaringar till vad 

dessa citerade påståenden innebär. Intervjuerna användes som ett underlag till att besvara 

frågeställningarna angående eskortbogsering och dess innebörd i deras dagliga arbete.  

 

Under analysen av de insamlade materialen har det observerat ett antal likheter i 

respondenters svar på de frågorna som ställdes. Detta gav upphov till en klassificering av de 

olika ämnen som förekom i intervjun. Inom kapitlet som tar upp arbetets resultat har de olika 

ämnena tagits upp och delats in i fyra underrubriker.  
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Det finns ett tecken på att lotsarna har samma åsikter på de flesta intervjufrågorna, till 

exempel inom eskortbogseringen i förhållande till säkerhet, ekonomi, miljö, praktiska 

utförandet och behovet av regelverket. Med hjälp av underrubrikerna kan de olika åsikterna 

förtydligas. Underrubriken 5.1 Eskortbogsering som en trygg metod behandlades lotsarnas 

åsikter om eskortbogseringen som en säkerhetsåtgärd. Frågeställningar har även väckt en 

diskussion om eskortbogseringens vikt i bevarandet av miljön samt de ekonomiska 

konsekvenserna i fall en olycka inträffar, och detta presenterades under 5.2 Miljö och 

ekonomi. En av aspekterna som lyftes fram under dataanalysen var att eskortbogseringens 

behov av ett regelverk, och detta bearbetades i 5.3 Regelverk för eskortbogsering. Även i den 

här punkten förknippades eskortbogseringens insatser med säkerhet och miljö. I förhållande 

till diskussionen om regelverket har vissa lotsar uttryckt sina funderingar om vilka fartyg som 

kommer omfattas av regelverket. I underrubriken 5.4 Olika typer av eskortbåtar redogjordes 

lotsarnas tankar kring vilka båtar som är lämpliga för uppdraget. 

 

 

4.2 Genomförande 

 

4.2.1 Bakgrundsbeskrivning av respondenterna 

De lotsar som har intervjuats är män i medelåldern eller i övre medelåldern, och har 

erfarenhet av lotsning. De har även utbildning och erfarenhet emellan 4 och 15 år. Allt som 

allt kontaktades åtta lotsar som kunde och ville medverka och intervjuas. 

 

Anledningen till att just dessa personer valdes till intervju var en kombination av vilka som 

jobbade på lotsstationen just de dagar då vi var där, och vilka som hade tid och var villiga att 

ställa upp på en intervju. Dessutom sållades hamnlotsar från kanallotsar, eftersom kanallotsar 

inte har någon erfarenhet av eskortbogsering även om de genomgått samma utbildning och 

har samma teoretiska kunskap som hamnlotsarna. 

 

 

4.2.2 Genomförande av intervjuerna  

Efter intervjun med lotschefen i Göteborg följdes hans råd om hur intervjuerna på bästa sätt 

skulle genomföras. Detta för att inte störa lotsarna på deras fritid eftersom deras misstanke var 

att det då skulle bli svårt att färdigställa intervjuerna. Eftersom lotsarnas arbetsschema är i 

ständig förändring beroende på hur många fartyg som anlöper och lämnar hamn, kunde därför 
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inte heller någon tid bokas med lotsarna. Valet blev att helt enkelt tillbringa några dagar på 

lotsstationen och tillfråga lotsar som var där "stand-by" i väntan på att åka ut på uppdrag. 

Under vissa dagar kunde två till tre intervjuer genomföras, medan under andra dagar kunde 

endast en längre intervju genomföras. Detta var helt och hållet beroende på hur många lotsar 

som det fanns att tillgå och hur villiga dessa var. Trots dessa förhållanden upplevdes det att 

många var hjälpsamma och villiga att ställa upp på intervju.  

 

4.2.3 Provintervju 

Inledningsvis användes en kvantitativ metod där en enkät sammanställdes som underlag för 

att utröna frågornas relevans och tydlighet. Frågorna som ställdes berörde eskortbogsering 

och huruvida respondenterna tror att ett regelverk kommer att ligga till grund för antalet 

kommande anlöp av stora tankfartyg i framtiden. De tillfrågade bestod av en grupp på fem 

lotsar som kontaktades via lotschefen i Göteborg som vidarebefordrade enkäten. Enkäten 

justerades något efter att sex kaptener som var i Kalmar på behörighetsförlängning också 

deltog i studien. Sammanlagt har totalt elva personer svarat på provfrågorna för att säkerställa 

intervjufrågorna. De frågor som ställdes accepterades av de tillfrågade och svaren varierade i 

utförlighet. Dessa frågor har senare återigen justerats då författarna märkt av problem med 

vissa formuleringar som resulterade i ja- och nej svar. De slutgiltiga frågor som legat till 

grund för intervjuerna består av 16 frågor, varav vissa är med enbart för att ”bryta isen” och få 

respondenten till att tala fritt och fokusera på vad han tycker är viktigt att förmedla när det 

gäller eskortbogsering.  

 
 

4.3 Forskningsetik 
 

Vetenskapsrådet (2012) har fyra forskningsetiska krav som ställs mot de som genomför 

intervjuer. Som forskare har man ett ansvar att följa de regler som finns angående etik. 

Informationskravet och samtyckeskravet: De intervjuade fick i förväg tillgång till de frågor 

som skulle ställas under intervjun och fick möjligheten att invända och komma med 

alternativa förslag. Alla tillfrågade blev informerade om på vilket sätt intervjun skulle 

genomföras och efter ett slutfört arbete även få tillgång till en kopia av arbetet. 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Namn och andra personliga uppgifter rörande 

respondenterna har uteslutits för att på bästa sätt skydda dem, det vill säga har respondenterna 
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anonymiserats och namnen ersätts med fiktiva namn.  Respondenterna har även informerats 

att de insamlade informationerna kommer endast att nyttjas i detta arbete.  

 

5 Resultat 

Åtta stycken lotsar, varav alla var män blev intervjuade. För att upprätthålla forskningsetiska 

kraven har de fått fingerade namn: Håkan, Frans, Harald, Jöns, Bjarne, Sture, Pelle och Jocke. 

Samtliga tillfrågade lotsar är positivt inställda till eskortbogsering. Nedan följer en 

sammanställning av deras åsikter om eskortbogsering. 

 

5.1 Eskortbogsering som en trygg metod 

Något som ofta diskuterades i intervjuerna var huruvida eskortbogsering kan betraktas som en 

trygg och säker metod. En del av lotsarna uttryckte det som att eskortbogsering ger en 

generell känsla av trygghet och manöverförmåga i deras yrkesutövande. 

          Det är ju väldigt tryggt, som lots kan jag säga (Jöns). 

          Alltså det är ju hängslen och livrem (Bjarne). 

Citaten ovan beskriver att säkerheten är dubblerad vid eskortbogsering. Det är väldigt sällan 

som det faktiskt händer någonting på ett modernt fartyg och att det skulle ske precis när 

fartyget går i skärgården är väldigt osannolikt. Bjarne menar att trots att moderna sjöfart är 

karakteriserad av en redan hög säkerhet så utökas säkerheten om lägger eskortbogsering. En 

av lotsarna, Håkan, anser dock att just eskortbogsering är den funktion som kan rädda ett 

fartyg i en nödsituation. 

 Jag tycker att det är enda räddningen vi har, antingen vid ett maskinbortfall eller ett roderbortfall 

(Håkan). 

Håkans åsikt vittnar om hur stor nytta eskortbogsering kan göra trots att det är så sällan som 

det faktiskt sker ett tillbud. Eskortbogsering bör alltså ses som något positivt både för redare 

och sjömän då metoden kan spara både pengar och liv. 
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Eskortbogsering som en extra säkerhet är något som flera, t.ex. Frans, anser är viktigt. 

Metoden kan alltså vinna nödvändig tid i nödsituationer, vilket Harald uttrycker i sin 

kommentar nedan.  

Men den största vinsten med eskortbogsering det är ju det att de gäller för alla, att den höjer ju 

säkerheten, att man har en båt kopplad redan (Frans). 

Du har ju helt andra möjligheter att klara upp situationen vid ett maskinhaveri, roderhaveri eller 

nåt liknande, du har ju en otrolig styrförmåga så att det är ju … Har du ingen eskortbogsering och 

får tekniska problem ombord så är det ju inte så mycket du kan göra på en tankbåt, den skenar ju 

iväg bara (Harald). 

Att tillkalla och koppla på en bogserbåt när ett olyckstillbud pågår skulle ta alltför lång tid. 

Harald, som uppskattar den uppenbara tidsvinsten, tycker att det en stor fördel att eskortbåten 

redan är påkopplad vilket betyder att man vinner värdefull tid. Harald varnar även för vilka 

konsekvenser det ger om lotsen skulle tappa kontrollen över fartyget.  

I intervjun frågade vi Sture hur han tycker att eskortbogsering påverkar säkerheten, och om 

han såg några uppenbara nackdelar med metoden, t.ex. minskad manöverförmåga. Sture 

svarade:  

Ja jag känner mig säkrare med lotsning med eskortbogsering det gör man. Jag har aldrig varit med 

om hittills att det har hindrat mig i min manövrering på nåt sätt eller ut och in i farlederna (Sture). 

Sture uttrycker alltså en känsla som dels har med säkerhet att göra, dels med 

manöverförmåga. Möjligen menar han att en del styrmän skulle kunna känna sig begränsade 

på grund av fartrestriktionen på max 10 knop som eskortbogsering innebär i bl.a. Göteborgs 

hamn. Sture menar även att vissa sjömän uppfattar det som ett störande moment om de har en 

båt hängande i aktern. För dem skulle det bli ytterligare en faktor att ta hänsyn till, istället för 

ett hjälpmedel. 

Ja, jag känner mig säkrare med lotsning med eskortbogsering det gör man. Jag har aldrig varit med 

om hittills att det har hindrat mig i min manövrering på något sätt eller ut och in i farlederna 

(Sture). 

Det framkommer även att eskortbogsering ses som något positivt eftersom metoden är testad 

och väl inövad. Några av våra respondenter menar att detta gör dem säkra på pålitligheten i 

arrangemanget, t.ex., Bjarne. 
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Det fungerar som ett konventionellt roder kan man säga så det är ett fantastiskt verktyg det är det, 

otroligt bra. Och kan du då styra sen och får ner farten och stopp med den så är det ju så det är så 

skulle man behöva så fungerar det, jag har ju övat både i simulator och i verkligheten och jag ser 

ju att det fungerar (Bjarne). 

Bjarnes inställning till eskortbogsering är väldigt positiv vilket framkommer av hans 

beskrivningar av hans erfarenhet från både simulerade och verkliga övningssituationer. 

Lotsarna i Göteborg har nämligen fått en gedigen utbildning både när det gäller att bekanta 

sig med olika förhållanden i Göteborgs skärgård och i praktiska operationer som 

eskortbogsering. 

 

5.2 Miljö och Ekonomi 

Andra frågor som intervjuerna berörde gällde miljö och ekonomi i samband med 

eskortbogsering, till exempel Håkan tyckte att sådana frågor var viktiga, och Jöns 

uttryckte sig som att det är nödvändigt att skärgården är en säker miljö även om man 

inte befinner sig där dagligen. Håkan menar att betydelsen av miljökatastrofer inte kan 

underskattas: 

        Vad är det de säger, varje ton olja i havet kostar en miljon kronor, minst eller var det mer? (Håkan). 

Håkan menar här att om ett fartyg går på grund och läcker ut olja så blir den operation som är 

nödvändig för att rensa upp spillet väldigt dyr. Man kommer att behöva personal, fartyg och 

andra organisatoriska resurser, till exempel en insats från kustbevakningen kan bli väldigt dyr. 

Håkan menar dock att risken för spill minskar drastiskt med eskortbogsering. Även Jöns 

bekräftar att det är säkrare, och i längden även billigare med eskortbogsering: 

Ja det är såklart att det höjer säkerhetsnivån det är ju ingen tvekan om det, så att det känns väl att 

det är ett bra komplement till att försöka få upp säkerhetsnivån i skärgården, trånga farleder med 

allt som kan hända, det kan ju hända och det händer ju grejer så att det är positivt om man säger så 

(Jöns). 

Bjarne hävdar att en extra säkerhet är vad de flesta lotsar i Göteborgs hamn anser att 

eskortbogsering tillför, däremot har vissa betänkligheter inför kostnaden: 

Så det e la min inställning e väl att det är bra att ha om någon är villig att betala för det (Bjarne). 
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Ändå är eskortbogsering något att satsa på. Undertonen i citatet ovan tyder på att villigheten 

att betala för en sådan tjänst är beroende av frivilligheten att välja eskortbogsering. Idag ser 

redarna detta negativt då det är ett krav.  

Frans anser att man borde ändra om sättet att ta betalt för eskortbogsering. Han tror att det 

skulle vara en fördel om det ingick i något slags” inklusive allt” paketpris. En sådan lösning 

skulle eventuellt göra så att fler skeppare skulle välja att bruka eskort:  

Ja det är så. Jag skulle gärna vilja se att, jag tycker att just nu så är vi så fragmenterade det 

kommer en räkning till operatörens, ledningens kostnader, som talar om att så här mycket kommer 

det att kosta: först har vi en hamnavgift som skall betalas då till hamnen för kajer o.s.v. (Frans). 

Pelle återkommer till miljöfrågan och menar att det är viktigt att skärgården är trygg även om 

man inte befinner sig där dagligen. 

Jag ser nog att det är en väldigt bra grej … att den absolut höjer säkerheten man får ju inte glömma 

bort att det är ett känsligt område, även om man inte tänker på det kanske när man sitter inne i stan 

eller på ett kontor men det är ganska mycket djurliv här ute i skärgården. En katastrof därute det 

skulle inte va speciellt gynnsamt (Pelle). 

Angående bakgrunden till att eskortbogseringen i Göteborg ser ut som den gör och varför den 

är så viktig trots att tillbudssituationer verkligen är extremt ovanliga poängterar Bjarne.  

Det var ju skarpt läge, lastad båt in. Det är klart det är som vi säger att kunde den olyckan avvärjas 

då i och med att han hade eskort så är mycket vunnet redan nu, det lever vi ju på än idag i så fall. /-

--/ För det kanske hade blivit en hemsk grej med nordgående ström och kletat ner (Bjarne). 

 

5.3 Regelverk för eskortbogsering 

En tredje punkt som kom fram i intervjuerna gällde lotsarnas inställning till de regler som 

finns idag för eskortbogsering. Åsikterna varierade här lite mellan de olika intervjuade 

lotsarna, Vissa var nöjda med reglerna som de är: 

Tankbåtar alltså, ja jag tycker de är tillräckliga det behöver nog inte omfattas fler fartyg, det tycker 

inte jag! (Sture). 

Nej jag tycker de fungerar bra, alla lastade tankbåtar över 30 000 ton dödvikt skall ha 

eskortbogsering och det har dom. Och även tankbåtar i ballast som ej är gasfria över 30 000 ton 

skall ha det också och nä det är aldrig några problem (Harald). 
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Men flera lotsar tyckte att reglerna skulle behöva ändras. Olika typer av fartyg som 

omfattas av kravet på eskortbogsering kanske inte behöver samma regler alla 

gånger. Idag omfattar kravet enbart tankfartyg på över 30 000 ton. Detta inbegriper inte 

alla typer av fartyg som vid grundstötning skulle kunna orsaka stor skada på 

skärgårdens miljö och infrastruktur. Framför allt hävdar lotsarna att det inte bara är 

fartygets last som kan åsamka skada, utan även dess bunker. Det finns också andra 

farliga laster på andra fartyg än enbart tankfartyg. 

Vi diskuterade faktiskt en sådan här fråga "vilka ska det gälla" och så tittade man då på i början så          

var det stora tankers som kom och de har dubbelbotten, dubbelskin och allting. (Jocke) 

Och så kom det några stora containerbåtar som har hur mycket som helst de kan ju vara 10–-15 

000 ton med bunkring och där ligger det i bottentankarna, det finns inga skydd eller nånting så jag 

menar det var ju en ganska het fråga, ’Ska inte de ha eskort?’. (Jocke) 

De skitar ju ner precis lika mycket om inte mer, för jag menar går du på med en som har, vi hade 

ju en som gick på, han var last och på 10 meters djupgående, det stämmer det. (Jocke) 

Och han skulle inte ens till Göteborg, han gick på nere i sänkberget. (Jocke) 

Sen är det ju också det här med, alla fokuserar så mycket på tankbåtar och olja men vi har ju en del 

trevliga fabriker också med bulklaster som inte är så bra. Kopparslig till Helsingborg, koppar är ju 

inte så bra att ha i havet, pulvriserad koppar 10 000 ton i stöten är inte en bra grej att ha i havet, 

blyslig är inte heller bra att ha i havet. (Håkan) 

Så det finns mycket om man nu ska hitta farliga, sen har du containerbåtarna som kommer, vad har 

de i sina containrar? En del har ju otroliga gifter så det är ju lite … man får ju börja nånstans 

givetvis men där är, skulle nog finnas fler ställen där det behövs en riskanalys helt klart. (Håkan) 

 Sen kan du ju tänka en annan stor torrlastare som går in här och ACL, du har Maerskarna på 400 

meter som har bunkertankar som är rätt mot utsidan så det är ingen dubbelbotten där. Vad jag 

förstår så är bunkertanken, en tankbåt som kommer in här har ju en dubbelbotten på över 2 meter. 

Men en sån som kommer en Maerskare han har om jag har förstått det rätt bunkertankar i botten, 

rätt mot utsidan på många ställen och de kan ju ha över 10 000 ton. (Bjarne) 

Du kan ju jämföra. In med en sån här i skärgården då med 10 000 ton bunker då det inte finns 

nånting emellan bunker och utsidan, det är en plåtbit. Än att gå med en tom tankbåt ut. (Bjarne) 

Som man kan se ovan går åsikterna isär. Lotsarna är inte helt överens om vilka fartyg 

som skall omfattas av ett krav på eskortbogsering, eller om det skulle vara önskvärt med 
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en konsekvensutredning av olika fartyg och lasters inverkan på miljö och infrastruktur i 

skärgården. 

 

5.4 Olika typer av eskortbåtar 

En särskild fråga som en av lotsarna tog upp rörde kraven på vilka båtar som ska 

tjänstgöra som eskortbåtar, snarare än på de som ska bruka eskortbogsering. Jöns 

menade att en ASD-bogserbåt går att använda som eskortbåt, men den är inte specifikt 

konstruerad för ändamålet. Jöns menar därför att man kompromissar med 

manöverförmåga och effektivitet vid en eskortbogsering. ASD-båtar (Asimut Stern 

Drive) tar längre tid på sig att komma i position och de inte är lika bra på att utnyttja 

paravaneffekten. En bättre modell är därför en Voith Schneider-driven båt på grund av 

att sådana saknar en stor fena i fören. 

Det är som jag säger där besättningen i eskortbåten är ju jätteviktig. Nu håller vi ju på här och 

plockar in ASD:are som eskortbåtar och det är väl inte så där jättebra tycker jag. (Jöns). 

 

 

6 Diskussion 

 
Arbetets avsikt är att undersöka eskortbogseringens nödvändighet inom den svenska marina 

industrin utifrån frågorna som ställs till hamnlotsarna i Göteborgs hamn där eskortbogsering 

är en insats som erbjuds till vissa fartyg. Frågeställningar behandlar punkter såsom säkerhet, 

negativa aspekter med eskortbogsering och vilka fartyg som behöver denna åtgärd. För att 

kunna besvara syftet har en kvalitativ metod som intervju används för att samla in data, och 

resultatet i form av klassificering av intervjuerna härstammar från dataanalysen. 

 

Resultaten av intervjun visar ett visst mönster där de olika aspekterna gällande 

eskortbogsering görs tydligt. Eskortbogserings fördelar och nackdelar jämförs med varandra, 

och ett återkommande resonemang är att eskortbogsering har en betydande roll inom 

bevarandet av miljön. I den amerikanska rapporten har man även tagit upp olyckan med 

Exxon Valdez som hade en stor konsekvens för miljön. Detta har väckt en ökad medvetenhet 

inom eskortbogsering (Gray & Hutchison, 2004).  Utifrån detta är det möjligt att dra en 
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parallell till lotsarnas åsikter om eskortbogseringens betydelse för miljön. Intervjun med 

lotsarna tyder på en oro över skärgårdens situation gentemot de fartyg som passerar eller 

anlöper hamnar och sund. Deras åsikter gällande eskortbogseringen som en nödvändig åtgärd 

för att kunna höja säkerheten som i sin tur assisterar i bevarandet av miljön. Det kan tolkas 

som ett behov av ett regelverk kan vara aktuellt. Om så blir fallet kan det även innebära att en 

rapport som liknar den som gjordes i Puget Sound där de olika aspekterna analyseras och en 

kollaboration med olika aktörer aktualiseras för att konstatera ett regelverk som påvisar 

eskortbogserings betydelse inom den marina industrin.   

 

Enligt vissa lotsars resonemang kan eskortbogsering medföra vissa negativa aspekter. På 

grund av att det finns inget fastställt regelverk kan den ekonomiska sidan av eskortbogsering 

vara ett problem för vissa. Lotsarnas resonemang i relation till de frågeställningarna påvisar 

tyvärr en viss ovilja att betala för eskortbogsering bland de mindre rederierna. Problemet är 

att så länge det finns ett behov av transport av olja eller andra farliga laster till hamnar som 

Göteborg kommer även behovet av eskortbogsering också att finnas såvida inte man finner ett 

mer effektivt alternativ som gynnar alla aktörerna. Annars kan detta uppfattas som en onödig 

kostnad i förhållande till de fördelarna som eskortbogsering tillför i miljösynpunkt och även 

inom den ekonomiska ifall en olycka beträffas. Dessutom kan vissa lotsar tycka att 

eskortbåtarna försvårar manövreringen.  

 

Med resultaten i åtanken kan man konstatera att eskortbogseringen är en betydelsefull åtgärd 

som anses nödvändigt för säkerheten och miljö. Angående den ekonomiska aspekten kan 

eskortbogseringens position som en nödvändig åtgärd verkar situationsbetingad och för 

nuvarande anses som en onödig kostnad.  

 

 

7 Rekommendationer till framtida forskning 
 

Arbetets syfte var att få en bild av eskortbogseringens olika aspekter i förhållande till 

hamnlotsarnas erfarenheter och kunskaper. Deras synpunkter är baserade på deras upplevelser 

i deras dagliga arbete i Göteborgs hamn. För att få en mer varierad och utförlig studie kan det 

rekommenderas att använda detta arbetet som en språngbräda för vidare analys med fokus på 
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de olika aktörernas ställning inom frågan om eskortbogserings vikt, till exempel som en 

förebyggande insats eller en nödvändig aspekt inom den växande marina industrin. 
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Fig. 1. Svitzer Oden utför eskortbogsering i Göteborgs hamn (bild Rasmus Starborg) 
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