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Abstrakt 

Begreppet slutna utrymmen definieras som ett utrymme utan tillräcklig ventilation, som ej är 

utformat för kontinuerlig vistelse. Regelverk och flertalet rekommendationer gällande kraven 

på atmosfäriska mätningar har framtagits för att begränsa riskerna med att gå in i slutna 

utrymmen men ändå fortsätter olyckor att inträffa, olyckor där just atmosfären är den 

avgörande faktorn.  

Den här studien har med hjälp av analysmodellen Human Factors Analysis and Classification 

System – Maritime Accidents (HFACS-MA) kvalitativt analyserat 14 haverirapporter där 

personer har omkommit eller blivit svårt skadade på grund av syrebrist eller exponering för 

toxiska gaser i slutna utrymmen ombord på fartyg och sedan sammanställt resultaten för att få 

en bild över de främst bidragande anledningarna till olyckorna. Undersökningen har även 

analyserat räddningsaktionernas kvalitet på olika fartygstyper baserat på resultat från HFACS-

MA analyserna och utlåtanden från haveriutredare och har även undersökt vilka förbättringar 

som kan göras för att räddningsaktioner i slutna utrymmen ska fungera så effektivt som 

möjligt. 

Studien fann att de främsta anledningarna till olyckor i slutna utrymmen, där just atmosfären 

är den avgörande faktorn, är bristande översyn från arbetsledare följt av överträdelser från den 

enskilde personen och problem med organisationen ombord. Resultaten pekar även på att 

tankfartyg har bättre räddningsorganisationer är torrlastfartyg, vilket genom jämförelse med 

andra studier kan härledas till att tankrederier fokuserar mer på säkerhetsledning än 

torrlastbranschen. Gällande förbättring av räddningsaktioner så har studien kommit fram till 

att besättningar borde öva mer i slutna utrymmen för att få bättre rutin på räddningsaktionerna 

så att dessa utförs med kunskap och träning istället för känslor och instinkt. 

 

 

Nyckelord: 

Slutna utrymmen, HFACS-MA, Syrefattig miljö, Mänskliga faktorn, Olyckor till Sjöss, 

Sjöfart.  



                           
 
 

Abstract 

The term ”Enclosed space” is defined as a space with limited or no ventilation and which is 

not designed for continuous occupancy. Rules and several recommendations concerning the 

requirements for atmospheric measurements have been drafted to limit the risks involving 

enclosed spaces but still, accidents keep occurring, accidents where the atmosphere is the 

cardinal factor. 

This study has, with the aid of the analysis module Human Factors Analysis and 

Classification System – Maritime Accidents (HFACS-MA), qualitatively analyzed 14 

accident reports where persons have perished or been severely injured due to lack of oxygen 

or exposure to toxic gases in enclosed spaces aboard ships. The results have then been 

compiled to get a broad picture of the most contributing causes for the accidents. The study 

has also analyzed the rescue operation’s quality on different types of vessels based on the 

HFACS-MA results and statements from the investigators and the study have also looked at 

what improvements can be made to ensure that rescue operations in enclosed spaces will work 

as effectively as possible. 

The study found that the most contributing causes for accidents in enclosed spaces, where the 

atmosphere was the cardinal factor, is the lack of supervision from supervisors followed by 

violations by individuals and organizational issues. The results suggest that tanker vessels 

have a better rescue organization compared to dry cargo vessels, which by comparison with 

earlier studies can be explained by the higher focus on safety management by tanker 

companies compared to dry cargo companies. When it comes to improving rescue operations, 

this study has concluded that crews should practice more in enclosed spaces in order to get a 

better routine so that the rescue operations are made based on knowledge and training instead 

of emotions and instinct. 

 

Keyword(s): 

Enclosed spaces, HFACS-MA, Oxygen deprived environment, Human factor, Accidents at 

sea, Shipping 
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 Förkortningar och definitioner 

HFACS-MA  Human Factor and Analysis Classification System – Maritime 

Accidents. En analysmetod från flyget som har anpassats för 

användning vid olycksanalyser till sjöss. 

 

IMO International Maritime Organization. FN organ som styr 

lagstiftning och regler gällande sjöfarten. 

 

 

ISM International Safety Management. Konvention som beskriver hur 

säkerhetsorganisationen ska vara uppbyggd och vilka krav den ska 

uppfylla. 

 

SMS  Safety Management System. Strukturerad policy och 

arbetsvägledning som fartygets besättning ska använda sig av, 

baserad bland annat på ISM och SOLAS. 

 

SOLAS Safety Of Life At Sea. Konvention som reglerar säkerhet ombord 

på fartyg. 

 

MAIB Maritime Accident Investigation Branch. Brittiska motsvarigheten 

till haverikommissionen, utreder olyckor ombord på fartyg med 

brittisk flagg och fartyg där olyckor inträffar på brittiskt 

territorium. 

 

MSDS  Marine Safety Data Sheet. Dokumentering av en lasts egenskaper, 

risker med lasten och hur den ska hanteras. 

 

IMSR Isle of Man Ship Registry. Skeppsregistret på Isle of Man, utreder 

även olyckor ombord på Isle of Man registrerade fartyg. 

 

Slutet Utrymme Ett utrymme med begränsade in- och utgångar, med begränsad 

ventilation och som inte är anpassat för kontinuerlig vistelse. 
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Cause and Effect Vedertagen beskrivning inom utredningsväsendet som beskriver 

hur en händelse påverkas av flera olika faktorer.  

 

 

Klassningssällskap Organisation som utfärdar certifikat för fartyg.   

 

Charter Befraktningsöverenskommelse mellan två parter där ena parten hyr 

ett fartyg för befraktning. 

 

EEBD Emergency Escape Breathing Device 

 

PPE Personal Protection Equipment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           
 
 

3 
 

1 Bakgrund 

År 2006 avled en person och en person skadades allvarligt på grund av skador ombord på 

Saga Spray i Helsingborgs hamn för att de båda, under en lossningsoperation, gick ner i ett 

slutet utrymme som inte hade testats för varken syrenivå eller toxiska gaser (Andersson, S., 

2007, s.1). 2007 avled tre personer ombord på Viking Islay, ett räddningsfartyg i den brittiska 

flottan, när en person gick ner i ett slutet utrymme och två personer sedan skulle utföra 

räddningsaktioner (MAIB, 2007, s.1). Detta är två tragiska händelser med totalt fyra dödsfall, 

men det mest tragiska är att det inte är de enda olyckorna som har inträffat i slutna utrymmen. 

Mellan åren 1991 till 2008 omkom 120 personer och 123 personer skadades svårt i slutna 

utrymmen (MAIB, 2008, s.3) och som olycksrapporten från fartyget Sally Ann C från 2015 

visar så fortsätter olyckorna att inträffa (IMSR, 2015, s.1). 

 

International Maritime Organization (IMO) definierar tydligt att ett slutet utrymme är ett 

utrymme med begränsat antal ingångar för tillträde, otillräcklig ventilation och som inte är 

designat för kontinuerlig vistelse (IMO, 2011, s.1). Enligt International Safety Management 

(ISM) som antogs av SOLAS konventionen 1994 ska ett rederi upprätta ett Safety 

Management System (SMS) som är ett strukturerat dokument för att implementera företagets 

säkerhetspolicy (Spencer, C. 2013, s.3). En SMS ska ge tydliga instruktioner för utbildning 

för tillträde till slutna utrymmen, instruktioner för att bedöma om ett utrymme är farligt, 

procedurer som ska följas vid ingång i slutna utrymmen, instruktioner för standard och plikter 

för personal inblandad samt instruktioner för säkerhetsutrustning som ska användas och 

nödprocedurer för att evakuera en skadad person (Spencer, C. 2013, s.6).  

 

Trots dessa detaljerade planer så fortsätter olyckor i slutna utrymmen att inträffa och 

anledningar till detta anses vara att personen inte inser att hen går in i ett slutet utrymme, att 

personen kan ha självbelåten attityd och att personen vill rädda en medarbetare och därmed 

agerar på instinkt (Spencer, C., 2012, s.3), (MAIB, 2008, s.4). Anledningen kan tyda på att de 

är individen själv och inte säkerhetsorganisationen, översyn från överordnade, 

konstruktionsfel eller andra bidragande faktorer. Olyckor beror sällan på endast ett misstag, 

utan ofta är flera, ofta små brister, väldigt bidragande till en olycka (Chen et. al. 2013, s. 113).  
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1.1 Problematisering 

Det är ett känt faktum att olyckor i slutna utrymmen beror på syrebrist eller på grund av 

exponering för höga halter av giftiga gaser. Trots detta fortsätter olyckor i slutna utrymmen att 

inträffa och vi vill undersöka hur detta kan komma sig. 

Sjöfarten är en traditionellt reaktiv bransch, alltså utarbetas oftast säkerhetsförändringar och 

lagar efter att olyckor inträffar. Om branschen istället börjar arbeta proaktivt kan olyckor 

förebyggas och detta kan göras på flera sätt, dels genom säkerhetskommittéarbete, 

arbetsriskutvärderingar och säkerhetsutbildning och träning (OSH Academy). Men grunden 

till att kunna arbeta effektivt mot olyckor är att kunskapen om var olyckorna oftast har sin 

brustna länk i kedjan finns och för att ta reda på det måste tidigare olyckor analyseras och de 

bidragande faktorerna måste fördelas. 

 

2 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera bidragande faktorer till olyckor i slutna utrymmen. 

Frågorna som studien vill besvara är: 

- Hur är fördelningen av de bidragande faktorerna till olyckor i slutna utrymmen? 

- Skiljer sig räddningsaktioner i slutna utrymmen mellan olika typer av fartyg? 

- Hur kan organisationen ombord förbättra förutsättningarna för 

räddningsorganisationen vid olyckor i slutna utrymmen? 

 

2.1 Avgränsning 

Eftersom denna studien är begränsat till omfång och tid har begränsningar gjorts till rapporter 

där en eller flera personer omkommit eller skadats svårt i ett slutet utrymme på grund av 

syrebrist eller exponering för toxiska gaser. Anledningen till att arbetet begränsas till 

rapporter där en eller flera personer omkommit eller skadats svårt är på grund av avsaknaden 

av tillbudsrapporter gällande olyckor i slutna utrymmen. 
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3. Metod 

Detta arbete är ett främst kvalitativt arbete då det bygger på analyser av haverirapporter. Men 

som Patel och Davidsson beskriver i Forskningsmetodikens grunder (Patel, R. & Davidsson, 

B. 2011) så är ett kvalitativt arbete sällan endast kvalitativt utan det bygger ofta på en 

kombination av kvalitativt och kvantitativt arbete (Patel, R. & Davidsson, B. 2011, s. 120). 

Detta arbete bygger således på kvalitativa analyser av haverirapporter där resultatet av 

analyserna sammanställs kvantitativt för att sedan utvärderas genom att diskutera resultatet. 

Sökningar efter tidigare studier gjordes via Google med sökorden ’Enclosed+Space+Study’ 

och då hittades studien Confined Space Fatalities (MacCarron, C. 2006), en studie som 

undersökt bidragande faktorer till olyckor i slutna utrymmen på land. Via sökningar på 

OneSearch med sökorden ’Confined+Spaces’ hittades även studien Risk analysis for confined 

space entries: Critical analysis of four tools applied to three risk scenarios (Burlet-Vienney 

et. al. 2016). 

För att svara på arbetets första frågeställning som är hur fördelningen är av de bidragande 

faktorerna till olyckor i slutna utrymmen, beslutades det att använda en analysmetod som 

innan arbetets början hittats via Diva-portal.org genom att använda sökorden 

’analys+fartyg+olyckor’. Dessa sökord hade använts i tre tidigare examensarbeten som 

samtliga använt sig av analysmetoden HFACS-MA. Via sökningen i Google resulterade en 

artikel som introducerar konceptet av Chen et. al. (2010). Artikeln studerades grundligt och 

för att sätta sig in i HFACS-MA systemets funktion genomfördes en analys av Herald of the 

Free Enterprise-olyckan vilket är den olyckan som testats i Chen et. als. arbete. I Chen et als. 

arbete framkommer det även att HFACS-MA är enligt IMO:s riktlinjer för hur analysmetoder 

ska vara utformade (Chen et.al. 2010, s.106). Då kvantitativa studier genomförs så kan en 

egen modul utarbetas för att analysera sitt material, men vanligast är att använda sig av väl 

beprövade analysmetoder (Ahrne, G. et. al. 2015, s.17) och därav beslutades det att använda 

sig av HFACS-MA modellen. 

 

För att hitta material till studien gjordes sökningar via Google genom att använda sökorden 

”Enclosed”, ”Space”, ”Accident” och ”Report” och synonymer av dessa sökord. Detta 

resulterade i totalt fjorton stycken olycksrapporter som passade studiens kriterier. 
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Bedömningen gjordes att fjorton olyckor skulle ge en rättvisande bild av olyckor i slutna 

utrymmen. 

Syftets frågeställningar: Skiljer sig räddningsaktioner i slutna utrymmen mellan olika typer av 

fartyg och hur kan ombord organisationen förbättra förutsättningarna för 

räddningsorganisationen vid olyckor i slutna utrymmen, undersöktes genom att utvärdera hur 

haveriutredare bedömt räddningsaktionerna i rapporterna som omfattas i studien och även 

sammanställa hur stor del av de bidragande faktorerna som varit direkt kopplade till själva 

räddningsaktionerna. Efter redarnas omdömen och faktorerna som var kopplade till 

räddningsaktionen var sammanställda så jämfördes och diskuterades denna statistik mot 

varandra. 

 

3.1 Urval 

För att kunna förlita sig till informationen i haverirapporterna som analyserats beslutades det 

att enbart använda sig av haverirapporter publicerade av legitima myndighetsorgan så som 

haverikommissionen, MAIB, IMSR med flera. De olyckor som har analyserats har inträffat på 

både europeiska och utomeuropeiska fartyg och i farvatten över hela världen. För att anses 

som möjliga att analysera har studien även begränsat sig till rapporter skrivna på svenska eller 

engelska. 

 

3.2 Beskrivning av HFACS-MA 

Human Factor Analysis and Classification System – Maritime Accident (HFACS-MA) 

utvecklades från HFACS, som är ett väl implementerat utredningsverktyg inom den 

europeiska och amerikanska flygsektorn (Chen et. al., 2010). Systemet bygger på Reason’s 

Swiss Cheese model som grundkoncept vilket i sig bygger på teorin om att flera faktorer 

måste ligga i linje med varandra för att en olycka ska inträffa (Barnett, M., 2005, s.131). Från 

början innehöll HFACS sjutton underkategorier (Chen et. al., 2010, s.105) men genom att 

lägga till underkategorier i huvudkategorierna ’Unsafe Acts’ och ’Preconditions’ och genom 

att lägga till en extra huvudkategori, ’External Factors’, för att uppfylla IMO:s krav, 

utvecklades HFACS för att kunna implementeras inom sjöfartssektorn (Chen et. al. 2010, 

s.106). HFACS-MA består av tjugoen underkategorier fördelade under fem huvudkategorier 
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vilka är ’Unsafe Acts’, ’Preconditions’, ’Unsafe Supervision’, ’Organizational Influences’ och 

’External Factors’ (Chen et al. 2010, s.108). HFACS-MAs kategorier och underkategorier har 

inte översatts till svenska då de kan förlora sin ämnade innebörd vid översättning på grund av 

språkskillnader. 

Bilaga 15 ”Metod för arbetsflöde” beskriver arbetsflödet som följs vid en analys av en olycka. 

Analysen börjar med att gå igenom samlad information, exempelvis en haverirapport, för att 

sedan göra en så kallad ’Why because graph’ och gruppera de bidragande faktorerna. När 

underkategorierna grupperades in så tilldelades förkortningar utefter underkategoriernas 

namn. T.ex. fick ’Routine Violation’-faktor 1 förkortningen RV1. Förklaring av varje 

underkategori återfinns i bilaga 16. 

 

3.3 Metoddiskussion 

HFACS-MA har under studiens gång visat sig vara en pålitlig analysmodell som har kunnat 

bryta ner alla olyckor som den här studien har behandlat i sina beståndsdelar. HFACS-MA 

eller en liknande analysmodell av typen ’Cause and Effect’ borde tillämpas och presenteras i 

samtliga olycksrapporter från officiella utredningsinstitut, inte av anledningen att någon ska 

”hängas ut” utan för att korrekt orsak och konsekvens ska kunna presenteras så att rätt del i en 

organisation arbetar för en förbättring efter en olycka. Om exempelvis en stor andel av en 

olyckas underliggande faktorer faller under ’Management’ nivå så är det inte det stora 

problemet något den enskilde personen kan göra något åt, utan då är det mer ett problem som 

företagsledningen måste behandla. 

Däremot finns en ganska stor nackdel med modellen och det är att den är ganska svår att sätta 

sig in i och lära sig att hantera på rätt sätt. Under arbetets gång fick till exempel den första 

haverirapporten som analyserades, analyseras en gång till för att man insåg att man hade 

använt analysmodellen på fel sätt vid första analysen.  

Ett annat problem med modellen som noterades var bristen av underkategorier att använda sig 

av då det tidvis var betydligt mer begränsade än hjälpande av de underkategorier som finns 

tillgängliga. Exempelvis så har författarna i en del rapportanalyser bedömt att en händelse 

borde ha placerats i en separat kategori men då denna inte funnits tillgänglig har det inte 

funnits något annat val än att kompromissa och placera en händelse i en snarlik kategori.  
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Om alla händelser från alla haverirapporter i en underkategori skulle radas upp så skulle de 

kunna skilja sig väldigt mycket från varandra men detta beror på att rapporterna analyseras en 

rapport i taget och då måste varje rapport ses på med nya ögon utan att jämföra händelser i en 

rapport med händelser i en annan rapport. 

 

4. Tidigare Studier 

I arbetet Arbete i slutna utrymmen (Rantala, R. & Nilsson, M., 2016) utfördes kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med fyra stycken säkerhetsansvariga personer vid hamnar runt 

om i Sverige. Syftet med studien var att undersöka hur säkerhetsarbetet har förändrats efter 

2006 och för att svara på det så ställdes tre frågeställningar: Hur har säkerhetsarbetet 

förändrats sedan 2006 med avseende på arbete i slutna utrymmen i svenska hamnar? Hur 

påverkas arbetet i slutna utrymmen av åtgärderna som tagits efter 2006? och hur upplevdes 

effekten av åtgärderna enligt de säkerhetsansvariga? (Rantala, R. & Nilsson, M., 2016, s.4). 

Genom dessa tre frågeställningar kunde studien kartlägga tre förändringar gällande arbete i 

slutna utrymmen i svenska hamnar. Den första förändringen är att gasmätare nu används som 

standardutrustning av hamnpersonalen och innan 2006 så användes dessa inte alls. Den andra 

förändringen är att pappersarbetet kring arbetsmiljöarbetet förändrats då det har skett en ökad 

digitalisering efter 2006 och hjälpen som datorer förser för säkerhetsarbetet har gjort 

pappersarbetet mer effektivt. Den tredje och sista förändringen som skett är att kunskapen nu 

är större kring slutna utrymmen och detta härleddes till Svenska Hamnars arbete med 

kunskapsspridning och hamnbolagens säkerhetskommittémöten där farorna med slutna 

utrymmen ofta diskuterats (Rantala, R. & Nilsson, M., 2016, s. 11-12). 

2009 gjordes en studie som berörde slutna utrymmen ombord på specifikt bulkfartyg 

nämligen, Oxygen Depletion and Formation of Toxic Gases following Sea Transportation of 

Logs and Wood Chips (Svedberg, U., Petrini, C., Johanson, G., 2009). Där lades fokus på att 

undersöka atmosfären i närliggande utrymmen till lastutrymmen med pellets och andra 

trälaster. Undersökningen utfördes genom att mäta syrenivån i närliggande utrymmen, 

specifikt trappnedgångar, på 76 fartyg som haft trälaster ombord i mellan 37-66 h. 

Mätningarna visade på att i 71 av de 76 mätningarna låg syrenivån under gränsvärdet, vilket 

är 19,5% syre och i en tredjedel av fallen var syrenivån under 6%. Författarna påpekade att 

studien inte hade till syfte att mäta hur lång tid det tog innan syrenivån nådde en dödligt låg 
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nivå, men nämner att det var alarmerande att syrenivån var på en dödlig nivå inom den korta 

perioden på 2-3 dagar (Svedberg, U., Petrini, C., Johanson, G., 2009, s.783). Även om studien 

fokuserade på just bulkfartyg med trälaster så är den relevant då den undersöker just 

närliggande utrymmen och inte lastrummet i sig och eftersom andra laster så som exempelvis 

metallspån också förbrukar syre, så är omständigheterna de samma för fartyg med den sortens 

last. Det framgår inte i rapporten om man vid mätningarna tog hänsyn till eventuell 

rostbildning i lejdarnedgångarna.  

Gällande hur korrosion förbrukar syre så finns det en studie från 2010 där tester gjordes för att 

mäta korrosionshastigheten hos korroderade metaller, genom att mäta syreförbrukningen i ett 

tät förslutet utrymme (Matthiesen, H. &Wonsyld, K., 2010). Syrehalten vid experimentens 

start ansågs vara 100% av den syremängd som skulle förbrukas av korrosionen och syrehalten 

vid 100% var 8,6 μmol cm-3 (Matthiesen, H. &Wonsyld, K., 2010, s. 352). Vid tester med 

rostigt St37 stål, sjönk syrehalten med ca 60% på mellan 5-10 dagar, beroende på salthalt i 

utrymmet, då den relativa luftfuktigheten va 100% och ca 20% på 25 dagar då den relativa 

luftfuktigheten va 50% (Matthiesen, H. &Wonsyld, K., 2010, s.353). Med dessa siffror skulle 

i så fall syrehalten i en fuktig kättingbox sjunka från normal syreblandning till ca 8% på 

ungefär 5-10 dagar och syrehalten i normalfuktig luft skulle i så fall sjunka till ca 17% syre på 

ungefär 25 dagar.    

2006 gjordes en studie i olycksfaktorer vid olyckor i slutna utrymmen inom landsektorn i 

västra Australien där slutsatsen var att brist på träning inom området, brist på översyn och 

brist på procedurer och generella säkerhetssystem stod för en stor del av olycksfaktorerna 

(MacCarron, C., 2006, s.5). Studien påpekade även att i de få fall där arbetsgivaren hade 

försett den olycksdrabbade med utbildning inom området så implementerade inte den avlidne 

dessa råd från utbildningen och här härledde studien detta till dålig översyn (a.a.).  Detta stöds 

även av en studie från 2016 som nämner att olyckor i slutna utrymmen nästan alltid pekar på 

ett problem med att identifiera och eller underskatta faror och att arbete och 

räddningsoperation improviseras och problem med att identifiera faror och underskatta faror 

är en del av både brist på översyn och brist på implementering hos den enskilde personen 

(Burlet-Vienney et. al. 2016, s.99).  

I en studie från Universitetet i Stavanger från 2010 (Oltedal, H, Engen, O, 2010) studerades 

skillnader i säkerhetskulturer ombord på torrlastfartyg jämfört med tankfartyg. Detta 

undersöktes genom att 1262 enkäter samlades in från 76 slumpmässigt valda tank- och 
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torrlastfartyg där respondenterna fick svara på frågor relaterade till säkerhetsstruktur (Oltedal, 

H., Engen, O. 2010. s. 2120). Resultatet i studien visade på att tankfartyg hade en bättre 

säkerhetsorganisation än torrlastfartyg (Oltedal, H., Engen, O. 2010. s. 2125). 

 

5.  Teoretisk bakgrund 

I den teoretiska bakgrunden presenteras teori om slutna utrymmen och vad det innebär samt 

lagstiftning och rekommendationer. Lagstiftning och rekommendationer begränsas till 

myndigheter och organisationer som direkt berör arbete och säkerhet till sjöss. 

 

5.1 Slutna utrymmen 

Ett slutet utrymme definieras av IMO som ett utrymme med begränsade in-och utgångar, 

dålig ventilation och som inte är designat för kontinuerlig vistelse (IMO, 2011, s. 1). Ett slutet 

utrymme kan till exempel vara en ballasttank, en lasttank eller en lejdarnedgång som inte är 

mekaniskt ventilerad eller försedd med naturlig ventilering. Naturlig ventilering innebär att 

det finns ett tillflöde och ett frånflöde av luft där atmosfäriska skillnader skapar ett drag 

genom utrymmet. Ett mekaniskt ventilerat utrymme innebär ett utrymme där frisk luft pressas 

in i utrymmet med hjälp av exempelvis en fläkt. 

Frisk luft i öppen miljö innehåller 20.9% syre och för att ett utrymme ska kunna beträdas utan 

att en person tar fysisk skada av det så måste syrenivån ligga på minst 19.5 procent. 

Rekommendationer från facklitteratur och författningssamlingar påpekar däremot att man bör 

försöka uppnå 20.9% syre och 0 ppm kolväten innan utrymmet beträds.  

 

5.2 Rekommendationer och lagstiftning 

ISM (International Safety Management) koden antogs av IMO som Resolution A.741(18) 

1993 (MSIS, 2015, s.5) och trädde i kraft genom SOLAS kapitel 9 1998 (a.a.). Detta gör att 

ISM koden är krav ombord på alla SOLAS-klassade fartyg samt fartyg i internationell fart 

(MSIS, 2015, s.9). ISM koden kräver bland annat att en SMS (Safety Management System) 

skall upprättas ombord på fartyget och där i ingår att ”alla identifierade risker ombord på 

fartyget har identifierats och att säkerhetsanordningar har etablerats” (MSIS, 2015, s.14). 
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År 2011 antog IMO Resolution A.1050(27), även kallad ’Revised recommendations for 

entering enclosed spaces aboard ships’ vilket är en vägledning i vad som är slutna utrymmen 

och hur de bör hanteras. Här definieras termen ’Slutet utrymme’ och här nämns även termer 

som adjacent connected space och det beskrivs som ett utrymme som normalt är oventilerat 

och som inte är ett lastrum men som kan dela samma atmosfär på grund av att utrymmena är 

gränsande till varandra med exempelvis en dörr. Resolutionen beskriver att ett företag bör 

tillse att en riskanalys utförs för att identifiera alla kända slutna utrymmen ombord på fartyget 

och att en kompentent person alltid bör göra den första utvärderingen om ett utrymme kan 

tillträdas. Med kompetent person menas en person som är tränad i att utvärdera slutna 

utrymmen. 

IMO påpekar även att fartyg bör ha som standard att luckor som öppnas för ventilering av 

utrymmen förses med skyltar som beskriver att utrymmet inte är testat ännu och IMO 

Resolution A.1050(27) listar även en rad olika steg som befälhavaren bör se till 

implementeras ombord på fartyget i samband med att personer ska gå in i ett slutet utrymme, 

bland annat att risker har identifierats, att utrymmet är ventilerat och testat korrekt av godkänd 

person, att utrymmet är väl upplyst, att räddningsutrustning är placerad vid öppningen till 

utrymmet och att personalen är rätt klädda och utrustade för arbetet. Här påpekas även att det 

är upp till den som utfärdar tillståndet att gå in i ett utrymme att göra bedömningen om 

räddningsutrustning bör placeras vid öppningen till utrymmet (IMO, 2011, s.1–4). 

Bland de svenska rekommendationerna finns AFS (Arbetarskyddsstyrelsens 

författningssamling) 1993:3 där man hävdar att det är viktigt att arbete planeras och att om det 

är så att ett arbete i ett slutet utrymme utförs av en ensam person så ska den personen ha god 

yrkeserfarenhet och ha fått goda arbetsinstruktioner (AFS 1993:3, s. 5). Här påpekas även att 

innan ett arbete påbörjas så bör området spärras av och varningsskyltar sättas upp (AFS 

1993:3, s. 6).  
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6. Resultat 

Fördelningen mellan huvudkategorierna är ganska jämn men störst är ’Unsafe Supervision’ 

med 26,4 procent följt av ’Unsafe Acts’ med 23,6 procent, ’Organizational Influences’ med 

20,8 procent, ’Preconditions’ med 19,8 procent och avslutningsvis ’External factors’ med 9,4 

procent som blev den minsta kategorin.  

 

 

Figur 1 Cirkeldiagram över HFACS-MA huvudkategorier 

 

Huvudkategorin ’Unsafe acts’ eller ”Osäkra handlingar” fick 23,6 procent av faktorerna 

mellan huvudkategorierna och var därmed den andra största kategorin, ’Unsafe Acts’ 

inkluderar handlingar av den enskilde personen som är direkt involverad i olyckan. Inom 

denna kategorin fick underkategorin ’Exceptional violations’ 60 procent och därmed störst 

andel av faktorerna och denna kategorin inkluderar faktorer som exempelvis att en person 

medvetet har ignorerade regler och föreskrifter när ett arbete har utförts. Kategorin ’Routine 

violation’ fick 16 procent av faktorerna och inkluderar sätt att arbeta som ombord blivit mer 

av en rutin som exempelvis på ett fartyg där maskinchefen går ner i ett slutet utrymme som av 

rutin inte behandlas som ett slutet utrymme av besättningen. Kategorierna ’Skill based errors’, 

’Rule based mistakes’ och ’Knowledge based mistakes’ fick vardera 8 procent av faktorerna i 

den här huvudkategorin och i ’Skill based errors’ behandlas enkla misstag, i ’Rule based 

mistakes’ behandlas händelser där personen inte har insett faran med området eller insett faran 

med operationen och i ’Knowledge based mistakes’ behandlas händelser där en person vet att 
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hen gör fel men tvingas arbeta s.k. ’on the line’ och använda långsamma utvärderingsmetoder 

för att försöka utföra arbetet. 

 

 

Figur 2 Stapeldiagram över Osäkra handlingar 

 

Huvudkategorin ’Preconditions (SHEL)’ som fick 19,8 procent är fördelad över sex 

underkategorier där kategorierna ’Physical Environment’ och ’Technological environment’ 

inte fick någon andel av faktorerna i den här studien. Kategorierna ’Software’ och ’Hardware’ 

fick vardera 33,3 procent och där står ’Software’ för faktorer där exempelvis manualer är fel 

eller anvisningar vid ingångar till slutna utrymmen har saknats och kategorin ’Hardware’ står 

för fel i konstruktion som exempelvis i analysen av Saga Spray på sidan II i bilagorna där det 

saknades tätning i dörren mellanlastrum och nedgångstrunk vilket gjorde att besättningen 

improviserade och tätade med tejp. Kategorin ’Liveware’ står för 28,6 procent av faktorerna i 

’Preconditions’ och behandlar faktorer som exempelvis interaktioner mellan 

besättningsmedlemmar. Avslutningsvis så fick kategorin ’Condition of operator(s)’ 4,8 

procent av faktorerna och den kategorin inkluderar faktorer som att personen som varit 

inblandad i olyckan exempelvis varit väldigt trött eller påverkad av alkohol eller liknande.   
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Figur 3 Stapeldiagram över Förutsättningar 

 

’Unsafe Supervision’ som fick högst andel bland huvudkategorierna med 26,4 procent är 

fördelad mellan ’Inadequate supervision’ som fick 57,1 procent och som står för faktorer där 

arbetsledare till exempel inte försett rätt vägledning eller inte identifierat en risk med ett 

arbetsmoment. ’Supervisory violation’ stod för 21,4 procent och står för faktorer där 

ledningen medvetet frångått från instruktioner och därmed skapat en farlig situation. ’Planned 

inappropriate operation’ stod för 17,9 procent och inkluderar faktorer där arbetsledare inte har 

utvärderat riskerna med en operation och därmed skapar en farlig situation. Kategorin som 

fick minst var ’Failure to correct known problems’ med 3,6 procent och denna kategorin 

inkluderar faktorer där ledningen exempelvis inte har rättat till kända fel i konstruktion eller 

kända fel i instruktioner. 

 

 

Figur 4 Stapeldiagram över Osäker/Otillräcklig översyn 

Kategorin ’Organisational influences’ som fick 20,8 procent av den totala fördelningen 

mellan huvukategorierna är uppdelad i ’Organizational Climate’ som fick 50 procent, 
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’Organizational process’ som fick 45,5 procent och ’Resource management’ som fick 4,5 

procent. Kategorin ’Organizational climate’ inkluderar faktorer som exempelvis att en större 

organisation, som ett helt företag, inte tagit del av allmänna rekommendationer och 

föreskrifter från myndigheter som visas i analysen av Saga Spray på sidan III i bilagorna. 

’Resource management’ inkluderar faktorer som att en arbetsledare haft en hög 

arbetsbelastning som återigen visas i analysen av Saga Spray. Kategorin ’Organizational 

process’ inkluderar faktorer som exempelvis att procedurerna ombord på fartyget avvikit från 

det som är normalt ombord på ett fartyg, som visas i analysen av Saga Rose på sidan IV i 

bilagorna där besättningen avvikit från vad som är normalt intervall mellan pejlingar av 

ballasttankar.  

 

 

Figur 5 Stapeldiagram över Organisations faktorer 

 

Den minsta kategorin, ’External factors’ som fick 9,4 procent av den totala fördelningen 

mellan huvudkategorierna är uppdelad med vardera 50 procent till ’Administration 

oversights’ och ’Design flaws’. Kategorin ’Administration oversights’ innehåller faktorer som 

att rederiet exempelvis inte har noterat att säkerhetsorganisationen ombord på fartyget varit 

bristfällig, vilket kan ses i analysen av Sea Lady på sida XV i bilagorna till studien, eller att 

rederiet, genom tidigare liknande olyckor på andra fartyg inom rederiet, har visat sig ha 

problem med att implementera SMS-planen på ett tillfredsställande sätt som kan ses i 

analysen av Saga Monal på sida V i bilagorna. Kategorin ’Design flaws’ innehåller faktorer 

som exempelvis att där har funnits ett långvarigt konstruktionsfel som har påverkat olyckan, 

något som kan ses i analysen av Sava Lake på sidan VI i bilagorna där konstruktionen av ett 

ventilationssystem inte tillät att personalen dränerade det på vatten och slagg vilket gjorde att 
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en ”nödlösning” byggdes in i konstruktionen, vilket i sig resulterade i att lastrester samlades i 

systemet och avgav kolmonoxid i ett närliggande utrymme. 

 

 

Figur 6 Stapeldiagram över Externa Faktorer 

 

Av de nio general cargo/torrbulkfartygen ansåg utredare att fem fartyg hade undermåttlig 

räddningsaktion, av de resterande tre fartygen som ansågs ha en god räddningsaktion är ett 

omnämnt för en del av sin initiala räddningsaktion i det här arbetets analys. Ombord på ett 

general cargo/torrbulkfartyg utfördes räddningsaktionen av räddningstjänsten. Av de tre 

tankfartygen ansågs alla ha goda räddningsaktioner men utredaren påpekade i en av 

rapporterna att den initiala räddningsaktionen ombord på ett av fartygen inte var korrekt, detta 

fartyget är även omnämnt i det här arbetets analys. Av de två ’andra fartygen’ fanns enligt 

utredare ett fartyg med god räddningsorganisation utom i initialskedet, vilket härledes till att 

besättningsmedlemmen agerade efter känslor, detta är omnämnt i detta arbetets analys. På det 

andra fartyget omkom två personer under räddningsaktionen vilket därmed inte kan anses 

vara en korrekt räddningsaktion. 
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Figur 7 Stapeldiagram över Räddningsaktionernas kvalitet enligt utredare 

 

Enligt HFACS-MA analysen så var det endast tre av huvudkategorierna som direkt kunde 

härledas till räddningsaktioner och det var ’Unsafe Acts’, ’Unsafe Supervision’ och 

’Organizational Influences’. Totalt tilldelades ’Unsafe Acts’ tjugofem stycken faktorer och av 

dessa var åtta stycken relaterade till räddningsaktionen. Av dessa åtta var en på tankfartyg, 

fyra på general cargo/torrbulkfartyg och tre på ’annat fartyg’. ’Unsafe Supervision’ tilldelades 

totalt tjugoåtta faktorer och av dessa var fem stycken relaterade till räddningsaktionen. Av 

dessa fem var tre på general cargo/torrbulkfartyg och två på ’annat fartyg’. ’Organizational 

Influences’ tilldelades totalt tjugotvå faktorer och av dessa var endast en direkt relaterad till 

räddningsaktionen och detta var på ett general cargo/torrbulkfartyg. 

 

Figur 8 Stapeldiagram över Räddningsaktioners del av HFACS-MA kategorier 
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7. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet mot tidigare studier inom samma område samt lagstiftning 

och rekommendationer. I resultatdiskussionen diskuteras även kopplingar mellan kategorierna 

som har presenterats i HFACS-MA och vilka händelseutvecklingar som har varit 

återkommande mellan analyserna och vad som kan vara de bidragande faktorerna att de är 

återkommande händelser.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att försöka svara på frågeställningarna: 

- Hur är fördelningen av de bidragande faktorerna till olyckor i slutna utrymmen? 

- Skiljer sig räddningsaktioner i slutna utrymmen mellan olika typer av fartyg? 

- Hur kan ombordorganisationen förbättra förutsättningarna för räddningsorganisationen 

vid olyckor i slutna utrymmen? 

 

Fördelningen av bidragande faktorer till olyckor i slutna utrymmen. 

Resultatet i den här studien pekar på att det är ’Inadequate Supervision’ som är den mest 

framstående faktorn vid olyckor i slutna utrymmen eftersom den är den största underkategorin 

inom den största huvudgruppen. Detta innebär alltså att arbetsledarna har haft problem med 

att exempelvis identifiera risker eller inte försett rätt vägledning. Detta är i enlighet med 

MacCarrons resultat som också pekade på att otillräcklig översyn var en av de främsta 

anledningarna till olyckor i slutna utrymmen på land (MacCarron, C., 2006, s.5). Därmed så 

visar även detta att problem med översyn inte endast är ett problem till sjöss utan även inom 

landbaserade organisationer. Då man studerar rapporterna så framgår det att befälen som 

utfärdar tillstånden ofta inte följer företagets SMS gällande inträde i slutna utrymmen. 

Speciellt framträdande är detta i rapporten för olyckan ombord på Stolt Skua där 

haveriutredaren påpekade att det inte räknades som att överstyrman va närvarande om han 

gick och la sig efter att ha fördelat arbetsinstruktioner (MACI, 2014). Företagets policy 

föreskrev att överstyrman eller befälhavaren skulle vara närvarande genom hela operationen, 

men detta följdes alltså inte. Det är även en del i översynen att utföra korrekta gasmätningar 
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och enligt studien Arbete i slutna utrymmen började svenska hamnar att applicera gasmätare 

som standard PPE efter olyckan ombord på Saga Spray 2006 (Rantala, R., Nilsson, M., 2016, 

s.11). En stor del av olyckorna som den här studien har behandlat hade kunnat undvikas om 

gasmätare varit standard PPE på alla fartyg jämlikes hjälm, handskar och skyddsskor. 

Även om bristande översyn var framträdande så var det inte den enda kategorin som stod ut 

utan det gjorde även kategorin ’Unsafe Acts’ som är fel och misstag av den enskilde personen 

som är direkt inblandad i olyckan. Inom den huvudkategorin framstod speciellt 

underkategorin ’Exceptional violations’ vilket är när en person känner till reglerna och har fått 

utbildning men väljer att ignorera regler och rekommendationer. I en stor del av rapporterna 

har t.ex. besättningsmedlemmar känt till att ett utrymme har varit farligt att beträda men 

personerna har gjort det ändå, ofta för att få jobbet gjort. Även MacCarron kom i sin studie 

fram till att osäkra handlingar var en stor faktor till olyckor iland och han pekade speciellt på 

att även om personer fått korrekt utbildning så händer olyckor då de ofta ignorerar 

utbildningens rekommendationer (MacCarron, C., 2006, s.5). Att personalen ignorerar 

rekommendationer och regler är skrämmande eftersom det sätter arbetsledare i en mycket svår 

sitts där de kan komma att känna att de inte kan lita på att personalen arbetar på ett säkert sätt. 

En arbetsledare kan ha total översyn över specifika arbetsmoment som innebär högre risk men 

om arbetsledarens egna arbete ska utföras så kan inte hen alltid gå och vakta hela 

besättningen. 

Vad gäller Externa faktorer och varför den huvudkategorin var den minsta kategorin, så kan 

detta bero på att det ofta finns väl utvecklade regler och rutiner inom rederiet och fartyget för 

hur säkerhetsorganisationen ska se ut, något som stödjs av att där finns rekommendationer 

både från IMO (Resolution A.1050(27), AFS (AFS 1993:3) och privata aktörer så som OSH 

Academy som informerar hur arbetet bör struktureras och utföras. Även i MacCarrons studie 

var den studiens kategori som motsvarade s.k. externa faktorer den minsta kategorin 

(MacCarron, C., 2006, s.124–125). Vid närmare observation av till exempel underkategorin 

’Legislation gaps’ som vänder sig till brister i gällande lagstiftning så finns det beskrivet i 

exempelvis ISM att en fartygsorganisation måste identifiera alla riskfyllda arbetsmoment och 

utrymmen ombord. Det står även tydligt i Resolution A.1050 (27) vad som klassas som ett 

slutet utrymme och hur detta ska beträdas. Detta gäller även ’Administration oversights’ som 

ofta har en utarbetad SMS, men att denna ibland inte lyckats implementeras på ett 

tillfredsställande sätt.  
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Räddningsaktioner mellan olika fartygstyper. 

Räddningsaktionerna ombord på de olika fartygsslagen har visat sig skiljas åt i omdöme från 

både haveriutredares kommentarer och den här studiens resultat. Utredarna har bedömt 

räddningsaktioner som bristfälliga betydligt fler gånger på torrlastfartyg jämfört med 

tankfartyg vilket är i led med hur säkerhetskulturen ansågs vara bättre på tankfartyg än på 

torrlastfartyg i Oltedals och Engens studie från 2010 (Oltedal, H., Engen, O. 2010. s. 2125). 

Likaså pekar den här studiens resultat på att räddningsaktioner har fungerat bättre ombord på 

tankfartyg än på torrlastfartyg då endast en bidragande faktor har varit från räddningsaktionen 

på tankfartyg medan det har varit åtta bidragande faktorer relaterade till räddningsoperationer 

från torrlastfartyg. Oltedal och Engen påpekade i sin studie att tankbranschen har ett mer 

omgripande säkerhetstänk och fokuserar mer på säkerhetsledning och att ändra attityder än 

torrlastbranschen gör (Oltedal, H, Engen, O. 2010. s.2125) och likaså har den här studien inte 

kunnat relatera en enda faktor vid räddningsaktioner till varken ’Unsafe Supervision’ eller 

’Organisational Influences’ ombord på tankfartyg men däremot fyra faktorer till dessa 

kategorier på torrlastfartyg.  

Det ska påpekas att det är en väldigt liten andel faktorer på det stora hela som relaterar till 

räddningsoperationerna men det ger en indikation om att räddningsaktioner i slutna utrymmen 

kan vara bättre planerade och/eller övade ombord på tankfartyg än vad de är på torrlastfartyg.  

 

Förbättring av räddningsoperationer i slutna utrymmen. 

Det har framkommit i flera rapporter som studien har behandlat, bland annat rapporterna för 

Saga Rose (2008), Viking Islay (2007), Sharp Lady (2013), Corina (2016), Sally Ann C 

(2015), att räddningsaktioner som går fel, ofta beror på att besättningsmedlemmar agerar på 

instinkt och inte rutin. I en studie från 2016 påpekades det hur övningar är en essentiell del av 

säkerheten ombord (Dragomir, C. & Utureanu, S. 2016. s. 4). I haverirapporten för olyckan på 

Stolt Skua påpekar haveriutredaren att räddningsoperationen gick snabbt och effektivt och 

besättningen agerade på kunskap och träning istället för känslor och instinkt (MACI, 2014, 

s.20) och på Stolt Skua tränade besättningen på räddningsoperationer i slutna utrymmen sex 

gånger per år och den senaste träningen ägde rum två månader innan olyckan (MACI, 2014, 

s.13). Detta visar på att träning ger färdighet och fler besättningar borde öva mer i slutna 

utrymmen så att räddningsoperationer från dessa blir lika väl tränade som brandbekämpning. 
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7.2 Slutsats 

Vad beträffar fördelningen av bidragande faktorer så står det klart att en stor del av problemet 

ligger på översyn från arbetsledare, överträdelser av den enskilde personen och problem med 

organisationen ombord då huvudkategorierna för dessa områden var de tre största 

huvudkategorierna. Problemet inom dessa områden verkar vara svårigheter med att ge 

tillräckliga instruktioner, att personal helt enkelt ignorerar instruktioner och föreskrifter och 

att där är ett klimat i organisationen som gör att personer i lägre ställning inte vill ifrågasätta 

personer i högre social eller yrkessam ställning. 

Det visar sig tydligt att räddningsaktioner anses vara bättre ombord på tankfartyg då samtliga 

tankfartyg som behandlats i den här studien fått gott omdöme av haveriutredare medans 

General cargo/torrbulkfartygen fått mest negativa omdömen och övriga fartyg fått en jämn 

fördelning mellan positivt och negativt omdöme av haveriutredare. Dessutom visar det sig i 

fördelningen av faktorer att tankfartyg endast fick en faktor när det kom till räddningsaktioner 

medans de andra typerna av fartyg fick tretton faktorer som härleddes till räddningsaktionen. 

Det ska påpekas att detta i sig är en väldigt liten siffra jämfört med det totala antalet faktorer 

som tilldelats, men det är ändå betydligt större än hos tankfartyg.  

 

8 Förslag till vidare studier 

En god idé vore att genomföra intervjuer med de som ansvarar för säkerhetsarbetet ombord på 

fartyg om hur de arbetar förebyggande för att minimera risken och arbetar proaktivt för att 

minska risken för olyckor i slutna utrymmen. Det ger inte bara en bild av hur det har sett ut 

när olyckor sker, utan hur det ser ut när olyckor inte sker och det kanske till och med kan 

hjälpa de som blir intervjuade att upptäcka brister i sin egen säkerhetsorganisation. 

Något annat som även skulle kunna vara en god idé att titta på är hur mycket tolkningsbias 

som går in i en analys med hjälp av HFACS-MA. Detta är en analysmetod som är djupt rotad 

i flyget och som är på väg att rota sig i sjöfarten.  
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Bilaga 1: Flow chart: Saga Spray 

 

Referens till olycksrapport:  

Andersson, S. (2007) Bulkfartyget Saga Spray – VRWW5 – Dödsfall 16 november 2006 

Norrköping: Sjöfartsverket  

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

dokument/Haverirapporter/SV/2006/Serie%20B%202007%201%20Saga%20Spray%20470.p

df Hämtad: 2017-08-12 

Huvudkategori Underkategori Förkortning Händelse 

Top Event   Lättmatros avlider och fyra personer skadas på grund av 

kolmonoxidförgiftning. 

Event  E1 Kolmonoxid tränger in i nedgångstrunken som har hållits stängd i sju 

veckor. 

Event  E2 Lättmatros går ner i trunken. 

Event  E3 Maskinförare från hamn går ner i trunken. 

Event  E4 Signalmannen går ner i trunken då han tillkallas av maskinföraren för 
att rädda lättmatrosen. 

Event  E5 Besättningsmedlem blir under räddningsaktion påverkad av 
kolmonoxid. 

Unsafe Acts Routine 
violation 

RV Lättmatrosen går ner i utrymmet utan att ifrågasätta utrymmets 
atmosfär och ignorerar styrmannens order om att endast gå till översta 

avsatsen. 

Unsafe Acts Rule based 

mistake 

RBM1 Maskinförare förlitar sig på att besättningen vet vad de gör och 

ifrågasätter inte om gasmätning har utförts. 

Unsafe Acts Rule based 

mistake 

RBM2 Signalmannen identifierar inte risken med att lättmatrosen fallit ihop 

på grund av syrebrist eller exponering för toxiska gaser. 

Unsafe Acts Exceptional 

violation 

EV Besättningsmedlemmen tar av sig masken under räddningsoperationen 

trots att han vet om att utrymmet är fyllt med kolmonoxid. 

Preconditions Hardware H Där fanns ingen ordentlig tätning mellan lastrum och nedgångstrunk 

utan man tätade med tejp. 

Preconditions Software S Där fanns ingen skylt vid nedgången till trunken som varnade för slutet 

utrymme. 

Preconditions Liveware L Det är ett känt faktum att filippinska sjömän ofta vill få arbete gjort 

omgående och att man då ofta kringgår säkerhetsregler och att man 

inte ifrågasätter tvivelaktiga order. 

Unsafe 

Supervision 

Planned 

inapropriate 

operation 

PIS Man identifierar inte risken med att kolmonoxid kan ha bildats då man 

passerade genom tropiska klimatzoner. 

http://www.sjofartsverket.se/upload/Listade-dokument/Haverirapporter/SV/2006/Serie%20B%202007%201%20Saga%20Spray%20470.pdf
http://www.sjofartsverket.se/upload/Listade-dokument/Haverirapporter/SV/2006/Serie%20B%202007%201%20Saga%20Spray%20470.pdf
http://www.sjofartsverket.se/upload/Listade-dokument/Haverirapporter/SV/2006/Serie%20B%202007%201%20Saga%20Spray%20470.pdf
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Unsafe 
Supervision 

Inadequate 
supervision 

IS1 Styrmannen beordrar lättmatrosen att gå ner till översta avsatsen i 
trunken utan att gasmätning utförts och går därefter från platsen för att 

assistera med annat arbete. 

Unsafe 

Supervision 

Inaderquate 

supervision  

IS2 Stuveriförmannen ger order om att gå ner i trunken och går därefter 

från platsen.  

Organisational 

influences 

Organisational 

process 

OP1 ISM-planen var inte tillfredsställande implementerad. 

Organisational 

influences 

Organisational 

process 

OP2 Befälhavarens ansvar och befogenheter var inte i enlighet med 

fartygets SMS. 

Organisational 

influences 

Organisational 

climate 

OC1 Det var normalt att gå ner till översta avsatsen utan att gasmätning 

utförts. 

Organisational 

influences 

Organisational 

climate 

OC2 Stuveriet hade inte tagit del av Sjöfartsverkets rekommendationer för 

lossning av bulkfartyg. 

Organisational 

influences 

Resource 

management 

RM Styrmannen var ensam arbetsledare på däck för besättningen och 

tvingades därmed ofta vara ”på två ställen samtidigt”. 
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Bilaga 2: Flow chart: Saga Rose 

 

Referens till olycksrapport: 

MAIB (2009) Report on the investigation of the fatality on board passenger cruise ship Saga 

Rose in Southampton, England on 11 June 2008 Southampton: Marine Accident Investigation 

Branch. 

https://www.gov.uk/maib-reports/entry-to-an-enclosed-space-on-passenger-cruise-ship-saga-

rose-in-southampton-england-with-1-person-injured-and-loss-of-1-life Hämtad: 2018-01-10 

Huvudkategori Underkategori Förkortning Händelse 

Top Event  TE1 Andrebåsen går ner i en ballasttank och avlider på grund av 

syrebrist 

Event  TE2 Motorman omkom nästan men räddades i tid. 

 

Event  E1 Andrebåsen gick ner i en tank med livshotande atmosfär. 

Event  E2 Det antogs att tanken var full då det var en så kallad 

permanent ballasttank. 

Event  E3 Där var ingen direkt uppsyn utav kontrollen av ballasttanken. 

Event  E4 Motormannen gick ner i tanken för att rädda Andrebåsen 

som var en god vän 

Unsafe Acts Exceptional 

violation 

EV Andrebåsen gick ner i tanken utan att ifrågasätta tankens 

atmosfär. 

Unsafe Acts Skill-based 

error 

SBE Motormannen agerade utifrån känslor och gick ner i tanken 

utan att ifrågasätta atmosfären. 

Preconditions Software S Fartygets ballast record book var felaktig. 

Unsafe 

Supervision 

Planned 

inapropriate 

operation 

PIO Man valde att inspektera tanken under en hektisk hamnvisit. 

Unsafe 

Supervision 

Inadequate 

supervision 

IS1 Säkerhetsofficerarna var upptagna med Crew Familarization 

och Överstyrman vilade inför sin kommande vakt. 

Unsafe 

Supervision 

Inadequate 

supervision 

IS2 Staff Captains uppmärksamhet var delad mellan 

tankinspektion och Safety Management granskningen. 

Organisational 

Influences 

Organisational 

process 

OP Normalt pejlar man kontinuerligt alla ballasttankar, detta var 

inte fallet på Saga Rose. Hade man gjort det hade man vetat 

om att tanken var nästan tom. 

 

 

https://www.gov.uk/maib-reports/entry-to-an-enclosed-space-on-passenger-cruise-ship-saga-rose-in-southampton-england-with-1-person-injured-and-loss-of-1-life
https://www.gov.uk/maib-reports/entry-to-an-enclosed-space-on-passenger-cruise-ship-saga-rose-in-southampton-england-with-1-person-injured-and-loss-of-1-life
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Bilaga 3: Flow chart: Saga Monal 

 

Referens till olycksrapport: 

MAIS (2007) Report of investigation into the fatal accident on board the Hong Kong 

registered vessel “Saga Monal” on 2 May 2007 Hong Kong: Marine Accident Investigation 

Section  

https://www.nautinst.org/download.cfm?docid=1A0C1B25-B1BA-426B-818AD550301A2AA9 

Hämtad: 2018-01-10 

Huvudkategori Underkategori Förkortning Händelse 

Top Event  TE Tekniska chefen avlider i oily bilge tanken på grund av 

syrebrist. 

Event  E1 Tekniska chefen går ner i tanken utan att informera varken 

Överstyrman eller Befälhavare. 

Event  E2 Det var ingen övervakare vid manluckan. 

Unsafe Acts Exceptional 

violation 

EV1 Tekniska chefen följde inte procedurerna för Enclosed Space 

Entry. 

Unsafe Acts Exceptional 

violation 

EV2 Tekniska chefen informerade inte varken Överstyrman eller 

Befälhavare om att han skulle ner i tanken. 

Unsafe Acts Exceptional 

violation 

EV3 Tekniska chefen placerade inte en övervakare vid tankens 

öppning, vilket inte var enligt fartygets SMS. 

Preconditions Liveware L Tekniska chefen var inte medveten om riskerna med slutna 

utrymmen. 

Unsafe 

Supervision 

Inadequate 

supervision 

IS Tekniska chefen beordrade Wiper att öppna manluckan till 

tanken vilket Wiper gjorde utan att ifrågasätta varför. 

Organisational 

influences 

Organisational 

climate 

OC1 Wiper vågade inte ifrågasätta Tekniska chefen. 

Organisational 

influences 

Organisational 

climate 

OC2 Bristande kommunikation mellan besättningen i 

maskinrummet. 

External 

factors 

Administration 

oversigt 

AO Två liknande olyckor inom samma rederi visar på brister i 

att implementera SMS på fartygen effektivt. 

 

 

 

 

https://www.nautinst.org/download.cfm?docid=1A0C1B25-B1BA-426B-818AD550301A2AA9
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Bilaga 4: Flow chart: Sava Lake 

 
 

Referens till olycksrapport: 

MAIB (2008) Report on the investigation of the death by asphyxiation of two crewmen on 

board Sava Lake approaching Dover Strait on 18 January 2008 Southampton: Marine 

Accident Investigation Branch 

https://www.gov.uk/maib-reports/entry-to-an-enclosed-space-on-dry-cargo-vessel-sava-lake-

while-approaching-the-dover-strait-off-the-south-east-coast-of-england-with-loss-of-2-lives 

Hämtad: 2018-01-10 

 

Huvudkategori Underkategori Förkortning Händelse 

Top Event  TE Två personer omkom. 

Event  E1 Två personer gick ner i ett utrymme med okänd atmosfär. 

Event  E2 Lastrester i ventilationssystemet reagerade med luften i 

förliga förrådet. 

Preconditions Software S Utrymmet var inte utmärkt som ett slutet utrymme. 

Preconditions Condition of 

operator(s) 

C Kraftig sjö under natten kan ha inverkat med 

besättningsmedlemmarnas sömn och därmed påverkat 

reaktionsförmågan. 

Preconditions Liveware L Ventilationssystemet hade inte rensats på lastrester. 

Preconditions Hardware H Läcka mellan lastrum och ventilationssystemet tillät att 

lastrester kunde tränga in i ventilationssystemet. 

Unsafe 

Supervision 

Inadequste 

supervision 

IS1 Utrymmet ansågs inte vara ett slutet utrymme. 

Unsafe 

Supervision 

Inadequate 

supervision 

IS2 Hade befälhavaren insett riskerna med lasten och informerat 

besättningen så hade de kanske kunnat räkna ut att lasten 

skulle påverka atmosfären i utrymmet. 

Unsafe 

Supervision 

Inadequate 

supervision 

IS3 Någon tillät att man skar hål mellan lastlåda och 

ventilationssystem. 

External 

factors 

Design flaw DF Ventilationssystemets konstruktion tillät inte att man 

dränerade det, därför gjordes en ”Hemmalösning”. 

 

 

 

https://www.gov.uk/maib-reports/entry-to-an-enclosed-space-on-dry-cargo-vessel-sava-lake-while-approaching-the-dover-strait-off-the-south-east-coast-of-england-with-loss-of-2-lives
https://www.gov.uk/maib-reports/entry-to-an-enclosed-space-on-dry-cargo-vessel-sava-lake-while-approaching-the-dover-strait-off-the-south-east-coast-of-england-with-loss-of-2-lives
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Bilaga 5: Flow chart: Solstraum 

 
Referens till olycksrapport: 

AIBN (2012) Report on investigation of an occupational accident on board The Solstraum, 

LDEB3, en route to Rotterdam 4 February 2011 Lilleström: Accident Investigation Board 

Norway  

https://www.aibn.no/Marine/Reports/2012-07-eng Hämtad: 2018-02-02 

 

Huvudkategori Underkategori Förkortning Händelse 

Top Event  TE Pumpmannen avled på grund av syrebrist. 

Event  E1 Pumpmannen gick ner i ett utrymme med okänd atmosfär. 

Event  E2 Sampler fastnade på väggen i tanken. 

Unsafe Acts Exceptional 

violation 

EV Pumpmannen informerade inte Överstyrman eller 

Befälhavaren om att han skulle ner i tanken och hämta 

samplern. 

Unsafe Acts Knowledge 

based mistake 

KBM Pumpmannen utförde ingen syremätning innan han gick ner 

i tanken. Förmodligen för att han ville få upp samplern 

innan den skadade något. 

Preconditions Software S Inertade tankar var inte märkta. 

Unsafe 

Supervision 

Insadequate 

Supervision 

IS Däcksmedlemmen stoppade inte Pumpmannen från att gå 

ner i tanken. 

Organisational 

Influences 

Organisational 

climate 

OC Auktoritärt beteende från Pumpmannen gjorde att 

däcksmedlemmen inte vågade säga ifrån och det hade 

förmodligen inte stoppat Pumpmannen ändå. 

Organisational 

Influences 

Operational 

process 

OP Däcksmedlemmen var inte närvarande vid 

tankrengöringsmötet och blev inte briefad i efterhand så han 

visste inte vilket stadie rengöringen var i vid tillfället. 

External 

factors 

Administration 

oversight 

AO Ingen company policy för att märka ut inertade tankar. 

¨ 

 

 

 

 

 

https://www.aibn.no/Marine/Reports/2012-07-eng
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Bilaga 6: Flow chart: Stolt Skua 

 
 

Referens till olycksrapport: 

MACI (2014) Report of the investigation into the accident resulting in one fatality on board 

the chemical tanker Stolt Skua in the North Sea on 15 April 2012 George Town: Maritime 

Authority of the Cayman Islands 

http://www.cishipping.com/system/files/investigations/documents/SSKUA%20Final_1.pdf?download=1

.  

Hämtad: 2018-02-02 

 

Huvudkategori Underkategori Förkortning Händelse 

Top Event  TE Lättmatros avlider på grund av syrebrist och exponering för 

höga halter av benzenångor. 

Event  E Lättmatros går ner i tanken med gasmask avsedd för att 

skydda mot benzenångor. 

Unsafe Acts Exceptional 

violation 

EV Lättmatosen ignorerar Överstyrmans order om att ingen får 

gå ner i tanken innan där utfärdats en Entry Permit och 

meddelar inte heller att han är på väg att gå ner i tanken. 

Preconditions Hardware H Filtermask var inte tillräckligt för att gå ner i tankarna under 

tankrengöring då det inte skyddar mot låg syrehalt. 

Unsafe 

Supervision 

Planned 

inapropriate 

supervision 

PIS Överstyrman gick och la sig vilket inte ansågs vara korrekt 

enligt utredare. Detta gjorde att han inte hade översyn över 

arbetet på däck. 

Unsafe 

Supervision 

Supervisory 

violation 

SV Överstyrman utfärdade filtermask för att gå ner i tankarna 

under tankrengöring vilket var förbjudet enligt företagets 

policy. 

Unsafe 

Supervision 

Inadequate 

supervision 

IS Pumpman och Matrosen på däck reagerade inte på att 

Lättmatrosen hämtade Wilden-pumpen tidigare än den 

skulle användas och ifrågasatte därmed inte vad 

Lättmatrosen skulle göra. 

Organisational 

Influences 

Organisational 

climate 

OC Det var standard ombord att sänka ner Wilden-pumpen 

innan rengöring och ventilering av tanken var klar för att 

snabba på tankrengöringsprocessen. 

 

 

http://www.cishipping.com/system/files/investigations/documents/SSKUA%20Final_1.pdf?download=1
http://www.cishipping.com/system/files/investigations/documents/SSKUA%20Final_1.pdf?download=1
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Bilaga 7: Flow chart: Viking Islay 

 
Referens till olycksrapport: 

MAIB (2008) Report on the investigation of work undertaken in a dangerous 

enclosed/confined space and the consequent attempted rescue on board ERRV Viking Islay 

resulting in the loss of three lives at the Amethyst gas field, 25 miles off the East Yorkshire 

coast, UK 23 September 2007 Southampton: Marine Accident Investigation Branch 

https://www.gov.uk/maib-reports/entry-to-an-enclosed-space-on-emergency-response-rescue-

vessel-viking-islay-off-the-east-yorkshire-coast-england-with-loss-of-3-lives Hämtad: 2018-

01-10 

Huvudkategori Underkategori Förkortning Händelse 

Top Event  TE Tre besättningsmedlemmar avlider på grund av syrebrist. 

Event  E1 Matros 1 går ner i kättingboxen utan att atmosfären har 

testats. 

Event  E2 Matros 2 går ner i utrymmet för att rädda Matros 1. 

Event  E3 Matros 3 går ner i utrymmet för att rädda Matros 1 och 2. 

Unsafe Acts Exceptional 

violation 

EV1 Matros 2 går ner för att rädda Matros 1 utan att identifiera 

anledningen till varför Matros 1 kollapsade. 

Unsafe Acts Exceptional 

violation 

EV2 Matros 3 går ner för att rädda Matros 1 och 2 iförd endast 

en EEBD som inte är avsedd för att utföra 

räddningsaktioner med. 

Preconditions Software S Skylten som varnade för ett slutet utrymme sattes upp för 

flera år sen och var dessutom felaktigt placerad. 

Preconditions Hardware H Manhålet till kättingboxen var för litet för att Matros 3, en 

kraftig man, skulle kunna gå ner med ett BA set.  

Unsafe 

Supervision 

Inadequate 

supervision 

IS1 Ingen risk assessment för utrymmet utfördes. 

Unsafe 

Supervision 

Inadequate 

supervision 

IS2 Matros 2 stoppade inte Matros 1 från att gå ner i utrymmet. 

Unsafe 

Supervision 

Inadequate 

supervision 

IS3 Matros 2 meddelade bryggan om situationen, ingen 

stoppade honom från att gå ner i utrymmet. 

Unsafe 

Supervision 

Supervisory 

violation 

SV Varken Överstyrman, Matros 4 eller Kocken stoppade 

Matros 3 från att gå ner med endast EEBD. 

Organisational 

Influences 

Organisational 

process 

OP Organisationen ombord hade inte identifierat utrymmet som 

ett slutet utrymme. 

Organisational 

influences 

Organisational 

climate 

OC Besättningen visste inte vad definieringen av ett slutet 

utrymme var för något. 

https://www.gov.uk/maib-reports/entry-to-an-enclosed-space-on-emergency-response-rescue-vessel-viking-islay-off-the-east-yorkshire-coast-england-with-loss-of-3-lives
https://www.gov.uk/maib-reports/entry-to-an-enclosed-space-on-emergency-response-rescue-vessel-viking-islay-off-the-east-yorkshire-coast-england-with-loss-of-3-lives
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Bilaga 8: Flow chart: Sharp Lady 

 
 

Referens till olycksrapport: 

IMSR (2013) Casualty Investigation  Report No. CA118 Isle of Man Registered “Sharp 

Lady”  Enclosed Space Fatality and Near Fatality 23rd August 2013 Isle of Man: Isle of Man 

Ship Registry 

https://www.iomshipregistry.com/media/1126/cr-sharp-lady-enclosed-space-fatality-and-near-

fatality.pdf Hämtad: 2018-02-02 

 

Huvudkategori Underkategori Förkortning Händelse 

Top Event  TE1 Kadetten blir medvetslös på grund av höga halter av 

kolväten, Överstyrman hinner ta sig ut. 

Top Event   TE2 Befälhavare avlider på grund av förgiftning. 

Event  E1 Överstyrman och Kadetten blir förgiftade av höga halter av 

kolväten. 

Event  E2 Befälhavaren kliver in i tanken för att rädda Kadetten. 

Unsafe Acts Exceptional 

violation 

EV1 Överstyrman och Kadett går ner i tanken med vetskap om 

att där är höga halter av kolväten. 

Unsafe Acts Exceptional 

violation 

EV2 Kadetten skrev under Entry permit med vetskapen om de 

höga halterna av kolväten, förmodligen för att han ville få 

jobbet gjort. 

Unsafe Acts Exceptional 

violation 

EV3 Befälhavaren ignorerar varningar från Pumpmannen om 

risken med att gå in i tanken. 

Preconditions Liveware L Befälhavaren hade en historia av att agera impulsivt. 

Unsafe 

Supervision 

Planned 

inapropriate 

supervision 

PIO Befälhavaren ger tillstånd att gå ner i tanken trots vetskap 

om att där är höga halter av kolväten. 

Unsafe 

Supervision 

Inadequate 

supervision 

IS Överstyrman var inte medveten om sina arbetsuppgifter 

som SSO och vid tankinspektioner. 

Unsafe 

Supervision 

Supervisory 

violation 

SV Övervakare fick inte se Entry permit för tillträde till tanken 

och var omedveten om de höga halterna av kolväten. 

Organisational 

influences 

Organisational 

climate 

OC Överstyrman ifrågasätter inte Befälhavaren på grund av 

hans egen oerfarenhet. 

External 

factors 

Administration 

oversight 

AO Rederiet/Befälhavaren såg inte till att Överstyrman var väl 

medveten om sina arbetsuppgifter. 

   

    

https://www.iomshipregistry.com/media/1126/cr-sharp-lady-enclosed-space-fatality-and-near-fatality.pdf
https://www.iomshipregistry.com/media/1126/cr-sharp-lady-enclosed-space-fatality-and-near-fatality.pdf
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Bilaga 9: Flow chart: Baltiyskiy-107 

 
 

Referens till rapport: 

MAIB (2001) Report on the investigation of an accident on the general cargo vessel 

Baltiyskiy-107 resulting in the death of a seam on the 10 september 2000 while on passage 

from Riva, Latvia to Poole, UK Southampton: Marine Accident Investigation Branch 

https://www.gov.uk/maib-reports/entry-to-a-confined-space-on-general-cargo-vessel-

baltiyskiy-107-while-on-passage-in-the-north-sea-with-loss-of-1-life Hämtad: 2018-02-20 

 

Huvudkategori Underkategori Förkortning Händelse 

Top Event  TE Sjöman avlider i ett slutet utrymme. 

Event  E Sjöman går ner i ett slutet utrymme med okänd atmosfär 

och avlider på grund av syrebrist. 

Unsafe Acts Exceptional 

violation 

EV Sjömannen går ner i utrymmet utan att ha fått order om det, 

utan att informera någon om det och till synes utan 

anledning till att gå ner där.  

Utrymmet var väldigt svåråtkomligt och enligt MAIBs 

utredare krävdes det vilja och motivation att ta sig till 

utrymmet. 

 

Notera: MAIBs utredare spekulerade i att någon annan form av ”last” förvarades i det 

här utrymmet och att Sjömannen som avled förmodligen visste att denna last 

förvarades här. Man spekulerar inte vidare i det då där inte finns några bevis 

ombord för denna teori (MAIB, 2001, s.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/maib-reports/entry-to-a-confined-space-on-general-cargo-vessel-baltiyskiy-107-while-on-passage-in-the-north-sea-with-loss-of-1-life
https://www.gov.uk/maib-reports/entry-to-a-confined-space-on-general-cargo-vessel-baltiyskiy-107-while-on-passage-in-the-north-sea-with-loss-of-1-life


                           
 
 

x 
 

Bilaga 10: Flow chart: Corina 

 
 

Referens till olycksrapport: 

SMAIC (2016) M/V Corina death of a seaman and carbon monoxide poisoning of four other  

persons during the port call in Hanstholm on 28 April 2015 Warsawa: State Marine Accident  

Investigation Commission 

http://pkbwm.gov.pl/images/uchwaly_raporty/raporty/Finalreport_Corina.pdf.pdf  

Hämtad: 2018-01-10 

 

Huvudkategori Underkategori Förkortning Händelse 

Top Event 

 

 TE1 Matros dör på grund av kolvätesförgiftning. 

Top Event 

 

 TE2 Fyra besättningsmedlemmar drabbas av kolväteförgiftning. 

Event  E1 Matros går ner i lashing locker utan tillräckliga 

säkerhetsåtgärder.  

Event  E2 Fyra besättningsmedlemmar går ner i lashing locker för att 

rädda Matrosen. 

 

Preconditions Hardware H Dörren mellan lashing locker och lastrum var inte tät. 

Unsafe 

Supervision 

Supervisory 

violation 

SV Varken befälhavare eller överstyrman informerade 

besättningen om lastens egenskaper. 

Unsafe 

Supervision 

Inadequate 

supervision 

IS Seniorbefälen hade inte kunskapen att leda en 

räddningsoperation. 

Organisational 

influences 

Operational 

process 

OP1 Varken lastrum eller lashing locker ansågs vara slutet 

utrymme. 

Organisational 

Influences 

Operational 

process 

OP2 Säkerhetspolicyn var under standard. 

External 

factors 

Design flaw DF Lashing locker hade inte tillräcklig ventilation. 

 

  

  

 

 

http://pkbwm.gov.pl/images/uchwaly_raporty/raporty/Finalreport_Corina.pdf.pdf
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Bilaga 11: Flow chart: Sally Ann C 

 
 

Referens till olycksrapport: 

IMSR (2015) Isle of Man Registered “Sally Ann C” Enclosed space fatalities and near  

fatality 13th March 2015 Isle of Man: Isle of Man Ship Registry                                                            

https://www.iomshipregistry.com/media/1124/cr-sally-ann-c-enclosed-space-

fatalities-and-near-fatality.pdf 

Hämtad: 2018-02-10 

 

Huvudkategori Underkategori Förkortning Händelse 

Top Event  TE Tre besättningsmän påverkas av kraftig syrebrist varav två 

avlider. 

Event  E1 Överstyrman går in i lastrummet och kollapsar av syrebrist. 

Event  E2 Teknisk chef går in i utrymmet för att rädda överstyrman 

utan personlig skyddsutrustning och kollapsar. 

Event  E3 Andrestyrman går in i utrymmet för att rädda teknisk chef 

och överstyrman och kollapsar. 

Unsafe Act Routine 

violation 

RV Överstyrman går in i lastrummet utan besättningens vetskap 

och utan att identifiera faror. 

Unsafe Act Exceptional 

violation 

EV1 Teknisk chef går in i utrymmet utan att identifiera riskerna. 

Unsafe Act Exceptional 

violation 

EV2 Andrestyrman går in i utrymmet utan att identifiera 

riskerna. 

Preconditions Liveware L Överstyrman delar inte med sig av sina planer inför arbetet. 

Preconditions Hardware H Lucka till lastrum hade ingen varningstext för slutet 

utrymme. 

Preconditions Software S Fartygets SMS är vag med vad som räknas som slutna 

utrymmen. 

Unsafe 

Supervision 

Failure to 

correct known 

problems 

FCKP Fartyg har/sparar inga dokument för inträde till lastrum. 

Unsafe 

Supervision 

Inadequate 

supervision 

IS Tredjemaskinist hindrar inte från att gå in i utrymmet. 

Organisational 

influences 

Organisational 

process 

OP1 Rederiet har inte en detaljerad procedurplan för transport av 

virke. 

Organisational 

influences 

Organisational 

process 

OP2 Rederiet har inte en detaljerad procedur för inträde till 

slutna utrymmen i sin SMS. 

https://www.iomshipregistry.com/media/1124/cr-sally-ann-c-enclosed-space-fatalities-and-near-fatality.pdf
https://www.iomshipregistry.com/media/1124/cr-sally-ann-c-enclosed-space-fatalities-and-near-fatality.pdf
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Bilaga 12: Flow chart: Lady Irina 

 
 

Referens till olycksrapport: 

DSB (2015) Carbon monoxide in bow thruster room The Hague: Dutch Safety Board 

https://www.nautinst.org/download.cfm?docid=3583B1A9-25F8-4F38-

9A23F067ABEA23E0 Hämtad: 2018-02-10 

 

Huvudkategori Underkategori Förkortning Händelse 

Top Event  TE Tekniska chefen dör på grund av kolmonxidförgiftning. 

Event  E1 Kolmonoxid läcker in i bogpropellerrummet från 

lastrummet där man har lastat pellets. 

Event  E2 Tekniska chefen går ner i bogpropellerrummet för att 

pumpa ut havsvatten från kättingboxen och drabbas av 

kolmonoxidförgiftning. 

Unsafe Act Routine 

violation 

RV Tekniska chefen går ner till ett utrymme utan att identifiera 

det som potentiellt skadligt. 

Unsafe 

Supervision 

Supervisory 

violation 

SV Tekniska chefen tilläts arbeta ensam trots att detta strider 

mot rekommendationer från IMO. 

Organisational 

influences 

Organisational 

climate 

OC Bogpropellerrummet var märkt som ett utrymme med 

potentiellt låg syrehalt men behandlades inte så av 

besättningen som inte hade för vana att utföra 

syremätningar innan de gick ner i utrymmet. Istället lät man 

utrymmet självventilera i 15–20 minuter innan man gick ner 

i ytrymmet. Besättningen trodde att detta var tillräckligt. 

External 

factors 

Design flaw DF1 Öppna luftvägar mellan bogpropellerrummet och 

lastrummet gör att luft kan cirkulera mellan dessa områden. 

External 

Factors 

Design flaw DF2 Havsvatten träcker in i kättingboxen vilket gör det 

nödvändigt att regelbundet pumpa ut vattnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nautinst.org/download.cfm?docid=3583B1A9-25F8-4F38-9A23F067ABEA23E0
https://www.nautinst.org/download.cfm?docid=3583B1A9-25F8-4F38-9A23F067ABEA23E0


                           
 
 

xiii 
 

Bilaga 13: Flow chart: Sea Lady 

 
Referens till olycksrapport: 

GMS (2014) Report on the investigation of the accident on board MV Sea Lady on 23 

February 2014 Gibraltar: Gibraltar Merchant Shipping 

http://m.gibraltarship.com/download-file/493 Hämtad: 2018-02-10 

 

Huvudkategori Underkategori Förkortning Händelse 

Top Event  TE Andremaskinisten dör på grund av syrefattig miljö i 

kofferdam. 

Event  E1 Andremaskinisten går ner i kofferdammen, ett slutet 

utrymme, med okänd atmosfär för att pejla en tank. 

Event  E2 När räddningstjänsten kommer till platsen så ljuger 

besättningen om var andremaskinisten hittades. 

Unsafe Act Routine 

violation 

RV Andremaskinisten går ner i kofferdam utan att utföra någon 

mätning av atmosfären i utrymmet och utan att ett entry 

permit utfärdas. 

Preconditions Software S Luckan till utrymmet visade inte att utrymmet var ett slutet 

utrymme med potentiellt farlig atmosfär. 

Preconditions Hardware H Pejlröret till tanken hade modifierats då där var problem 

med att pejlbandet fastnade i det ordinarie röret. 

Unsafe 

Supervision 

Planned 

inapropriate 

operation 

PIO Tekniska chefen beordrar andremaskinisten att ”fixa” 

problemet med tankpejlingen, det antas att han beordrar 

andremaskinisten att gå ner i kofferdammen. 

Unsafe 

Supervision 

Supervisory 

violation 

SV Befälhavaren informerades inte om att andremaskinisten 

skickades ner i kofferdammen. 

Organisational 

influences 

Organisational 

climate 

OC1 Det hade blivit standard ombord att inte följa procedurerna 

för Enclosed space entry 

Organisational 

influences 

Organisational 

climate 

OC2 Genom att besättningen ljuger för räddningstjänsten om var 

andremaskinisten hittades och vad han utsatts för så kan de 

ha försvårat livräddningen av honom. 

Organisational 

influences 

Organisational 

process 

OP Befälen hade inte lyckats implementera SMS:en till en 

godkänd nivå. 

 

External 

factors 

Administration 

oversight 

AO1 MSDS för lasten innehöll inte information om att lasten var 

farlig i bulkform. 

External 

factors 

Administration 

oversight 

AO2 Rederiet var omedvetna om den dåliga säkerheten ombord 

External 

factors 

Design flaw DS Skott mellan kofferdam och lastrum var inte gastätt. 

http://m.gibraltarship.com/download-file/493
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Bilaga 14: Flow chart: MV Suntis 

 
 

Referens till olycksrapport: 

BSU (2015) Fatal accident in the port of Goole, England on board the MV Suntis on 26 May 

2014 Hamburg: Bundestelle für Seeunfalluntersuchung (översatt: Federal Bureau of Maritime 

Casualty Investigation) 

http://www.bsu-

bund.de/SharedDocs/pdf/EN/Investigation_Report/2015/Investigation_Report_140_14.pdf?__

blob=publicationFile Hämtad: 2018-02-10 

 

Huvudkategori Underkategori Förkortning Händelse 

Top Event  TE Tre besättningsmedlemmar avlider på grund av syrebrist. 

Event  E1 Två lättmatroser klättrar ner till ett oventilerat utrymme. 

Event  E2 Överstyrman klättrar ner till mellandäck utan 

skyddsutrustning när han upptäcker de två medvetslösa 

lättmatroserna. 

Unsafe Act Routine 

violation 

RV Lättmatroserna klättrar ner till mellandäck utan order eller 

att informera om att de ska dit. 

Unsafe Act Knowledge 

based mistake 

KBM Överstyrman identifierar inte risken med utrymmet och tar 

inte på sig skyddsutrustning. 

Preconditions  Liveware L Matros stoppar inte Överstyrman från att gå ner i utrymmet 

utan skyddsutrustning. 

 

 

  

http://www.bsu-bund.de/SharedDocs/pdf/EN/Investigation_Report/2015/Investigation_Report_140_14.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bsu-bund.de/SharedDocs/pdf/EN/Investigation_Report/2015/Investigation_Report_140_14.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bsu-bund.de/SharedDocs/pdf/EN/Investigation_Report/2015/Investigation_Report_140_14.pdf?__blob=publicationFile
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Bilaga 15: Metod för arbetsflöde 

 

Källa: S.T. Chen, A. Wall, P. Davies, Z. Yang, J. Wang, Y.H. Chou (2013) A Human and 

Organisational Factors (HOFs) analysis method for marine casualties using HFACS-

Maritime Accidents (HFACS-MA) 
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Bilaga 16: Förklaring av underkategorier i HFACS-MA 

 

 

Källa: S.T. Chen, A. Wall, P. Davies, Z. Yang, J. Wang, Y.H. Chou (2013) A Human and 

Organisational Factors (HOFs) analysis method for marine casualties using HFACS-

Maritime Accidents (HFACS-MA) 

 


