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Abstrakt 

Trots att det finns många tekniska hjälpmedel ombord, vilka har i uppgift att hjälpa 

navigatören att framföra fartyget på ett säkert sätt, så fortsätter grundstötningar att 

inträffa. Denna litteraturstudie sammanställer och granskar grundstötningsolyckor som 

inträffat på svenska fartyg och på utländska fartyg som befunnit sig på svenskt 

territorialvatten under åren 2011-2016. Studien behandlar frågeställningar om vilka 

huvudsakliga faktorer som ligger till grund för att grundstötningar inträffar. Studien 

omfattar såväl inre som yttre faktorer. De inre faktorerna som behandlas är styrmetod, 

bryggbemanning och vilken typ av sjökort som använts. Våghöjd, vindstyrka, typ av 

farvatten, sikt- och ljusförhållande ingår i de yttre faktorerna. Både de inre- och yttre 

faktorerna sammanställs och presenteras för att kunna ge en bild av vad som kan ha 

föranlett grundstötningarna. Studiens resultatet visar att passagerar- och bulkfartyg av 

det mindre tonnaget står för majoriteten av olyckorna. I likhet med tidigare studier är 

antalet olyckor som beror på den mänskliga faktorn hög. 
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Abstract 

Even though there are plenty of technological aids onboard modern-day merchant 

vessels, intended to help the Officer on watch to drive his vessel safely, groundings 

continue to happen. This literature study summarises and reviews data from several 

groundings that involved Swedish-registered ships and ships within Swedish territory 

during the period 2011-2016. This study covers questions about the main factors that 

have caused the groundings. It covers both internal and external factors. Method of 

steering, bridge manning and type of chart belong to the internal factors. Factors such as 

wave height, wind force, type of waters, visibility and light conditons are part of the 

external factors. This data is then discussed and analysed to give a picture of what may 

have caused the groundings. The results show that the smaller tonnage passenger and 

bulk carriers account for the majority of the accidents. Like previous studies the number 

of accidents due to human factors are high. 
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Kalmar, maj 2019 

 

Simon Andersson och Michael Lindqvist   
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Definitionslista 

 

AIS –   Automatiskt identifieringssystem för identifiering av andra 

fartyg och för att följa deras rörelser. 

Bulkfartyg –  Fartyg som är konstruerat för att frakta bulklaster. 

Containerfartyg –  Fartyg som är konstruerat för att frakta containrar. 

Elektroniskt sjökort – Datorbaserat digitalt sjökort som presenteras på en skärm. 

Fiskefartyg –  Fartyg konstruerade för att bedriva fiske. 

GPS –   Globalt positioneringssystem med hjälp av sattellit. 

Grundstötning –  Då ett fartyg går på grund, både då det ligger kvar på grund 

eller då det bara stöter i. 

Kollision –   Sammanstötning mellan två fartyg på väg. 

Passagerarfartyg –  Fartyg som har mer än tolv passagerare. 

Radar –   Utrustning för upptäckt och avståndsbestämning med hjälp 

av radiovågor. 

Ropaxfartyg –  Fartyg som är konstruerat för att frakta både passagerare och 

rullande last. 

Rorofartyg –  Fartyg som är konstruerat för att frakta rullande last. 

Rorsman –   Person vars arbetsuppgift är att sköta handstyrningen 

ombord. 

Sjöterritorium –  Varje nation har territorialvatten på upp till tolv nautiska mil 

utifrån landets kust. 

Tankfartyg –  Fartyg som är konstruerat för att frakta last i flytande form 

eller gasform. 

Tjocka –  Tät dimma, i synnerhet på sjön. 

Utkik (Substantiv) –  Person vars arbetsuppgift är att hålla utkik horisonten runt 

efter navigationsrisker.  
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1 Bakgrund 

Grundstötning är en händelse då fartygets botten eller köl får kontakt med havets botten. 

Konsekvenser av en grundstötning innebär ofta inte bara skador på fartyg utan även på 

människa, last, miljö, förlorade intäkter och kostnader för reparation (Marine 

Knowledge, 2013). Historiskt har utvecklingen gått från att navigatören gjort manuella 

observationer och räknat fram fartygets position, till att idag sitta och övervaka det 

elektroniska sjökortet och radarn. Dagens navigationssystem använder sig bland annat 

av loggar, GPS, gyro, radar-overlay i sjökortet, etc. för att fastställa och bekräfta 

fartygets position. Alla fartyg kanske inte innehar den senaste bryggutrustningen som 

finns idag, men historiskt har utrustningen blivit mer högteknologisk. Oavsett hur 

modern utrustningen är ombord måste fartyget leva upp till SOLAS krav (SOLAS 

Chapter V – Safety of Navigation), som bland annat beskriver hur fartygen ska vara 

konstruerade och utrustade (IMO, 1974).  

 

Trots att det genom åren tillkommit flera tekniska hjälpmedel är grundstötningar 

fortfarande vanligt förekommande händelser. Det finns många exempel på 

fartygsolyckor där fartyg gått på grund, ett av dem är Costa Concordia, som påvisar att 

felaktiga beslut kan leda till maritima olyckor och förlorande av fartyg, människor och 

last. Det är därför av yttersta vikt att ta reda på varför olyckorna inträffat, för att 

minimera dem (Uğurlu, Yıldırım & Basar, 2015, s758). 

 

Mellan åren 2001 och 2011 sammanställde Swedish Club försäkringsbolagens totala 

utbetalningar, deras rapport visar att grundstötningar stått för 23 % av de utbetalningar 

som skett. Endast försäkringsbolagens utbetalningar för kollisioner och maskindelar 

eller utrustning var högre på 24 % respektive 31 %. Vidare i rapporten skriver Swedish 

Club att det ofta är en rad omständigheter som samspelar för att en olycka ska inträffa. 

De menar att det bästa skyddet mot olyckor är att ha erfarna, välutbildade, engagerade 

anställda som förstår vikten av säkerhet och hur fartyget ska handhas (Swedish Club, 

2011). 

 

Vid händelse av en sjöolycka ska fartygets befälhavare genast ta kontakt med 

Transportstyrelsen för inrapportering av data i enlighet med Transportstyrelsens 

författningssamling (TSFS 2016:121). Datan kommer sedan att dokumenteras i 

Transportstyrelsen databas SjöOlycksSystem. Därefter är det upp till Statens 
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Haverikommission (SHK), som utifrån gällande författningssamlingar gör en 

bedömning av olyckans grad och om en haveriutredning ska genomföras. I vissa fall 

kan den vara obligatorisk och i andra fall kan en individuell bedömning göras. Detta för 

att även lyfta olyckor vars utredning kan bidra till att säkerheten ökar. SHK genomförde 

innan 2011 endast ett fåtal haveriutredningar, då det främst var Transportstyrelsen som 

hade hand om och publicerade haverirapporter om fartygsolyckor som skett i Sverige 

samt med svenskflaggade fartyg. Efter 2011 har SHK tagit hand om samtliga 

utredningar och Transportstyrelsen har fått i uppgift att samla in och sammanställa data 

(SHK). 

 

I Sverige har det under 2016 inträffat 147 sjöolyckor med svenska fartyg och utländska 

fartyg som befunnit sig på svenskt territorialvatten. En femtedel av olyckorna som 

inträffat är grundstötningar (Transportstyrelsens Säkerhetsöversikt, 2016), men endast 

ett fåtal leder till en haveriutredning av SHK. Genom ett sök av utredningar på SHK:s 

hemsida hittas endast 2 grundstötningsolyckor för 2016. Det är därför intressant att titta 

närmare även på de outredda grundstötningarnas orsaker och jämföra deras statistiska 

data. 

 

 

2 Syfte 

Syftet med studien är att sammanställa och granska outredda grundstötningars 

huvudorsaker och jämföra deras statistiska data för perioden 2011-2016. Studien har 

följande tre frågeställningar: 

 

- Hur skiljer sig antalet grundstötningar mellan olika fartygstyper och 

fartygsstorlekar? 

- Vilka huvudsakliga faktorer är det som ligger till grund för att en grundstötning 

inträffar?  

- I vilken utsträckning har den mänskliga faktorn inverkat?  
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3 Metod 

I denna litteraturstudie har olycksrapporter från Transportstyrelsens databas använts för 

att granska grundstötningsolyckor som skett på svenskt territorialvatten eller med 

svenskflaggade fartyg för åren 2011-2016. Eftersom alla olycksrapporter som blir 

inrapporterade till Transportstyrelsen inte leder till en haveriutredning hos SHK, 

kontaktades Transportstyrelsen för att få ut underlag därifrån. Utdraget över 

sjöolyckorna från Transportstyrelsen har sedan sammanställts utifrån valda parametrar, 

se Bilaga A. Utifrån parametrarna kan specifik information om olyckan plockas ut från 

Transportstyrelsens databas SjöOlycksSystem. Parametrarna har valts utifrån tillgänglig 

information och med hänsyn till studiens frågeställningar. Från parametrarna har sedan 

11 tabeller arbetats fram, dessa återfinns i Bilaga B. De olika olycksorsakerna från 

utdraget delades in i tre kategorier. Dessa var mänskliga fel, tekniska fel och yttre 

omständigheter. Exempelvis: Uppgiften dåligt planerad faller under kategorin 

mänskliga fel. Fel på navigationsutrustning faller under kategorin tekniska fel. Hårt 

väder eller dylikt faller under kategorin yttre omständigheter. Se Bilaga C för specifik 

indelning. 

 

 

3.1 Urval och avgränsningar 

Underlag till bakgrund och teoretiska referenser inhämtades genom sökningar på Diva, 

Google och Google Scholar. Följande sökord har använts i litteratursökandet: 

Grounding, Grundstötning, Mänskliga fel, Human error, Tekniska fel, Annual report, 

Marine accidents, Trötthet, etc. 

Studien har granskat samtliga till Transportstyrelsen inrapporterade grundstötningar 

under tidsperioden 2011-2016. Olyckorna som inträffat gäller för både svenska fartyg 

och utländska fartyg som befunnit sig på svenskt territorialvatten. Detta beror på att 

datainsamlingen som hämtats från Transportstyrelsen endast gäller för dessa fartyg. 

Anledningen till att slutpunkten sattes till år 2016 är för att det inte kommit ut någon 

säkerhetsöversikt från Transportstyrelsen för år 2017 och för att samtidigt få ett så 

aktuellt material som möjligt. Olycksrapporter från Transportstyrelsen har också valts 

för att kunna få fram data även från mindre olyckor som inte varit tillräckligt stora för 

att mynna ut i en fullskalig haveriutredning från SHK. Sammanställningen över 

sjöolyckor från Transportstyrelsen inkluderade till en början 218 fartyg. Enbart 
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olycksrapporter från maskindrivna fartyg på ett bruttotonnage över 100 har tagits med, 

vilket genom manuell granskning ledde till ett bortfall på 66 fartyg. Resultatet har 

därmed baserats på olycksrapporter från 152 fartyg. Anledningen till denna avgränsning 

beror främst på att studiens resultat främst ska innefatta handelsfartyg och för att det i 

senare studier lättare ska kunna jämföras med MAIB:s Annual Report där enbart fartyg 

över 100 bruttoton är registrerade.  

 

I studien slås vissa fartygstyper samman. Dessa fartygstyper är bulk- och torrlastfartyg, 

då dessa får anses vara likartade typer av fartyg. Fartyg såsom bogserare och pråmar har 

hamnat under övriga fartyg. 

 

 

3.2 Metoddiskussion 

Den metod som tillämpades i studien gav en övergripande bild över grundstötningar på 

främst svenska farvatten. Genom inhämtningen av data från Transportstyrelsen kunde 

ett stort antal grundstötningar inkluderas i resultatet. Det som kan varit en nackdel med 

denna metod är att den saknar möjligheten att få fram en djupare inblick i studiens 

resultat. För att kunna tolka studiens resultat har därför tidigare relevant forskning 

knutits till resultatet.  

 

Utifrån tabellerna kan det vara svårt att tyda vad som exakt har orsakat olyckan.  

Som med alla olyckor finns det givetvis flera bidragande faktorer, men i denna studie 

har främst huvudorsaken till olyckorna behandlats. Att även blanda in de bidragande 

faktorerna i tabellerna hade varit mycket svårt och hade inte bidragit till att ge någon 

ökad helhetsbild över grundstötningarna. 

 

För att även komma åt de olyckor som inte blivit tillräckligt stora för att bli en 

haveriutredning hos SHK, har studien valt att använda ett utdrag över sjöolyckor från 

Transportstyrelsen. I underlaget från Transportstyrelsen framkom 152 rapporter, vilket 

gör det tveksamt till att fler rapporter hade bidragit till ett bättre underlag. 

 

En alternativ ingång i arbetet hade varit att enbart granska fullskaliga haverirapporter 

från SHK och Transportstyrelsen/Sjöfartsverket, men på grund av att det endast sker ett 
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fåtal haverirapporter varje år hade studien fått gå långt tillbaka i tiden för att få fram ett 

lika omfattande material, som dessutom inte skulle varit lika uppdaterat. 

Ett annat alternativ hade varit att intervjua inspektörer och utredare på SHK eller 

Transportstyrelsen, men det hade inte gett studien en lika bred bas för att få fram ett bra 

resultat. Detta eftersom haveriutredarna endast kunnat dra paralleller från ett mindre 

antal fartygsolyckor. 

 

En möjlighet hade också varit att använda haverirapporter från flera länders 

haverikommissioner och eventuellt jämföra dessa. Detta skulle däremot bli alldeles för 

tidskrävande och färre olyckor hade kunnat bli analyserade i denna studie. Studiens 

urval och avgränsningar hade även fått ändras till att även gälla andra länders fartyg. 

För framtida studier finns däremot en möjlighet att göra om denna studie och där 

använda sig av olyckor från andra länders haverikommissioner. 

 

 

3.3 Forskningsetiska principer 

För att behålla de inblandade fartygens anonymitet kommer inte några fartygsnamn eller 

positioner rörande olyckorna att nämnas. I de fall något fartyg behöver nämnas i denna 

studie kommer de att kallas för något annat än sitt egentliga namn. Detta var också en 

begäran från Transportstyrelsen och är i linje med forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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4 Teoretisk referensram 

International Maritime Organization (IMO) är en internationell sjöfartsorganisation som 

verkar under Förenta Nationerna (FN) med 173 medlemsstater. IMO är ansvariga för att 

öka säkerheten och skyddet för internationell sjötrafik samt att förhindra utsläpp från 

fartyg (IMO, 2018a).  

 

Vid händelse av en fartygsolycka finns det antaget i SOLAS konventionen, från IMO, 

att det är upp till flaggstaternas lagföring att bedöma om rapportering ska ske (IMO, 

2018b). SOLAS konventionen publicerad av IMO, anger följande:  

 

(a) Each Administration undertakes to conduct an investigation of any casualty occurring to 

any of its ships subject to the provisions of the present Convention when it judges that such 

an investigation may assist in determining what changes in the present regulations might be 

desirable. 

    (IMO, 2018b) 

 

Liknade formuleringar finns även upptagna i bland annat Marpol Artikel 8 och 10 samt 

även i Lastlinjekonventionen (IMO 2018b). 

 

 

4.1 Transportstyrelsens databas SjöOlycksSystem 

För att underlätta för sjöfartsnationerna har IMO tagit fram Casualty Investigation 

Code, vilket är ett dokument som ska ge detaljerad vägledning i hur en utredning av en 

olycka ska genomföras (IMO 2008). På nationell nivå finns det reglerat i TSFS 

(2016:121) huruvida rapportering till Transportstyrelsen ska gå till. Detta görs först 

genom en initialkontakt och sedan en skriftlig rapport om sjöolyckan. Informationen 

kan antingen delges via en elektronisk mall på Transportstyrelsens hemsida eller på 

papper sänt via post. I mallen står det att rapportören ska ange all relevant information 

om olyckan och att det ska ske så noggrant som möjligt (Transportstyrelsen 2018). 

Information från varje olycka dokumenteras sedan i Transportstyrelsens databas 

SjöOlycksSystem, som sedan kategoriserar informationen i parametrar utifrån 

inrapporterat material. Information såsom; tid för händelse, olycksorsak, information 

om fartyget och yttre omständigheter kan sedan uthämtas från databasen.  
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Enligt 6 kap. 14 § av Sjölagen (1994:1009) ska befälhavare på ett svenskt handelsfartyg, 

fiskefartyg eller statsfartyg och befälhavaren på ett utländskt handelsfartyg eller 

fiskefartyg på svenskt territorium, genast rapportera till den myndighet regeringen 

föreskriver, enligt punkt 5; när fartyget har sammanstött med ett annat fartyg eller stött 

på grund. 

 

 

4.2 Andra länders statistik 

Flera olika nationella sjöfartsmyndigheter och organisationer sammanställer varje år 

statistik över bland annat grundstötningar som skett inom respektive lands territorium 

eller som berör ett fartyg registrerat i respektive land. Detta gör det möjligt att se och 

jämföra statistik mellan olika sjöfartsnationer och år. Enligt statistik från MAIB:s 

Annual Report har det under 2016 inträffat 18 grundstötningsolyckor med 

brittiskflaggade handelsfartyg över 100 bruttoton eller med utländskflaggade 

handelsfartyg över 100 bruttoton inom Brittiskt territorialvatten (MAIB, 2016). I 

rapporten framgår att många av olyckorna på något sätt härrör från den mänskliga 

faktorn. Exempel på det kan vara; att osäkra arbetsmetoder blivit till en rutin, att 

ruttplaneringen inte varit fullständig eller granskad, att fartygets navigatoriska 

utrustning inte använts korrekt, att dåliga bryggrutiner gjort att bryggbemanningen inte 

arbetat som ett team eller att det inte givits tillräckligt med respons till den som sköter 

befälet, samt att det skett missförstånd och språkförbistringar i kommunikationen. 

 

Den europeiska sjöfartssäkerhetsmyndigheten (EMSA) har bland annat i uppgift att 

sammanställa sjöfartsolyckor och incidenter som skett i de europeiska medlemsstaternas 

territorialvatten eller olyckor som skett i övriga världen där medlemsländers fartyg varit 

inblandade. Enligt deras statistik inträffade det ca 300 grundstötningar under året 2016. 

EMSA:s statistik visar också att grundstötningar, kollisioner, och andra typer av 

närkontakter tillsammans står för ca 50 % av alla olyckor, och att majoriteten av de 

inblandade fartygen är lastfartyg, följt av passagerarfartyg. Statistiken visar även att 

majoriteten av alla olyckor sker inom hamnområden (42 %), följt av kustfarvatten (28 

%). Vidare kan också utläsas att fel som beror på den mänskliga faktorn har stått som en 

klar majoritet till de olyckor som inträffat (EMSA, 2017). 
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4.3 Tidigare forskning 

Transportstyrelsens statistik visar att det just är den mänskliga faktorn som är den 

vanligaste orsaken till att olyckor inträffar och att det även gäller för 

grundstötningsolyckor. I en studie skriven av Rothblum (2002) kan 75-96 % utav alla 

marina olyckor härledas till någon form av mänskligt felande. Rothblum (2002) framför 

också att dessa former av mänskligt felande härrör från ny teknik, arbetsmiljö och 

organisatoriska faktorer som inte tillräckligt tar hänsyn till begränsningar och förmågor 

hos de personer som jobbar med dem. Rothblum (2002) delar i sin studie in mänskligt 

felande i ett antal grupper som behöver förbättras. Dessa grupper är: Trötthet, 

otillräcklig kommunikation, otillräcklig teknisk kunskap, otillräcklig kunskap om det 

egna fartyget, dålig design av automatisering, beslut som fattas på fel information, 

felaktiga standarder, policyer eller ”Best Practise”, dåligt underhåll och yttre 

omständigheter. Slutligen skriver Rothblum (2002) att antalet mänskliga olyckor 

kraftigt kan reduceras genom att placera operatören främst i våra sinnen för att kunna 

designa teknologi, arbetsmiljö och organisationer som stödjer den mänskliga 

operatören. 

 

Lindquist (2003) Studie av visst statistiskt material med anknytning till ett urval av 

kollisioner och grundstötningar i vilka trötthet/sömn har konstaterats ha haft stor eller 

helt avgörande betydelse för Sjöfartsverket undersöker kollisioner och grundstötningar 

bland fartyg, i vilka trötthet konstaterats ha haft en stor eller helt avgörande betydelse 

för olyckan. Grunden till Lindquists arbete har varit många ombordanställdas uttalande 

om trötthet och brist på sömn. I analysen belyser Lindquist vikten av att kunna sova på 

natten och hänvisar till hans resultat att de flesta trötthetsrelaterade olyckor skett nattetid 

eller under gryning och skymning. En annan viktig faktor som Lindquist nämner som 

orsak till trötthet, är användningen av ett tvåvaktssystem och där fartyget går kustfart 

med täta hamnuppehåll. Detta då styrmannen ofta går långa intensiva dagar och med 

många hektiska hamnuppehåll (Lindquist, 2003). 

 

Även i en fältstudie som genomfördes ombord på 13 lastfartyg har det visat att de 

deltagare som gick i tvåvaktssystem är lite tröttare än de som går i trevaktssystem, men 

att stressnivån är densamma oavsett vaktsystem. Tendenser visar också på att de som 

går tvåvaktssystem oftare får mindre än sex timmars sömn och oftare nickar till än de 

som går i trevaktssytemet. Resultatet visar också att tiden på skiftet påverkade 
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sömnigheten och att deltagarna i tvåvaktssystemet var som mest trötta tidigt på 

morgonen och på eftermiddagen (Lützhöft, Thorslund, Kircher, Gillberg., 2007). 

 

I en studie om grundstötningsolyckor i Finska viken kunde inget samband mellan 

trafiktäthet och antalet grundstötningar fastställas, men att det kan finnas ett litet 

samband mellan grundstötningar och hur trafiken är fördelad. Resultat baserades på 

historiska grundstötningsolyckor mellan 1989-2010 (Mazaheri, Montewka & Kujala, 

2013). 

 

År 2012 gjorde Transportstyrelsen en studie om kollisioner och grundstötningar med 

lotsbåtar som skett under åren 2007 till 2011 (5 år). Resultatet från denna 

säkerhetsstudie har delats in i ett antal felkällor som ”mänskliga felgrepp”, ”tekniska 

problem” och ”bordningsproblem”. Utifrån vad de skrivit under kategorin mänskliga 

felgrepp går det att läsa att orsakerna till olyckorna berott på ouppmärksamhet och 

bristande koncentration (Transportstyrelsen, 2012). 

 

Vid två av grundstötningarna var befälhavaren sysselsatt med telefonering som avledde 

hans uppmärksamhet. Vid en grundstötning hade befälhavaren förlitat sig på en 

framförvarande lotsbåts navigering och vid den fjärde grundstötningen framfördes lotsbåten 

med för små marginaler i förhållande till farten i ett mycket trångt farledsavsnitt. 

    (Transportstyrelsen, 2012) 

 

Olyckorna visar hur lätt det är att bli av med både uppmärksamhet och koncentration 

och eftersom lotsbåtar ofta rör sig med höga hastigheter är olyckan snabbt ett faktum. 

 

En annan faktor som undersökts är arbetsmiljön. Grech, Horberry & Koester (2008, 

s.11-16) tar upp faktumet att ett fartyg ofta opererar under en hård arbetsmiljö. 

Besättning förväntas utföra de flesta av sina arbetssysslor i en rörlig miljö. Dessutom 

karaktäriseras arbetsmiljön också av bristande kontakt med familj, av olika kulturer som 

bor tillsammans och för det mesta av jobbet som har ett högt inslag av tristess. Det hela 

mynnar ut i ett antal faktorer inom sjöfartsområdet som kan ha en positiv eller negativ 

påverkan på människans prestanda till sjöss, vilka är; (i) besättningsstorlek, (ii) ny 

teknologi, (iii) besättningsmedlemmar, (iv) sociala faktorer. 
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Vidare menar Grech et.al (2008, s.76-77) att användandet av gester i en kommunikation 

är viktigt. Det kan till exempel vara att peka på radarskärmen, sjökortet eller ett 

dokument för att förtydliga och bekräfta att navigatörerna pratar om samma objekt. Att 

till exempel kunna diskutera ett fartygs manövrering tillsammans framför ett sjökort gör 

kommunikationen enklare, av högre kvalitet och mer noggrann. Annan kommunikation, 

till exempel över radio eller med mobiltelefon, gör genast kommunikationen mycket 

svårare, då det inte längre är möjligt att visa gester för varandra. En annan viktig sak att 

påpeka är att det är mycket viktigt att vara tydlig i sina gester samt att ha vetskap om att 

dessa handsignaler och den verbala intonationen kan missuppfattas, även mellan erfarna 

arbetskollegor. 

 

För att definiera den mänskliga faktorn har Albrechtsen (1982) beskrivit att en olycka 

som beror på den mänskliga faktorn är när den förorsakats av ett mänskligt felhandlande 

eller ett felaktigt beslut. Det kan vara till exempel när människan avvikit från 

instruktioner, manualer eller inte fullgjort sina arbetsuppgifter på ett riktigt sätt. Dock 

behöver inte alla fel ombord härledas till den mänskliga faktorn, oförutsedda händelser 

kan också uppstå. Enligt Schager (1998) är en oförutsedd händelse något vi inte kan 

råda över, då den ligger bortom vår förmåga att tänka. Schager (1998) beskriver att 

oförutsedda händelser i efterhand ofta framstår som logiska, oundvikliga och ibland 

förutsägbara. 

 

Det är viktigt att kunna skilja ett mänskligt fel ifrån ett tekniskt fel och ofta kan 

gränsdragningen däremellan vara svår. Eftersom tekniken är tillverkad av människor, 

kan felaktigt designad teknik också klassas som ett mänskligt fel. Om begränsningen 

sätts till att endast omfatta personalen ombord blir gränsdragningen lättare. För 

besättningen kan till exempel ett tekniskt fel vara något som dem själva inte kan råda 

över och bero på att utrustningen är felaktigt konstruerad eller gått sönder på grund av 

utmattning. Vidare skriver Schager även om vikten av att definiera den mänskliga 

faktorn och tydligt avgränsa vad begreppet innebär i en undersökning (Schager, 1998). 

 

Swift & Bailey (2004, s. 1-8) skriver att modellen Bridge Team Management (BTM) 

visat sig vara grunden till de flesta fartygs reseplanering och Bridge Resource 

Mangement (BRM), alltså hur bryggpersonalen arbetar ihop. För att driva ett fartyg 

hade det bästa varit att ha den mest kompetenta besättningen och den bästa 
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utrustningen. Verkligheten med alltmer minskad ekonomi ser tyvärr inte ut så, därför 

handlar BTM om att göra det bästa möjliga utifrån tillgängliga resurser, både mänskliga 

och materiella. För att lyckas med detta krävs det att personalen är rätt tränad, är i 

mentalt och fysiskt bra skick och har en hög arbetsmoral samt att alla i teamet hjälps åt. 

Swift & Bailey (2004, s. 1-8) skriver även att martima olyckor sällan är orsaken till en 

ensam händelse utan en felkedja med inte så allvarliga incidenter. Att ha en god vetskap 

om Situational Awareness, dvs. att veta vad som händer i och runt fartyget, hjälper 

navigatören att finna felkedjan och ta ställning för att bryta den. Vidare skriver Swift & 

Bailey (2004, s. 1-8) att under en International Safety Conference (INTASAFCON III) 

som hölls i Norge 1975 kom det fram att det fanns två faktorer som var de huvudsakliga 

faktorerna till att kollisioner och grundstötningar inträffar. Dessa var brister i 

bryggorganisationen och att hålla en bra utkik. 
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5 Resultat 

Sammanställningen över sjöolyckor från Transportstyrelsen inkluderade till en början 

218 fartyg mellan åren 2011 till 2016. Utifrån dessa valdes att enbart inkludera 

olycksrapporter från maskindrivna fartyg som har ett bruttotonnage på över 100, vilket 

resulterade i ett bortfall på 66 fartyg. Resultatet har därmed baserats på olycksrapporter 

från 152 fartyg. I studien har vissa fartygstyper slagits samman. Dessa fartygstyper är 

bland annat bulk- och torrlastfartyg som hamnat inom kategorin bulk. Bogserbåtar och 

pråmar har hamnat under övriga fartyg. 

 

I studien har 15 parametrar använts, dessa återfinns under Bilaga A. Resultatet ledde 

fram till totalt 11 stycken tabeller, dessa återfinns i Bilaga B. 

 

Sett till antalet grundstötningar för de olika fartygstyperna, visar statistiken att 

passagerarfartygen är involverade i 50 olyckor och bulkfartygen i 53 olyckor. Över dem 

resterande 49 olyckorna är de andra fartygstyperna relativt jämt fördelade. Sett till 

passagerarfartygens olycksfrekvens går det att se en ökning för varje år, från 5 olyckor 

år 2011 till 13 olyckor år 2016, detta bortsett från år 2015 då det inträffade 5 olyckor. 

Statistiken visar också att bulkfartygen i genomsnitt haft ca tolv olyckor per år mellan 

2011-2014 och att snittet varit tre olyckor per år för 2015-2016. 

 

Sett till sambandet mellan antalet grundstötningar och fartygets storlek, visar statistiken 

att fartyg vars storlek är mellan 100-999 brutto står som majoritet för antalet 

grundstötningar som inträffat. Här framkommer att passagerarfartygen som grundstött i 

regel haft en bruttodräktighet under 999 brutto, endast 3 passagerarfartyg över 1000 

brutto har grundstött mellan åren 2011-2016. Bland bulkfartygen kan en ökning av 

olycksfrekvens ses, vars storlek är mellan 1000 och 3000 brutto. Mellan de resterande 

fartygstyperna är olycksfrekvensen relativt jämnt fördelad sett till fartygens storlek. 

Däremot sker majoriteten av olyckorna, 82 stycken, med det mindre tonnaget mellan 

100 och 999 brutto. I resterande olyckor är fartygsstorlekarna relativt jämnt fördelade. 

 

Delas alla olycksorsakerna in i mänskliga fel, tekniska fel och yttre omständigheter 

visar resultatet att 125 av de 152 olyckorna kan härledas till mänskliga fel. 13 av 152 

olyckor kan härledas till yttre omständigheter och 12 av 152 olyckor kan härledas till 

tekniska fel. I 2 av 152 olyckor har typ av fel inte framgått. Resultatet baserar sig på den 
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indelning som gjorts enligt Bilaga C, över mänskliga fel, tekniska fel och yttre 

omständigheter. 

 

De vanligaste olycksorsakerna har varit: Förhållanden där den mänskliga faktorn 

inverkat (68st), uppgiften dåligt planerad (13st), felbedömning av eget fartygs rörelse 

(10st), alkohol (10st), förhållanden rörande kommunikation, organisation och rutiner 

ombord (6st), sovit på vakt (6st). 

 

Därefter undersöktes faktorerna ombord på fartyget samt fartygets yttre omständigheter. 

 

Den styrmetod som använts vid de flesta olyckor har varit handstyrning av navigatör, 

vilket uppkommit till 91 av 152 fall. Automatstyrning har använts i 35 fall och 

handstyrning av rorsman i 5 fall. I resterande 21 fall har styrning varit okänd eller har 

annan styrning använts.  

 

Oberoende av vilken bryggbemanning fartyget haft, går det att se att handstyrning av 

navigatör varit den styrmetod som använts mest av såväl befälhavare, styrman eller lots. 

I de fall då endast befälhavare eller styrman varit på bryggan har 40 olyckor inträffat då 

handstyrning av navigatör använts och 15 olyckor då automatstyrningen använts. I de 

fall där även en utkik ingått i bryggbemanningen har 15 olyckor skett då handstyrning 

av navigatör använts och 4 olyckor då automatstyrningen använts. För enbart 

befälhavare och styrman i bryggbemanningen sjönk siffran ytterligare till tio olyckor då 

handstyrning av navigatör använts och tre olyckor då automatstyrningen använts. Det 

går också se att relativt få olyckor skett då bryggbemanningen varit stor, oberoende av 

vilken styrmetod som har använts. 

 

Den typ av sjökort som använts vid olyckstillfället har i 39 fall varit elektroniskt och i 

16 fall har det varit papperssjökort. Därmed har det elektroniska sjökortet använts 2,5 

gånger så ofta som papperssjökortet. Det ska även påpekas att det uppkommit ett stort 

antal okända fall, hela 97 stycken. 

 

Den våghöjd som rapporterats vid grundstötningen har i 95 fall varit mellan 0-0,25 

meter. Mellan 0,26-0,5 meter skedde det 18 olyckor. Mellan 0,51-1 meter inträffade 

inga olyckor. Mellan 1,01-1,5m inträffade 9 olyckor. Över 1,51 meters våghöjd 
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inträffade 3 olyckor. Majoriteten av dessa olyckor, har alltså skett då våghöjden varit 

liten och endast ett fåtal olyckor har skett vid högre våghöjder. 

 

Sett till vindstyrka har 104 av olyckorna inträffat under förhållanden då vinden varit 

mellan lugnt/stiltje/nästan stiltje och styv bris. Kategoriseras de sedan in i 

lugnt/stiltje/nästan stiltje, lätt bris, frisk bris och styv bris, blir resultatet att olyckorna är 

jämnt fördelade. I 22 fall har vindstyrkan varit okänd. Utifrån resultatet kan det också 

utläsas att antalet olyckor minskar i takt med att vindstyrkan ökade över hård bris/frisk 

kuling. 

 

Siktmässigt inträffade 106 av olyckorna i förhållanden då sikten varit god. 28 av 

olyckorna inträffade när det varit antingen tjocka, dålig sikt eller måttlig sikt, och inom 

dessa siktkategorier är olyckorna jämnt fördelade. I 18 fall har sikten varit okänd. 

 

Sett till ljusförhållande inträffade 80 olyckor då det varit ljust, 59 olyckor då det varit 

mörkt och 13 olyckor då det varit gryning eller skymning. 

 

Den typen av farvatten som visat sig vanligast för grundstötningar är inomskärs eller 

inom hamnområde med 67 olyckor. 28 olyckor har inträffat då det varit trångt 

kustfarvatten, 30 olyckor då det varit öppet kustfarvatten, 3 olyckor i öppen sjö och 2 

olyckor har varit okända.  
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6. Diskussion 

Syftet med detta arbete var att sammanställa och granska outredda grundstötningars 

huvudorsaker och jämföra deras statistiska data för perioden 2011-2016. Syftet bröts ner 

i följande tre frågeställningar: 

- Hur skiljer sig antalet grundstötningar mellan olika fartygstyper och 

fartygsstorlekar? 

- Vilka huvudsakliga faktorer är det som ligger till grund för att en grundstötning 

inträffar?  

- I vilken utsträckning har den mänskliga faktorn inverkat? 

 

 

Studiens resultat visar att passagerar- och bulkfartygen är de fartygstyper som stått i klar 

majoritet för antalet grundstötningar som inträffat. Det som är intressant är att antalet 

olyckor med passagerarfartyg de senaste åren stigit, medan antalet olyckor med 

bulkfartyg ser ut ha minskat. Det strider lite mot Lindquists (2003) studie över 

kollisioner och grundstötningar orsakade av trötthet och sömnbrist, där antalet 

kollisioner och grundstötningar med passagerarfartyg mellan åren 1997 och 2002 

minskat, men stämmer överens att andelen kollisioner och grundstötningar bland 

torrlastfartyg blivit färre. Anledningen till detta är svår att utläsa och det krävs mer 

omfattande studier för att få reda på varför. 

 

Gemensamt för alla fartygstyper är att det mindre tonnaget stått för majoriteten av 

olyckorna, vilket även stämmer överens med Lindquists (2003) studie där det kan ses en 

viss ökning av olycksfrekvens bland det mindre tonnaget. Det går även att se att 

passagerar- och torrlastfartyg varit dem två grupper av fartyg som stått för majoriteten 

utav olyckorna. 

 

Studiens visar att det finns indikationer på vissa återkommande fel och brister ombord. 

Följande huvudsakliga faktorer ligger till grund för att en grundstötning ska inträffa: 

Förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat, uppgiften dåligt planerad, 

felbedömning av eget fartygs rörelse, alkohol, förhållanden rörande kommunikation, 

organisation och rutiner ombord samt sovit på vakt. Gemensamt för alla dessa punkter 

är att de på något sätt kan härröras till den mänskliga faktorn. Andelen ”Förhållanden 
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där den mänskliga faktorn inverkat” ligger som klar majoritet av fallen. I dessa fall kan 

det ha varit svårt att exakt säga vad som orsakat olyckan, eller att det funnits flertalet fel 

där den mänskliga faktorn inverkat. Därmed kan konstateras att de främsta huvudsakliga 

faktorerna till att fartyg grundstöter kan härledas till olika typer av mänskliga fel.  

 

MAIB tar i sin Annual Report 2016 upp några exempel på mänskliga felgrepp, vilka är: 

Osäkra arbetsmetoder som blivit rutin, ruttplanering inte fullständig eller granskad, 

fartygets navigatoriska utrustning inte använts korrekt, dåliga bryggrutiner som gjort att 

bryggbemanningen inte jobbat som ett team, dålig respons till den som sköter befälet, 

missförstånd och språkförbistringar i kommunikationen. Dessa punkter liknar dem som 

denna studie kommit fram till och visar på flera konkreta former av mänskliga fel. Det 

visar även att orsakerna inte skiljer sig mellan olika länders statistik. 

 

Samtliga olycksfaktorer delades även in enligt följande; mänskliga fel, tekniska fel, 

yttre omständigheter (bilaga C). Även här går det att se att den mänskliga faktorn står 

som klar majoritet (82%) för de olyckor som inträffat. Andelen mänskliga fel 

överensstämmer även med Rothblums (2002) forskning att 75-96 % av marina olyckor 

kan härledas till någon form av mänskligt felande. 

 

En fråga som tillkommit under arbetets gång har varit huruvida det går att kategorisera 

olyckorna i ovanstående kategorier. Detta eftersom det ibland kan vara svårt att veta var 

gränsen ska dras för vad ett mänskligt fel är. Ett mänskligt fel kan ju till exempel även 

vara ett konstruktionsfel i tillverkningen eller att materialet inte underhållits rätt. 

Schager (1998) skriver bland annat om vikten att definiera den mänskliga faktorn och 

tydligt avgränsa vad begreppet innebär i undersökningen. I denna studie avgränsas detta 

i Bilaga C. 

 

I resultatet kan det utläsas att den styrmetod som i majoritet använts vid olyckstillfället 

varit handstyrning av navigatör (60%). I Lindquists (2003) studie, där kollisioner och 

grundstötningar orsakade av trötthet och sömnbrist utreddes, kunde det konstateras att 

automatstyrning har utnyttjats som styrmetod i de allra flesta fallen. Skillnaden mellan 

denna studie och Lindquists studie beror bland annat på området denna studie forskat 

kring. Lindquists forskning fokuserar på trötthet och sömnbrist på fartyg som grundstött 

och kolliderat. Dessa fall handlar ofta om att navigatören suttit länge på vakt, använt 
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automatstyrning och helt enkelt haft låg produktivitet. Denna studie fokuserar på alla 

grundstötningar som inträffat, vilket innefattar fler aspekter till grundstötningar än 

enbart grundstötningar till följd av trötthet och sömnbrist.  

 

Oberoende av vilken bryggbemanning fartyget haft går det att se att handstyrning av 

navigatör varit den styrmetod som använts mest av såväl befälhavare, styrman eller lots. 

Det kan till exempel bero på att navigatören varit tvungen att ha koll på både fartygets 

rörelse och hur omgivningen sett ut, och att navigatören då förväxlat eller på något sett 

missbedömt situationen. Det går också att se att olyckorna minskat i takt med att 

bryggbemanningen blivit större, men även i de fallen som bryggan varit väl bemannad 

så inträffar fortfarande grundstötningar. Detta kan bero på att den som navigerar och 

handstyr nu tagit över befälet för fartyget och att de andra i bryggbemanningen lutar sig 

tillbaka och enbart ger lite eller ingen feedback till den som sköter befälet. Ett förslag 

för att minimera dessa typer av olyckor är att dela upp arbetet på bryggan, så att det blir 

mindre ”one man show” och att alla kan bli involverade genom att ha en uppgift att 

sköta. Detta stöds även av Swift & Bailey (2004, s. 1-8) som skriver hur viktigt det är 

att personalen är rätt tränad, är i mentalt och fysiskt bra skick, har en hög arbetsmoral 

och att alla i bryggteamet hjälps åt. 

 

Den typ av sjökort som använts vid olyckstillfället har i övervägande fall varit 

elektroniskt, hela 2,5 gång vanligare än papperssjökortet. Värt att notera är att antalet 

okända fall uppkommit till hela 97 stycken. Detta kan bero på att denna ruta i rapporten 

om sjöolycka inte fyllts i, därmed är noggrannheten inte hundraprocentig, men 

tillräcklig för att ge en fingervisning. Det som går att se är att tekniken gått långt framåt 

och att allt fler navigatörer förlitar sig på det elektroniska sjökortet och GPS:en, trots att 

de inte alltid inser dess begränsningar. 

 

Det kan vara svårt att exakt säga hur mycket yttre omständigheter inverkat på 

grundstötningen, men i de flesta av fallen verkar dessa haft en mindre påverkan. I några 

av fallen blir det dock tydligt att det haft en inverkan, och i vissa av fallen har dessa 

även varit med som en bidragande orsak till olyckan. Det kan bero på att navigatören 

missbedömt vädret eller stora väderomslag som gjort att denne inte kunnat hantera 

fartyget. 
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I likhet med Lindquists (2003) studie går det att se att sikten i de flesta fall varit god, 

men vid granskning av ljusförhållande kan en skillnad ses. I Lindquists (2003) studie 

har det mestadels inträffat olyckor då det varit mörker, vilket förklaras med att 

människor vill sova på natten. Eftersom många arbetstagare inom sjöfarten tvingas 

jobba på natten, kanske det kan vara lämpligt att justera arbetstiden med sina 

vaktkamrater, så att vakterna ”delar” på natten istället för att den ene vaktmannen bara 

jobbar natt och den andra enbart dag. Denna studie pekar på att det inträffat något fler 

olyckor dagtid, men skulle det ske en sammanslagning av grundstötningar som inträffat 

då det varit mörker och gryning/skymning går det att urskilja att dessa grundstötningar 

utgör ungefär hälften av olyckorna som inträffat. Noterbart är att Lindquists (2003) 

studie endast gäller för sömn och trötthetsrelaterade olyckor, men att det tydligt går att 

se att dessa typer av olyckor fortfarande är ett problem eftersom de fortsätter att inträffa.  

 

Utifrån resultatet kan det utläsas att våghöjden haft en mindre betydelse till att en 

grundstötning inträffar. Detta kan ha att göra med att farvattnet mestadels varit 

inomskärs eller inom hamnområde, där vågor inte byggts upp. Värt att notera är att 

endast ett fåtal av olyckorna inträffat då det varit öppen sjö, men det kan också ha att 

göra med att de flesta grundområden ligger nära land. Sett till vindstyrka inträffade flest 

olyckor när det inte blåste speciellt mycket.  

 

Då många av olyckorna inträffade i farvatten som får anses som trängre eller mer 

kustnära, kanske det vore lämpligt att se över de checklistor och rutiner som finns 

ombord på fartyget och till rederiet. Detta för att minimera språkförbistringar och 

missförstånd som kan inträffa. 
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7. Förslag till vidare forskning 

Ett förslag på vidare forskning hade varit att göra en liknande studie som denna, men 

även inkludera haverirapporter från fler haverikommissioner världen över och på så sett 

få ett mer internationellt resultat, vilket kan ge en mer generell bild över grundstötningar 

och dess orsaker. En annan möjlighet hade varit att jämföra huruvida den nationella 

statistiken överensstämmer eller skiljer sig åt med den internationella. 

 

Det hade varit önskvärt att få upp mer information om olyckor där huvudorsaken varit 

förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat. Ytterligare forskning hade därför 

kunnat genomföras om systemet visat mer fördjupad information. Ett förslag hade 

därför varit att utvärdera det nuvarande rapporteringssystemet för att hitta punkter det 

kan förbättras på. 
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Bilaga A: Parametrarna 
 

Parametrarna: 

  

Fartyg: 1. Fartygstyp 

 2. Brutto 

 

Datum: 3. År 

 

Väder: 4. Sikt 

 5. Ljusförhållande 

 6. Vågor 

 7. Vindhastighet 

 

Geografi: 8. Typ av farvatten 

 

Styrning: 9. Automat eller manuell styrning 

 

Navigation: 10. Sjökort eller elektroniskt 

 

Bemanning: 11. Bryggbemanning 

 12. Ansvarig för bryggtjänsten 

 13. Lots ombord 

 

Händelse: 14. Olycksorsak 

 15. Bidragande olycksorsak 

 

 

Med angivna parametrar har 11 tabeller arbetats fram. 

  



  
 

2 

Bilaga B: Tabellerna 
 

Tab 1. Antalet rapporterade grundstötningar, fördelade mellan fartygens art 

under perioden 2011 till 2016.  

 
Fartygs art / år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summa 

Pass. ftg 5 7 9 11 5 13 50 

RoRo. ftg 1 0 2 0 2 0 5 

Tank ftg 1 4 2 0 0 1 8 

Bulk ftg 10 19 6 12 3 3 53 

Container. ftg 0 1 0 1 0 1 3 

Vägfärja 2 1 1 2 2 3 11 

Fiske ftg 1 0 1 1 3 2 8 

Övriga 4 3 1 2 1 3 14   

Antal 24 35 22 29 16 26 152 

 

 

Tab. 2 Antalet grundstötningar fördelade efter fartygets art och bruttodräktighet. 

 
Fartygs art / brutto 100-999 1000-1999 2000-2999 3000-3999 4000- Okänt Summa 

Pass. ftg 47 1 - - 2 - 50 

RoRo. ftg 2 - - - 3 - 5 

Tank ftg 2 - - - 6 - 8 

Bulk ftg 1 20 18 6 8 - 53 

Container. ftg - - 1 - 2 - 3 

Vägfärja 11 - - - - - 11 

Fiske ftg 7 1 - - - - 8 

Övriga ftg 12 - - - 1 1 14 

Antal 82 22 19 6 22 1 152 
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Tab. 3 Antalet grundstötningar fördelade på huvudsaklig olycksorsak och typ av 

fartyg. 

 
Typ av fartyg / Olycksorsak Pax 

ftg. 

Tank 

ftg. 

Bulk 

ftg. 

Cont. 

ftg. 

Roro 

ftg. 

Fiske 

ftg. 

Vägfärja Övriga Summa 

Alkohol etc - 2 8 - - - - - 10 

Förhållanden där den mänskliga 

faktorn inverkat 

25 6 22 2 2 1 5 5 68 

Dålig Positionering /Dödräkning ej 

avsatt 

- - 1 - . - - - 1 

Bryggrutiner ej följda  - - - - - 1 1 2 

Uppgift dåligt planerad 4 - 6 - - - 1 2 13 

Förhållanden utanför fartyget 2 - 1 - - - - - 3 

Felbedömninga av fartygs rörelse 7 - - - - 1 1 1 10 

Okänt -- - 1 - - 1 - - 2 

Samarbete 

Ftg/Landorg./bogserb./etc ej 

tillfredsställande 

1 - - - - - - - 1 

Förhållanden rörande 

kom./organisation/rutiner ombord 

- - 4 - 1 - - 1 6 

Fel på sjökort/ nautiska Publ. 1 - 1 - 1 - - - 3 

Tekninskt fel på Nav. Utrustning - - 1 - - 1 - - 2 

Tekniskt fel på styrinrättning  1 - 1 - - - - - 2 

Sovit på vakt - - 3 - - 3 - - 6 

För hög fart - - 1 - - - - - 1 

Tekniskt fel på 

framdrivningsmaskiner 

- - 1 - 1 - 2 - 4 

Speciella förhållanden - - - - - - 1 1 2 

Farvattnets beskaffenhet 2 - - - - - - - 2 

Dålig sikt 1 - - - - - - 1 2 

Försökt genomföra op. Trots fel 

omständigheter 

1 - - - - - - - 1 

Hårt väder och dylikt - - 1 - - - - - 1 

Bryggrutiner ej tillfredställande 1 - - - - - - - 1 

Tillgängligt nav. Medel anv. ej - - - - - - - 1 1 

Felaktiga uppg. från 

landorganisation 

- - 1 - - - - 1 2 

Fel på navsystem utanför ftg. - - - - - 1 - - 1 

Ström/vind/tidvatten o dyl. har 

orsakat drift 

/manövreringsproblem 

2 - - - - - - - 2 

Fartygs manöverförmåga ej 

tillfredsställande 

- - - 1 - - - - 1 

Otillräckliga kunskaper 1 - - - - - - - 1 

Isförhållanden 1 - - - - - - - 1 

Antal 50 8 53 3 5 8 11 14 152 
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Tab. 4 Antalet grundstötningar fördelade efter vilken styrmetod som har använts 

och vem som styrt fartyget. 

 

 

 

Tab. 5 Antalet grundstötningar fördelade efter vilken styrmetod som använts och 

vilken bryggbemanning fartyget hade. 

 
Styrmetod/ Brygg-

bemanning 

Handstyrning 

av navigatör 

Handstyrning 

av rorsman 

Automatstyrning Okänd/Annat Stillaliggande Summa 

Befälhavare/ 

Styrman 

40 - 15 - 3 58 

Bfh/Stm + lots 6 - 1 - - 7 

Bfh/Stm + Övrig 7 - 1 1 - 9 

Bfh + Styrman 10 2 3 2 - 17 

Bfh + lots - - - - - - 

Bfh + Stm + lots 5 2 1 1 - 9 

Bfh/Stm + Utkik 15 - 4 - 1 20 

Bfh/Stm + utkik + 

rorsman  

2 - - - - 2 

Bfh + Stm + Övrig 1 1 1 - - 3 

Annat 3 - 1 1 - 5 

Okänd 2 - 8 12 - 22 

Antal 91 5 35 17 4 152 

 

 

Tab. 6 Antalet grundstötningar fördelade efter vilket typ av sjökort man använt. 

 
Typ av sjökort Elektroniskt Papper Okänd Summa 

Antal 39 16 97 152 

 

 

Tab. 7 Antalet grundstötningar fördelade på våghöjd. 

 
Höjd i meter 0-0,25m 0,26-0,5m 0,51-1,0m 1,01-1,5m Över 1,51m Okänd Summa 

Antal 95 18 0 9 3 27 152 

 

 

  

Styrmetod Automatstyrning Handstyrning av 

navigatör 

Handstyrning av 

rorsman 

Okänt/ annan Summa 

Antal 35 91 5 21 152 
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Tab. 8 Antalet grundstötningar fördelade på vindstyrka. 

 
Vind Lugnt/ 

Stiltje/ 

nästan 

stiltje 

Lätt 

bris 

God 

bris 

Frisk 

bris 

Styv 

bris 

Hård bris/ 

Frisk kuling 

Styv 

kuling 

Hård 

kuling 

Halv 

storm/ 

Storm 

Okänd Summa 

Antal 22 24 22 16 20 11 9 4 2 22 152 

 

 

Tab. 9 Antalet grundstötningar fördelade på sikt. 

 
Siktförhållande Tjocka Dålig Måttlig God Okänd Summa 

Antal 10 9 9 106 18 152 

 

 

Tab. 10 Antalet grundstötningar fördelade på ljusförhållande. 

 
Ljusförhållande Mörker Gryning/skymning Ljust Okänd Summa 

Antal 59 13 80 0 152 

 

 

Tab. 11 Antalet grundstötningar fördelade på typ av farvatten. 

 
Typ av farvatten Inomskärs/ 

Hamnområde 

Trångt 

kustfarv. 

Inre 

kustfarv. 

Öppet 

kustfarv. 

Öppen 

sjö 

Okänd/ 

Annat 

Summa 

Antal 67 28 30 22 3 2 152 
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Bilaga C: Indelning av huvudorsak 

 

 

 

  

Mänskliga fel Tekniska fel Yttre Omständigheter Framgår ej 

Alkohol etc Fel på sjökort  Förhållanden utanför 

fartyget 

Okänt 

Förhållanden där den mänskliga 

faktorn inverkat 

Fel på nautiska Publikationer Speciella förhållanden 

 

 

Dålig Positionering/Dödräkning 

ej avsatt 

 

Tekninskt fel på Nav. 

utrustning 

Farvattnets beskaffenhet  

Bryggrutiner ej följda Tekniskt fel på styrinrättning Dålig sikt 

 

Uppgift dåligt planerad Tekniskt fel på 

framdrivningsmaskiner  

 

Hårt väder och dylikt  

 

Felbedömninga av fartygs rörelse Fel på navsystem utanför ftg. Ström/vind/tidvatten och 

dylikt har orsakat 

drift/manövreringsproblem 

Samarbete 

Ftg/Landorg./bogserb./etc ej 

tillfredsställande 

 

Fartygs manöverförmåga ej 

tillfredsställande 

Isförhållanden 

Förhållanden rörande 

kom./organisation/rutiner 

ombord 

 

Sovit på vakt 

 

För hög fart 

 

Försökt genomföra op. Trots fel 

omständigheter 

 

Bryggrutiner ej tillfredställande  

 

Tillgängligt nav. Medel anv. ej  

 

Felaktiga uppg. från 

landorganisation 

 

Otillräckliga kunskaper 

 


