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 Abstrakt

Vi har valt att undersöka om oljebolagens krav är högre än hamnstatens eftersom vi under vår 

tid till sjöss har kommit i kontakt med ämnet ett flertal gånger. Ombord i fartygen pratas det 

mycket om inspektioner och de anses många gånger vara onödigt petiga.

Resultatet i vår studie har visat att inspektionerna medför en ökning av säkerheten och 

medvetenheten av risker som kan föreligga. Vi redogör även för om det finns en möjlighet att 

slå samman inspektionerna för att reducera påfrestningen hos besättningen.

För att få en inblick i organisationernas arbete har vi valt att göra en kvalitativ studie, 

grundad på strukturerade intervjufrågor som har ställts till oljebolag, ombordbefäl och 

inspektörer från Transportstyrelsen.

Vid framställningen av resultatet transkriberade vi intervjuerna och delade sedan upp 

materialet i kategorier för att läsaren på ett enkelt sätt skall kunna följa studien från början till 

slut.
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Abstract

We have chosen to investigate if the oil companies requirements are higher than the Port 

States. During our time at sea as cadets we have been in contact with inspections several 

times. The crew members are often talking about these inspections and experience them as to 

critical.

The results of our study has shown that the inspections are increasing the safety and 

awareness of risks that may exist. We will also describe wether there is a possibility to merge 

the inspections to reduce fatigue among the crew.

To get an insight in the activities of the organisations we have decided to found our study 

based on interviews with oil companies, officers onboard and inspectors from 

Transportstyrelsen.

During the process to complete the result we transcribed the interview material and divided 

it into categories, this will make it easier for the reader to follow our study.
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Förord

Till att börja med vill vi tacka våra respondenter för att de offrade sin egen tid i syfte 

att  ställa upp  på möten och intervjuer, utan deras expertis och erfarenhet hade denna 

studie varit omöjlig att utföra.

Vi vill också tacka vår ämneshandledare, Karl-Fredrik Bergström, som redan i ett 

tidigt skede av uppsatsen guidade in oss på rätt väg. Med hjälp av hans kunskap fick 

vi snabbt en överblicksbild av arbetets omfattning.

Avslutningsvis vill vi även tacka Saera Khan Engdahl för visat intresse av vår studie.

Daniella Andersson Oskar Beyersdorf

Kalmar, april 2010
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Disposition

I kapitel 1 kommer vi att  beskriva bakgrunden till varför vi valde att behandla ämnet 

och kortfattat förklara vad en vetting-organisation är, hur SIRE-inspektioner (Ship 

Inspection Report Programme) uppkom samt vad en hamnstatskontroll innebär. Även 

problemformuleringen, syftet och frågeställningen tas upp i detta kapitel.

Kapitel 2 är metoddelen, här beskrivs anledningen till varför vi har valt att 

använda oss av en kvalitativ undersökning samt hur vi har samlat in primär- och 

sekunddärdata. Kapitlet avslutas med avgränsningar och kritisering av källor.

Vi har valt att redovisa tidigare forskning inom området i kaptiel 3, där även 

tillvägagångssättet för att söka efter andra studier står beskrivet. Vi har valt att ta upp 

det som är relevant i samband med vår egen uppsats.

Därefter följer kapitel 4 som består av referensramen, den beskriver hur de olika 

organisationerna, myndigheterna och tjänsterna fungerar.

Följande avdelning, kapitel 5, behandlar resultatet. I syfte att göra stegen, intervju 

- transkribering - resultat - analys minimala, har vi valt att dela upp resultatet efter 

respondenterna. Först publiceras resultaten från styrmännens intervjuer, därefter 

följer oljebolagens och slutligen Transportstyrelsens resultat.

I kapitel 6 redogör vi för analysen av resultatet, här försöker vi förankra och 

förstärka den information som intervjuerna har givit oss i konkret fakta.

Diskussionen skildras i kapitel 7, i denna del reflekterar vi över resultatet och 

analysen samt inflikar med egna åsikter och lösningar. Vi beskriver även förslag på 

fortsatt forskning inom området.
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1. Inledning

I detta avsnitt behandlar vi bakgrunden till val av ämne samt en beskrivning av

 SIRE – inspektioner och hamnstatskontroller. Detta följt av en problemformulering 

som beskriver det problem som vi valt att undersöka. Vidare finns en redogörelse av 

syftet till studien och avslutningsvis de frågeställningar vi kommer att besvara. 

1.1 Bakgrund

I detta avsnitt kommer en kortfattad historia och förutsättningar för de olika 

inspektionerna att beskrivas. 

Under våra praktikperioder har vi praktiserat  på olika fartygstyper, vi har båda 

upplevt att  fartyg andra än tankfartyg har varit av en lägre standard och inte haft 

samma organisation. Frågor som uppkom var varför detta förekommer, borde inte 

alla fartyg upprätthålla samma standard och kompetens?

Ombordbefälen på de fartyg där vi har arbetat och praktiserat har talat om 

inspektioner, då skillnaden är stor mellan torrlastare och tankfartyg drog vi slutsatsen 

att  det måste bero på de lastägarinspektioner som görs, SIRE - inspektioner. Därför 

har vi valt att jämföra dessa SIRE – inspektioner med hamnstatskontrollerna för att 

se vad det är som skiljer sig.  

Nedan följer en redogörelse för vad en vettingorganisation är, hur en 

SIRE – inspektion utförs och vad en hamnstatskontroll innebär. 

Vettingorganisationen

Respondent Fredrik Backman redogör att varje oljebolag har en landbaserad 

vettingavdelning, de ställer inga krav på fartygsoperatören om att deras fartyg måste 

genomgå en SIRE – inspektion för att bli godkänd i deras datorsystem. Det är 

fartygsoperatören som skickar en förfrågan om att  få deras fartyg inspekterat för att 

bli en valmöjlighet på lastmarknaden.1

1

1Bilaga A, Intervju Fredrik Backman



Alla inspektörer som utför SIRE – inspektionerna är utbildade av OCIMF (Oil 

Companies International Marine Forum), därför kan oljebolagen välja att fartyget 

inspekteras av en egen inspektör eller skicka något oberoende företags inspektör som 

finns tillgänglig.

Då resultatet av respektive SIRE – inspektion kan köpas av befraktare och 

oljebolag vill fartygsoperatören framstå i god dager för att vara attraktiv på 

marknaden.2     

Längsta perioden ett fartyg är godkänt är sex månader, därefter måste en ny 

inspektion göras. OCIMF strävar efter att oljebolagen inte skall ha för avsikt att 

kräva för många inspektioner utan att varje inspektion ska vara godkänd oavsett 

vilket oljebolag som utfört den.3

SIRE – inspektion

År 1967 skedde en olycka som kom att  förändra kraven på fartygens säkerhet och 

miljötänkande. Den första supertankern Torrey Canyon gick på grund i Engelska 

kanalen och läckte ut etthundratjugotusen ton råolja. Denna olycka förde oljebolagen 

samman för att förbättra standarden och säkerheten ombord i fartygen samt förhindra 

framtida utsläpp, OCIMF bildades. 4

Olyckan som nämns ovan har bidragit till att  oljebolagen inspekterar de fartyg 

som är aktuella för eventuell charter, med syfte att kontrollera om de upprätthåller 

kraven enligt regelverk och förordningar. 5

Produkten av miljö- och säkerhetstänkandet inom tankindustrin har lett till det vi 

idag kallar för SIRE – inspektioner. Dessa utförs enligt ett  standardiserat program, 

SIRE, som introducerades av OCIMF för att uppmärksamma tankindustrin att 

fokusera på kvalitén och standarden på fartygen.6

2

2 Bilaga A, Intervju Fredrik Backman

3 Bilaga A, Intervju Fredrik Backman

4 IMO, Prevention of Pollution by Oil: http://www.imo.org/environment/mainframe.asp?topic_id=231 

5 OCIMF, Introduction: http://www.ocimf.com/pages.cfm?action=introduction 

6 OCIMF, Introduction

http://www.imo.org/environment/mainframe.asp?topic_id=231
http://www.imo.org/environment/mainframe.asp?topic_id=231
http://www.ocimf.com/pages.cfm?action=introduction
http://www.ocimf.com/pages.cfm?action=introduction


Hamnstatskontroll

Hamnstatskontroller är de inspektioner som utförs av en nation i enlighet  med Paris 

Memorandum of Understanding (Paris MOU). Dessa inspektioner sker ombord i alla 

kategorier av fartyg. För att  bestämma vilket fartyg som skall inspekteras använder 

sig inspektörerna av SIRENAC (Système d’Information relative aux Navires 

Contrôllés), det är en databas med information om varje fartygs individuella 

inspektioner och när de uträttats av MOU. 7

Medlemmar i Paris MOU kan ta del av den information som ges av denna databas, 

de kan undersöka vilken ”target factor” fartyget har. Denna faktor är ett numeriskt 

värde, det används som ett verktyg när valet av fartyg för inspektion skall göras.

Faktorn räknar med fartygets ålder, tidigare anmärkningar, om den står med på 

Paris MOU svarta, gråa eller vita lista över fartyg.

Riktlinjerna som används vid inspektionerna finns i Paris MOU:s ”Manual for 

Surveyors”, dock har inspektörernas professionella bedömningar stor vikt i hur 

inspektionen fortskrider.

Efter en hamnstatskontroll skrivs en inspektionsrapport av inspektören där 

eventuella anmärkningar och andra kommentarer dokumenteras.8 

Skillnaden mellan hamnstatskontroller och SIRE - inspektioner är att hamnstaten 

har rätt att  lägga ett fartyg i kvarstad. Om fartyget har brister som medför att det inte 

är sjövärdigt kommer myndigheten att kvarhålla det tills dess att de upprätthåller rätt 

standard. 9  

3

7 INTERTANKO (2007), A Guide to the Vetting Process. London: INTERTANKO, s.18 

8 INTERTANKO (2007), s.18

9 INTERTANKO (2007), s. 31



1.2 Problemformulering

Enligt redogörelsen ovan sker ständigt fartygsinspektioner av myndigheter, 

klassningssällskap  och försäkringsbolag inom sjöfarten. Utöver dessa kontroller 

utförs, på tankfartyg, SIRE - inspektioner av oljebolagen. Då kraven från de olika 

inspektionerna inte är gemensamma ökar belastningen på besättningen ombord i 

tankfartygen.

Vetting är ett aktuellt ämne att undersöka då vi båda finner tankbranschen som 

överlägsen vad gäller säkerhetskrav och kompetens. Därför ställer vi oss frågan om 

standarden, som vi har upplevt skiljer sig, mellan tankfartyg och vanliga lastfartyg 

beror på att  SIRE - inspektionernas krav är högre än myndigheternas 

hamnstatskontroller, då vetting enbart sker på tankfartyg.

Vi finner det aktuellt  att  undersöka om det finns skillnad i krav från 

myndigheterna och oljebolagens inspektioner ombord på tankfartyg, detta kommer 

göras genom en rad intervjuer med befäl, oljebolag och transportstyrelsen.

1.3 Syfte

Syftet med uppsats är att belysa eventuella skiljaktigheter mellan inspektörerna för 

respektive inspektion, varför dessa skiljaktigheter finns och om det finns något sätt 

att  samordna de olika inspektionerna för att minska belastningen på fartygsbefälen på 

tankfartyg generellt. I detta arbete vill vi också undersöka om oljebolagens 

inspektioner skiljer sig från hamnstatskontrollerna. Syftet är dessutom att identifiera 

om dessa olika inspektioner leder till att arbetet försämras på grund av de många 

krav som skall uppfyllas.

4



1.4 Frågeställning

Frågor som vi kommer försöka besvara är följande:

- Finns det några skillnader mellan hamnstatskontrollernas krav och 

vettingkraven?

- Är kraven för höga för att bibehålla standarden inom alla områden ombord?

- Finns det någon möjlighet att slå samman kraven från myndigheterna och 

oljebolagen för att minska belastningen på befälen ombord?

5



2. Metod

I metodkapitlet kommer vi bland annat att beskriva hur datainsamlingen har skett 

samt vilka tillvägagångssätt som använts för att bearbeta informationen och validera 

de angivna källorna.

2.1 Intervjumetod

Vi har valt  att göra en kvalitativ undersökning, vilket innebär att vi istället för att 

arbeta med ett brett sortiment data, kommer att använda oss av djupa och öppna 

intervjufrågor. Om vi istället hade valt att göra en kvantitativ undersökning, som 

grundar sig på ett bredare urval källor, hade resultatet blivit mer generellt. 10 När man 

använder sig av en sådan studie uppstår problem kring reliabiliteten, det vill säga 

trovärdigheten och noggrannheten av undersökningen, och validiteten, alltså det 

relevanta i sammanhanget.11

När vi satte oss ned för att  bestämma hur upplägget av intervjuerna skulle vara 

utformade valde vi att de skulle vara av en låg standardisering,12 vilket innebär att 

undersökningen kommer vara utformad på samma sätt genom hela studien. Samma 

frågor ställs under samtliga intervjuer, men är justerade beroende på om det är 

oljebolagen, Transportstyrelsen eller ombordbefälen som besvarar frågorna. Frågorna 

ställs i den ordning de passar för respondenten.13  Anledningen till att vi valt en 

ostrukturerad intervjumetod beror på att frågorna skall vara öppna så att 

respondenten bestämmer vilken struktur svaret får.146

För att sätta en hög prägel på intervjuerna skickades frågeformuläret ut i förväg, 

vilket gav intervjupersonerna tid att  förbereda sig. Detta ledde till att svaren var 

genomtänkta och av hög kvalitet, för att av oss senare bearbetas i undersökningen.

6

10 Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, s 7

11 Eneroth, Bo (1994) Hur mäter man ”vackert”? Grundbok i kvalitativ metod. Göteborg: Graphic Systems AB,
s 18

12 Trost 2005, s 19

13 Trost 2005, s 19

14 Trost 2005, s 20



Transkriberingen av intervjuerna har gjorts så ordagrant som möjligt, samtliga 

samtal var väl hörbara när de i efterhand spelades upp på datorn och risken för 

bortfall på grund av oljud var låg. Vi har varit noga med att behålla kontentan av det 

som sagts, ibland har det  varit behövligt att ändra meningsuppbyggnader för att göra 

det lättare för läsaren att  i bilagorna tyda det som har yttrats och av respekt för 

respondenten. På grund av att  en del svar har gått utanför ramen kring frågorna som 

har ställts har vi valt att beskära transkriberingen, utan att förlora substansen.15 Efter 

transkribering och utskrift av materialet har det utgjort vår primärdata.16

2.1.1 Val av respondenter

Då detta arbete går ut på att jämföra kraven från oljebolagen med hamnstaternas ville 

vi få ombordbefälens åsikter om dessa, detta för att  de utgör den grupp  som har 

erfarenhet av båda inspektionsformerna. För att inte studien skulle bli enkelspårig 

och partisk har vi även valt att intervjua inspektörer från oljebolagens 

vettingavdelningar samt Transportstyrelsens inspektörer.

Ett av problemen med en kvalitativ undersökning är att hitta rätt  urval. Det gäller 

att  finna respondenter inom alla angivna områden för att maximera kvalitén av 

studien,17 vilket vi anser att vi har lyckats med.

7

15 Trost 2005, s 55

16 Aspers, Patrik (2007) Etnografiska metoder. Att förstå och förklara samtiden. Malmö: Liber AB, s. 159

17 Eneroth 1994, s 67



2.2 Datainsamling

Insamlingen av den information vi har tagit del av har delats upp  i primär – och 

sekundärdata. 

Primärdata är insamlad som grund till vårt resultat, det är information som inte 

tidigare varit publicerad och har gjorts genom intervjuer.

”Vid en renodlad intervju är varje svar framkallat av en motsvarande, förutbestämd fråga”

 På så vis har vi kunnat styra svaren för att de ska hålla sig inom ramen för vår 

forskning.18

Sekundärdata är fakta som vi har letat fram för att få en uppfattning om hur allt 

hänger samman i syfte att grundligare beskriva organisationer och termer.19

2.2.1 Primärdata

Primärdatan består av intervjuer som är gjorda med personer från flera olika 

sektioner inom sjöfartsbranschen, för att ta del av så många aspekter som möjligt i 

syfte att framställa ett  rättvist och korrekt resultat.20  För att hitta lämpliga 

intervjuobjekt har vi dels utnyttjat våra kontakter från utförda praktikperioder och 

dels använt oss av Internet i egenskap att etablera kontakter med behöriga personer.

Vi har dessutom lyckats knyta nya kontakter via de intervjuer som genomförts, 

vilket resulterade i snöbollseffekten.21

De intervjuer vi genomfört har skett via telefon eller personligen, dessa metoder 

har sina för- och nackdelar,22 vilka vi kommer att behandla i kapitel 2.3.

8

18 Eneroth 1994, s 102

19 Eneroth 1994, s 118

20 Eneroth 1984, s 67

21 Halvorsen 1992, s 102

22 Se Källkritik av Primärdata



2.2.2 Sekundärdata
Denna form av information samlas in för att få den bakgrundsfakta och helhetsbild 

av hur de olika organisationerna, bolagen och myndigheterna opererar, inom den 

egna koncernen samt utåt.23 Sekundärdatan består till mesta dels av hemsidor från de 

olika organisationerna. Med hjälp av denna information har vi grundat vår 

frågeställning samt skapat våra intervjufrågor och etablerat en referensram som gör 

det möjligt för läsaren att få en förståelse för hur de olika organisationerna arbetar.

2.3 Källkritik och etiska överväganden

Under hela arbetsprocessen har vi försökt hålla oss objektiva för att inte blanda in 

egna åsikter, vi har inte velat kontaminera eller vinkla frågorna till de olika 

intervjuobjekten. Detta för att behålla validiteten och kvalitén i undersökningen.

2.3.1 Kritik av primärdata
Samtliga telefon- och personliga intervjuer har blivit inspelade och därefter 

bearbetade, det kan föreligga en risk i att tolkningen av svaren på frågorna har 

förvrängts i efterhand.

Nackdelen med att spela in intervjuerna är att det tar tid att lyssna igenom 

materialet och skriva ner allt som sägs, man missar även respondentens 

kroppsspråk.24 

Fördelen med inspelning av materialet är att tiden kan läggas på intervjupersonen, 

frågorna och svaren, intervjun blir ordagran och inga tonfall utelämnas. 25  

Nackdelen med telefonintervjuer är att man inte får någon personlig kontakt med 

personen ifråga, intervjun blir mer anonym26, informationen man får genom intervjun 

blir svårare att tolka då man inte kan se respondentens kroppsspråk och reaktion.27

Då vi i förväg skickat ut frågorna har de haft tid att förbereda och tänka över sina 

svar. 
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23 Eneroth 1984, s 118

24 Trost 2005, s 54

25 Trost 2005, s 53-54

26Andersson, Bengt – Erik (1992) Som man frågar får man svar.  Kristianstad: Kristianstads 
boktryckeri AB, s 24

27 Andersson 1992, s 24



Fördelen med telefonintervjuer är att  vi har kommit i kontakt med inspektörer från 

andra länder med mycket erfarenhet, det är en billig och effektiv metod. 28

Även de personliga intervjuerna har sina nackdelar i form av att de är 

tidskrävande och i många fall svåra att  ta sig till. Den första personliga intervjun 

ägde rum i Stockholm på Preems huvudkontor. Fördelen med denna typ av 

intervjuform är att man etablerar en personlig kontakt, mötet är planerat vilket 

innebär att intervjupersonen har avlagt tid för detta ändamål och möjligheten till 

följdfrågor öppnar sig. 29

Nedan följer en kritisk redogörelse för respektive område vi valt att intervjua:

2.3.1.1 Ombordbefäl

Då vi inte har någon tidigare erfarenhet vad gäller intervjuer är vi medvetna om att 

det kan föreligga en risk att frågorna vi har ställt har varit vinklade på grund av våra 

egna åsikter.30 Detta är inget medvetet val, vi har prioriterat objektiviteten.

För att frambringa ärliga och utförliga svar av de nautiska befäl vi intervjuat har 

de blivit erbjudna anonymitet för att  eliminera diplomatiska svar, då frågorna kan 

vara känsliga och påverka deras yrkesroll och integritet.31

Vi finner det relevant att intervjua denna grupp då de har erfarenhet av både SIRE 

-inspektioner och hamnstatskontroller.32

Vidare är vi medvetna om att kunskapen inom området kan variera bland de olika 

befälen beroende på hur länge de har arbetat till sjöss och hur många inspektioner de 

genomgått.
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28 Andersson 1992, s 24

29 Andersson 1992, s 21

30 Andersson 1992, s 21

31 Trost 2005, s 103

32 Se Val av respondenter (2.1.1)



2.3.1.2 Oljebolagen

I början av arbetet försökte vi etablera kontakter med olika oljebolag. Vi fick bra 

respons från SIS3 - organisationen (Ship Information System) som består av Statoil, 

Conoco Phillips, Preem, Neste Oil och Borealis. Preem och Borealis ställde upp på 

intervju, då oljebolagen vi intervjuat kommer från SIS3 - organisationen kan detta 

ses som en felkälla på grund av att vi enbart får en inblick i deras bolagsgrupp. 33

Varje oljebolag har sina egna kriterier för de fartyg de inspekterar och godkänner. 

Därför anser vi att oavsett vilket oljebolag som besvarat våra frågor, hade svaren 

blivit vinklade olika då deras förutsättningar skiljer sig. 

Vi har valt att behandla faktainformationen som dessa intervjuer har givit  oss som 

objektiv fakta, då det är ett faktiskt  förhållande som beskrivs. 34 Svaren som har varit 

av värdering – och tolkningstypen har behandlats med försiktighet då de inte alltid 

har varit förankrat i faktisk information.35

Syftet med att intervjua oljebolagen är att få deras utlåtande om vad de anser om 

de olika inspektionerna som utförs ombord i tankfartyg, oavsett risken för 

objektivitet.36 

Vi är också medvetna om att kunskaperna om hamnstatsinspektionerna kanske 

inte är uppdaterade, de ansvariga för vettingavdelningarna som vi intervjuat  har en 

bakgrund som befäl i tankfartyg och har personligen genomgått  

hamnstatsinspektioner. 

2.3.1.3 Hamnstaten

Via kontakter inom kustbevakningen öppnades nya dörrar då vi kom i kontakt med 

en av Transportstyrelsens inspektörer. Valet av att  göra en intervju med någon 

ansvarig för hamnstatskontroller var för att få en inblick i deras arbete av 

inspektioner på fartyg. 

Inom detta område av kontroller har inte alla inspektörer erfarenhet till sjöss, 

vilket i vårt fall gav oss begränsade uppgifter av deras syn på oljebolagens 

inspektioner.
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2.3.2 Kritik av sekundärdata

Den information vi tagit  del av i form av sekundärdata är hämtad främst från Internet 

och specificerad litteratur inom området, även kontakt med organisationer och bolag 

via e – post har gett oss en faktagrund i anknytning till studien.37

Trovärdigheten av den information som är hämtad från Internet kan ifrågasättas, 

företag och organisationer har möjlighet att  färga och nyansera den fakta som delas 

ut till deras fördel.38

Fördelen med denna metod är att  det finns en stor mängd material tillgänglig, men 

man måste ständigt vara källkritisk.39

Litteraturen som använts skildrar bara den egna organisationen och är därför inte 

objektiv i relation till vår studie. Eftersom den publicerade litteraturen kommer från 

en seriös och erkänd organisation, anser vi att informationen är trovärdig.40

Den kontakt vi har haft med företag via e – post har gett oss svar på direkta frågor 

som vi har ställt, de har inte känt till sammanhanget. Därför anser vi att risken 

minskar att deras information inte är vinklad.41

2.4 Avgränsningar

Inspektionskraven är många och rör varje område ombord på fartyget, därför har vi 

valt att göra följande avgränsningar;

Vi kommer att begränsa utredningen till att jämföra Paris MOU med SIRE vetting, 

i form av strukturerade intervjufrågor. Tillvägagångssättet och kraven kommer inte i 

detalj att jämföras då oljebolagens krav är sekretess belagda, vi utgår från de 

frågeformulär och intervjuer vi genomfört. 

Då SIRE endast opererar inom tankbranschen har vi valt  att utesluta övriga 

fartygstyper för att inte generalisera hamnstatskontrollerna.
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37Befring, Edvard (1992) Forskningsmetodik och statistik, Lund: Studentlitteratur, s 65

38 Eneroth 1984, s 119

39 Yin, Robert K (2007) Fallstudier: design och genomförande, Malmö: Liber AB, s 112

40 Befring 1992, s 65

41 Eneroth 1984, s 102



3. Tidigare forskning
I detta kapitel redogörs tidigare forskning och studier som berör ämnet. De arbeten 

vi har valt att redovisa är relevanta för vår uppsats, andra träffar på sökorden som 

har varit av mindre väsentlighet redovisas inte.  

För att  lokalisera tidigare uppsatser sökte vi på databasen DIVA, där man kan hitta 

publikationer från Linnéuniversitetet. Vidare fortsatte vårt  letande på 

Sjöfartshögskolans interna nätverk, där äldre arbeten är utgivna. Vi har även sökt på 

arbeten via Google Scholar.

Sökord som användes var vetting, inspektion, hamnstatskontroll, Port State, SIRE, 

OCIMF, tankfartyg.

Vad tankredare gör för att minska antalet vettinganmärkningar,42 skrivet av Håkan 

Hasselberg och Jimmy Hellman läsår 05/06. De beskriver att antalet 

vettinginspektioner har ökat i takt med att fartygen blir allt fler och större. Studien 

visar på att fartygsbefälen arbetar kortsiktigt  för att  klara vetting istället för att 

förebygga problemen. Detta är något som vi i vårt arbete också kommer att beröra 

genom att undersöka skillnaden mellan hamnstatens krav och vettingkraven.

SIRE vetting,43  skrivet av Fredrik Olsson och Martin Arvidsson läsår 04/04. De 

skildrar hur viktigt det är att tolkningen av vettingkraven är lika hos alla inspektörer 

för att minska onödigt arbete för besättningen. 

Analysis of the Maritime Inspection Regimes – Are ships over-inspected?44  skrivet 

av Sabine Knapp och Philip  Hans Franses, 2006. Deras studie går ut på att 

kontrollera om fartygen är överbelastade pga. inspektioner och att det nödvändigtvis 

inte ökar säkerheten ombord utan istället sänker den. Denna synvinkel kommer vi 

också att beröra i vår uppsats med inriktning på vetting av tankfartyg.
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43 Arvidsson, Martin & Olsson, Fredrik, 2004, SIRE vetting. 

44 Franses, Philip Hans & Knapp, Sabine, 2006, Analysis of the Maritime Inspection Regimes – Are ships over – 
inspected?



4. Referensram

I detta kapitel beskriver vi mer detaljerat de olika delarna i hur 

SIRE – inspektionerna och hamnstatskontrollerna fungerar, vilka organ och 

organisationer som driver dessa kontroller. Vi kommer att börja med att beskriva 

IMO (International Maritime Organization) för att sedan gå vidare in på OCIMF 

och SIRE – inspektionerna samt de frågeformulär som används. Därefter kommer vi 

att förklara vilken roll INTERTANKO (International Association of Independent 

Tanker Owners) har i vettingprocessen samt vad Q88 är. Vi beskriver även mer 

detaljerat om Paris MOU. 

4.1 International Maritime Organization

IMO är ett organ som jobbar under FN, med etthundrasextionio medlemstater jobbar 

de aktivt fram normer och lagar för att sjöfarten ska bli säkrare.45 

Idag står sjöfarten för mer än nittio procent av den globala handeln, vilket gör att 

det finns stora risker för eventuella olyckor såsom oljespill, kollisioner, haveri m.m.

Förebyggandet av olyckor, inklusive att förbättra standard, konstruktion, drift och 

bemanning har gjorts genom att framta internationella konventioner som reglerar 

sjöfarten, dessa är SOLAS (International Convention for the Safety Of Life At Sea), 

MARPOL (The International Convention for the Prevention of Marine Pollution) och 

STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping). 46

SOLAS, International Convention for the Safety of Life at Sea, bildades som svar 

på Titanic katastrofen 1929. Det är ett regelverk som ställer krav på handelsfartygens 

standard, drift och underhåll. 47

MARPOL, är en internationell konvention för att förebygga förorening av den 

marina miljön från fartyg. Konventionen innehåller sex bilagor som behandlar olika 

typer av föroreningar och hur dessa skall förhindras. 48
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45 IMO, About IMO: http://www.imo.org/

46IMO,  About IMO: http://www.imo.org/ 

47IMO, SOLAS:  http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?topic_id=257&doc_id=647 

48 IMO, MARPOL: http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=678&topic_id=258 
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STCW behandlar vilka baskrav de olika befattningarna kräver för att  upprätthålla 

en hög standard och kvalificerade besättningsmän.49

4.2 Oil Companies International Marine Forum

1967 skedde en olycka som väckte många frågor angående tankfartygs säkerhet och 

miljöpåverkan. Torrey Canyon gick på grund i Engelska kanalen och läckte ut 

120.000 ton råolja, denna incident förde samman de stora oljebolagen till ett 

sammanträde i London 1970.50

OCIMF bildades för att utveckla säkerheten och tekniken ombord på tankfartyg 

och i terminaler. I nuläget består organisationen av åttioen medlemsbolag runt om i 

världen och använder sin kunskap för att konsultera IMO med avseende att ge 

riktlinjer inom området.51

4.3 Ship Inspection Report Programme

OCIMF arbetar för att utveckla och förbättra tankfartygs kvalitet och teknik, SIRE 

skapades som ett program där man övervakar tankfartygen genom inspektioner. VIQ 

har utvecklats som ett  standardiserat  frågeformulär som skall användas oberoende av 

fartygsinspektör.  Dessa inspektioner ger en riskbedömning av fartyget och dess 

nuvarande kondition och underhåll som sedan används av befraktare, terminaler och 

fartygsoperatörer som berörs av fartygens säkerhet.
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SIRE:s uppkomst: 52

- Ge OCIMF:s medlemmar och andra med samma intresse, möjligheten att övervaka 

säkerheten och konditionen på världshandelsflottans tankfartyg.

- Öka antalet fartyg som kan vara aktuella för en viss charter 

- Effektivisera användandet av fartygsinspektörer 

- Öka antalet inspektioner av fartyg

- Reducera belastningen på ombordpersonalen genom att minska antalet inspektioner 

4.4 Vessel Inspection Questionnaire
VIQ är ett frågeformulär som inspektörer använder sig av vid en SIRE - inspektion. 

Formuläret behandlar frågor om certifikat, besättning, navigering, lasthantering, 

förtöjning samt andra aspekter i samband med säkerhet och förorening.53

Inspektören måste svara på samtliga frågor som är relevanta för det fartyg som 

inspekteras.54

Det fylls i elektroniskt av närvarande inspektör som efter inspektionen skickar det 

till OCIMF eller direkt till SIRE för bearbetning av resultaten.55

4.5 Vessel Particular Questionnaire

VPQ är ett frågeformulär som beskriver fartygets dimensioner, tekniska data och 

vanliga dokumentation. Detta görs frivilligt av fartygsoperatören för att minska SIRE 

– inspektörens vistelse ombord och gör informationen tillgänglig för befraktare som 

är intresserade av eventuell charter.56 
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53 OCIMF, SIRE programme: http://www.ocimf.com/pages.cfm?action=sire_documents

54 OCIMF, VIQ: http://www.ocimf.com/view_document.cfm?id=1078

55 OCIMF, SIRE programme:  http://www.ocimf.com/pages.cfm?action=sire_documents

56 OCIMF, SIRE documents: http://www.ocimf.com/pages.cfm?action=sire_documents 
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4.6 Tanker Management and Self Assessment

TMSA är ett program som OCIMF har tagit  fram, det är ett självevalueringssystem 

där fartygsoperatörerna själva evaluerar sina organisationer. 

Det är ingenting som inspekteras eller kontrolleras, men resultaten av 

bedömningarna kan användas i syfte att utveckla en plan som förbättrar säkerheten 

ombord.57

Programmet är uppbyggt som ett poängsystem där det krävs höga krav för att 

klättra upp på trappan. Med det här programmet kan oljebolagen få den information 

de behöver för att kontrollera fartyg som ska chartras för första gången.58

4.7 International Association of Independent Tanker Owners

INTERTANKO grundades 1970 för att se till att all olja som skeppas runt jorden sker 

på ett säkert sätt. 

80 procent av världens tankfartyg opereras av självständiga ägare och en större 

majoritet av dessa är medlemmar i INTERTANKO. I januari 2009 hade 

organisationen 270 medlemmar med en sammanlagd flotta på tretusenetthundra 

tankfartyg. 

INTERTANKO kan beskrivas som en mötesplats för alla inom tankindustrin där 

man diskuterar olika regler och skapar nya.59
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58 Bilaga A, Intervju Fredrik Backman
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4.8 Questionnaire 88

Q88 är en tjänst  från INTERTANKO i form av en webb - baserad enkät som gör det 

möjligt för fartygsägare att skapa ett konto för det egna fartyget. Fartygsoperatören 

använder sig av OCIMF:s HVPQ (Harmonised Vessel Particular Questionnaire - en 

enkät som sammanställer fartygsdata), gör om den till en fil och laddar sedan upp 

den på Q88.com. För varje fartyg kan vettinginspektioner sparas för framtida bruk,60 

detta gör det möjligt för befraktare, mäklare, agenter att hämta information om fartyg 

direkt från internet istället för att  skicka ut en egen enkät som skall besvaras innan 

fartyget anländer till hamnen. Det var av just  denna anledning man 1988 skapade 

Q88, men det dröjde till 2001 innan det blev webb - baserat.61

4.9 Ship Information System 3

SIS3 är en databas som Preem, Statoil, ConocoPhillips, Borealis och Neste äger 

tillsammans.62 Där samlas information om fartyg som delas internt mellan bolagen, 

allt från bilder till SIRE – inspektioner. Utöver det  finns även SQ (Ships 

Questionnaire) och VPQ. SQ är en egen enkät inom SIS3 som uppdateras 

regelbundet, den kan beskrivas som en blandning mellan VPQ och Q88 eftersom 

även befraktare och agenter använder sig av SIS3 när de kontrollerar fartygen före en 

charter. Mycket av informationen i SQ importeras automatiskt  från VPQ, till exempel 

basinformation om fartyg, berättar Fredrik Backman. 63
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63 BILAGA A, Intervju Fredrik Backman
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4.10 Paris Memorandum of Understanding

Paris MOU föddes 1982 efter att tankfartyget ”Amoco Cadiz” gått  på grund utanför 

Englands kust, vilket ledde till ett massivt oljespill, och har sedan dess tjugosju 

medlemsländer i Europa samt Kanada.

Syftet med Paris MOU är att öka säkerheten till sjöss, förhindra utsläpp från 

fartyg och förbättra förhållandena ombord.64 Anledningen till att det  skapades är att 

alla länder inte lyckas upprätthålla de internationella krav som ställs. Det är där Paris 

MOU träder in för att likrikta inspektionsförfarandena på ett sådant sätt att  kraven 

som ställs är lika för alla fartyg.

Avhandlingen förbättras ständigt för att anpassas till IMO:s krav och andra 

författningar som är viktiga för sjöfarten.65

4.11 Tillsynshandboken

I första hand är Tillsynshandboken (THB) ett hjälpmedel för fartygsinspektörer i 

deras tillsynsarbete, den används bland annat som underlag när ett fartyg skall förnya 

sina certifikat och beskriver vilka områden som skall kontrolleras samt vilken 

författning som ligger till grund för kontrollen.66

Med THB skall alla besiktningar och kontroller utföras på ett likasinnat sätt, det 

ska inte spela någon roll vilken inspektör som utför arbetet.67

Vidare kan THB användas för egenkontroll av fartyg, fartygsbesättningar gör sin 

egen tillsyn för att ständigt hålla fartyget sjövärdigt.68
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65Paris MOU http://www.parismou.org/ParisMOU/Organisation/About+Us/default.aspx

66 Transportstyrelsen, Tillsynshandbokenhttp://www.transportstyrelsen.se/Global/Sjofart/thb/
tillsynshandboken.htm

67 Se ovan.

68 Se ovan.
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4.12 Equasis

I november 1997 inleddes en ”Quality Shipping”-kampanj av den Brittiska 

regeringen och Europeiska kommissionen för att främja kvaliteten och säkerheten 

inom sjöfarten, dess mål var att  föra samman alla aktörer inom den marina 

verksamheten i syfte att förbättra sjösäkerheten.

Kampanjen har visat att ett av de största hindren för en kvalitativ sjöfart är den 

dåliga insynen hos fartygen, vilket ledde till att  informationssystemet Equasis 

utvecklades av den Europeiska kommissionen och franska Sjöfartsverket. Syftet var 

att  samla in och sprida kvalitet- och säkerhetsrelaterad information om världens 

handelsflotta, som tillhandahålls av både myndigheter och branschorganisationer,69 

till exempel Paris MOU, USCG (United States Coast Guard), OCIMF, DNV (Det 

Norske Veritas), GL (Germanische Lloyd), Intertanko, IMO och Q88.70
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5. Resultat

I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av våra intervjuer med 

oljebolagen, ombordbefälen samt Transportstyrelsens inspektör. Resultatet från varje 

intervju kommer att redovisas separat.

5.1 Ombordbefäl
I denna studie har vi intervjuat två ombordbefäl, vi kommer börja med att redogöra 

svaren på de frågor vi ställt angående vettingorganisationen för att sedan avsluta 

med hamnstatskontrollerna.

5.1.1 Navigationsstyrman

Intervjuobjektet har valt att vara anonym, därför kommer personen kallas A1 i syfte 

att förenkla benämningen av personen i fråga. 

Som navigationsstyrman på ett fartyg har man till uppgift  att ansvara för att all 

navigationsutrustning är i gott och brukligt skick. De har även som uppgift att 

reseplanera, tillhandahålla med uppdaterade, rättade sjökort och annan nautisk 

publikation. 

I intervjun med navigationsstyrman ställdes frågor för att redogöra för- respektive 

nackdelar med SIRE - inspektioner samt vad som kan förändras med dessa.

Respondenten beskiver: 

” En SIRE – inspektion påminner lite om en bilbesiktning ”

Intervjuobjektet anser att ur säkerhetsaspekt är SIRE – inspektionerna fördelaktiga 

då det finns fartyg som inte har den säkerhetsstandard som krävs enligt regler och 

förordningar. Oljebolagen bör ha krav på tankfartyg då det finns oseriösa aktörer som 

behöver riktlinjer från inspektörer.
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Däremot betraktar intervjupersonen inspektionerna som stressande då flera 

aspekter inte är relevanta och högt prioriterade. 

A1 anser, då en inspektion granskar loggböcker kan det förekomma att 

anmärkningar hittas på grund av tidsbrist att fylla i dem korrekt, inspektörerna borde 

lägga mindre tid på detta.

Respondenten finner att: 

”Det tas ingen hänsyn till vilotidslagen, tiden räcker inte till för att göra kontroller samtidigt som 
övriga uppgifter skall skötas.”

A1 tycker också att fokus borde förflyttas från småsaker som signaturer, 

anteckningar och klockslag som ibland kan leda till anmärkningar. Det borde istället 

fokuseras mer på lastning- och lossningsrutiner då oljebolagen ansvarar för lasten i 

fartygen. Kontroller av utrustning hävdar A1 inte är relevant för dem utan enbart för 

de ombordanställda.

Ett annat problem som A1 anser kan uppstå är att inspektörerna som utför SIRE – 

inspektionerna för oljebolagen inte är objektiva utan tar parti med oljebolagen då de 

är anlitade av dessa, allt beror på hur inspektören är som person.

Vidare i intervjun ställdes frågor av samma karaktär med fokus på 

hamnstatskontroller.

Fördelarna med dessa inspektioner är att de ser mer objektivt på fartyget när de 

kommer ombord, påpekar A1. Ur säkerhetssynpunkt strävar dessa kontroller efter att 

höja säkerheten och se till att standarden upprätthålls. 

Nackdelarna, anser A1, är att  det kan bli onödiga anmärkningar på småsaker som  

inte är relaterade till säkerheten och framdriften av fartyget.

Även här tycker A1 att förändringar borde ske genom att fokusera på relevanta 

aspekter av arbetet ombord istället  för små anmärkningar angående signaturer och så 

vidare.
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Respondenten anser att inspektörerna överlag, som utför SIRE – och 

hamnstatsinspektioner, kan variera. En trevlig inspektör bjuder in till ett mer 

avslappnat möte, medan en sträng inspektör skapar stress vilket frambringar rädsla 

för att äventyra sitt arbete då man är rederiets representant. 

A1 menar att: 

”Generellt är det ingen skillnad mellan inspektörerna från oljebolagen och Port State, det beror på vem 
som utför inspektionen”

Vi ställde även frågor om det finns några skillnader i krav mellan SIRE - 

inspektioner och hamnstatskontroller samt om det föreligger någon lösning att 

reducera antalet inspektioner för att minska belastningen och stressen ombord.

A1 anser att  inspektionskraven är höga från både myndigheterna och oljebolagen, 

respondenten påpekar att oljebolagens krav är högre än hamnstatskontrollernas.

Skillnaden mellan dessa inspektioner är att SIRE – inspektören har ett  större 

intresse för lastning- och lossnings procedurer än hamnstatens inspektör.

A1 finner även att det  sker för många inspektioner från olika myndigheter och 

bolag. Det blir stressigt för ombordpersonalen då det kan vara korta resor, 

tankspolningar, dåligt väder och utöver det en inspektion när man kommer till kaj. 

A1 tycker att en lösning på detta problem hade varit  att  oljebolagen kunnat enas 

om samma krav och att det hade skett gemensamma inspektioner, det är dock inget 

A1 anser är troligt.
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5.1.2 Överstyrman

I syfte att förenkla läsningen har vi valt  att kalla intervjuobjektet, som vill vara 

anonym, för A2.

Att arbeta som överstyrman innebär att  man har ansvaret för lastning - och 

lossningsoperationer, man leder även arbetet ombord och fördelar uppgifter till 

manskapet på däck.

Resultatet av överstyrmans intervju kommer att redovisa för- och nackdelar med 

SIRE - inspektioner samt förändringar som kan ske.

A2 finner att SIRE - inspektioner är utvecklande för säkerheten ombord eftersom 

de kontrollerar brand- och livräddningsutrustningen. Säkerheten hade antagligen 

försämrats om det inte fanns inspektioner som kontrollerar fartygen.

Respondenten menar, 

”Har man ordning på allting så blir en inspektion inget jobbigt”

En inspektion med jämna mellanrum gör att man håller fartyget rent och snyggt.

Intervjupersonen tycker dock att kraven är för höga och att oljebolagen

fokuserar för mycket på oväsentliga byråkratianmärkningar. De borde ägna mer 

uppmärksamhet på fartygets standard och utrustning.

”Oljebolagens inspektörer kan vara svåra att diskutera med [...]”

Om de har hakat upp sig på något slutar det oftast med en anmärkning.

Vidare anser intervjuobjektet att en inspektör måste göra ett gott  jobb och visa att 

han/hon är duktig gentemot sin arbetsgivare eftersom oljebolagen har mycket makt 

och pengar. Detta kan leda till onödiga anmärkningar i protokollet.

A2 anser att planeringen är det som kan förändras. Med en bra planering kan man 

undvika en SIRE - inspektion efter korta sjöresor eller när fartyget kommer till en 

hamn där lastoperationen kräver mycket uppmärksamhet från hela besättningen. 

”Det är kontoret som har sista ordet när en vetting skall ske och går att planera bättre.”
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Överstyrman svarade på frågor av samma karaktär gällande hamnstatskontroller, 

vilka för- respektive nackdelar det finns och om man kan ändra på något i syfte att 

förbättra kontrollerna.

Gällande inspektioner utförda av hamnstaten, påstår A2 att  kontrollerna är 

utvecklande för säkerheten när inspektörerna kontrollerar brand- och 

livräddningsutrustning. Respondenten tycker inte att  hamnstatskontrollerna stör 

arbetsrutinerna eftersom de kommer oanmälda och därför inte går att förbereda sig 

inför.

A2 anser att: 

”Det är ett lagom riktmärke så att man håller en bra standard på fartygets utrustning.”

Det negativa med en oanmäld visit är att det kan köra ihop sig om man redan har 

mycket att göra, tycker A2. Dessutom stannar de bara ett par timmar vilket innebär 

att de kräver allas uppmärksamhet samtidigt.

A2 anser att systemet med hamnstatskontroller fungerar bra och att inget behöver 

ändras.

När det kommer till inspektörerna tycker respondenten att  de är lätta att diskutera 

med, det går att mötas halvvägs och ändå hitta en bra lösning på problemet. Personen 

påstår att man kan få tillåtelse att se över bristerna i nästa hamn genom att till 

exempel beställa en reparatör, vilket leder till att man undviker onödiga 

anmärkningar.
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Vidare ställde vi frågor om skillnader i krav mellan de olika inspektionerna och 

om det finns någon möjlighet att reducera antalet inspektioner genom att slå samman 

kontrollerna.

A2 förklarar att en vetting är planerad till skillnad från en hamnstatskontroll som 

kommer oförberett. Vidare anser personen ifråga att kraven från oljebolagen är för 

höga eftersom det fokuseras på anmärkningar i loggböcker, medan hamnstatens krav 

anses vara mer relevanta då det läggs mest energi på kontroller av däcksutrustning.

Informatören påstår att  oljebolagens inspektörer är svårare att diskutera med i 

jämförelse med hamnstatens inspektörer.

Det sker för många inspektioner på fartygen tycker respondenten, men att slå 

samman oljebolagens och hamnstatens kontroller går inte eftersom kraven skiljer sig 

för mycket. Intervjuobjektet anser dock att man hade kunnat slå ihop oljebolagens 

inspektioner och ta del av hamnstatens inspektionsresultat.
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5.2 Oljebolagen

För att frambringa ett bra resultat har vi valt att intervjua två oljebolag om vad 

deras åsikter är om inspektionerna som sker i tankfartygen. Oljebolagen som 

intervjuats är Preem AB och Borealis.

5.2.1 Preem AB 

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag, deras verksamhet omfattar trading, 

produktion, försäljning, distribution av bensin, diesel och eldningsoljor. Drygt hälften 

av deras produktion exporteras71. 

Under vårt besök på deras kontor i Stockholm fick vi träffa Fredrik Backman, 

Vetting coordinator.

I intervjun fick Fredrik svara på vad han tycker är fördelaktigt med SIRE - 

inspektioner och vad som är mindre bra med dem. Han svarade även på vad han 

tycker kan förändras.

Fredrik anser att dessa inspektioner förbättrar säkerhetsaspekten betydligt ombord. 

Även om han inser att många av inspektionerna kan vara stressande för besättningen 

tycker han inte att det behöver vara något negativt.

Fredrik menar att:

”Det är enkelt att bli hemmablind. Därför är det fördelaktigt att det kommer någon utifrån med en 
annan bakgrund och kontrollerar ens verksamhet. Görs det på rätt sätt kan man dra stor nytta av 

detta”.

Det sker många inspektioner på tankfartyg, standarden och kompetensen blir 

ständigt prövad på grund av detta. Fredrik anser att detta är en klar fördel då andra 

fartygstyper inte håller samma standard. 

Vid en inspektion skrivs det  inte bara negativa anmärkningar i protokollet, om 

något är utöver standard antecknas detta.
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Fredrik erkänner att det kan finnas inspektörer vars agerande har varit  under all 

kritik, de lägger en personlig aspekt i deras arbete. Fredrik förklarar: 

”[…] det finns vissa inspektörer som anser att man skall skriva många anmärkningar för att det ska 
synas att man har gjort ett jobb […]”

 Detta resulterar i att fartygsoperatören får anmärkningar på punkter som inte är 

relevanta för säkerheten eller framdriften av fartyget. Han anser att  detta frambringar 

mer jobb för vettingavdelningen som måste läsa igenom rapporterna, det är ett 

vanligt förekommande problem.

Han förklarar även att OCIMF och SIRE - organisationen har arbetat med 

etikfrågor hos fartygsinspektörerna för att försöka eliminera problemen med, 

” […] inspektörer som kom ombord och skrek och domderade […] ”

För att ändra etiken och moralen hos inspektörerna skriver de nu under ett 

etikprotokoll. I syfte att ytterligare förbättra inspektionerna, förklarar Fredrik att 

OCIMF har en avdelning som interngranskar inspektörerna. De kontrollerar slumpvis 

sina egna inspektioner.  

Fredrik berättar att SIRE – inspektionerna håller på att förändras, 

”[…] vi skall titta mindre på certifikat och papper och inrikta oss mer på den operativa delen.”

Inställningen till SIRE – inspektionerna har förändrats, anser Fredrik. OCIMF har 

beslutat att en rapport skall vara giltig i sex månader, tidigare var det tolv månader. 

Med denna förändring har OCIMF som mål att oljebolagen inte skall kräva för 

många inspektioner av fartygsoperatörerna, 

” […] OCIMF motsätter sig det och säger att man skall acceptera SIRE – inspektioner som en 
godkänd inspektion oavsett vilket oljebolag som utför den. Vi i SIS3 anser att våra inspektioner är 

likvärdiga inom organisationen”
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Ett annat problem Fredrik beskriver är att om man skall följa VIQ tar det ungefär 

fyra timmar att kontrollera all dokumentation ombord. 

”Det är detta man försöker ändra och skall mer noggrant gå igenom rutiner och procedurer, 
bryggan, lastning/lossning, maskin och underhållsprogram.”

För att få en inblick i vad oljebolagen anser om hamnstatskontroller fick Fredrik 

även besvara en rad frågor om för- och nackdelar med dessa kontroller.

Fredrik anser att hamnstatskontrollerna fokuserar mer på säkerheten för 

besättningen än vad det kontrollerar handhavandet av fartyget. Då inte SIRE- och 

vettingorganisationen är en polisiär myndighet är det bra att  hamnstatskontrollerna 

ansvarar för arbetsskydd och arbetsmiljön. 

Han tycker att hamnstaten borde ha högre krav på fartygens framdrift, 

miljöpåverkan och besättningens arbetsförhållanden.

Deras kontroller borde skärpa granskningen av arbetstidsregleringen och 

fartygsdokumentationen samt göra regelbundna kontroller av svavelhalten i bunkern.

”Klasskillnaden mellan andra fartygstyper och tankfartyg visar att hamnstatskontrollerna inte är 

tillräckliga för att bibehålla en hög standard”

Fredrik besvarade dessutom frågor om vad han anser skiljer sig i krav mellan 

SIRE - inspektioner och hamnstatskontroller.

Om man skall jämföra dessa inspektioner finns det åsikter om skillnad i krav 

mellan hamnstatskontrollerna och SIRE – inspektionerna. Detta kan resultera i en 

standardskillnad mellan fartygstyperna. Fredrik tycker det är vansinnigt att  detta 

förekommer. Han berättar, 

”När jag var befälhavare på Wisby Verity blev vi stoppade utanför Bremerhaven för att det blåste för 
mycket, men de stora containerjagarna körde förbi ankarplatsen som skyttlar. Deras bunkerkapacitet 

var långt över vår lastkapacitet, visst är det konstigt att det inte är samma krav för alla fartyg”

Fredrik tycker därför det är viktigt att krav kommer från lastägaren och 

försäkringsbolagen.
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SIRE – inspektionerna är inte tillräckliga för att upprätthålla standarden ombord 

enligt Fredrik. Det ligger inte i vettingorganisationens intresse att vara en polisiär 

myndighet som har rätt till att kvarhålla fartyg.

Fredrik förklarar,

”Det enda medlet vi har är rent ekonomiskt […]”

Oljebolagens intresse ligger i att fartygen accepteras enligt deras förutsättningar 

för eget bruk inom koncernen, hamnstaten ser på det hela ur risken för landets 

säkerhet och miljö. 

”De tre inspektioner som uträttas på tankfartyg är hamnstatskontroller, vetting och klassen, […] de 

fyller alla sin funktion för att fartyget skall hålla en god standard ”

 Fredrik menar att det är lastägarinspektionerna som fattas hos andra fartyg.

 Han tycker att det under en period gjordes för många inspektioner ombord på 

tankfartyg.

Det är många fartygsoperatörer som bjuder in till inspektioner, de hoppas på 

mindre anmärkningar än i sin förra rapport, OCIMF har invändningar mot detta. 

Fredrik redogör även att, då oljebolagens förutsättningar är olika från fartyg till 

fartyg varierar också kraven. Ett fartyg som aldrig närmar sig kusten har inte lika 

höga krav på dubbel hull som ett fartyg som trafikerar kustnära farvatten då det finns 

risk för grundstötning.

”[…] förutsättningarna gör att vi aldrig kan ha samma krav”

Däremot erkänner han att de grundläggande kraven kan bli likvärdiga inom alla 

oljebolag.

”Oljebolagen försöker enas om samma krav”

Att genomföra en inspektion med oberoende ögon, anser Fredrik, kan ha sina 

fördelar. Han vet inte om vettingorganisationen är intresserad av ett framtida 

samarbete med hamnstatskontrollerna.

”Vi har helt olika bakgrunds intressen, vi har lite att hämta från varandra”.
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5.2.2 Borealis

Borealis är ett företag som tillverkar plastprodukter, det ägs till sextiofyra procent av 

International Petroleum Investment Company (IPIC) i Abu Dhabi och till trettiosex 

procent av OMV.72

Vi har varit i kontakt med Lars - Erik Olofsson, Shipping specialist inom Borealis-

koncernen. Han har svarat på våra frågor via en telefonintervju och även ställt  upp 

med information genom en aktiv e-post kontakt.

Liksom föregående intervjuer besvarade Lars - Erik frågor om för- respektive 

nackdelar med SIRE - inspektioner samt vad som kan förändras.

Lars - Erik anser att SIRE - inspektionerna förbättrar säkerheten ombord eftersom 

mer än femtio procent av alla observationer som görs har en koppling till området. 

Han tror att många antagligen tycker att en bättre kontroll har bidragit till en högre 

säkerhetsaspekt på grund av dessa inspektioner.

Han berättar att man många gånger får ett  erkännande ifrån rederierna efter en 

anmärkning, som säger att ändringar i rutinerna skall ske i syfte att förbättra dem.

Slutligen påpekar Lars - Erik att en SIRE - inspektion är väldigt heltäckande. Han 

säger,

”Den täcker inte bara det vi ser ombord utan även kontakterna till kontoret.”

Lars - Erik påpekar att en SIRE - inspektion kan skapa stress om besättningen är 

upptagen med andra sysslor som till exempel lasthantering, men menar att de 

väletablerade rederierna då sänder ut en rederiinspektör som stöd för befälhavaren. 

Han tycker att man kan diskutera huruvida det är viktigt att utföra inspektionerna 

som man gör dem idag och tillägger att det idag inte finns någon bättre lösning.

Vidare anser Lars - Erik att en inspektion är tidskrävande och kostsam, 

”[...] det blir många inspektioner på ett och samma fartyg.”

Lars - Erik erkänner att det är ett problem som oljebolagen har ställt till med på 

grund av att de inte har ett gemensamt kriteriesystem.
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Han påstår att det är ett  system som är dyrt för både redare och oljebolag, med ett 

gemensamt system skulle man slippa onödiga anställningar av personer som tvingas 

kontrollera fartyg.

”Det borde finnas en gemensam kraft inom det politiska, inom IMO, för att förenkla det hela.”

I syfte att få Lars - Eriks syn på hamnstatskontroller ställde vi frågor om för- och 

nackdelar med dessa. Han svarade även på vad han tycker kan förändras med dem.

Lars - Erik förklarar att hamnstatskontroller är inriktade på säkerhetsprocedurer. 

Han tycker att de borde fokusera mer på torrlasttrafik eftersom det finns mer att 

hämta där.

Den enda nackdelen respondenten har att säga om hamnstatskontroller är att de 

inte kontrollerar lastutrustningen lika noggrant som de gör med 

säkerhetsutrustningen.

Enligt Lars - Erik tittar oljebolagens inspektörer mer på framdriften än 

hamnstatens inspektörer, bland annat vad fartyget har för historia oavsett tidigare 

ägare med avseende på grundstötningar och liknande händelser.

Lars - Erik gav även sin syn på skillnader i krav mellan SIRE - inspektioner och 

hamnstatskontroller samt vad han anser att man kan göra för att minska antalet 

inspektioner.

Vad gäller krav, tycker Lars - Erik att oljebolagens i många avseenden är högre än 

hamnstatens, till exempel alkoholpolicyn.

Han anser att det hade varit  tillräckligt  med SIRE - inspektioner för att bibehålla 

standarden ombord, men är tveksam till om det har räckt med enbart 

hamnstatskontroller.

Lars - Erik upplever inte att det skiljer sig något mellan oljebolagens och 

hamnstatens inspektörer,

”De är yrkesmän med en väldigt hög integritet.”, säger han.
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Lars - Erik förklarar att oljebolagens inspektörer är ackrediterade och att den 

ackrediteringen förnyas varje år. 

”En inspektör från OCIMF följer med oljebolagets utsända inspektör när han gör en inspektion, på den 
får han ett betyg [...]”

Därefter beslutas det om inspektören förblir godkänd att utföra sådana 

inspektioner.

Att en inspektör skulle uppträda partiskt på grund av att de är anställda av 

oljebolagen tycker inte Lars - Erik, 

”Det skulle skada vår bransch otroligt mycket om det skulle förekomma.”

Att oljebolagen skulle gå samman och enas om inspektionskrav är ett känsligt 

kapitel. 

”Går oljebolagen ihop med ett gemensamt system börjar rederierna gapa om kartellbildning”

Därefter utvecklar han sig själv och förklarar att man har hamnat i ett  moment 

tjugotvå, idag tycker rederierna att det förekommer för många inspektioner, men om 

oljebolagen går samman diskuteras det om kartellbildning.

Lars - Erik anser att oljebolagen och myndigheterna redan delar med sig av sin 

information, han ser att man skulle kunna skapa ett  större samarbete samtidigt som 

det ännu är en lång väg dit eftersom,

”[...] det är så många viljor involverade”

Han tar upp exemplet med lågsvavlig bunkerolja, till en början ville inte staterna 

längs Nordsjökusten acceptera kraven. När man implementerade de nya reglerna i 

Östersjön och såg en reducering av utsläppen, hade man tillräckligt fog för att  få 

igenom det längs hela Nordsjökusten.

Lars - Erik ser inget  intresse i att oljebolagen skulle få en mer polisiär roll och 

kunna kvarhålla undermåliga fartyg, 

”Det är nog bättre att det ligger hos hamnstatskontrollen [...]”

Istället skulle det vara bättre om hamnstaten i samarbete med oljebolagen får 

möjligheten att stoppa fartyg som inte bör segla, anser Lars - Erik.
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5.3 Transportstyrelsen
Den första januari 2009 förenades Sjöfartsverket, Luftfartsstyrelsen, 

Vägtrafikinspektionen samt delar av Länsstyrelsen och Vägverket, tillsammans 

bildade de Transportstyrelsen för att få en bättre insyn i varandras områden.73

Vi har valt att intervjua en fartygsinspektör från Transportstyrelsen för att få 

ytterligare en insynsvinkel på studien vi genomför. Att enbart möta oljebolagens 

inspektörer och ombordbefäl leder till en delvis inte så objektiv bedömning av de 

olika inspektionsformerna som förekommer på tankfartyg.

5.3.1 Fartygsinspektör

Vi har varit i kontakt med Joakim Heimdahl, en av Transportstyrelsens inspektörer. 

Det är hans uppgift att kontrollera om fartyg uppfyller de krav som ställs, fartygen 

skall vara bemannade på ett betryggande sätt samt last- och sjövärdiga74.

Eftersom Joakim är en av Transportstyrelsens inspektörer fick han börja med att 

besvara frågor angående för- och nackdelar med deras kontroller samt vad som kan 

förändras.

Joakim berättar att hamnstatskontrollerna omfattar allt från certifikat till 

funktionsprov av brandpumpar, 

”Man kan även kontrollera att besättningen har kunskap om hur man hanterar sin utrustning”.

Hamnstatskontrollerna ställer myndighetskrav på att fartygen skall uppfylla 

SOLAS, MARPOL och Lastlinjekonventionen med flera.

Han förklarar även att  kontrollerna säkerligen haft en viss inverkan på att tonnaget 

som kommer till Sverige idag har förbättrats sedan nittiotalet. 

”[...] när det gäller att driva bort substandard - fartygen ifrån våra farvatten [...]”,

 säger Joakim är hamnstatens förtjänst.
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Nackdelen med hamnstatskontroller är att besättningen kan få problem med sin 

vilotid eftersom att en kontroll kräver tid och resurser. Joakim påpekar att en 

hamnstatskontroll normalt endast tar två till tre timmar, beroende på fartygets skick.

Som det är just nu måste ett medlemsland inom Paris MOU inspektera tjugofem 

procent av det anlöpande tonnaget75, det anser Joakim är dåligt för oss. 

”[...] vi är ju lite änden på grenen här uppe i Östersjön”,

 förklarar han och tillägger att det kan innebära problem att hitta tillgängliga 

objekt eftersom de flesta fartygen går till Hamburg, Bremerhaven och Antwerpen.

Joakim utvecklar sig och förklarar att tjugofem procent innebär att en 

hamnstatskontroll måste utföras i princip på vartenda tillgängliga fartyg för att fylla 

kvoten, då många av de fartyg som anlöper svenska hamnar nyligen har blivit 

inspekterade i ett annat land.

Joakim berättar att en förändring är på gång, vid årsskiftet ändras kraven på att 

tjugofem procent av alla anlöpande fartyg skall inspekteras, 

”Därefter blir det mer baserat på tidigare standard på fartygen”

Man skall istället inspektera de sämsta fartygen.

I syfte att frambringa ett objektivt resultat fick Joakim även besvara frågor av 

liknande karaktär rörande SIRE - inspektioner.

SIRE - inspektioner har hjälpt till att höja standarden inom tankflottan, tror 

Joakim. Han säger att: 

”[...] tankbåtar [...] generellt håller en högre standard än torrlastfartyg [...]”

Dessutom tror Joakim att oljebolagens inspektörer även tittar på 

säkerhetsutrustningen och har ett eget paket som Transportstyrelsens inspektörer inte 

alls kontrollerar.

Det Joakim anser vara negativt är att vettinginspektörerna kan vara väldigt styrda 

av sina vettingformulär, om något går utanför frågorna i formuläret kanske det 

maskinella inte riktigt fungerar.
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Även om SIRE - inspektionerna har hjälpt till att höja standarden omfattar de 

endast tankfartyg, säger han.

Joakim tycker att hamnstatens inspektioner utförs med ett mer helhetsperspektiv 

än vad oljebolagens inspektioner gör. Här finner han att en förändring bör ske.

För att få Joakims åsikt angående skillnader i krav mellan de olika inspektionerna 

ställde vi även frågor angående detta samt vad som kan åtgärdas för att minska 

antalet inspektioner.

Joakim erkänner att oljebolagens krav, inom vissa områden, är högre än 

hamnstatens. Han tror att deras inspektörer, utöver de konventionsbaserade kraven, 

även kontrollerar andra kriterier.

Däremot påstår Joakim att oljebolagens inspektörer till stor del, 

”[...] är styrda av sina rapportformulär”

Han anser att hamnstatens inspektioner är lite bredare.

Joakim tycker inte själv att  det förekommer för många inspektioner, men förstår 

om besättningen ombord anser det, 

”Ibland så känner de väl att deras båtar blir sönderinspekterade”

Joakim förklarar att de som hamnstat måste göra sina inspektioner och att 

oljebolagen har sina egna krav för att en last skall transporteras med ett visst fartyg.

Att utföra en inspektion är aldrig onödigt trots att vissa fartyg håller en hög 

standard och 

”[...] är som dockskåp [...]”

Att slå samman inspektionerna och enas om krav är inte möjligt enligt Joakim. 

Varken myndigheterna eller oljebolagen vill lämna ifrån sig det  ansvar som de idag 

besitter. Han berättar att man ibland tar del av varandras inspektioner när en kontroll 

av ett fartyg utförs, men att  det  inte finns någon databas där information från tidigare 

inspektioner sprids.
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6. Analys

I avsnittet som följer kommer vi att bearbeta resultatet och förankra den information 

som intervjuerna har erhållit genom att jämföra respondenternas svar med fakta. 

Informatörernas upplysningar har bestyrkts eller motbevisats i lagar och 

förordningar samt frågeformulär från de olika inspektionerna.

I analysen kommer även svaren på vår frågeställning att besvaras.

6. 1 En jämförelse av fördelar mellan SIRE – inspektioner respektive 

hamnstatskontroller

Enligt resultatet är samtliga respondenter överens om att SIRE - inspektionerna 

förbättrar säkerheten genom att befälens kompetens ständigt blir beprövad samt att 

säkerhetsutrustningen kontrolleras, vilket leder till att fartygsstandarden generellt är 

högre.

SIRE - inspektörernas frågeformulär innehåller en serie frågor som är relaterade 

till säkerheten ombord.76

Samtliga respondenter anser att hamstatskontrollerna är utvecklande för säkerheten 

ombord vad gäller säkerhetsutrustning, arbetsmiljö och arbetsskydd för besättningen. 

Det är en bred inspektion som omfattar hela fartyget.

A1 tycker att  inspektörerna ser objektivt på fartyget när de kommer ombord för en 

inspektion, A2 påstår att de inte stör i arbetsrutinerna när de kommer då det inte går 

att förbereda sig.
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6.1.1 Kompetens

Fredrik påpekade i intervjun att kompetensen hos befälen ombord ständigt blir 

prövad i form av en auditering. I OCIMF:s VIQ från 2009, kapitel 5, angående 

säkerhetsaspekten ombord, får inspektören avgöra om säkerhetsstyrmannen har blivit 

tillräckligt tränad i sin roll.77

När vi jämförde ovanstående utlåtande angående kompetens ombord i tankfartyg 

med hamnstatens behörighetskrav, fann vi skillnad då hamnstaten enbart kontrollerar 

besättningslistan mot besättningens behörigheter ombord.78

6.1.2 Fartygsstandard

Även den materiella standarden inspekteras av oljebolagen, enligt Fredrik. Detta 

påstående bestyrks i VIQ:s sjunde kapitel, ”Structural condition”,

”Inspection of the hull should include checking for any evidence of structural problems [...]”79

Flera av respondenterna anser att även hamnstatskontrollerna bidrar till en ökad 

standard av fartygen.

”Det är ett lagom riktmärke så att man håller en bra standard på fartygets utrustning.”

I Tillsynshandboken står det föreskrivet att en okulär skrovbesiktning skall göras 

genom att knacka på skrovet och lyssna efter avvikande ljud.80
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77 OCIMF VIQ, Chapter 5, 5.1

78 Tillsynshandboken, kapitel 19.02, Behörighetsbevis enligt säkerhetsbesättningsbeslut: http://
www.transportstyrelsen.se/Global/Sjofart/thb/tillsynshandboken.htm 

79 OCIMF VIQ, Chapter 7, 7.1

80 Tillsynshandboken, kapitel 10.02, Skrov utvändigt okulärt
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För att besvara frågan om kraven är för höga för att  bibehålla standarden inom alla 

områden ombord vill vi hänvisa till statistik som är hämtad från Paris MOU:s 

hemsida. Den visar att antalet kvarhållningar av fartyg har minskat markant de 

senaste tre åren. 81 Inspektioner som gjorts vad gäller tankfartyg, har det fram till den 

tjugonde februari i år utförts etthundranittio inspektioner på oljetankers, inga av 

dessa fartyg blev kvarhållna. Detta tycker vi visar en skillnad i standard om man 

jämför med att tre av endast hundratrettiotvå RoRo - fartyg blev belagda i kvarstad.82

Trots att tankfartygen är strängt  övervakade av oljebolagen lyckas de nå och 

upprätthålla de krav som ställs.

6.1.3 Säkerhetsutrustning

Informatör A2 poängterade att säkerhetsutrustningen blir noggrant granskad, A2 

tycker att detta är en bidragande del till utvecklandet av säkerheten. I inspektörernas 

frågeformulär (VIQ) beskrivs det ackurat hur säkerhetsutrustningen skall hanteras, 

inspekteras, förvaras och underhållas enligt internationella krav.83

Även i Tillsynshandboken står det beskrivet vad som skall kontrolleras i samband 

med säkerhetsutrustningen, det står tydligt hur inspektörerna skall gå tillväga.84

6.1.4 Arbetsmiljö/arbetsskydd

Informatörerna anser att arbetsmiljön och arbetsskyddet prioriteras mer av 

hamnstaten än av oljebolagen, vi har försökt jämföra dessa aspekter och funnit att 

båda har liknande krav.

SIRE - inspektörerna kontrollerar att ombordpersonalen har rätt skyddsutrustning 

såsom overaller, skyddsskor, skyddsglasögon och hörselskydd för dagligt bruk. De 

kontrollerar även att rätt kemutrustning finns tillgänglig.85
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82 Paris MOU, Facts & Figures 2 http://www.sb.hik.se/KmaNet/Examensarbeten/2005/Naut/SIRE%20vetting.pdf 

83 OCIMF VIQ, Chapter 8, 8.84 - 8.88

84 Tillsynshandboken, kapitel 6.01, Brandpumpar

85 OCIMF VIQ, Chapter 5, 5.3
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För att styrka respondenternas uttalande om hamnstatens kontroll av 

skyddsutrustning har vi funnit att personlig skyddsutrustning kontrolleras så att den 

är komplett, tillgänglig samt i fullgott skick.86

I Tillsynshandboken, som är inspektörernas handbok vid inspektioner, står det 

beskrivet att arbetsmiljön skall undersökas noggrant. De ser även till att fartyget är 

bemannat på ett betryggande sätt och att fartyget överensstämmer med rederiets 

säkerhetsorganisation.87

6.2 En jämförelse av nackdelar mellan SIRE - inspektioner 
respektive hamnstatskontroller

I en sammanställning av resultatet tycker parterna att inspektionerna frambringar 

stress, de anser att inspektörerna fokuserar på oväsentliga anmärkningar i 

loggböcker. Kontrollerna betraktas också som tidskrävande och kostsamma, något 

som kan ha inverkan på lagen om vilotid för sjömän.

Informatörerna anser att hamnstatskontrollerna medför onödiga anmärkningar på 

dokumentation, de borde fokusera mer på kraven angående framdrift och 

miljöpåverkan.

Vidare anses deras visit vara påfrestande, då de är oanmälda och kräver 

besättningens uppmärksamhet vilket kan påverka vilotiden.
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6.2.1 Lag om vilotid för sjömän 

Resultatet visar att befälens vilotid inte får påverkas av en inspektion. Enligt ”Lag 

om vilotid för sjömän”, beskrivs det att vilotiden ej får understiga, tio timmar under 

varje tjugofyratimmarsperiod och sjuttio timmar under varje sjudagarsperiod. 88 Detta 

understryks även i OCIMF:s VIQ89, en fråga i formuläret lyder:

”Is the operator´s policy that controls hours of work to minimise fatigue being followed?”90

Därmed framgår det att oljebolagen är måna om besättningens hälsa och 

välbefinnande. I sektion fyra, 4.3.2, står det skrivet:

”Inspectors must take into account statutory requirements relating to hours of rest at all times.”91

I intervjun med Fredrik berättar han att en inspektion inte får fördröja fartyget, ett 

möte med befälhavaren är det första som etableras för att diskutera upplägget av 

inspektionen, vilket gör det möjligt att  anpassa schemat efter besättningens vilotid.92 

Påståendet bevisas i inspektörernas VIQ, en inspektion börjar alltid med ett samråd 

med befälhavaren i syfte att förklara omfattningen av kontrollen. Inspektören skall 

utföra sitt arbete i den ordning som minst stör fartygets verksamhet.93

Efter noggrann undersökning av hamnstatskontrollernas inspektionskrav finner vi 

inget som tyder på att  de tar hänsyn till besättningens arbete vid en inspektion. Vi 

finner däremot att de kontrollerar den enskilde sjömannens arbetstid enligt lagen om 

vilotid för sjömän, genom att jämföra arbetstiden från den angivna arbetsordningen.94
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89 OCIMF VIQ, Chapter 3, 3.3

90 OCIMF VIQ, Chapter 3, 3.2

91 OCIMF VIQ, Section 4, 4.3.2

92 BILAGA A, fråga 5

93 OCIMF VIQ, Section 4, 4.3.1
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6.2.2 Krav

Resultatet visar även att  kraven från oljebolagen är höga och att oväsentliga 

anmärkningar görs på punkter som inte är relevanta för säkerheten eller framdriften.

Fredrik erkänner i resultatet, att en SIRE - inspektion ägnar cirka fyra timmar 

enbart åt dokumentationen ombord, men att detta är på väg att förändras. 

”[...] vi skall titta mindre på certifikat och papper och inrikta oss mer på den operativa delen.”

Fredriks utlåtande bestyrks av Geoff Snow, OCIMF Programme Manager, som 

bekräftar att inspektionerna skall fokusera mer på framdriften, då stora delar av 

dokumentationsdelen förflyttas till VPQ:n. 95 

Respondenterna tycker att det förekommer onödiga anmärkningar även från 

hamnstatskontrollerna vad gäller dokumentationen ombord, A1 nämnde att man kan 

få en anmärkning om korrekt tid för avfallshantering ej är ifylld i avfallsdagboken.

Att tid och datum för sophantering skall vara angivet är skrivet i MARPOL 

Annex V, som både oljebolagen och hamnstaten hänvisar till.96

För att besvara frågan om kraven skiljer sig mellan inspektionerna, har vi kommit 

fram till att de följer samma regelverk och förordningar,97  detta beskrivs i Paris 

MOU:s inspektions procedurer samt i SIRE:s VIQ. De följer båda SOLAS, 

MARPOL och STCW när de kontrollerar dokumentation, bemanningskrav och 

standard av fartyget. 98

Oljebolagen har dock olika förutsättningar för fartygen de använder för charter, 

som Fredrik beskrivit i resultatet ovan, deras kontroller sker därefter.  
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95 BILAGA G, Geoff Snow

96 IMO, MARPOL: Prevention of Pollution by Garbage from Ships: http://www.imo.org/Environment/
mainframe.asp?topic_id=297

97 OCIMF, SIRE, http://www.ocimf.com/view_document.cfm?id=1078 
Paris MOU, Inspections procedures, http://www.parismou.org/ParisMOU/Organisation/About+Us/Inspection/xp/
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98 OCIMF, SIRE, http://www.ocimf.com/view_document.cfm?id=1078 
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menu.4424/default.aspx
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6.2.3 Styrning av frågeformulär

En annan punkt som anses vara en nackdel är att SIRE - inspektionerna är styrda av 

frågeformuläret (VIQ). De får inte göra en helhetsbedömning av ett fartyg utan måste 

under alla omständigheter hålla sig till frågorna i formuläret.99

Ett program från SIRE slumpar fram frågor från VIQ, dessa skrivs ut och används 

under en inspektion

”These Questionnaires must be used during each inspection.”100

Ingen av informatörerna har uppfattat  att  hamnstatens inspektörer är styrda av sina 

rapportformulär, de tycker att  en hamnstatskontroll omfattar hela fartyget. I 

inledningen av Tillsynshandboken står det skrivet att den skall användas som ett

”Hjälpmedel för fartygsinspektörerna.”101

6.2.4 Inspektörer

Många av respondenterna ifrågasätter SIRE - inspektörernas beteende och 

objektivitet, de anser att det skiljer sig mycket mellan inspektörerna även om de har 

samma utbildning. 

SIRE - inspektörernas Ship Inspector Training and Accreditation Procedures, är 

utformad som en standard för inspektörerna i deras arbete, den har till syfte att höja 

kvalitén och soliditeten av inspektionerna. 102

Inspektörerna måste hålla sig till en hög standard vilket innebär objektivitet och 

ärlighet. Inspektionerna måste vara skrupulösa för att upprätthålla integriteten av 

SIRE - programmet och inspektionsrapportern måste vara opartisk.103
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99 OCIMF VIQ, Section 4, 4.1.7

100 OCIMF VIQ, Section 2, 2.2

101 Tillsynshandboken: ”Läs detta först”

102 OCIMF: Ship Inspector Training and Accreditation Procedures: http://www.ocimf.com/view_document.cfm?
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103 OCIMF: Ship Inspector Training and Accreditation Procedures, 1.6 s. 12
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I resultatet framhävs att  ingen skillnad mellan oljebolagens och hamnstatens 

inspektörer förekommer, det varierar beroende på vem som utför inspektionen.

Varken hamnstatsinspektören eller personen som assisterar denne vid en 

inspektion, får ha ett kommersiellt  syfte gentemot hamnen eller fartyget de 

inspekterar.104

6.3 Förändringar, SIRE - inspektioner och hamnstatskontroller

Åsikterna är många när vi kommer till denna del, respondenterna tycker att fokus 

borde ligga på lastprocedurerna och inte på kontroll av fartygets dokumentation, att 

inspektörernas inställning skall ändras samt att det borde finnas ett gemensamt 

inspektionssystem för både redare och oljebolag. 

I nuläget  finns det inget sådant system, det som finns idag är INTERTANKO och 

Equasis som tidigare har beskrivits i referensramen. OCIMF delar med sig av deras 

SIRE – rapporter till Paris MOU och andra myndigheter som utför 

fartygsinspektioner.105  

En av informatörerna är nöjd med hamnstatskontrollernas utförande och vill inte 

ändra på något, andra påpekar att hamnstaten, liksom oljebolagen, bör fokusera mer 

på framdriften av fartyget istället för dokumenten. Andra åsikter är att granskningen 

av arbetstidsregleringen samt dokumentationen bör skärpas och att kontroller av 

svavelhalter i drivmedlet bör utföras regelbundet. Vidare förklaras det att  en ändring 

av Paris MOU:s inspektionssystemet föreligger, man skall inte längre inspektera en 

fjärdedel av alla fartyg.
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6.3.1 Kontroll av svavelhalt i bunker

I Tillsynshandboken står det tydligt föreskrivet hur mycket svavel dieselbrännoljan 

får innehålla, reglerna är direkt kopplade till kraven i MARPOL Annex VI.106

Informationen som uppvisas på bunkerkvittot är tillräckligt för att bli accepterad 

av hamnstatsinspektören, från fartyg som drivs av annan bunker än dieselolja krävs 

oljeprov för analys.107

6.3.2 Utförande av hamnstatsinspektioner

Idag måste en hamnstat som är medlem i Paris MOU inspektera tjugofem procent av 

det anlöpande tonnaget.108 Joakim berättar i sin intervju att det kommer ändras vid 

årsskiftet 2010/2011, man skall istället fokusera på att inspektera de sämsta fartygen.

”The New Inspection Regime (NIR) of the Paris Memorandum Of 

Understanding” kommer att ersätta det nuvarande inspektionsprogrammet från och 

med den första januari 2011, vilket innebär att man inte längre avser att inspektera 

tjugofem procent av alla fartyg som anlöper hamnstaten. Ett fartyg kommer att 

klassificeras efter låg-, hög- och standardrisk, vilket skall baseras på de senaste tre 

årens inspektioner av fartyget.109
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7. Diskussion

I denna del kommer vi att diskutera svaren kring vår frågeställning, ge våra egna 

åsikter om inspektionerna samt vad vi tycker det finns för lösning. 

I slutet redogör vi våra förslag för fortsatta studier inom området. 

Vi har haft som ambition att undersöka om det finns några skillnader i krav mellan 

oljebolagens inspektioner och hamnstatens kontroller. Enligt oss finns det en 

klasskillnad mellan tankfartyg och övriga fartygstyper, vad gäller standard och 

kompetens.

Alla handelsfartyg följer samma regelverk och förordningar, det är dessa som 

oljebolagen och hamnstaterna grundar sina krav på, vilket har visat sig i vår analys. 

Därför anser vi att kraven som sådana håller samma nivå. Vi har däremot fått känslan 

av att inställningen till de olika inspektionerna skiljer sig, vilket kan ge upphov till att 

uppfattningen om kraven är olika.

Att oljebolagens inspektioner uppfattas som omständiga, tror vi beror på de 

många gånger onödiga anmärkningarna som görs. Vi tror att inställningen till 

inspektionerna kommer att ändras vid årsskiftet  då OCIMF ändrar upplägget av 

VIQ:n. I fortsättningen kommer stora delar av frågorna rådande dokumentationen att 

förflyttas till VPQ:n, vilket ger inspektörerna mer tid att  fokusera på fartygets 

framdrift och lastoperation.

Ett intresse fanns också att utreda om kraven är för höga för att bibehålla 

standarden inom alla områden ombord på ett fartyg. Vi finner att kraven är höga och 

ibland irrelevanta, men inte ouppnåeliga. Trots att det krävs mycket arbete av 

ombordbefälen genomförs dessa inspektioner. Är fartyget organiserat och håller en 

jämn standard finner vi inte att det finns anledning att oroa sig inför en inspektion.  

Inspektionerna bidrar till en ökad standard, vilket man tydligt ser i Paris MOU:s 

statistik. Detta anser vi avspeglar vår uppfattning om standarden på tankfartyg.

En SIRE - inspektion innebär att fartyget kontrolleras inför en transport, det ligger 

i allas intresse att inspektören godkänner fartyget. Vi anser att det  är lika viktigt för 

oljebolagen som för fartygsoperatören att fartygen klarar inspektionerna, då det blir 

omständigt för dem att hitta ett annat fartyg för charter. 
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Om det hade funnits en liknande inspektionsform för övriga fartyg inom 

handelsflottan, är vi övertygade om att standarden hos dessa fartyg hade skärpts.

För att undvika miljöförstöring är tankbranschen ständigt övervakad, detta tror vi 

har givit upphov till regelbundna kontroller i form av SIRE - inspektioner. Det 

många glömmer är att stora containerfartyg, bulkfartyg och passagerarfartyg har en 

bunkerkapacitet som kan överstiga lastkapaciteten bland de mindre tonnagen av 

tankfartyg. Detta ser vi som en anledning till att börja med lastägarkontroller i övriga 

fartyg.

Slutligen hade vi som mål att  kontrollera om det finns någon möjlighet att  minska 

besättningens påfrestningar genom att införa ett  gemensamt inspektionssystem 

mellan oljebolagen och hamnstaterna. Vi anser att  de borde ta större del av varandras 

rapporter för att sprida information om undermåliga fartyg. Oljebolagen borde 

informera hamnstaten om de inspekterar ett fartyg som ej är sjövärdigt och vice 

versa. Detta tror vi skulle leda till att fartygsoperatörerna blir mer måna om att hålla 

en hög standard på sina fartyg. 

Att skapa ett  system för att minska antalet inspektioner ligger inte i någon av 

parternas intresse, då det varken finns resurser eller rätt  förutsättningar. Under 

arbetets gång har även vi funnit detta svårt då oljebolagen har helt andra 

förutsättningar med deras inspektioner än hamnstaten.

Däremot tycker vi att oljebolagen borde enas om kraven, trots att deras villkor 

skiljer sig. På så vis anser vi att antalet inspektioner kan reduceras.

När vi inledde vår studie ansåg vi båda att  kraven från oljebolagen var för höga., 

då vår uppfattning grundade sig på ombordbefälens åsikter. Under arbetets gång har 

vår uppfattning ändrats och vi anser att inspektionerna är nödvändiga för att försäkra 

lastägaren om att fartyget är sjövärdigt. 

När vi började vår efterforskning inom ämnet insåg vi omfattningen av industrin, 

vi kom hela tiden i kontakt med nya organisationer och nya termer som vi aldrig 

tidigare hade hört talas om. Arbetet blev större än vad vi förväntat oss. Det var viktigt 

för oss att förklara de nya begreppen och organisationerna i arbetet för att  få en bättre 

förståelse av SIRE - inspektioner och hamnstatskontroller.  
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7.1 Förslag på fortsatta studier

Som förslag på fortsatta studier inom ämnet kan vi rekommendera att strukturera ett 

frågeformulär som kan användas av lastägare som transporterar gods med andra 

fartyg än tankfartyg. Vi tror att det skulle finnas ett intresse från lastägare som 

transporterar sitt gods till sjöss, att en sådan studie genomförs.

En annan undersökning som kan genomföras är om oljebolagen kan enas om 

grundkraven vid en inspektion, vilket resulterar i att inspektionerna som utförs av ett 

oljebolag accepteras av alla.
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BILAGA A

Frågeformulär Preem Vetting

Namn: Fredrik Backman

Födelseår: 1972

Utbildning: Sjömansskolan -89 Sthlm, Sjöbefälsskolan -00

Nuvarande tjänst: Vetting coordinator, Preem AB Shipping

Vettinginspektioner

1. Hur gör Ni för att kontrollera fartygen Ni använder för charter?

Vi godkänner fartygen i SIS3, vi sätter fartygen som accepterade under en viss period 

på grund av dess historik, vad de skall göra för oss och vad det är för typ.

Längsta perioden man godkänner ett fartyg är sex månader, detta är kopplat till ett 

Oil- accounting system, en databas där alla affärer görs och alla dokument skrivs, 

den är basen i vår verksamhet. 

Dessa två databaser är linkade till varandra, om vi godkänner ett fartyg i vårt 

datasystem och det veckan efter skulle hända fartyget något, faller den ut ur SIS3. 

Om fartyget skulle råka ut för en olycka eller en Port State kontroll med 

anmärkningar faller den ur systemet och är inte längre accepterad, då kan inte 

”operations” ta upp den när affären börjar närma sig. 

Skulle det hända något med organisationen när fartyget ligger till kaj kan man inte 

skriva ut B/L siffrorna, allt hänger på att  vi har godkänt fartyget  och att det inte 

händer något anmärkningsvärt under den period som den är inrapporterad. 

Den som äger befraktningen får då hitta ett nytt  fartyg som är accepterat av alla 

parter eller granska olyckan manuellt för att se om det var något väsentligt, det kan ju 

vara att en besättningsman som har klämt tummen och då sätter vi den självklart  som 

godkänd igen.
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2. Anser Ni att SIRE - inspektionerna förbättrar säkerheten ombord?

Ja, definitivt. Jag tror att vetting organisationen förbättrar säkerheten ombord. 

3. Hur tror Ni att SIRE - inspektionerna påverkar arbetet/rutinerna ombord?

Många blir stressade av en inspektion men det behöver inte vara något negativt. 

Nu har OCIMF och SIRE organisationen arbetat med etik frågor hos sina 

inspektörer då det tidigare har funnits problem med inspektörer som kom ombord 

och skrek, domderade och krävde både det ena och det andra. 

Etiken och moralen skall ändras hos inspektörerna, de skriver nu på ett 

etikprotokoll,

OCIFM förväntar sig att  fartygsoperatören rapporterar om de har haft problem med 

en inspektör. Det har blivit mycket bättre, sista året  som jag var befälhavare hade jag 

aldrig problem med någon inspektör som kom ombord.

Inställningen till SIRE - inspektionerna har ändrats, från OCIMF:s sida har man 

sagt att en rapport bara skall vara gilltig i sex månader, det var tolv månader tidigare, 

OCIMF har en inställning att vi som oljebolag inte ska kräva för många inspektioner. 

Det ska vara uppbyggt på så vis att man skall kunna hålla sig till denna sex månaders 

cykel, ett tag skulle varje oljebolag göra sin egen inspektion, OCIMF motsätter sig 

det och säger att man skall acceptera alla SIRE inspektioner som en godkänd 

inspektion oavsett vilket oljebolag som utfört den. 

Detta har väll inte fallit  helt väl ut men det blir bättre och bättre, om man som 

fartygsoperatör använder sig av tre oljebolag under året som kommer, täcker man in 

den här sex månaders period gott och väl. 

Vi i SIS3 anser att våra inspektioner är likvärdiga inom organisation.
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4. Är det OCIMF som står för alla SIRE – inspektioner?

Vi är inspektörer, tiden räcker inte till för oss att åka ut till alla fartyg, förutom 

OCIMF finns det ett antal oberoende bolag som har inspektörer, det är ofta 

befälhavare som har gått i land för att utbilda sig. 

Ska man utbilda sig till en SIRE inspektör måste man ha ett oljebolag i 

bakgrunden, en befälhavare måsta ta kontakt med oss, vi godkänner honom internt 

för att sedan presentera honom för OCIMF som står för utbildning. Återtestning sker 

vart annat år.

Oberoende inspektörer måste göra tolv inspektioner per år, vi på vettingavdelningen 

behöver bara göra sex per år.

5. Hur lång tid får en SIRE – inspektion ta?

Den får inte ta längre än tolv timmar, har man inte varit där i åtta timmar, är inte 

inspektionen ordentligt gjord. 

Du får inte fördröja fartyget eller ta av befälhavarens vilotid, för att undvika detta 

görs det ändringar i schemat, det brukar alltid gå att lösa på något sätt. 

Man börjar alltid en inspektion genom ett möte med befälhavaren och 

maskinchefen, förbereder en tidsplan för hur inspektionen skall gå till väga. 

6. Upplever Ni att det finns tillräckligt med personal för att assistera vid 

vetting?

Absolut, tvärtom. Det finns för mycket folk runt omkring. 

Jag brukar få säga till befälhavaren att han ska vara tyst och gå och sätta sig så att 

styrmännen som ansvarar för den del som gås igenom får en chans att svara på 

frågorna. 

7. Vad är bra med SIRE - inspektioner?

Det är enkelt att bli hemmablind, det är fördelaktigt  att det kommer något utifrån 

med en annan bakgrund och kontrollerar ens verksamhet. Görs det på rätt sätt kan 

man dra stor nytta av detta.
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8. Vad är mindre bra?

Ett tidigare problem var agerandet hos vissa inspektörer, deras beteende var under all 

kritik. Jag tror och hoppas att det har försvunnit. 

Ett problem är att  vissa inspektörer lägger en personlig aspekt i det  dem gör, de 

har sina hållhakar. Det finns vissa inspektörer som anser att man skall skriva många 

anmärkningar för att det ska synas att man har gjort  ett jobb, vilket resulterar i massa 

röda anmärkningar på skit saker som inte alls är relevanta för varken säkerheten eller 

framdriften. Detta tar bara en massa tid för oss som läser igenom alla rapporter, det 

förekommer ofta i de rapporter jag behandlar. 

Varenda negativ punkt blir ett  problem för fartygsoperatörerna, de måste svara på 

detta och åtgärda problemet, det är nackdelen. 

OCIMF har en avdelning som slumpvis går igenom sina egna inspektioner, tar tag 

i inspektörer där de anser att de gått för långt, de blir interngranskade.

INTERTANKO har också en sådan funktion där fartygsoperatörerna kan 

rapportera till varandra om inspektörer som är mindre bra och som man haft  problem 

med. 

Vi kräver aldrig en inspektion, vi säger aldrig till en fartygsoperatör att nu 

kommer vi ombord i ditt  fartyg, vi meddelar att ditt fartyg inte är godkänt i vårt 

datasystem. Fartygsoperatören skickar en förfrågan till oss om vi vill komma ombord 

i deras fartyg för en inspektion.

Förfrågan om en inspektion går till Preem som oljebolag och vi väljer då om vi 

själva ska åka och göra inspektionen eller om någon annan inspektör som finns 

tillgänglig kan utföra den beroende på var den skall göras. Det skickas då ett svars 

brev till fartygsoperatören om att en inspektion kan göras och vilken inspektör som 

skall utföra den. Sen är det upp till fartygsoperatören att godkänna inspektionen och 

inspektören. 

9. Vad kostar en inspektion?

Individuellt, alla Preem inspektioner kostar lika mycket. Inspektionen kostar 12000 

kronor, 8000 kronor för väntedagar per dygn samt reskostnaden för inspektören. 

Vi gör ingen vinst på att göra inspektionerna.
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10. Om en inspektör inte skulle hitta någon anmärkning, känner han/hon sig då 

pressad att försöka hitta något?

Nej, det gör man inte. 

En ren SIRE rapport är en bra SIRE rapport, det är något positivt. Man skriver inte 

bara negativa saker utan även positiva, vad som är utöver standard. Även om det inte 

finns några negativa anmärkningar finns det fortfarande kommentarer som visar att 

man varit där och gjort en noggrann inspektion. 

11. Vad kan förändras?

Det håller på att förändras, vi skall titta mindre på certifikat och papper för att inrikta 

oss mer på den operativa delen. 

Skall man följa VIQ, tar det cirka fyra timmar att  gå igenom all fartygs 

dokumentation. 

Det är detta man försöker ändra och skall mer noggrant gå igenom rutiner, 

procedurer, bryggan, lastning/lossning, maskin och underhållningsprogram. 
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Hamnstatskontroller VS. Vettinginspektioner

12. Anser Ni att det är någon skillnad i krav mellan hamnstatskontroller och 

SIRE - inspektioner?

Ja det gör jag definitivt. 

Hamnstatskontrollerna tittar mindre på handhavandet av fartyget och mycket mera 

på säkerheten för besättningen. De bör titta mer på arbetstidsreglering och på att 

fartygets dokumentation är korrekt, medans vi mer inriktar oss på hur fartyget 

opereras. Vi tittar självklart väldigt mycket på säkerhetsaspekten med men jag skulle 

säga att ansvaret för personsäkerheten borde ligga mer på hamnstaten. 

13. Tror Ni att det hade varit tillräckligt med hamnstatskontroller för att 

bibehålla standarden ombord?

Nej, jag tror att man skulle behöva ha fler hamnstatskontroller, definitivt. 

Svavelhalten i bunkern borde kontrolleras oftare av hamnstaten, det görs för lite. 

Klass skillnaden mellan andra fartygstyper och tankfartyg visar att 

hamnstatskontrollerna inte är tillräckliga för att bibehålla en hög standard. 

14. Borde det inte ställas samma krav på alla fartyg? Ett fartyg annat än 

tankfartyg kan också läcka ut stora mängder olja.

Det är vansinnigt. 

När jag var befälhavare på Wisby Verity blev vi stoppade utanför Bremerhaven för 

att  det blåste för mycket, men de stora containerjagarna körde förbi ankarplatsen som 

skyttlar. Deras bunkerkapacitet var långt över vår lastkapacitet, visst är det konstigt 

att det inte samma krav för alla fartyg. 

Vi är medlemmar i ett bulkforum som har sitt säte i Norge, där ser man att det 

finns ett klart intresse för att  börja med lastägar – inspektioner. Kraven kommer både 

från lastägaren och från försäkringsbolagen.
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15. Tror Ni att det hade räckt med SIRE - inspektioner för att bibehålla 

standarden ombord?

Nej, för att  det är mycket som inte är vårt ansvar, vi är ingen polisiär myndighet, vi 

ska inte titta på svavelhalten i bunkern. 

Det enda medlet vi har är rent ekonomiskt och att  vi gör att fartyget inte 

accepteras inom vår egen organisation och sedan sprida det, det räcker absolut inte. 

Det ligger inte i vårt intresse att  vara med och bestämma att kvarhålla ett fartyg 

eller att vi skulle ha samma makt som myndigheterna. Det är många aspekter som 

hamnstatskontrollerna har vad gäller arbetsskydd och arbetsmiljö som inte är inom 

vårt ansvarsområde, det måste de ha kontroll på. 

16. Anser Ni att oljebolagens krav är högre än hamnstatens?

Ja, de är ju annorlunda. Jag anser inte att vi har högre krav, men flaggstaterna borde 

ha andra krav vad gäller fartygens framdrift, miljöpåverkan och besättningens 

arbetsförhållande. 

17. Upplever Ni någon skillnad mellan Port State-inspektörer och oljebolagens 

SIRE-inspektörer?

Ja det är den skillnaden att  vi tittar på fartyget  ur oljebolagets synvinkel, risken för 

vår verksamhet. Medans hamnstatskontrollerna tittar på risken för landets säkerhet 

och miljö.

18. Är oljebolagens inspektörer partiska då de är anställda av oljebolagen?

VPQ:n är så otroligt detaljerad vilket gör att  SIRE - inspektionerna är mer som en 

bilbesiktning, då skrivs bara en anmärkning på vad som är fel. Vetting avdelningen 

däremot är väldigt partisk, det ska vara så att det passar oss. 
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19. Anser Ni att det förekommer för många inspektioner från olika myndigheter 

och bolag?

Ja ett tag gjorde det, då alla oljebolagen skulle göra sin egen inspektion. Det är 

många fartygsoperatörer som bjuder in till inspektioner för att de hoppas att de ska få 

mindre anmärkningar än sin förra inspektion som sedan kan ligga överst i listan. 

Detta motsäger sig OCIMF, de flesta oljebolagen köper alla SIRE rapporter på ett 

fartyg. Vi på Preem köper inte alla SIRE rapporter, men är det flera under en kort 

tidsperiod så köper vi alla.  

De tre inspektioner som finns, hamnstatskontroller, vetting och klassen de fyller 

alla sin funktion som behövs för att fartyget skall hålla en god standard. 

Jag tycker att det fattas hos andra fartygstyper, just lastägar inspektionen.

20. Finns det någon möjlighet att slå samman inspektionerna och enas om 

samma krav för att minska belastningen och stressen ombord?

Oljebolagen försöker enas om samma krav, det blir mer och mer enade 

organisationer som SIS3.

Fartygsoperatörerna är inte intresserade av att vi ska jobba tillsammans, de vill 

nog inte att  vi ska enas för mycket för det finns en risk att om vi blir för bundis med 

varandra kan ett  fartyg som inte är godkänt i ett  oljebolag inte vända sig till något 

annat bolag som har andra aspekter. 

Om alla skulle ställa samma krav finns det en risk att ett  fartyg kan bli utsparkad 

från marknaden. En annan stor skillnad är de olika oljebolagens förutsättningar, 

Statoil tittar mycket på single point mooring arrangements, vi bryr oss inte om detta 

då vi inte har några bojlastare. Conco Phillips går mycket  i Gulfen med Ship to Ship 

transfer, de kommer nästan aldrig i närheten av kusten eller några grund, de bryr sig 

inte om fartygen har dubbel hull eller inte för det finns inte någon risk att gå pågrund, 

medan vi är noga med detta då vi kör mycket i Brofjorden. Förutsättningarna gör att 

vi aldrig kan ha samma krav, däremot kan de grundläggande kraven vara samma. 
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21. Kan oljebolagen och hamnstaten samarbeta i framtiden?

Finns en fördel att  göra en inspektion med oberoende ögon men jag vet inte. Från 

vetting sidan är jag inte så intresserad av hamnstatkontrollerna.

Vi har helt olika bakgrundsintressen, har lite att hämta från varandra.
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BILAGA B

Frågeställning Borealis Vetting

Namn: Lars Erik Olofsson

Födelseår: 1949

Utbildning: Maskinistutbildning & civilekonomi med inriktning på industriell 

ekonomi och specialisering på logistik

Nuvarande tjänst: Konsult inom logistikområdet

Vettinginspektioner

1. Hur gör Ni för att kontrollera fartygen Ni använder för charter?

Inom varje oljebolag finns det kriterier och minimikrav för vad ett fartyg måste 

uppfylla för att det  skall kunna få en charter inom respektive bolag. De kriterierna är 

sekretess -belagda till stor del, men man vet ju när man jobbar i den här branschen 

vad de olika företagen har för så kallade kriterier.

Vi kan titta på den organisationen som vi använder oss av, SIS3, där vi har Statoil, 

Conoco Phillips, Preem, Neste och vi själva, Borealis. Vi vet inte sinsemellan vad de 

olika bolagen egentligen har för minimikrav för ett fartyg.

Vi använder OCIMF´s SIRE som bas, det är dom rapporterna och det är den 

uppställningen på en rapport och dom frågorna i enkäten som finns på SIRE vi följer. 

Sen har vi en annan inspektionskropp som heter CDI, Chemical Distribution 

Institute, som har en liknande databas och alla bolag är medlemmar i bägge två, till 

99% skulle jag vilja säga. Om vi får ett screeninguppdrag på en båt som vi inte hittar 

i SIRE så är det mycket möjligt att vi går till CDI och tittar om båten finns där.

OCIMF är en betydligt större organisation och CDI täcker egentligen inte alla 

fartyg, för CDI täcker bara kembåtar.
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Det första jag tittar på när jag gör en inspektion är om det  är rent och snyggt i 

fartyget. Ligger det en massa lösa föremål i till exempel maskinrummet anmärker jag 

det direkt. Det säger ganska mycket om fartyget i sig.

2. Anser Ni att SIRE - inspektionerna förbättrar säkerheten ombord?

Ja, definitivt. För det första är det ytterst sällan ett fartyg är helt rent. I många fall, i 

mer än 50% utav fallen så är det observationer som görs som har en koppling till 

säkerheten ombord. Det kan vara emergency doors som inte går att stänga, det kan 

vara arbetstider som inte är riktigt ifyllda, en oljedagbok som inte är ifylld och så 

vidare. Många tycker nog att  vi har fått en bättre kontroll på säkerheten ombord tack 

vare dessa inspektioner.

3. Hur tror Ni att SIRE - inspektionerna påverkar arbetet/rutinerna ombord?

När vi gör ett påpekande så är det många gånger att vi får ett erkännande ifrån 

rederiet när de kommer tillbaka med sina kommentarer på en inspektion, att de tackar 

inspektören för att han har upptäckt en viss brist  och att de ska ändra det i sina 

rutiner.

Man kan diskutera om det är viktigt att göra inspektionerna som vi gör dom, men 

vi har ännu inte hittat på något bättre sätt. När ett fartyg kommer in i en hamn för att 

göra en lastning eller en lossningsoperation är större delen av besättningen upptagen 

med sysslor som har med lasthanteringen att göra. Kommer det då ombord en 

inspektör som skall göra en inspektion skapas en stressfaktor för dem. Vad de 

etablerade rederierna gör är att de många gånger sänder ut en rederiinspektör som 

stöd för befälhavaren under en inspektion. 

4. Hur lång tid får en SIRE - inspektion ta?

Brukar ta runt 8 timmar, men det beror väldigt mycket på vad de hittar.
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5. Upplever Ni att det finns tillräckligt med personal för att assistera vid SIRE - 

inspektionerna?

Ja, det tycker jag. Om det t.ex. sker proviantering samtidigt som lastning/lossning 

och det  tillkommer en inspektion på det kan det vara lite stressigt, men vi vill ju 

inspektera bland annat att just lastningsutrustningen fungerar som den ska.

6. Vad är bra med SIRE - inspektioner?

Den är väldigt heltäckande. Den täcker inte bara det vi ser ombord utan även 

kontakterna till kontoret. Utöver det gör vi även office-vetting hos rederierna samt 

terminalinspektioner då tre inspektörer, varav två har en marin bakgrund åker till en 

terminal och inspekterar. Det gör man också på ett OCIMF-format.

7. Vad är mindre bra?

Tidskrävande och kostsamt, en inspektion kostar ca 1500 Euro plus resekostnader för 

redarna. Därför försöker man få tag på inspektörer i närheten av platsen där 

inspektionen skall äga rum.

Hade man haft i IMO´s regi t.ex. ett  system för alla medlemsstaterna i EU så hade 

det varit mycket lättare att göra dessa inspektioner. En inspektion som är mer än sex 

månader gamla accepterar vi inte, då måste man göra en ny. Vissa accepterar en 

inspektion för ett helt år, men de flesta har en lägra tröskel vilket gör att det blir 

många inspektioner på ett och samma fartyg.

8. Godkänner ni andra oljebolags inspektioner eller måste ni göra en egen?

Om till exempel TOTAL har gjort en inspektion på ett fartyg för fyra månader sedan 

och vi får en sådan båt nominerad till oss som inte är godkänd i vårt system, går vi in 

och plockar ut den rapporten från SIRE och screenar fartyget. Vi vet att  TOTAL har 

väldigt vigida regler för godkännande, de är ”top of the list” kan man säga, 

tillsammans med Exxon Mobil. Då kan vi godkänna en sådan inspektion på ett 

sådant fartyg, men om vi ser att det är ett bolag som inte är så väl erkänt så kräver vi 

en ny inspektion.
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9. Accepterar ni varandras inspektioner inom SIS3?

Ja, det gör vi.

10. Om en inspektör inte hittar något att anmärka, känner han/hon sig då 

pressad att hitta något för att visa att man har varit där och gjort sitt jobb?

Nej, det har jag aldrig upplevt. De är ackrediterade och den ackrediteringen förnyas 

varje år vilket innebär att varje år kommer en inspektör från OCIMF och går med 

inspektören när han gör en inspektion. På den får han ett betyg och ett godkännande 

att han får göra sådana inspektioner.

11. Vad kan förändras?

Det borde finnas en gemensam kraft inom det politiska, inom IMO för att  förenkla 

det hela. Det är ett ganska tungrott system, ett  system som gör det  lite onödigt dyrt 

för redarna och oljebolagen. Hade man haft ett gemensamt system skulle man slippa 

ha en massa personer anställda som sitter och screenar båtar.

12. Har ni något samarbete med myndigheterna, att de får ta del av era 

inspektioner?

Ja, vi delar väldigt mycket information med myndigheterna.
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Hamnstatskontroller vs. Vettinginspektioner

13. Anser Ni att det är någon skillnad i krav mellan hamnstatskontroller och 

SIRE - inspektioner?

Hamnstatskontroller är väldigt mycket inriktade på procedurer med säkerhet, inte 

särskilt mycket på lastutrustning m.m.

14. Tror Ni att det hade varit tillräckligt med hamnstatskontroller för att 

bibehålla standarden ombord?

Det är ju alltid en avvägningsfråga, man borde ibland inrikta sig mer på torrlasttrafik 

på Port State. Där tror jag det finns mer att hämta.

15. Tror Ni att det hade räckt med SIRE - inspektioner för att bibehålla 

standarden ombord?

På tankfartyg, ja. Det är jag ganska övertygad om.

16. Hade det varit bättre om Ni fått en lite  mer polisiär roll för att kunna 

kvarhålla fartyg?

Nej, jag tror inte det. Det är nog bättre att det ligger hos hamnstatskontrollen, att  de i 

samarbete med oljebolagen får möjligheten att stoppa fartyg som inte bör segla.

17. Anser Ni att oljebolagens krav är högre än hamnstatens?

I många avseenden är dom det. Du har t.ex. drug & alcohol policy som i många 

avseende är tuffare än hamnstatens krav.

18. Kollar Ni mer på framdriften än vad Port State gör?

Ja, det gör vi. Vi har ett  system som tittar på vad fartyget har för historia, 

grundstötning etc. Vi tittar även på tekniska saker.
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19. Upplever Ni någon skillnad mellan Port State-inspektörer och oljebolagens 

SIRE -inspektörer?

Nej, egentligen inte. Det är yrkesmän med en väldigt hög integritet.

20. Anser Ni att oljebolagens inspektörer är partiska då de är anställa av 

oljebolagen?

Nej, det kan jag inte säga. Det skulle skada vår bransch otroligt mycket om det skulle 

förekomma.

21. Anser Ni att det förekommer för många inspektioner från olika myndigheter 

och bolag?

Ja, det är ett problem som redarna har som vi oljebolag har ställt till med tack vare att 

vi inte har ett gemensamt kriterie -system. Rederierna klagar över att det sker för 

många inspektioner och jag kan hålla med dem till viss del.

22. Finns det någon möjlighet att slå samman inspektionerna och enas om 

samma krav för att minska belastningen och stressen ombord?

Det är ett  väldigt känsligt kapitel. Går oljebolagen ihop med ett  gemensamt system 

börjar rederierna gapa om kartellbildning. Man lite i ett moment 22, går man samman 

så pratas det om kartellbildning samtidigt som de tycker att det  förekommer för 

många inspektioner.

23. Kan oljebolagen och hamnstaten samarbeta i framtiden?

Jag ser att man skulle kunna skapa ett samarbete, men det är samtidigt en lång väg att 

gå för det är så många viljor involverade. Ta till exempel problemet som uppstod när 

man diskuterade lågsvavlig bunkerolja, då vägrade staterna längs Nordsjökusten 

acceptera det och då genomförde man det bara rakt av inne i Östersjön. Därefter 

gjorde man en utvärdering och kom fram till att  utsläppen minskade. Då hade man 

tillräckligt fog för att få igenom det på hela Nordsjökusten.
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BILAGA C

Frågeställning Port State

Namn: Joakim Heimdahl

Födelseår: 1964

Utbildning: Skeppsbyggnadsingenjör

Nuvarande tjänst: Fartygsinspektör

Hamnstatskontroller

1. Hur går Ni till väga när Ni kontrollerar fartyg?

Det finns en standard som är framtagen av Paris MOU tillsammans med EMSA som 

beskriver förfarandet vid en hamnstatskontroll och man börjar med att kontrollera 

certifikat. Visar dom sig vara i ordning och man inte med ett vaksamt öga sett  något 

annat som skulle kunna vara fel så är det bra med det. Är det något som är fel med 

certifikaten eller om man upptäcker någon brist på fartyget så går man vidare och gör 

djupare kontroller, t. ex. funktionsprov av brandpump, snabbstängningsventiler och 

andra säkerhetssystem. Man kan även kontrollera att besättningen har kunskap om 

hur man hanterar sin utrustning. 

2. Anser Ni att hamnstatskontrollerna förbättrar säkerheten ombord?

Tittar man på det tonnaget som kom hit på 90-talet och jämför med det tonnaget  som 

kommer hit idag så är dagens tonnage betydligt bättre. Att  säga att  allt  är 

hamnstatskontrollens förtjänst är nog inte riktigt rätt, men en viss inverkan har den 

säkerligen haft.
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3. Hur tror Ni att hamnstatskontrollerna påverkar arbetet/rutinerna ombord?

Skulle ni fråga besättningarna ombord skulle kanske flertalet säga att dom helst 

slapp. Det tar ju ändå tid och resurser vilket kan medföra problem när de ska få ihop 

sin vilotid.

4. Hur lång tid får en kontroll ta?

Det finns inget sagt hur lång tid det ska ta. Det varierar beroende på fartygets skick. 

Går det så långt att det leder till ett nyttjandeförbud så kan man lägga ett par dagar på 

en inspektion, men i normalfallet så pratar vi om två, tre timmar.

5. Upplever Ni att det finns tillräckligt med personal för att assistera vid en 

hamnstatskontroll?

Det varierar lite grann beroende på hur pass mycket folk som krävs för lastning och 

lossning, men oftast  så är det inga bekymmer. Vid en hamnstatskontroll går man runt 

fartyget och inspekterar det i sällskap med befälhavaren, någon styrman eller chiefen 

beroende på vilket område som inspekteras.

6. Vad är bra med hamnstatskontroller?

Det var som jag sa tidigare, man tittar på dom där Volgobalt-båtarna som kom i slutet 

av 90-talet där man i princip kunde plocka bort spant  i deras ballasttankar. Dom har 

vi blivit av med och jag tror att det är mycket hamnstatskontrollens förtjänst för där 

kommer ju inte vettingen in på något sätt  i och med att det inte är tankbåtar. Sen är 

det naturligtvis också så att rederiernas ekonomi kanske har blivit  lite bättre och de 

kan lägga mer pengar på underhåll på sina båtar, men viss nytta har det säkert gjort 

när det gäller att driva bort dom här substandard-fartygen ifrån våra farvatten i alla 

fall.
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7. Har ni märkt av att underhållet på en del fartyg har blivit lidande på grund 

av den försämrade ekonomin?

Nej, men det dröjer väl antagligen eftersom det är lite eftersläpning på det där. Om 

man ena året slutar att måla och underhålla fartyget så är det först året  därpå som det 

börjar synas.

8. Vad är mindre bra?

Det som är mindre bra påverkar oss, vi är ju lite änden på grenen här uppe i 

Östersjön. De allra flest båtarna går till Hamburg, Bremerhafen, Antwerpen, 

Rotterdam och så vidare. Så att  ibland kan det vara lite svårt att hitta tillgängliga 

objekt.

9. Är det en brist på inspektioner?

I vissa lägen kan det vara det. Framförallt mot slutet på året då alla ska fylla sina 

kvoter. Som det är idag och kommer att vara fram till årsskiftet så har varje land 

åtagit sig att inspektera 25% av de anlöpande tonnaget. För vår del så är 25% intill 

det närmaste vartenda enskilt, tillgängliga fartyg, men det kommer att  ändras från 

årsskiftet. Därefter blir det mer baserat på tidigare standard på fartygen.

10. Vad kan förändras?

Det är väl det som är på gång nu, istället  för att man ska ha ett absolut mål på 25% så 

ska man inspektera de sämsta fartygen helt enkelt.
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Hamnstatskontroller VS. SIRE - inspektioner

11. Anser Ni att det är någon skillnad i krav mellan hamnstatskontroller och 

SIRE - inspektioner?

Vi ställer myndighetskrav, krav på att  dom skall uppfylla SOLAS, MARPOL, 

Lastlinjekonventionen och så vidare. Det  gör vettingen också, men sen inbillar jag 

mig att de har en massa andra kriterier också som då inte är konventionsbaserade. De 

tittar nog på säkerhetsutrustningen precis som vi, men sen har de säkert  ett  eget paket 

som vi inte alls tittar på.

12. Tror Ni att det hade varit tillräckligt med hamnstatskontroller för att 

bibehålla standarden ombord?

Jag tror att när det gäller tankflottan så har säkerligen vettingen hjälpt  till att höja upp 

standarden.

13. Har Ni upplevt någon skillnad i standard mellan tankfartyg och övriga 

fartyg?

Om man skulle säga som så att  tankbåtar och passagerarfartyg generellt håller en 

högre standard än torrlastfartyg även om de sistnämnda kan vara mycket fina.

14. Tror Ni att det hade räckt med SIRE –inspektioner för att bibehålla 

standarden ombord?

Jag vet inte uppriktigt sagt. Som jag har förstått det när de har sina vettinginspektörer 

så är de väldigt styrda av frågorna i deras böcker. Är det någonting som går utanför 

så kan det hända att det maskinella inte riktigt fungerar. Vi kanske ser med lite andra 

ögon, lite mer ur helhetsperspektiv. Jag vet inte om det är så, men jag inbillar mig 

det.

15. Anser Ni att oljebolagens krav är högre än hamnstatens?

Inom vissa delar är dom säkerligen det.
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16. Upplever Ni någon skillnad mellan Port State-inspektörer och oljebolagens 

SIRE -inspektörer?

Jag har träffat väldigt få vettinginspektörer, men vi har faktiskt  ett  par stycken som 

har börjat jobba hos oss och det är nog som ni säger att de är väldigt styrda av sina 

rapportformulär. Det är nog det som är skillnaden. Jag tror att vi kanske är lite 

bredare, men det får stå för mig naturligtvis.

17. Anser Ni att det förekommer för många inspektioner från olika myndigheter 

och bolag?

Nej, inte jag. Fast jag kan tänka mig att  folket ombord anser det. Vi gör det vi skall 

göra som hamnstat och om sedan ett  oljebolag har krav för att de skall skicka sina 

laster med en viss båt så är väl det deras sak egentligen, men jag kan förstå 

befälhavare som kanske har en SIRE-inspektion i månaden och sedan har han en 

hamnstatskontroll som kommer ombord var sjätte månad. De tycker nog att det är 

lite mycket när vi i mångt och mycket tittar på samma saker. Till råga på allt så har 

du en klassinspektör som också är ombord och så vidare. Ibland så känner de väl att 

deras båtar blir sönderinspekterade.

18. Har Ni någon gång gått ombord på ett fartyg och känt att det varit onödigt 

att komma dit på grund av tidigare inspektioner?

Vissa båtar är pedantskötta och är som dockskåp där man kanske inte har gjort så 

mycket nytta om man säger så.

19. Finns det någon möjlighet att slå samman inspektionerna och enas om 

samma krav för att minska belastningen och stressen ombord?

Jag tror inte det. Vetting omfattar endast tankfartyg, hamnstatskontrollen inspekterar 

även torrlastfartyg och bulkfartyg med mera. Jag tror inte att hamnstatsmyndigheten 

är villig att lämna över sitt ansvar på oljebolagen och SIRE-inspektioner samtidigt 

som jag inte heller tror att  oljebolagen är villiga att lämna över det ansvar som de vill 

ha till hamnstaten.
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20. Tar ni del av varandras inspektioner?

Det har väl hänt när man kommit ombord på ett fartyg där det föregått  en vetting i 

förra hamnen och tittat på vad de kom fram till, men vi har ingen databas där vi delar 

med oss av inspektionerna.
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BILAGA D

Frågeformulär ombordbefäl

Namn: Anonym1

 

Födelseår: 1983

Utbildning: Sjökapten

Nuvarande tjänst: Navigationsstyrman, Broström Ship Management

Vettinginspektioner

1. Är vettinginspektionerna utvecklande för säkerheten ombord?

Varför? Hur?

Nej, det finns många aspekter inom en SIRE - inspektion som inte är nödvändiga. 

Finns vissa delar inom området för navigationsstyrman som de inte borde prioritera 

så högt. Vissa tester av utrustning är inte så relevant för dem utan mer för oss 

ombord. De vill bara se saker på papper.

2. Hur påverkar en vettinginspektion arbetet ombord?

Är kraven för höga för att bibehålla standarden inom alla områden ombord?

En SIRE - inspektion är oerhört uppstressande, allting ska vara i ”tip-top  shape”, 

även om alla saker är gjorda ska det finnas på papper, det är inte säkert att man har 

hunnit skriva ned allting. Din avlösare kanske inte har antecknat  allting och då måste 

hela arbetet dubbelkollas. 

Det tas ingen hänsyn till vilotidslagen, tiden räcker inte till för att göra kontroller 

samtidigt som övriga uppgifter skall skötas. 

Ur säkerhetspunkt är vetting en mycket bra sak, men det går inte att uppfylla 

vilotidslagen.
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Vid lotsning skall position sättas var 10:e minut och är inte befälhavaren uppe på 

bryggan så kan det vara otroligt stressande, men med elektroniska sjökort underlättas 

arbetet.

3. Anser du att kraven från oljebolagen är för höga?

Varför?

Oljebolagen skall givetvis ha krav på fartyg som inte vet hur det ska vara 

säkerhetsmässigt. Då är det bra med en inspektör som visar hur det skall se ut, men 

vi som jobbar på tankfartyg kan det här.

4. Vad är bra med vettinginspektioner?

En SIRE - inspektion påminner lite om en bilbesiktning, fast i en större skala. När 

man åker till bilprovningen och han säger att ens bromsar är dåliga gör han det 

givetvis för min skull, inte för att han ska ha något att påpeka. Jag tycker att 

vettingen skall jobba lite på det  viset, för vår skull, men det känns mer som att det 

blir väldigt överdrivet. De pillar på en massa småsaker som egentligen inte är så 

viktiga, vilket gör att man kan få anmärkningar och bli stoppade, det är lite orättvist.

5. Tar inspektörerna oljebolagens sida för att de är anställda av dem, känner de 

sig tvingade att hitta brister?

Ja, det gör dom ju såklart. Dom är inte objektiva utan väldigt partiska med 

oljebolagen.

6. Vad är mindre bra med vettinginspektioner?

Dom är väldigt petiga med småsaker som signaturer och anteckningar, till exempel 

klockslag när man har lämnat iland sopor.

7. Vad kan förändras med vettinginspektioner?

De borde fokusera på lastning/lossning.
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Port State

8. Är Port State inspektioner utvecklande för säkerheten ombord?

Varför? Hur?

De är inte alltid utvecklande. Till exempel så begärde de att  vi skulle ringa upp  en 

väderstation för att kontrollera så att barometern ombord stämde, kan vara petigt 

ibland. 

Är i princip  samma sak som vetting, men inte lika strikt. Lite mer objektivt. Inte 

så mycket byråkrati. Inte lika stressande som vetting.

9. Hur påverkar Port State inspektioner arbetet ombord?

Är kraven för höga för att bibehålla standarden inom alla områden ombord?

Det är också uppstressande, men även här drabbas vilotiden. Ur säkerhetssynpunkt är 

en vetting och en Port State i princip samma sak.

10. Anser du att kraven från Port State inspektionerna är för höga?

Varför?

Ja, men de är inte lika höga som kraven från oljebolagen.

11. Vad är bra med inspektionerna?

Samma här, ur säkerhetssynpunkt är det bra med hamnstatskontroller.

12. Vad är mindre bra med inspektionerna?

Som jag nämnde tidigare angående barometertrycket, det är mycket på småsaker 

kontrolleras, detta kan ge onödiga anmärkningar.

13. Vad kan förändras med inspektionerna?

Fokusera mer på relevanta saker istället för signaturer i böcker.
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Skillnad

14. Är kraven från oljebolagen högre än Port States?

Varför?

Ja, det är dom.

 

15. Inom vilka områden tycker ni det skiljer sig vid inspektionerna? Finns det 

någon skillnad?

Det är själva lastning/lossnings - procedurerna, en vettinginspektör är väldigt 

intresserad av hur vi sköter lasten. Port State är också intresserad av det, men ser de 

bara att ventilerna fungerar som de ska så är det tillräckligt.

16. Upplever ni någon skillnad mellan transportstyrelsens inspektörer och SIRE 

- inspektörerna?

Ja, det kan det vara. 

En trevlig inspektör innebär ett mer avslappnat möte, då gör man ett bättre 

intryck. Är det en sträng inspektör så blir man rädd att äventyra jobbet, man kan ju få 

sparken då man är rederiets representant.

Generellt är det ingen skillnad mellan inspektörerna från oljebolagen och Port 

State, det beror på vem som utför inspektionen.

17. Anser ni  att det sker för många inspektioner från olika myndigheter och 

bolag?

Det kan bli lite stressande och för mycket ibland. Om man har en tankspolning på 

gång, går i dålig sjö, korta resor och samtidigt ska ha en inspektion kan det bli lite för 

mycket.
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18. Anser ni  att man skulle kunna slå samman inspektionerna och enas om 

samma krav för att minska arbetsbelastningen och stressen ombord?

Det hade varit klockrent! Låter inte troligt, ungefär lika stor sannolikhet som att alla 

oljebolag skulle gå samman och ha gemensamma inspektioner. Fast det hade varit 

skönt om allt hade kommit på en gång.

19. Anser ni att det finns någon annan lösning?

Ert förslag om att slå samman inspektionerna hade varit mycket välkomnat!
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BILAGA E

Frågeformulär ombordbefäl

Namn: Anonym2

Födelseår: 1968

Utbildning: 3-årig sjökapten 120 p

Nuvarande tjänst: Överstyrman i Broström Ship Management

Vettinginspektioner

1. Är vettinginspektionerna utvecklande för säkerheten ombord?

Varför? Hur?

Ja, det är de faktiskt för att kolla vår säkerhetsutrustning, brand och 

livräddningsutrustning. Detta gör de för att  vi ska kunna rädda liv. Säkerheten hade 

nog försämrats om vi inte hade haft inspektioner som kontrollerar oss. Därför tycker 

jag att det är bra att vettingen har koll, särskilt på vår livräddningsutrustning.

2. Hur påverkar en vettinginspektion arbetet ombord?

Är kraven för höga för att bibehålla standarden inom alla områden ombord?

Vi vet ju när vi får en vetting, det är ett bestämt datum. Då finputsar vi på lite 

smådetaljer, det gör vi alltid. Inga stora jobb innan en vetting för vi håller redan så 

pass bra standard utan mest  småkontroller av allting så att  allt är okej. Vi tittar på 

”utskrifterna” för ens egen del, nav, safety  etc. Läser man igenom den så prickar man 

av efterhand och kollar upp saker efterhand.

Nej, jag tycker inte att kraven är för höga för att bibehålla standarden inom alla 

områden ombord. Har man ordning på allting så blir det inte jobbigt. Så helt  enkelt 

nej.
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3. Anser du att kraven från oljebolagen är för höga?

Varför?

Ja, det tycker jag. De fokuserar alldeles för mycket på oväsentliga pappers- och 

byråkratianmärkningar och det tar över uppmärksamheten från standarden på fartyget 

och utrustningen som man tycker att de egentligen borde kolla på.

4. Vad är bra med vettinginspektioner?

Det är bra för att har man en vetting på sig då och då har vi piskan över oss för att 

hålla snyggt och rent. Är man på topp hela tiden behöver man inte jobba så hårt. Det 

är inget jobbigt att hålla den standarden.

5. Vad är mindre bra med vettinginspektioner?

Oväsentliga papper och byråkrati som inte alls har med arbetet att göra är det  som 

inte är bra.

6. Vad kan förändras med vettinginspektioner?

Planeringen kan göras bättre när man planerar in när dom ska komma. När vi går 

kortresor kan både skepparen och jag vara jättetrötta. Kanske gått Västerås, 

Södertälje och Nynäshamn. För man en vetting i en sån snurr blir det fruktansvärt 

jobbigt för skepparen och överstyrman. Man kanske har en väldigt jobbigt lossning, 

måste koppla om armar, förhala, besättningsmedlemmar som ska byta eller 

reparationer. En vetting mitt i det är inte bra.

Det är kontoret som har sista ordet när en vetting skall ske och går att planera bättre.
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Port State

7. Är Port State inspektioner utvecklande för säkerheten ombord?

Varför? Hur?

Ja, det tycker jag. Samma som vettingen. När de kollar säkerhet, brand och 

livräddning.

8. Hur påverkar Port State inspektioner arbetet ombord?

Är kraven för höga för att bibehålla standarden inom alla områden ombord?

Det påverkar inte mycket  alls. PS kommer ganska överraskande och är inget man 

förbereder sig för. Har det gått 6 månader sedan föregående PS kan man se att det 

snart är dags.

Nej, det är de inte.

9. Anser du att kraven från Port State inspektionerna är för höga?

Varför?

Nej, kraven är ganska relevanta och bra. Dom ligger lägre än vettingkraven. Att hålla 

kraven är inte svårt.

10. Vad är bra med inspektionerna?

Det är ett lagom riktmärke så att man håller en bra standard på fartygets utrustning. 

IOM att kraven inte är lika hårda och tuffa som vetting.

11. Vad är mindre bra med inspektioner?

När de kommer oförberett är det likadant där, överstyrman och befälhavaren kan ha 

haft det jättekörigt. Står de på kajen och väntar, får man ändå ta den biten. En vetting 

kan man ju lägga upp eftersom de är där hela dagen. Måste man sova kan man göra 

det först och sedan ta förhöret lite senare. En Port State stannar bara ett par timmar, 

max 4 och då måste allting ske samtidigt.
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12. Vad kan förändras med inspektioner?

Inget tycker jag. Systemet med Port State -inspektioner fungerar bra i största 

allmänhet.

Skillnad

13. Är kraven från oljebolagen högre än Port States?

Varför?

Ja. Oljebolagen har större makt än flaggstaten, det är därför dom har större krav.

14. Inom vilka områden tycker ni det skiljer sig vid inspektionerna? Finns det 

någon skillnad?

Port State gräver inte lika djupt i den bryåkratiska papperskvarnen, vettingen går 

hårdare på den biten. PS kollar mer på däck, mindre i certifikat och pärmar. Om inte 

vettingen hittar något på däck börjar de gräva i papper.

15. Upplever ni någon skillnad mellan transportstyrelsens inspektörer och 

vetting inspektörerna?

Ja, det är skillnad där. Oljebolagens inspektörer kan vara svåra att diskutera med när 

man går på däck. Har de hakat upp sig på något slutar det ofta med en anmärkning. 

Med en inspektör från transportstyrelsen kan man snacka igenom och mötas halvvägs 

vilket ändå blir en bra lösning på problemet. Man kan fixa bristerna i nästa hamn om 

man till exempel har beställt en reparatör. Detta gör att man inte får onödiga 

anmärkningar.

16. Är oljebolagens inspektörer partiska?

Oljebolagen är väldigt stora och har makt & pengar. Självklart måste då en inspektör 

göra ett gott jobb och visa att han är duktig gentemot sin arbetsgivare.
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17. Anser ni  att det sker för många inspektioner från olika myndigheter och 

bolag?

Ja, man kan säga såhär. Det går samman med fråga 17. Oljebolagens vettingar borde 

man kunna slå samman eftersom de har samma krav. Fast det måste alltid finnas 

vetting och port state. Det är så stor skillnad i krav och dessutom IMO-krav från 

flaggstaterna. Man hade kunnat kontrollera varandras resultat och se vad som är 

återkommande hos vissa fartyg.

18. Anser ni  att man skulle kunna slå samman inspektionerna och enas om 

samma krav för att minska arbetsbelastningen och stress ombord?

Se fråga 16.

19. Anser ni att det finns någon annan lösning?

Slå ihop inspektionerna, men ändå skilja på vetting och Port state.
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BILAGA F

Good Day,

Thank you for your inquiry.

Q88.com is a web based questionnaire generator that allows you to create questionnaires for 
your vessels. Intertanko and Q88.com are separate entities. INTERTANKO is an association 
for tanker owners and the tanker industry. Ship owners use the OCIMF HVPQ software which 
allows ship owners use to compile ship particulars data - which they can generate a file that 
can import into Q88.com which auto populates the data into the questionnaires which saves 
the ship owners a lot of time.

Our vetting section allows the ship owner to save the inspections in the database for future 
reference. Q88.com does not do any vettings, we are a database where the ship owner can 
store information. 

Regards, 
Samantha Evangelista | Operations

Heidenreich Innovations, LLC
165 Mason St. | Greenwich, CT 06830 | USA
Tel: +1 (203) 413-2030 | Email: sales@heidenreich.net

www.Q88.com | www.baltic99.com| www.Milbros.com
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BILAGA G
Thank you for your note.
 
I can confirm that a new VIQ will be available at the end of this year. With each review the 
'commonal' questions including documentation tend to get transfered to the VPQ. This allows 
the inspector more time to inspect the vessel rather than the documentation.
 

Regards, 

Geoffrey Snow 
OCIMF Programme Manager 

Tel:   +44 (0)20 7654 1219 
Fax:  +44 (0)20 7654 1205 

Helpdesk : +44 (0)20 7654 1218
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