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Abstract  

Ombord på fartyg är det inte önskvärt att få strömavbrott, en så kallad blackout. 

Examensarbetet har undersökt i vilken utsträckning det är möjligt att utföra jämförande och 

förebyggande studier med haverirapporter från europeiska flaggstater som underlag. Detta för 

att undersöka återkommande brister, på fartyg eller i arbetet ombord som har orsakat 

blackout. Dessutom har även möjligheterna till att kunna kategorisera fallen undersökts. 

Kategorierna var tekniskt fel, operativt fel och organisationsfel. I ungefär häften av fallen gick 

det inte att kategorisera en blackout till ett fel, eftersom det annars var en kombination av fel. 

Däremot finns återkommande fel där händelseförloppen är väldigt lika. Till exempel var heta 

ytor inte korrekt isolerade, vilket resulterade i brand vid bränsleläckage.   

Undersökningen visar att det finns en bristfällig symmetri i rapporteringen av haveri med 

avseende på språk, struktur, omfattning och publiceringsform. Brister fanns även på 

sökfunktionerna i databaserna. 
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Abstract  

On board vessels it is not desirable to have a power failure, a so-called blackout. The thesis 

has investigated to what extent it is feasible to perform comparative and preventive studies 

with the accident reports from European flag states as a basis. This in order to investigate 

recurring shortcomings, of the vessels or in the work on board that has caused the blackout. In 

addition the possibility to categorize the cases was investigated. The categories were technical 

errors, operational errors and organization errors. Roughly half of the cases show that a single 

category of fault could not be identified due to a combination of faults leading to the blackout. 

However there are recurring cases with almost identical scenarios. For example unsatisfactory 

insulation caused fires due to leaking fuel hitting the hot surfaces. 

The survey shows that there is a lack of symmetry regarding the language used, structure, 

scope and form of publication. It also showed faults in the search engines of the databases. 
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Definitioner och förkortningar 

Blackout Ett tillstånd då fartyget saknar ordinarie strömförsörjning. 

Casualty Investigation Code Ett dokument från IMO som skall hjälpa flaggstaterna 

under arbetet med utformningen av rapporteringssystemet 

för olyckor till havs.   

EMSA European Maritime Safety Agency. Ett sammarbetsorgan 

inom EU vars syfte är att implementera och harmonisera 

de regelverk som gäller för medlemsländerna i den 

Europeiska unionen.   

Flaggstat Varje fartyg är registrerat i ett land, detta land blir då 

fartygets flaggstat. Flaggstaten har behörighet och ansvar 

för att genomdriva regler för fartyg registrerade till landet. 

Ombord gäller de lagar som finns i landet fartyget är 

registrerat i. 

Huvudtavla Den elcentral som fördelar den producerade elenergin från 

generator till förbrukare. 

IMO International Maritime Organization. Ett FN-organ som 

reglerar den internationella sjöfarten.  

ISM International Safety Management - en konvention från 

IMO. 

Kommunicerande kärl Två eller flera kärl som är sammankopplade. 

Nödtavla Den elcentral som fördelar den producerade elenergin från 

nödgeneratorn till vitala förbrukare ombord. 

PMS Power Management System. Det styrsystem som sköter 

strömförsörjningen ombord på fartyg. 

SMS Safety Management System. Ett system som styr och 

säkerställer att arbetet ombord på fartyget sker enligt de 

regler som finns i ISM-konventionen. 

SOLAS International Convention for the Safety of Life at Sea. En 

konvention från IMO som reglerar den utrustning som 

behövs för att skydda besättningen och passagerare 

ombord på fartyg från fara. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Blackout eller ett totalt strömavbrott är ett otrevligt scenario som alla sjömän är medvetna om. 

Att förlora strömförsörjningen ombord på ett fartyg kan resultera i förödande konsekvenser. 

Det är inte enkom haverier eller tydliga operativa misstag som orsakar blackout. Exempel på 

ett till synes litet misstag var när en trasa glömdes kvar vid rengöring av en bränsletank 

ombord på Bogserbåten Bohus. Nio dagar senare stoppade trasan bränsletillförseln till 

huvudmaskin, vilket sedan orsakade en blackout (Sjöfartsverkets rapportserie 2007a). 

Under de senaste 15-20 åren, har de system som automatiserar strömförsörjningen ombord på 

fartyg blivit allt mer sofistikerade, där lastfördelning samt in- och utkoppling av generatorer 

och övervakning sköts av datorer. Därmed har en stor del av de moment som tidigare var 

felkällor vid blackout eliminerats. Samtidigt är redundans och snabb återstart vid strömavbrott 

centralt vid produktutveckling och design av strömförsörjningssystem. De förebyggande 

åtgärder som integrerats i dessa system har gett resultat. En rapport om PMS-system från 

ABB visar att antalet blackouter inom offshore-industrin minskat. Det kan härledas till att 

tekniska fel har minskat, däremot har fel på grund av den mänskliga faktorn ökat (Hansen & 

Ådnanes 2009).  

Mänskliga faktorn är ett mycket brett begrepp och en tydlig avgränsning är tvunget. De 

mänskliga fel som utreds i haverirapporter är vanligtvis avgränsade till operativa fel utförda 

av besättningsmedlemmar. Dock kan ett till synes tekniskt fel bero på ett misstag under 

kvalitetskontrollen vid tillverkningen av den tekniska detaljen och är därmed utan denna 

avgränsning ett mänskligt fel. Om man skall hårdra begreppet kan nästintill alla olyckor 

härledas till ett eller flera mänskliga fel någonstans i historiken (Baysari, McIntosh & Wilson 

2008:1). I detta examensarbete kommer operativa fel användas, då någon besättningsmedlem 

avvikit från instruktioner, manualer eller praxis som gäller ombord. 

Oavsett mängden redundans och automatisering kommer operativa fel sannolikt fortsätta 

orsaka blackouter. När ISM-koden blev obligatorisk 1998 var målet att öka säkerheten 

ombord vilket resulterade i ett krav på en SMS-manual ombord på fartygen inom den 

kommersiella sjöfarten (IMO 2010). SMS-manualen är ett dokument där bland annat rutiner, 

övningar samt uppföljning av olyckor och tillbud skall vara beskrivna (Transportstyrelsen 

2009).  
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Trots införandet av SMS-manualen kommer operativa fel från besättningen inte elmineras, 

eftersom även en erfaren besättningsman med en väl utarbetat instruktion kan göra fel. Yttre 

faktorer som stress, sömnbrist och väder påverkar besättningsmannens förmåga att utföra 

arbetet korrekt och säkert. 

Med införandet av en SMS-manual ökade kraven på organisationen mellan fartyg och rederi. 

Vid brister i detta arbete kan instruktioner i en SMS-manual bli felaktiga och resultera i en 

olycka, trots att personalen arbetade efter de instruktioner som var avsedda för arbetet.  

Vid en olycka till sjöss skall en utredning utföras av det land som fartyget är registrerat i eller 

av det land där olyckan skett. Målet med haverirapporterna är att undersöka om olyckan 

kunde förhindrats så att liknande händelser i framtiden kan undvikas eller hanteras 

annorlunda, så att de inte blir lika allvarliga. Kraven på rapportering vid olycka omnämns i 

flera av IMO:s konventioner. Exakt hur utredningarna skall utföras och presenteras är upp till 

varje land, men de skall uppfylla de krav som IMO (2008a) beskriver i Casualty Investigation 

Code.  

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka i vilken utsträckning haverirapporter från nationella maritima 

administrationer i Europa
1
 kan användas som underlag vid jämförande och förebyggande 

studier av orsaker till blackout ombord på fartyg.  

1.3 Frågeställning 
Går det att få fram tillräckligt med information för att se om det finns återkommande brister, 

på fartyg eller i arbetet ombord som har orsakat blackout? 

Går det att strikt kategorisera orsaken till blackout i tekniskt fel, operativt fel eller 

organisationsfel?  

Är det en kombination av orsaker som resulterar i en blackout? 

  

                                                           
1
Egen översättning från engelskans: national maritime administration (internationellt) och national maritime 

authority inom EMSA (European Maritime Safety Agency). Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, 

Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxenburg, Malta, 

Nederländerna, Norge. Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, 

Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike har undersökts. 
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2 Definition av orsaker 

Vid kategoriseringen av fel under analysen utgår studien från redan vedertagna definitioner 

nedan är definitionerna med motivering. 

2.1 Operativa fel 
De olyckor som beror på operativa fel, faller under begreppet den mänskliga faktorn. I det 

engelska språket finns ett flertal benämningar. I USA benämns det vanligtvis med human 

factor och i Europa är ergonomics det uttryck som är mest använt. För att eliminera 

potentiella missförstånd har IMO föreslagit att inom sjöfarten använda begreppet human 

element (Grech, Horberry & Koester 2008:11). Precis som med benämningen finns flera 

definitioner, men majoriteten av dem har snarlik innebörd. I rapporten Den mänskliga faktorn 

inom sjöfarten definierar Drager, projektledare på Det Norska Veritas enligt följande:  

“En olycka beror på den mänskliga faktorn när den förorsakats av ett 

mänskligt felhandlande eller ett felaktigt beslut.” (Albrechtsson 

1982:10). 

Den mänskliga faktorn påverkas av faktorer såsom arbetsbörda, stress, arbetsmiljö och 

organisationen. Arbetet ombord på ett fartyg är krävande, vid haverier och större planerade 

underhållsarbeten kan arbetsdagarna för maskinbesättningen bli långa och fysiskt påfrestande. 

Samtidigt som det fysiska arbetet utförs har maskinisterna fortfarande en operativ roll över de 

övriga systemen, vilket ökar deras arbetsbörda.  

För däcksavdelningen är hamnoperationer en period med mycket hög arbetsbörda. Vid 

hamnanlöp och avgång skall personalen på bryggan navigera fartyg till kaj, vilket erfordrar 

god kommunikation mellan de olika arbetsstationerna ombord, samtidigt som yttre faktorer så 

som trafik och väder, hela tiden behöver övervakas. Vid lastning och lossning är det ofta 

långa arbetsdagar med mycket människor i rörelse och allt skall övervakas av personalen 

ombord. Den påfrestande arbetsbördan kan påverka beslutstagningen negativt. En stressad 

operatör, kan välja att avvika från rutiner för att spara tid och vid utmattning kan fel beslut tas, 

på grund av nedsatt kognitiv förmåga (Grech, Horberry & Koester 2008: 54, 65). 

Om Albrechtssons (1982:10) definition som tidigare nämnts används och begränsas till 

personalen ombord, innebär det att tekniska fel ombord är något som inte går att påverka. 

Dock går det ofta, vilket redan påpekats att härleda de tekniska fel och haverier som sker till 

mänskliga fel, eftersom tekniken som felat är designad och tillverkad av människor. Således 
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är det viktigt att den som väljer att använda något av de begrepp som visar att ett mänskligt fel 

skett tydligt definierar och avgränsar vad begreppet innebär i deras undersökning (Schager 

1998). 

Som tidigare nämnts används begreppet operativa fel i detta examensarbete. Med operativa fel 

menas fel där individen avvikit från instruktioner, manualer eller praxis som gäller ombord. 

De operativa felen som studeras är de utförda av maskinpersonalen ombord. 

2.2 Tekniska fel 
Ett tekniskt fel ombord på ett fartyg är enligt IMO (2008a) att teknisk utrustning slutar att 

fungera tillfredställande eller designfel vid konstruktion som senare uppdagas. Följande 

kategorier av fel kan härledas till tekniska fel:  

 Fel av framdrivningsmaskineriet. 

 Fel på väsentliga hjälpmaskinerier. 

 Fel på styrmaskineriet. 

 Fel på stängningsanordningar eller tätningar. 

 Fel eller otillräcklig navigationsutrustning. 

 Fel på länspumpningsutrustning. 

 Fel på elektriska installationer. 

 Fel eller bristfällig kommunikationsutrustning. 

 Fel eller bristfällig livräddningsredskap. 

 Konstruktionsfel på fartyget. 

2.3 Organisationsfel 
Organisationen ombord på ett fartyg och den del av ett rederi som arbetar mot ett fartyg, styrs 

av ISM-koden. Sedan den 1 juli 1998 är det krav att passagerarfartyg samt oljetankers, 

kemtankers, snabbgående fraktfartyg, gastankers och bulkfartyg med en bruttodräktighet på 

500 ton och däröver skall följa ISM-koden. Efter den 1 juli 2002 skall även andra fraktfartyg 

och flytande offshore borriggar med en bruttodräktighet på 500 ton och däröver följa ISM-

koden. Enligt ISM-koden skall alla rederier implementera ett Safety Management System. 
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Varje fartygs SMS-manual är individuell och skall uppdateras, revideras samt utvärderas 

fortlöpande. SMS-manualen skall minst innehålla följande (IMO 2010):   

 En säkerhets och miljö policy. 

 Instruktioner för att säkert framföra fartyget samt skydda miljön. 

 Tydligt definierad hierarki och kommunikationssystem mellan kontorspersonal och 

besättning. 

 Instruktioner för att rapportera olyckor och tillbud i enlighet med ISM-koden. 

 Instruktioner för nödsituationer och övningar för nödsituationer. 

 Beskrivningar av procedurer vid interna revisioner av organisationen. 

Det skall även utses en person som agerar länk i kommunikation mellan fartygets besättning 

och ledningen på rederiet. Denna individ kallas Designated Person. Det är genom denna 

person alla spörsmål runt SMS-manualen skall rapporteras till rederikontoret. När ett fartygs 

SMS-manual uppfyller de krav som står i ISM-koden, utfärdar flaggstatens ansvariga 

organisation ett Document of Compliance. Detta dokument är ett certifikat som intygar att 

fartyget har en godkänd SMS-manual (IMO 2010). 

Med organisationsfel menas i denna studie brister och avvikelser från de krav som ställs i 

ISM-koden. I de olycksfall som skett innan kravet på en SMS-manual införts kommer brister 

noteras och diskuteras om ett liknande system fanns ombord fartyget. 
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3 Tidigare forskning 

3.1 Studie om blackout 
DPPS, Petrobras DP Safety Program är ett säkerhetsarbete som utförs på Petrobras fartyg, 

Målet är att minska incidenter ombord och även minska konsekvenserna av incidenter som 

sker. För att nå målet sker säkerhetsarbetet genom proaktiva åtgärder. En typ av incident som 

DPPS jobbar med att förebygga och reducera konsekvenserna av är blackout (Santa Rosa 

Costa & Machado 2006).  

Keynote Address är en presentation av en rapport som delvis behandlar blackout. 

Presentationen är gjord av DPPS. Blackouterna som behandlas är avgränsade till 

borrplattformar och DP-fartyg som opereras av Petrobras. Insamlad data till presentationen 

sträcker sig från 1975 till 2005 och visar att antalet blackouter minskat med tiden, från 16,26 

stycken blackouter per 1000 dagar år 1985, som var det mest blackout frekventa året till 0,34 

stycken blackouter per 1000 dagar år 2005 (Pallaoro 2005). 

En annan presentation från DPPS, Analyzing Petrobras DP Incidents tar även upp orsakerna 

till blackouterna ombord på tidigare nämnda fartyg, som har skett under tidsperioden 1992 till 

2005. Resultatet presenteras för två olika tidsperioder, där den ena sträcker sig från 1992 till 

2005 och den andra från 2000 till 2005. Resultatet framgår av tabellen nedan (Santa Rosa 

Costa & Machado 2006). 

Orsak till blackout Period 1992 till 2005 Period 2000 till 2005 

Felande skyddssystem 14 6 

Mänskliga faktorn 12 10 

Brist på underhåll 9 4 

Planering och driftsättning 7 4 

Brist på rutiner 3 2 

 

Tabell 1. Orsak till blackout under två olika tidsperioder ombord på fartyg och DP riggar som opereras av 

Petrobras (Santa Rosa Costa & Machado 2006). 



7 

 

Resultatet visar att felande skyddssystem och mänskliga faktorn är de två största orsakerna till 

blackout. Fördelningen mellan orsaker till blackout har förändrats med tiden. En klar 

majoritet utav orsakerna till blackout mellan 2000 och 2005 var den mänskliga faktorn, 

jämfört med perioden 1992 och 2005, där felande skyddssystem var den vanligaste orsaken. 

(Santa Rosa Costa & Machado 2006). 

Hur kategorierna har valts och vad som krävs för att en blackout skall hamna inom ramarna 

för en viss kategori är inte helt uppenbart. Vidare framgår det inte tydligt varför 

tidsperioderna 1992 till 2005 och 2000 till 2005 valdes. Istället för exempelvis tidsperioderna, 

1992 till 1999 och 2000 till 2005.  

Petrobras DP Safety Program täcker endast en operatörs fartyg i en specifik sjöfartssektor. 

Det finns många fler sjöfartssektorer och även många fler operatörer. Men resultatet kan ge en 

indikation på hur det kan vara inom andra sjöfartssektorer. Målet är att förbättra 

driftsäkerheten ombord på fartyg, således är Petrobras arbete med DP Safety Program av 

intresse för resten av näringen. 

Skillnaden mellan Petrobras DP Safety Program och studien i detta examensarbete är att 

Petrobras DP Safety Program baserades på sin interna datainsamling gällande blackout 

ombord på de fartyg som opereras av Petrobras, medan studien som presenteras i detta 

examensarbete har ett bredare urval av fartygstyper och operatörer, eftersom datainsamlingen 

baseras på haverirapporter. 
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4 Strömförsörjningen ombord 

Källan till strömförsörjningen ombord på ett fartyg är främst dieselgeneratorer och 

axelgeneratorer, utöver detta skall det alltid finnas en nödgenerator. Dessa generatorer styrs 

och övervakas av ett system som automatiserar processen (Andersson 2004:374, 377, 386, 

387).  

4.1 Dieselgeneratorn 
Dieselgeneratorer är vanligtvis 4-takts dieselmotorer, vars syfte är att driva en generator för 

strömproduktion. Vid installation levereras dieselmotor och en lämplig generator som en 

enhet och kallas då generating sets som vanligtvis förkortas genset (Wärtsilä 2014). 

I konventionen SOLAS publicerad av IMO (2004) beskrivs de minimikrav som ställs på hur 

ett elnät ombord på ett fartyg skall vara uppbyggt. Följande krav på dieselgeneratorer är 

relevanta för den här studien: 

 Ombord på fartyg där framdrift, kringutrustning samt säkerhetssystem behöver 

strömförsörjning för att fungera skall minst två dieselgeneratorer vara installerade. 

 Dieselgeneratorerna skall vara redundanta, det vill säga att de skall kunna köras 

individuellt eller parallellt.  

 Dieselgeneratorerna skall fungera oavsett vilken riktning och fart huvudmaskin arbetar på. 

 Det skall gå att starta upp och köra huvudmaskin med endast en dieselgenerator i bruk. 

 Om installerad effekt i elnätet överstiger 3MW skall systemet vara utrustat med delade 

tavlor. 

I samma dokument presenteras de krav som finns på nödgeneratorn. Gällande nödgeneratorn 

skiljer sig kraven mellan fraktfartyg och passagerarfartyg. Det som skiljer kraven åt, är främst 

minimumtiden nödbelysning skall vara tänd. De krav som är intressanta för denna rapport är 

identiska mellan fartygstyperna. Följande krav på nödgeneratorn är relevanta för den här 

studien: 

 Varje fartyg skall vara försett med en självförsörjande nödgenerator. 

 Nödtavlan skall vara placerad så nära nödgeneratorn som är praktiskt möjligt.  

 Den skall vara placerad tillräckligt långt från de ordinarie dieselgeneratorerna, så att en 

brand eller olycka i ett av utrymmena inte påverkar strömförsörjningen. 
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 Den tillgängliga effekten från nödgeneratorn skall vara tillräcklig för att driva alla 

nödvändiga säkerhetssystem ombord på fartyget. Detta innefattar bland annat 

nödbrandpump, nödbelysning, styrmaskin samt kommunikationsutrustning. 

 Under normal drift skall nödtavlan försörjas från de ordinarie dieselgeneratorerna, vid 

bortfall av ordinarie nät skall nödgeneratorn automatiskt starta och fasas in på nödtavlan. 

 Nödgeneratorn skall gå att starta på minst två sätt, vartdera sättet skall ha tillräckligt med 

lagrad energi för minst tre startförsök. Om det finns ett manuellt manövrerat hydrauliskt 

system för start är kravet på lagrad energi ej applicerbart och gäller därmed inte. Om det 

är elektriska alternativt automatiska hydraulsystem skall de försörjas från nödtavlan. Om 

nödgeneratorn startas pneumatiskt skall luften förses från ordinarie luftkärl eller från en 

separat kompressor försörjd från nödtavlan. All utrustning för start av nödgeneratorn skall 

vara placerad i samma utrymme som nödgeneratorn.  

4.2 Axelgeneratorn 
En axelgenerator är en generator kopplad till huvudmaskinens drivaxel. Således levererar den 

endast el till nätet när huvudmaskin är i drift. Det finns två huvudtyper av axelgeneratorer, de 

som producerar elenergi med en frekvens proportionell till huvudmaskinens varvtal samt de 

som kan leverera en variabel frekvens (MAN B&W u.å). Detta innebär att när en 

proportionell axelgenerator är i bruk måste huvudmaskin köras med konstant varvtal, medan 

axelgeneratorn som kan leverera variabel frekvens kan vara inkopplad, även när varvtalet på 

huvudmaskin varieras. 

Fördelen med strömförsörjning från en axelgenerator till sjöss jämfört med en dieselgenerator 

är att underhållskostnaderna för dieselgenerator minskar, på grund av färre drifttimmar. 

Dessutom kan de totala driftkostnaderna bli lägre, ifall huvudmaskinen körs på ett billigare 

bränsle än dieselgeneratorn (Andersson 2004:385). 

4.3 Power Management System 
PMS, Power Management System är det styrsystem som automatiserar en stor del av 

strömförsörjningen ombord på ett fartyg. PMS ser till att förbrukarna försörjs med den effekt 

som behövs och startar alternativt, stoppar generatorer utifrån det effektbehov som finns. Före 

start av större förbrukare kontrollerar vanligtvis PMS om det finns tillräckligt med disponibel 

elenergi på nätet innan förbrukaren startas. Det är även PMS som övervakar driftstatus på 

generatorer och vid fel startar upp en ny generator samt stänger av generatorn med fel för att 

skydda den från skada (Foss & May 2000). 
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5 Metod 

Arbetet började med en litteraturstudie av tidigare forskning. Utöver studier direkt relevanta 

till olyckor med blackout var litteratur som behandlar system för strömförsörjning ombord på 

fartyg samt krav och reglering av hur ett elsystem skall byggas upp av intresse. De 

sökmotorer som användes var Diva, Google och Google Scholar. 

Därefter utfördes en insamling av databaser. Enligt Winter (1983) kan man använda sig av 

data i redan utförda undersökningar för att studera nya frågor. Sökningen efter databaser 

började med flaggstater som är medlemmar i EMSA, European Maritime Safety Agency, 

därefter gjordes en kompletterande sökning på Google efter övriga flaggstater i Europa. 

Insamlingen avgränsades till databaser från ansvariga haveriutredningsorgan i europeiska 

flaggstater, där haverirapporter publicerats på engelska eller svenska. Listan på genomsökta 

databaser med antalet relevanta haverirapporter finns i bilaga A. 

I de insamlade databaserna utfördes sedan en sökning, med syftet att plocka fram de 

haverirapporter där blackout var en del av händelseförloppet. Eftersom det inte var möjligt att 

verifiera hur databasernas egna sökalgoritmer utformats, var det osäkert huruvida alla 

relevanta haverirapporter gick att hitta med hjälp av databasernas egna sökverktyg. Därför 

genomfördes sökningen manuellt i varje haverirapport med följande sökord: black, electric, 

power, failure, switch, ström, kraft och brytare. Anledningen till att ordet blackout inte är med 

i listan över sökord är att det gick fortare att söka på enbart black istället för kombinationer 

såsom black-out, black out, blackout.  

5.1 Analys av haverirapporter 
Efter genomsökningen samt insamlingen av de haverirapporter där blackout var en del av 

händelseförloppet, analyserades och kategoriserades haverirapporterna. Enligt Winter (1983) 

är det huvudsakliga arbetet under analysen att dela in sitt material i några centrala kategorier. 

Vid genomläsningarna samlades relevanta faktorer i händelseförloppet in och analyserades. 

Under analysen framkom det att en del av haverirapporterna var skrivna innan kraven från 

IMO gällande utredningar trädde i kraft. Trots detta var inga av de insamlade 

haverirapporterna så undermåliga att det inte gick att använda dem, då de vanligtvis var lika 

informativa som haverirapporter skriva efter kraven från IMO.  
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5.2 Haverirapporter  
Underlaget för studien är utredningsrapporter för olyckor som skett inom kommersiell sjöfart. 

Utredningarna utförs av flaggstaternas ansvariga organ och sker när en olycka rapporterats av 

den ansvariga ombord. Kraven på rapportering vid en olycka omnämns i flera av IMO:s 

konventioner. MARPOL artikel 8 och 12, SOLAS 1/21 samt lastlinjekonvetionen tar upp 

ämnet (IMO 2014). I konventionen SOLAS som publiceras av IMO (2004) kan följande läsas:  

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

occurring to any of its ships subject to the provisions of the present Convention 

when it judges that such an investigation may assist in determining what changes 

in the present regulations might be desirable. 

(b) Each Contracting Government undertakes to supply the Organization with 

pertinent information concerning the findings of such investigations. No reports or 

recommendations of the Organization based upon such information shall disclose 

the identity or nationality of the ships concerned or in any manner fix or imply 

responsibility upon any ship or person.” 

Snarlika formuleringar kan läsas i MARPOL och Lastlinjekonventionen (IMO 2014). För att 

hjälpa flaggstaterna med hur en undersökning skall ske, har IMO (2008b) sammanställt 

Casualty Investigation Code. Detta dokument ger detaljerad vägledning, i hur en utredning av 

en olycka skall genomföras. 

Således är det upp till flaggstaterna att med lagföring övervaka att rapportering sker. I Sverige 

skall befälhavaren eller redaren rapportera olyckor och tillbud enligt 6 kapitlet 14 § i sjölagen 

samt 2 § Lagen om undersökning av olyckor (Notisum 2013). 

Målet med haverirapporterna är att undersöka om olyckan kunde förhindrats så att liknande 

händelser i framtiden kan undvikas eller hanteras annorlunda. Haverirapporterna består av en 

objektiv beskrivning av händelseförloppet, tekniska data, samt övrig information som är 

relevanta för utredningen. Haverirapporterna är opartiska och sker utan inblandning från 

personal som var involverad i olyckan, eventuella juridiska utredningar och processer samt 

försäkringsutredningar. De skall vara tillgängliga för allmänheten, en del av flaggstaternas 

ansvariga organisationer har publicerat sina haverirapporter på Internet (IMO 2008b). 
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6 Resultat 

I resultatet inleds varje fall med en sammanfattning där viktiga delar av haverirapporten är 

summerade. Efter sammanfattningen följer en analys av varje fall. Analysen utgår från de 

begrepp och definitioner som tidigare presenterats i kapitel 2 samt i definitioner och 

förkortningar. 

6.1 Atlantic Companion 
Tillbudsförlopp: Lotsen kom ombord klockan 09.01 och då startades två extra 

dieselgeneratorer, därmed var tre dieselgeneratorer i drift. Dieselgeneratorerna gick på 

diesel på grund av restriktionsområde. Klockan 09.45 sjönk dieselgeneratorernas 

bränsletryck och varvtal. Fartyget fick nu blackout eftersom samtliga dieselgeneratorer 

kopplades bort från huvudtavlan och sektionsbrytaren delade huvudtavlan till en akterlig 

och en förlig del. Nödgeneratorn startade och nödtavlan blev spänningssatt. Efter en stund 

startades dieselgenerator 3 och kopplades in på aktra huvudtavlan. Order gavs att släppa 

ankar, men det gick ej. Kort därefter gick Atlantic Companion på grund. 

Orsak: Dieselmatarpumpen kunde inte leverera bränsle till så många dieselgeneratorer 

samtidigt. Servopumpen till ankarspelet försörjdes av den förliga delen av huvudtavlan. 

Således var den ej kopplad till dieselgenerator 3 som försörjde den aktra delen eftersom 

huvudtavlan delades vid blackouten. För att koppla samman huvudtavlan behövde 

sektionsbrytaren kopplas in. Eftersom det inte fanns någon manuell återställning av 

sektionsbrytaren krävdes det att den förliga delen var spänningssatt för att koppla samman 

tavlorna. Besättningen försökte starta en dieselgenerator som var kopplad till den förliga 

tavlan, men det misslyckades ett flertal gånger, eftersom regulatorläget hade påverkats av 

det tidigare låga bränsletrycket. Efter en stund återgick regulatorerna till normalt läge, 

därmed kunde dieselgeneratorn startas och den förliga delen av huvudtavlan kunde 

spänningssättas, därefter kunde ankaret släppas. 

Övrigt: Bränslepumpen som försåg dieselgeneratorerna med diesel hade en specificerad 

kapacitet betydligt högre än vad den i verkligheten kunde leverera.  

 

Nya utsläppskrav resulterade i nya rutiner ombord på fartyget, vilket innebar att 

dieselgeneratorerna skulle köras på diesel istället för tjockolja. Vid införandet av de nya 

rutinerna hade bränslesystemet för dieselgeneratorerna enligt specifikationerna tillräcklig 

kapacitet. Det utfördes även ett test av systemets kapacitet innan rutinerna infördes, men testet 

utfördes inte under full belastning, vilket rimligtvis borde gjorts. I själva verket hade 

bränslepumpen i systemet en betydligt lägre kapacitet än specifikationen, vilket resulterade i 

en blackout. Varför systemet inte hade den kapacitet som var specificerat är inte säkerställt, 

men en trolig orsak är att pumpen eller delar av pumpen bytts ut mot en med lägre kapacitet. 

Enligt den tekniska chefen skall pumpen ha varit densamma som specificerats i 

dokumentationen. Därmed kan det vara möjligt att pumpen eller dess delar av misstag 

felaktigt bytts ut under fartygets långa livslängd. 
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Gällande återställandet av sektionsbrytaren anses det vara en brist i konstruktionen. Att denna 

brist inte upptäckts före olyckan beror troligtvis på att brytaren under normal drift är sluten. 

Varför denna brist i konstruktionen inte upptäcktes vid provkörning och klassning av fartyget 

framgår ej (Sjöfartsverkets rapportserie 2007b). 

Typ av fel: Tekniskt fel eftersom fartyget hade brister i uppbyggnaden av elsystemet och 

bränslepumpens kapacitet. 

6.2 Azamara Quest 
Tillbudsförlopp: Maskinpersonalen upptäckte ett läckage på röret för bränsleretur från en 

dieselgenerator. För att montera bort röret behövdes även de isolerande plåtarna (hotboxen) 

monteras bort. Röret testades till 10 bar, men inget läckage upptäcktes. Under 

återmonteringen rådfrågade reperatören en maskinist om röret skulle återmonteras utan 

packning, med tanke på att det även satt o-ringar. Reperatören, blev instruerad av 

maskinisten att återmontera röret som det var tidigare, därefter startades dieselgeneratorn 

från kontrollrummet.  

Vid provkörning upptäcktes ett läckage ifrån returröret, varvid stoppsignal skickades från 

kontrollrummet. Under stoppförloppet blev det ett stort läckage och finfördelat bränsle 

sprutade ut i maskinrummet på grund av att de isolerande plåtarna (hotboxen) inte blivit 

återmonterade. Bränslet träffade det varma avgasröret och självantände. Sprinklersystemet 

aktiverades manuellt och ventilationen samt bränsletillförseln stängdes med 

snabbstängningsventilerna. På grund av detta fick fartyget blackout. Nödgeneratorn startade 

automatiskt, branden släcktes och fartyget gick till kaj för reperationer. 

Orsak: Återmonteringen av bränsleröret utfördes ej enligt manualen vilket resulterade i 

bränsleläckaget, branden och blackouten.  

 

Vid återmonteringen av bränsleröret skedde flera misstag. Enligt haverirapporten påstod 

reparatören att han hade monterat en ny o-ring, men under deras undersökning visade det sig 

att den troligtvis var använd tidigare. Det framgick även att en packning som inte borde 

installerats återinstallerades därför att den satt där tidigare. Packningen var dessutom i dåligt 

skick. Trots dessa brister var det främst handhavandet vid monteringen som orsakade 

läckaget. Under monteringen klämdes o-ringen och skadades så att den inte höll tätt.  

Utöver dessa brister kunde branden förhindrats om provkörningen utförts annorlunda. En 

provkörning utan återmontering av dieselgeneratorns isolerande plåtar är ibland nödvändigt 

för att verifiera att systemet inte läcker. I haverirapporten framgår det att denna provkörning 

skedde från kontrollrummet och när läckan upptäcktes gick maskinisten från kontrollrummet 

för att inspektera istället för att direkt stoppa dieselgeneratorn (Marine Safety Investigation 

Unit 2013).   
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Typ av fel: Flera operativa fel eftersom röret var felaktigt återmonterat och provkörningen 

borde genomförts annorlunda. 

6.3 Balkan 
Tillbudsförlopp: Fartyget låg till kaj och en besättningsmedlem var ensam i 

maskinrummet när det gick ett larm på lågt bränsletryck på dieselgeneratorn, kort därefter 

fick fartyget blackout. Efter blackouten startade nödgeneratorn automatiskt. 

Besättningsmedlemen gick till generatorrummet för att undersöka orsaken och upptäckte att 

det var rökfyllt och aktiverade därmed brandlarmet manuellt. Brandbekämpning startade 

och maskinchefen stängde av pannan, ventilationen och bränslepumpar med 

snabbstängningsventilerna. Branden släcktes och fartyget kunde senare lämna kaj för egen 

maskin och med två fungerande dieselgeneratorer. 

Orsak: En armerad gummislang sprack och läckte ut bränsle som träffade turbinfundament 

varvid det självantände. Gummislangen var ansluten till en manometer för bränsletryck på 

dieselgeneratorns mätartavla. 

 

Slangen som brast var dold bakom en plåt på mätartavlan, således var det inget som 

inspekterades vid de dagliga övervakningsrundorna i maskinrummet. När slangen brast sjönk 

bränsletrycket till dieselgeneratorn varvid den stannade och orsakade en blackout. Slangen var 

inte omnämnd i underhållsprogrammet, samtidigt fanns det inga instruktioner från 

maskintillverkaren att slangen skall kontrolleras eller bytas med något specificerat intervall. 

Slangen fanns även inte med i tillverkarens reservdelkatalog. Således finns det inget som 

pekar på bristande underhåll eller rutiner rörande slangen.  

Vad som gjorde att oljeläckaget resulterade i en brand var det varma turbinfundamentet. 

Fundamentet var inte tillräckligt isolerat för att uppfylla SOLAS kraven. Enligt 

haverirapportens tester var turbinfundamentet över 220°C när dieselgeneratorn var i drift och 

därmed bristande isolering källan till varför den läckande oljan kunde självantända. Det 

framgår inte varför fundamentet saknade isoleringen eller hur länge det varit oskyddat 

(Marine Safety Investigation Unit 2012b). 

Typ av fel: Tekniskt fel därför att slangen brast. Varför den heta ytan inte var isolerad går 

inte säkert att härleda till operativt fel eller organisationsfel. 
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6.4 Baltic Bright 
Tillbudsförlopp: Klockan 04.20 fick fartyget en blackout. Nödgeneratorn startade inte 

automatiskt. Efter en stund skickades vakthavande matros ned för att manuellt starta 

nödgeneratorn assisterad av en styrman. Samtidigt som nödgeneratorn startas, lyckas den 

tekniska chefen fasa in dieselgenerator 1 och 2 på nätet. 

Orsak: Ett defekt batteri hindrade nödgeneratorn att starta på automatik. Orsaken till 

blackout var problem med dieselgenerator 3. Enligt haverirapporten ökade dieselgenerator 

3 okontrollerat sitt varvtal och fick dieselgenerator 1 och 2 att göra detsamma, varvid alla 

tre samtidigt kopplades ut från huvudtavlan. Orsaken till varför dieselgenerator 3 ökat sitt 

varvtal förblir okänd.  

Övrigt: Vid provkörning av nödgeneratorn enligt vecko-rutin kontrollerades inte syrahalten 

i startbatterierna. Vid avgång var besättningen medveten om att dieselgenerator 3 orsakat en 

blackout under hamnoperationen, därför beordrade den tekniska chefen att alla tre 

dieselgeneratorerna skulle vara i drift under sjöresan.  

 

För att säkra strömförsörjningen ombord gav den tekniska chefen order om att köra med tre 

dieselgeneratorer på nätet under sjöresan, med tanke på vad som senare hände var det ett 

felaktigt beslut. Valet den tekniska chefen gjorde är svårt att ifrågasätta, eftersom det inte var 

känt varför dieselgenerator 3 orsakade den tidigare blackouten.  

Tiden som nödgeneratorn varit ur funktion på grund av ett defekt batteri framgår inte. Dock 

provkördes nödgeneratorn enligt rutiner en gång i veckan med samtliga uppstartsmetoder. 

Således bör felet med batteriet vara relativt nytt. Att syrahalten inte kontrollerades var en brist 

i rutinerna. Dessa rutiner ändrades efter incidenten och syrahalten kontrollerades därefter 

regelbundet (Sjöfartsverkets rapportserie 2007c). 

Typ av fel: Flera tekniska fel eftersom generator 3 öka sitt varvtal okontrollerat och defekta 

batterier till nödgeneratorn. Organisationsfel på grund av att syrahalten inte kontrollerades 

rutinmässigt. 

 

6.5 B Oceania 
Tillbudsförlopp: Det gick ett larm för låg frekvens på elnätet. Direkt efter kom ett larm 

som indikerade lågt smörjoljetryck på huvudmaskin. Huvudmaskinens varvtal sjönk och 

sedan fick fartyget en blackout. Nödgeneratorn startade, rodret fungerade, men 

framdrivningsmaskineriet hade stannat. Fem minuter efter det första larmet, kolliderade B 

Oceania med ett annat fartyg. Strax innan kollisonen fick maskinpersonalen igång en 

dieselgenerator och spänningssatte huvudtavlan. Detta var möjligt efter att bränslet till 

dieselgeneratorn skiftats från tjockolja till diesel. 40 minuter efter kollisonen sjönk B 

Oceania. 

Orsak: Anledningen till blackout förblir oklar. Det framgår inte i haverirapporten varför 

fartyget fick blackout, det enda som omnämns är ett lågt smörjoljetryck på huvudmaskin 

och kort där efter får fartyget blackout.  
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Att huvudmaskinens varvtal sjönk påverkade inte strömförsörjningen, eftersom det var två 

dieselgeneratorer som spänningssatte huvudtavlan. Dieselgeneratorerna försågs med bränsle 

från samma tjockoljetank som huvudmaskin. Maskinpersonal tror att det kan funnits luft i 

bränsleledningen. Det är en trolig orsak, eftersom huvudmaskin och båda dieselgeneratorerna 

stannade samtidigt, dessutom gick det senare att starta dieselgeneratorerna på diesel. Därefter 

försökte maskinisten byta bränsle på en dieselgenerator, från diesel till tjockolja. Försöket 

avslutades snabbt, när maskinisten såg att tjockoljetrycket fluktuerade kraftigt. Därmed blir 

maskinpersonalens teori varför blackouten skedde den mest troliga. Anledningen till varför 

det kan förekommit luft i bränslesystemet är oklar, vid tidpunken var det monsunsäsong och 

det var stora dyningar. Om det varit låg nivå i dagtanken för tjockolja kan det kommit in luft 

den vägen på grund av sjögången och skvalpet i tanken, men det finns inget i haverirapporten 

som berör nivån i dagtanken. Det är dock brukligt att hålla en hög nivå i dagtanken, för att 

försäkra att det finns en buffert av tillgängligt bränsle (Marine Safety Investigation Unit 

2012a). 

Typ av fel: Går ej att bestämma eftersom haverirapporten inte tydligt tar upp orsaken till 

varför det var en luftinträngning i tjockoljesystemet. Detta beror troligtvis på att fartyget sjönk 

och därmed kunde inte en teknisk utredning av systemet utföras. 

 

6.6 Bohus 
Tillbudsförlopp: Vid lunchtid påbörjade Bohus en sjöresa. Ungefär 1,5 timmar efter 

avgång gick ett maskinlarm för lågt bränsletryck. Den tekniska chefen skiftar då oljefilter, 

när detta inte gett något resultat startades den andra boosterpumpen. Trots två 

boosterpumpar, förblev trycket obefintligt. 6 minuter efter maskinlarmet, stannar 

huvudmaskin och några sekunder senare stannar även dieselgenerator 1 varvid fartyget får 

blackout. 

Den tekniska chefen kontrollerar bränslenivå i dagtanken samt motionerar 

snabbstängningsventilerna för att få loss eventuella partiklar. Därefter startas 

dieselgenerator 2 och fasas in. När eltavlan är spänningssatt, startas standby-pumpen och 

därefter påbörjas försök att starta huvudmaskin, den går runt men startar inte. Efter ett 

andra försök, går Bohus på grund varvid den tekniska chefen lämnar maskinrummet för att 

tillsammans med resten av besättningen överge fartyget. 

Orsak: Det var troligen en kombination av två saker som gjorde att olyckan kunde ske. 

Den första var en kvarglömd trasa som fastnat i utloppet från dagtanken och blockerade 

bränsleflödet. Den andra var att hydraulsystemet på däck troligvis var i drift och när 

huvudmaskin stannade, startades smörjoljepumpen varvid dieselgeneratorn inte klarade av 

att försörja elnätet. 

Övrigt: Dagtanken hade rengjorts 9 dagar tidigare. Huvudmaskin och dieselgeneratorerna 

hade separata sugledningar från dagtanken. 

 



17 

 

Eftersom Bohus förliste går det inte att fastställa en definitiv orsak till blackouten. Men med 

tanke på att huvudmaskinens bränsletryck inte återställdes, trots de åtgärder som utfördes av 

den tekniska chefen gör det troligt att en kvarglömd trasa är orsaken till att huvudmaskin 

stannade. Dieselgeneratorerna var möjliga att starta upp, således kan slutsatsen dras att trasan 

inte påverkade deras drift. Det som orsakade blackouten var troligtvis överbelastning av 

dieselgeneratorn. Enligt haverirapporten var ingen i besättningen säker på om 

hydraulsystemet var i drift men om så är fallet är det förbryllande att systemet fortfarande var 

i drift 1.5 timmar efter avgång. Det är även anmärkningsvärt att besättningen inte 

uppmärksammade hur mycket dieselgeneratorn var belastad med tanke på att en mindre pump 

överbelastade systemet (Sjöfartsverkets rapportserie 2007a). 

Typ av fel: Troligvis operativa fel då det tros att en trasa glömdes kvar i tanken samt att 

hydraulsystemet var i drift.  

 

6.7 Canberra 
Tillbudsförlopp: Fyra ångdrivna generatorer i drift, två nödgeneratorer i standby. Klockan 

00.45 skiftades dagtankspar varvid trycket i pannans bränslepump klockan 01.15 började 

fluktuera. När detta skedde skiftade personalen tillbaka till det tidigare dagtanksparet. Trots 

denna åtgärd sjönk bränsletrycket till pannan, samtidigt som ångtrycket började sjunka. Två 

standby-pumpar startades och därefter skiftades även bränslepumparnas filter. Trots detta 

förblev bränsletrycket lågt. För att spara på den ånga som fanns tillgänglig, reducerades 

farten samt att icke kritiska förbrukare kopplades bort. Trots åtgärderna sjönk ångtrycket 

varvid generatorerna kopplades ut från tavlan och blackouten inträffade. 

Nödgeneratorerna startade och spänningssatte nödtavlan. Efter en halvtimme utan ordinarie 

strömförsörjning, beordrades besättningen att ankra för att ge maskinpersonalen tid att få 

upp ångtrycket och starta generatorerna. Efter ungefär två timmar var strömförsörjningen 

tillbaka och fartyget fortsatte sin resa mot Southhampton. 

Orsak: När vaktgående maskinist skiftade dagtankspar, kom det luft i systemet eftersom 

nivån i bränsletanksparet var för låg. Pannan fick inget bränsle därmed sjönk ångtrycket 

vilket resulterade i att generatorerna stannade. Vaktgående maskinist skiftade tillbaka till 

föregående dagtankspar för att försöka avhjälpa problemet utan resultat. 

Övrigt: Inför varvsbesök kom det instruktioner gällande bränslemängden i dagtankarna. 

Normalt var minsta tillåtna mängd bränsle 60 ton per dagtank. De nya instruktionerna var 

att minska mängden bränsle i samtliga dagtankar till 40 ton per dagtank. 

En givare tillhörande de bränsletankar som var inkopplade när bränsletrycket sjönk var 

defekt.  

Det var fyra dagtankar ombord, som var uppdelade i par med kommunicerande kärl. 

 

Anledningen till varför olyckan kunde inträffa var en kombination av den felvisande givaren 

för bränslemängd och instruktioner om att sänka nivån under den normala nivån.  
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Det framgår inte i haverirapporten om besättningen var medvetna om att en givare för 

mängden bränsle i en av dagtankarna visade fel. För att uppfylla de instruktioner som lämnats 

gällande mängden bunker per dagtank skiftades dagtankar för att sänka bränslemängden till 

angivna nivån. Det är möjligt att den vakthavande maskinisten antog att det var mer bränsle i 

dagtanken på grund av att han läste av den defekta givaren i god tro. Dock kan det ifrågasättas 

eftersom den ena tankens givare visade 38 ton och den andra tankens givare visade 60 ton i 

dagtanksparet. Eventuellt visste inte maskinisten att tankparen var kommunicerande kärl och 

att han då hade intensioner att sänka nivån i tanken som visade 60 ton. Att den vaktgående 

maskinisten inte begrundade mängdskillnaden i dagtanksparet innan han skiftade är 

förbryllande.  

Befälet som var ansvarig för bunker gjorde fel när han gav ordern om att sänka nivån under 

miniminivån. Om de ansvariga inte hade brutit mot de rutiner gällande minsta mängd bränsle i 

tankarna hade troligtvis skiftet av tankar inte skett och blackouten kunde undvikts (Marine 

Accident Investigation Branch 1996) 

Typ av fel: Tekniskt fel eftersom nivågivaren var defekt. Flera operativt fel därför att det 

befäl som var ansvarigt för bunker bröt mot rutinerna, dessutom gjorde det ansvariga befälet 

fel när han bytte tankar. 

6.8 Clonlee 
Tillbudsförlopp: Klockan 01.08 flyttades strömförsörjningen från axelgenerator till de två 

dieselgeneratorerna och bogpropellern kopplades in. Två minuter senare blev det blackout 

och nödgeneratorn spänningssatte nödtavlan. Därefter återstartades dieselgeneratorerna, 

men 30 sekunder senare fick fartyget blackout igen. Befälhavaren beordrade att släppa 

ankar, men det fanns inte tillräckligt med tid. Klockan 01.13 gick fartyget på grund. 

Därefter startades dieselgeneratorerna, men 30 sekunder efter det fick fartyget blackout 

ännu en gång. 

Klockan 01.16 stoppades nödgeneratorn manuellt följt av försök att starta 

dieselgeneratorerna och huvudmaskinen. Klockan 02.00 gick huvudmaskinen samt 

dieselgeneratorerna normalt. Strax efter att bogpropellern kopplats in, fick fartyget blackout 

igen. Klockan 02.20 fungerade elproduktionen, bogpropeller och framdriften och manöver 

gavs till bryggan. 10 minuter senare gav befälhavaren order om att stoppa maskin. Dagen 

därpå drogs fartyget loss från grund med hjälp av tidvattnet och bogserbåt. 

Orsak: Troligtvis orsakades blackouten av något tekniskt fel i systemet. Ett flertal 

elektriska brytare och reläer misstänks som potentiella felkällor.  

 

Oavsett exakt vilken teknisk detalj som orsakade blackouten fanns det ett flertal brister 

ombord på fartyget. Enligt haverirapporten är den exakta orsaken till olycksförloppet svår att 
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bestämma, då det fanns brister i maskinövervakningen, larmhistoriken samt att felet inte 

kunde upprepas vid haveriundersökningen.  

Maskinpersonalen hade de behörigheter och de certifikat som fordrades, dock var deras 

systemkännedom enligt haverirapporten bristfällig gällande systemen för strömförsörjning 

ombord. Det saknades även dokumentation ombord på fartyget om elsystemet samt att 

manualer för vissa kritiska system var på tyska och ej översatta till fartygets arbetsspråk. Utan 

korrekt dokumentation är det svårt oavsett kompetens att införskaffa den systemkännedom 

som krävs för att säkert handha driften.  

Det fanns även brister i service och underhåll av systemen ombord, då personalen inte följde 

de instruktioner som fanns ombord i enlighet med ISM-koden, ett exempel som nämns i 

haverirapporten är att skrivaren för larmhistorik inte varit i funktion de senaste 18 månaderna 

(Marine Accident Investigation Branch 2012). 

Typ av fel: Tekniskt fel, då det troligtvis var en elektrisk brytare eller ett relä som havererade. 

Operativt fel på grund av bristande underhåll och kommunikationen mellan befälen. 

Organisationsfel eftersom det var brister i dokumentationen.  

6.9 Irving Forest 
Tillbudsförlopp: På morgonen pumpade överstyrman ballast till en akterlig ballasttank. 

Efter att ha gjort så upptäcker överstyrman att nivån har stigit i ballasttank 2 Sb, 

Överstyrman tömde då tanken, men nivån steg senare under dagen och då pumpades vatten 

ut igen klockan 12.45. På kvällen blev det dåligt väder med vindar upp till 41 m/s och med 

höga vågor. Fartyget hade ingen nämnvärd slagsida fram till klockan 22.00, därefter 

började den öka. Klockan 23.00 var det problem i maskinrummet på grund av den ökande 

slagsidan och fartygets stampande i den kraftiga sjön. På grund av att bränslepumpen 

tappade sugförmågan, skiftades bränsletank från styrbordstank till babordstank. Flottörerna 

för cylindersmörjning började fastna och fick manövreras manuellt resten av natten. 

Klockan 23.30 hade fartyget 20 graders slagsida med 50-70 ton vattnet i ballasttank 2 Sb. 

Från klockan 01.30 förblev befälhavaren i lastkontrollrummet upptagen med att pumpa ut 

vatten från ballast tank 2 Sb och nu även ballast tank 4 Sb. Efter att ballasttankarna blev 

tömda, ökade nivån igen, främst i 2 Sb. Klockan 07.10 tappade fartyget en container och 

befälhavaren beslutade att vända upp fartyget mot vinden. Detta resulterade till att 

strömförsörjningen inte längre kunde levereras från axelgeneratorn. Därmed startades 

styrbords dieselgenerator och babords dieselgenerator ställdes i stand-by. 

Ungefär klockan 08.25 stannade styrbords dieselgenerator och babords dieselgenerator 

lyckades inte starta, därmed blev det blackout. Nödgenerator startade inte för den var satt i 

manuell. Det var inte heller möjligt att starta nödgenerator manuellt för att batterierna var 

slut. När dieselgeneratorn stannade, stannade även huvudmaskin. Nu gick det inte längre att 

pumpa ballast. Klockan 12.00 ansåg befälhavaren att fartyget inte skulle klarade en natt till 

och skickade därmed ut ett nödanrop. Klockan 13.00 fick maskinisterna igång en 

dieselgenerator och startade huvudmaskin. Befälhavaren beslutade att invänta ett 

närliggande fartyg, när fartyget anlänt äntrade besättning en livflotte, eftersom livbåtarna 

inte kunde sjösättas. Tre personer spolades överbord, men kunde senare räddas. Fartyget 

sjönk men ingen omkom. 

Orsak: Läckage i ballastsystemet. Brytarfel på nödgenerator och defekt batteriladdare. 
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Fartyget ansågs enligt haveriutredarna vara välskött och välunderhållet. Däremot framgår det 

att det fanns kända brister i ballastsystemet. Det omnämns inte vad dessa brister var eller 

varför dessa brister inte åtgärdats. 

I och med att fartyget fick blackout gick det inte längre att pumpa ut det inströmmande 

ballastvattnet. Om fartygets nödgenerator hade fungerat, kunde möjligvis arbetet med att 

driftsätta dieselgeneratorerna och huvudmaskin gått snabbare och pumpandet av ballast hade 

kunnat fortskrida. Detta hade gett fartyget en större chans att rida ut det dåliga vädret.  

Varför dieselgeneratorn stannade framgår inte i haverirapporten, inte heller framgår det varför 

den dieselgeneratorn som stod i standby inte startade. Ett par timmar senare lyckades 

maskinpersonalen återställa strömförsörjningen på fartyget med en nödlösning på 

bränslesystemet till en dieselgenerator. Därmed går det att anta att problem med 

bränslesystemet var orsaken till att dieselgeneratorn som försåg fartyget med strömförsörjning 

tidigare hade stannat och att dieselgeneratorn som var i standby inte hade startat. 

Maskinbesättningen hade även stora problem med huvudmaskin när den var i drift, på grund 

av det dåliga vädret och slagsidan. Maskinbesättningen lyckades till slut återstarta en 

dieselgenerator och huvudmaskinen med det var för sent, eftersom befälhavaren kort därefter 

valde att överge fartyget. 

Dessutom omnämns det inte om nödgeneratorn hade flera uppstartsalternativ. Det skall finnas 

minst två olika sätt att starta en nödgenerator enlig SOLAS. Därmed bör det funnits möjlighet 

att starta dieselgeneratorn, men i haverirapporten nämns endast att dieselgeneratorn hade 

urladdade startbatterier samt en defekt batteriladdare och kunde därmed inte startas. Fartyget 

var byggt innan detta krav började gälla, men när kravet kom i bruk gällde det nybyggda 

fartyg och existerande fartyg. Därmed bör fartyget ha modifierats för att uppfylla kravet, dock 

framgår det inte i rapporten om nödgeneratorn hade flera uppstartsmetoder. 

Eftersom fartyget opererade med ett ballast system som hade brister, går det att ifrågasätta om 

fartyget verkligen var välskött och välunderhållet. Det gäller även den defekta brytaren till 

nödgenerator och den defekta batteriladdaren (Marine Accident Investigation Branch. 1992). 

Typ av fel: Flera tekniska fel eftersom ballastsystemet inte var funktionellt och det fanns en 

defekt batteriladdare.  



21 

 

 

6.10 Lady Luck 
Tillbudsförlopp: Lady Luck lämnade kaj vid lunchtid, 45 minuter senare gick flera larm på 

larmpanelen på fartygets flybridge, bland annat länslarm och larm på huvudmaskin. 

Fartyget tappade 220V försörjningen, men direkt efter startade nödgeneratorn och försörjde 

nödnätet med 24V. Befälhavaren instruerade maskinisten att inspektera maskinrummet. 

Luckan till maskinrummet gick inte att öppna, eftersom elmotorn till öppningsmekanismen 

var spänningslös. Därmed tog sig maskinisten till maskinrummet genom en vattentät dörr. 

Maskinrummet såg normalt ut och då beslöt maskinisten sig för att ta sig till det aktra 

stuvutrymmet. Maskinisten började öppna den vattentäta dörren, men direkt började det 

forsa ut vatten från andra sidan. Maskinisten stängde då dörren och informerade 

befälhavaren. Därefter blev maskinisten beordrad att ta bort säkringen till länspumpen, för 

att undvika ett oljeutsläpp. 

Rök eller ånga kom från spygatterna på däck och därmed togs rökdykarutrustning samt 

brandsläckare fram, i förebyggande syfte. Nödgeneratorn stängdes av för att minska 

riskerna för elchock. Befälhavaren ändrade kurs mot skeppsvarvet. När fartyget anlände 

lämnade passagerarna fartyget och sling lades under fartyget. Vatten pumpades ut och 

därefter lyftes fartyget iland.  

Orsak: En rörkoppling till sjövattenkylningen av klimatanläggningen började läcka.  

 

Läckan ombord på fartyget uppstod på grund av galvaniska strömmar i ett rör. Det berörda 

röret var tillverkat i gjutjärn med ett tunt lager zink som agerade offeranod. Röret var en del i 

klimatanläggningens kylsystem. Klimatanläggningen ingick inte i fartygets underhållssystem. 

Därmed utbytes delar eller reparerades endast klimatanläggningens vid haveri. Besättningen 

hade tidigare inte haft några problem med klimatanläggningen, vilket resulterande i att 

besättningen inte kände till konditionen på röret. Därmed tilläts röret korrodera sönder tills det 

började läcka. När läckan uppstod vattenfylldes utrymmet och dieselgeneratorerna kom i 

kontakt med vattnet och stannade därmed är troligtvis den rök som steg upp ur spygatterna 

ånga från de varma delarna på dieselgeneratorerna (Marine Safety Investigation Unit 2012d). 

Typ av fel: Tekniskt fel därför att rörkopplingen brast. Organisationsfel på grund av brister i 

underhållssystemet. 
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6.11 Maersk Master 
Tillbudsförlopp: Maskinlarmet gick och maskinchefen tog sig till maskinrummet för att 

undersökte orsaken till larmet. Väl i maskinrummet upptäcktes rök och lågor komma under 

turbinen på en av huvudmaskinerna. Maskinchefen informerade då överstyrman och 

försökte sedan släcka elden med hjälp av en portabel brandsläckare, men misslyckades. 

Brandlarmet gick, maskinchefen försökte starta sprinklersystemet som var installerat i 

maskinrummet på dess kontrollpanel, men misslyckades. Därför öppnade maskinchefen by-

pass ventilen i vinschgaraget och sprinklersystemet började släcka. Därefter stängdes 

bränsletillförseln och ventilationen med snabbstängningsventilerna, därmed fick fartyget 

blackout.  

Det gjordes sedan förberedelser för att utlösa det installerade CO2 -systemet. CO2 utlöstes 

och en läcka upptäcktes, men blev snabbt åtgärdad av maskinchefen. Fartyget hade 

fortfarande total blackout eftersom nödgenerator hade startat, men inte fasats in. När 

orsaken till detta undersöktes, upptäcktes det även att ingen kylfläkt till nödgenerator gick. 

Två små fläktar kunde provisoriskt köras genom att kontinuerligt trycka på startknappen. 

Den stora fläkten lyckades besättningen starta genom att förbikoppla dess startknapp. Trots 

dessa åtgärder gick det inte att fasa in nödgeneratorn. Därefter bogserades fartyget till kaj 

och där bekräftades branden släckt. 

Orsak: En rörkoppling till differentialtrycksmanometer hade börjat läcka på duplexfiltret 

för diesel till huvudmaskin 1. Diesel sprutade därmed från kopplingen och självantände på 

de varma ytorna i omgivningen. 

 

Sprinklersystemet aktiverades inte automatiskt, eftersom detektorerna var felplacerade. Varför 

det inte gick att starta sprinklersystemet på panelen lyckas inte haveriutredningen fastställa. 

Maskinchefen hade memorerat att det gick att aktivera sprinklersystemet i maskinrummet 

genom att öppna en by-pass ventil i vinschgaraget. Problemen med sprinklersystemet 

orsakade förseningar i släckningsarbetet 

Varför nödgeneratorn inte fasades in på elnätet kan bero på att elkablarna till nödgeneratorn 

blev skadade under branden, detta resulterade i att fartyget fick en bestående total blackout. 

Läckaget på differentialtrycksmanometern var det troligvis inget besättningen kunnat förutse. 

En trolig orsak till branden kan vara att varma ytor i maskinrummet inte var korrekt isolerade, 

vilket så fall orsakade en självantändning av bränslet (Danish Maritime Authority 2008).  

Typ av fel: Tekniskt fel eftersom rörkopplingen brast. Varför den heta ytan inte var isolerad 

går inte säkert att härleda till operativt fel eller organisationsfel.  
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6.12 Moondance 
Tillbudsförlopp: Vid avgång var huvudtavlan spänningssatt av två dieselgeneratorer och 

axelgeneratorn var kopplad till bogpropellern. Strax efter avgång gick ett larm för hög 

kylvattentemperatur på en dieselgenerator. Maskinisten gick ut för att undersöka 

dieselgeneratorns status och upptäckte att kylvattenröret var mycket varmt. Därefter gick ett 

flertal larm på dieselgeneratorerna, bland annat larm för hög kylvattentemperatur på den 

andra dieselgeneratorn. Maskinisten startade om sjövattenpumpen, men strax därefter blev 

det blackout. Nödgeneratorn startade inte automatiskt. 

När övrig maskinbesättning anlände till kontrollrummet började maskinisterna diskutera 

problemet på polska, utan att involvera maskinchefen. Strax därefter går en av 

maskinisterna ut till dieselgeneratorerna för att undersöka vad som är fel. På vägen stoppar 

maskinisten huvudmaskinerna genom att strypa bränslet på regulatorerna. Samtidigt trycker 

maskinchefen in nödstoppen för huvudmaskinerna inne i kontrollrummet. 

Efter försök att starta upp dieselgeneratorerna, gick en maskinist till nödgeneratorn och 

startade den manuellt. Därefter började besättningen kyla dieselgeneratorerna från en 

brandpost i maskinrummet. Väl nedkylda kunde dieselgeneratorerna startas och Moondance 

fick igång sin strömförsörjning. 

Orsak: Orsaken till blackouten var hög kylvattentemperatur på dieselgeneratorerna. 

Nödgeneratorn var inte i sitt automatiska läge på grund av ett ännu inte utfört 

reparationsarbete.  

Övrigt: En defekt varistor på axelgenerator 2 var defekt. 

 

På grund av olika mycket kylbehov är kylvattensystemet generellt olika konfigurerat under 

sjöresa jämfört med när fartyget ligger till kaj. Troligvis har den ansvariga maskinisten glömt 

att öppna en sektionsventil när kylsystemet förbereddes för sjöresa.  

En bidragande faktor som fördröjde återställningen av strömförsörjning var kommunikationen 

mellan maskinbefälen. Att maskinisterna talade på polska under olycksförloppet kan bero på 

den stressade situationen, mycket troligt är att problemet med blackouten kunde avhjälpts 

snabbare ifall alla maskinbefäl samtalade på samma språk. Ett tecken på att arbetet gick 

långsamt är att det tog 15 minuter innan initiativet togs att starta nödgeneratorn. Under dessa 

15 minuter var ficklampor de enda ljuskällorna som fanns tillgängliga. Nödgeneratorn stod i 

manuellt läge eftersom den tidigare intermittent startat och stoppad utan känd orsak. Hur 

länge den varit i manuellt läge framgår inte i haverirapporten. 

Dessutom upptäcktes under haveriutredningen flera brister i SMS manualen, exempelvis 

fanns inga instruktioner gällande bemanning på bryggan eller i maskinrumet vid ankomst och 

avgång. Det fanns vidare inga instruktioner för användandet och översynen av checklistor 

(Marine Accident Investigation Branch 2009). 

Typ av fel: Operativt fel därför att en ventil inte öppnades och eftersom problemen med 

nödgeneratorn inte hade åtgärdats. Organisationsfel på grund av brister i SMS-manualen. 
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6.13 Ocean Ranger 
Tillbudsförlopp: Huvudmaskinens turbin surgade, därför begavs sig en maskinist till 

kontrollrummet och sänkte varvtalet på huvudmaskin. Trots det längre varvtalet fortsatte 

turbinen att surga. Den ansvariga maskinisten såg en rök och gnistor komma från turbinen, 

ett par sekunder senare stannade huvudmaskinen, med ljudet av en explosion.  

Ventilationen och bränsletillförseln stängdes med snabbstängningsventilerna och därefter 

fick fartyget blackout, troligvis startade nödgeneratorn, men det är ej nämnt i 

haverirapporten. Det installerade skumsläckningssystemet i maskinrummet aktiverades och 

besättningen väntade ungefär en timme innan någon inspektion genomfördes. Branden var 

släckt och därefter startades en dieselgenerator för att få spänning på huvudnätet. 

Orsak: Beläggningar i spolluftsbältet  

 

Besättningen påstod att spolluftsbältet varit rengjort två veckor innan olyckan, men vid 

haveriundersökningens inspektion, var det cirka 10 centimeter kolavlagringar i spolluftsbältet. 

Vilket tyder på att rengöringsintervallet av spolluftsbältet inte hade följts. Det framgår även 

att två bränsleventiler var defekta, men det hade inte upptäckts av maskinbesättningen 

(Marine Safety Investigation Unit 2012c).   

Typ av fel: Operativt fel eftersom det tydligt framgår att rengöringsarbetet inte hade utförts. 

 

6.14 Planet V 

Tillbudsförlopp: Vid avgång beslutades att Planet V skulle köra om den långsammare 

bogserbåten MTS Vantage som bogserade en ponton. Efter hamninloppet passerats 

påbörjades omköringen. Under omkörningen fick Planet V plötsligt ett huvudmaskinfel och 

kort därefter fick fartyget blackout, eftersom axelgeneratorn producerade all ström ombord. 

Under blackouten fick Planet V babords roderutslag, vilket fick fartyget att gira och komma 

i direkt kollisionskurs med MTS Vantage. För att undvika kollision beslutade befälhavaren 

att nödankra. När ankaret släpptes hade fartyget 7.5 knops fart. Den höga farten resulterade 

i att ankarkättingen brast. Den löst flygande änden av ankarkättingen träffade en 

besättningsmedlem och därefter kolliderade fartygen. 

Orsak: Fel på huvudmaskinens varvtalsregulator.  

 

Exakt varför varvtalsregulatorn havererade framgår inte i haverirapporten, men efter olyckan 

byttes den ut och skickades på analys varvid tillverkarna bekräftade att den var defekt. När 

fartyget lämnade hamnen kopplades axelgeneratorn in och de två dieselgeneratorerna 

stängdes av. Detta därför att axelgeneratorn kunde försörja alla kylcontainrar ombord, vilket 

två dieselgeneratorerna inte kunde. 

Enligt haverirapporten stod det i fartygets SMS-manual att fartyget fick framföras i grunda 

och kustnära områden med en generator inkopplad, dock stod det även i manualen att vid 
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dessa förhållanden var det ett gott sjömanskap att ha två generatorer parallellt i drift. Således 

fanns det dubbla budskap i SMS-manualen vilket är en brist.  

Trots att det var ett tekniskt fel som utlöste blackouten kunde den troligtvis undviks om de två 

andra dieselgeneratorerna var i drift. Varför de ansvariga befälen valde att följa den mindre 

säkra instruktionen i SMS-manualen och stänga av dieselgeneratorerna framgår inte, men en 

trolig orsak är att det var ett normalt förfarande för att spara bunker och reservdelar (Dutch 

safety board 2013). 

Typ av fel: Tekniskt fel på huvudmaskinens regulator. Organisationsfel eftersom det var 

dubbla budskap i en instruktion i SMS-manualen. 

 

6.15 Pride of Le Havre 
Tillbudsförlopp: Efter avgång informerade ett däcksbefäl att en fläkt i lastutrymmet inte 

fungerade. Vid undersökningen av fläktens brytarskåp i kontrollrummet hämtade 

elektrikern en multimeter som fanns i kontrollrummet och bad en maskinist om hjälp.  

Maskinistens uppgift var att hålla och avläsa multimetern medan elektrikern skulle utföra 

mätningen samtidigt som däcksbefälet tittade på. Plötsligt ljuder kraftig smäll, en ljusbåge 

uppstår och det blir blackout. Elektrikern, maskinisten och däcksbefälet blir tillfälligt 

blinda, när de återfår synen ser de att det ryker våldsamt från brytarskåpet, att deras kläder 

brinner och att deras händer och att deras ansikten är svårt brännskadade.  

Vid blackouten förlorade bryggan roderindikeringen, men kunde fortfarande manövrera och 

huvudmaskinerna var fortfarande i drift. Nödgeneratorn startade och spänningssatte 

nödtavlan. En brandgrupp och sjukvårdsteamet skickas till kontrollrummet. Sju minuter 

senare återfås roderindikeringen och branden i kontrollrummet släcks med en 

kolsyresläckare. 

Orsak: Multimetern som användes var en modell som inte var godkänd.  

 

I haverirapporten framgår det att rederiet försett fartyget med multimetrar som var godkända 

och avsedda för att mäta den 660V spänning som var i fläktens brytarskåp, men dessa 

multimetrar låg i verkstaden. Den multimeter elektrikern använde vid mätningen var en äldre 

modell som funnits kvar ombord fartyget trots att den inte var godkänd av rederiet eller 

avsedd för att mäta 660V.  

Det framgår även att färgen på mätproberna till instrumentet var svarta istället för en svart och 

en röd som är branschpraxis, detta ökade risken för misstag. En möjlig anledning till valet av 

multimeter var att den var närmre tillhands då den låg i kontrollrummet. Under mätningen var 

även skyddsplåtar i anslutning till säkringarna bortplockade, troligtvis för att lättare komma åt 

under mätningen. Någon gång under arbetet kortsluter elektrikern faserna varvid den 

resulterande ljusbågen startar en mindre brand. Enligt haverirapporten var kablarna till 
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mätinstrumentet trasslade och istället för att koppla en kabel till varje fas med instrumentet i 

mellan tog elektrikern båda ändarna av samma mätkabel och kortslöt systemet (Marine 

Accident Investigation Branch u.å). 

Typ av fel: Operativt fel, eftersom mätningen utfördes felaktigt och med fel instrument. 

 

6.16 Queen Mary 2 
Tillbudsförlopp: Två timmar innan ankomst till Barcelona ljuder en kraftig smäll, därefter 

får fartyget blackout. Nödgeneratorn startar och spänningssätter fartygets nödtavla. 

Sprinklersystemet aktiverades i två rum där brytarskåp och harmoniseringsfilter var 

installerade. Branden bekräftades släckt av de två rökdykarna som hade värmekameror.  

Orsak: Olyckan skedde troligen på grund av överspänning på fartygsnätet vilket förstörde 

kondensatorerna När deras kapsling sprack sprayades olja ut och skapade en ljusbåge i 

elskåpet, vilket ledde till explosionen, branden och blackouten. 

 

Systemet som skall övervaka kondensatorernas kondition hade varit ur funktion under en 

längre tid. Anledningen var en defekt transformator, varför detta inte upptäckts var troligvis 

för att det inte fanns rutiner för att testa funktionen av övervakningssystemet. Dessutom fanns 

inga indikationer på att systemet inte fungerande, därmed var troligvis besättningen inte 

medvetna om att system inte var i drift.  

Mätutrustning för att mäta harmonisk distorsion fanns ombord, denna utrustning används för 

att mäta störningar på elnätet, exempelvis överspänning. Besättningen visste inte om det fanns 

sådan mätutrustning ombord och det fanns inga rutiner för mätning i underhållsprogrammet.  

Kondensatorer är känsliga för överspänning. Under första året i drift hade Queen Mary 2 

problem med överspänning på elnätet ombord, med fall där spänningen var upp till 22 % 

högre än tillåtet. Den troligaste orsaken till haveriet var att överspänningen på fartygets elnät 

förkortat livslängden på kondensatorerna. Hade övervakningssystemet för kondensatorernas 

driftskondition fungerat kunde möjligvis kondensatorernas förslitning upptäckts i tid (Marine 

Accident Investigation Branch 2011). 

Typ av fel: Tekniskt fel därför att övervakningen för kondensatorerna var defekt. 

Organisationsfel eftersom det var brister i underhållssystemet. 
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7 Diskussion  

7.1 Resultatdiskussion 

 
Syfte med detta examensarbete har varit att undersöka i vilken utsträckning haverirapporter 

från europeiska flaggstater kan användas som underlag vid jämförande och förebyggande 

studier av orsaker till blackout ombord på fartyg. Detta för att undersöka återkommande 

brister, på fartyg eller i arbetet ombord som orsakar blackout. Vidare var målet att se om det 

gick att kategorisera orsakerna i tekniska fel, operativa fel respektive organisationsfel. 

Datainsamlingen utföll i 16st relevanta rapporter från Danmark, Malta, Nederländerna, 

Storbritannien och Sverige, resultatet från datainsamlingen finns i sin helhet i bilaga A.   

Studien av haverirapporterna visar att det finns indikationer på återkommande fel och brister. 

Dock var det svårt att kategorisera olyckorna, eftersom det vid genomförandet tydligt 

framkom att det inte alltid går att peka ut en enskild typ av fel som huvudorsak. Detta beror 

främst på två anledningar. Den första är att det i ungefär hälften av fallen var flera typer av fel 

som tillsammans orsakade olyckan. Den andra är brister i en del av haverirapporterna, som 

gör att det i en del fall inte går att med säkerhet bestämma vad som orsakade olyckan. 

I tio fall var ett eller flera tekniska fel en del av händelseförloppet. I fyra fall fanns det även en 

koppling mellan tekniskt fel och organisationsfel (se indikerade feltyper i Tabell 2och 3). Det 

framkom att brister i dokumentationen gällande service, underhåll och rutiner resulterat i att 

det tekniska felet inträffade. Ett exempel är i fallet Lady Luck, där klimatanläggningen 

ombord inte ingick i underhållsystemet. Detta resulterade i att en av anläggningens 

rörkopplingar började läcka och orsakade en blackout på grund av vatteninträngning.  Ett 

annat exempel är Planet V där en brist i SMS-manualen resulterade i att fartyget framfördes 

med låg redundans på strömförsörjningen vilket resulterade i en blackout i ett vältrafikerat 

område. 

I ett flertal fall framgår det att brister i underhåll bidragit till att blackouten kunde ske. Varför 

underhållet inte utförts korrekt framgår sällan i haverirapporterna. En möjlig orsak kan vara 

brister i kompetens och utbildning. En besättning som inte är införstådd i alla system kanske 

prioriterar att underhålla de system ombord som är bekanta och därmed försummar de övriga. 

En annan möjlig orsak kan vara att besättningen ombord inte fick de reservdelar och verktyg 

som krävdes för att utföra arbetet från rederiet. I vissa fall kan det eventuellt röra sig om 

bekvämlighet eller en ovilja att utföra tunga och smutsiga arbeten. Ett exempel är fallet Ocean 
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Ranger där en spolluftsbrand orsakade blackout. I haverirapporten påstår besättningen att 

spolluftsbältet rengjorts enligt servicemanualen, men när haveriutredarna inspekterade 

spolluftsbältet fann de tio cm tjocka avlagringar. Ett annat fall är Moondance, där 

nödgeneratorn en okänd tid stått i manuellt läge på grund av problem som ej åtgärdats av 

besättningen.  

 

Typ av fel Antal 

Operationellt fel 7 

Tekniskt fel 10 

Organisationsfel 6 

Framgår ej 1 

Tabell 2 visar fördelningen av fel i de studerade haverirapporterna. 

 

Operativt fel och tekniskt fel 1 

Operativt fel och organisationsfel 1 

Organisationsfel och tekniskt fel 4 

Operativt fel, organisationsfel och tekniskt fel 1 

Tabell 3 visar i hur många av de studerade fallen flera typer av orsaker kunde fastställas. 

 

Det är anmärkningsvärt hur ofta nödgeneratorn inte fungerade tillfredsställande. I fyra fall 

fasade nödgeneratorn inte in sig på nödtavlan automatiskt. I två av dessa fall var automatiken 

avstängd. Det är förvånande att detta skett, då systemet är hårt reglerat gällande krav på 

kontroll av funktion från SOLAS. Det inte troligt att ansvariga befäl ombord saknar erfarenhet 

av att arbeta med nödgeneratorer och dess system, eftersom det finns ombord på alla fartyg 

och är ett relativt enkelt system.  

Vad som bör poängteras är att studien inriktades mot fall där blackouten resulterade i en 

haverirapport. Det är långt ifrån alla blackouter som resulterar i en olycka. Däremot visar 
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studien att det sällan är extraordinära händelser som orsakat blackout, det är istället ofta 

generella misstag vid fel tillfälle som resulterar i blackout.  

I de fall där blackouten skedde på grund av aktivering av snabbstängningsventilerna, bör det 

belysas att det är ett normalt förfarande vid brand. Dock går det inte att bortse från det faktum 

att i dessa fall var blackouterna ett resultat av haverier som föranledde branden.  

7.2 Haverirapporterna 
Som tidigare nämnts var syftet att undersöka möjligheten att göra jämförande och 

förebyggande studier med haverirapporter från Europa som underlag. Under utförandet av 

studien blev det uppenbart att av alla undersökta flaggstater i Europa inte publicerar sina 

databaser med haverirapporter på internet. I bilaga A framgår det att ungefär hälften av 

flaggstaterna publicerar sina databaser på internet. Av dessa var inte alla hemsidor på 

engelska och av de hemsidor som var på engelska var inte alltid alla haverirapporter 

publicerade på engelska. I dagsläget finns det inga krav i Casualty Investigation Code att 

haverirapporter skall publiceras på engelska eller att de skall publiceras på internet. Det finns 

endast riktlinjer från IMO på vad en haverirapport skall innehålla. Eftersom 

haverirapporternas mål är att upplysa branschen om de olyckor och misstag som begåtts vore 

ett krav på att alla haverirapporter även skall publiceras på engelska önskvärt. Engelska är det 

språk som används ombord fartyg med internationella besättningar och skulle därför ge en 

större del av branschen möjlighet att ta lärdom av det som skett.  

 Databaserna har vidare ingen avancerad sökfunktion utan sökningen sker endast på 

haverirapportens titel. Titeln består ofta av fartygsnamn, fartygstyp, händelseår och generell 

beskrivning av olyckan, till exempel grundstötning, maskinhaveri, personskada. Detta 

försvårar för den som söker upplysning om påföljderna av dåligt underhåll, bristfällig 

kommunikation, alkoholförtäring, blackout och så vidare. Därmed hade en sökmotor med 

möjlighet att söka i rapporternas text varit bra, alternativt att ett antal nyckelord inkluderas i 

haverirapportens titel. 

Vad som även skulle öka tillgängligheten är en internationell databas som styrs av IMO, där 

alla medlemar i IMO rapporterar in haverirapporterna enligt en harmoniserad mall.  

Gällande innehållet i de rapporter som idag är publicerade så finns det brister som gör att de i 

vissa fall inte är forskningsbara. Haveriutredarna undersöker inte i flera led bakåt, exempel på 

detta är två snarlika fall där heta ytor inte var korrekt isolerade, vilket sedan resulterade i att 

bränslet vid läckage självantände. Haveriutredarna konstaterar endast att ytorna inte var 
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korrekt isolerade, men undersöker inte varför de inte var korrekt isolerade. Ett annat exempel 

är varför Atlantic Companions bränslepump inte hade korrekt kapacitet, haveriutredarna pekar 

endast på möjliga orsaker, utan att grundligt undersöka bränslepumpen. 

Som tidigare nämnts är målet med haveriutredningarna att undersöka hur olyckan kunde ske, 

utan att peka ut eller döma individer. För att uppnå detta mål utelämnas ofta motivet till varför 

en individ gjorde fel och ibland exakt vem som gjorde fel. I haverirapporterna framgår dock 

ofta besättningsmedlemmarnas titlar och därmed är det möjligt att söka upp vem personen är 

med hjälp av datum, fartygsnamn och besättningslist, således är anonymiteten bristande. 

Däremot är det inte nödvändigt att peka ut någon vid en undersökning om varför heta ytor inte 

blev isolerade. Haveriutredarna hade kunnat dra slutsatsen att det var brister i rutinerna för 

kontroll av heta ytor eller att det var ett designfel från tillverkaren och så vidare.  

I de fall där fartyg förlist eller personer närvarande avlidit blir rapporterna till stor del 

spekulation. I dessa fall är haverirutredarna noga med att påvisa när det rör sig om spekulativa 

slutsatser. I dessa fall går det därmed inte alltid att komma fram till någon definitiv orsak. 

7.3 Fortsatt forskning 
Ett förslag på framtida forskning är att utföra en studie av blackout i andra databaser. En 

möjlig källa skulle vara ett eller flera rederiers interna rapportering av tillbud och avvikelser 

där incidenter som inte blev så allvarliga som i denna studie undersöks. 

Ett annat förslag är att undersöka hur varje flaggstat tillämpar Casualty Investigation Code 

och se på möjliga brister och fördelar mellan de olika tillämpningarna.  

Ett tredje förslag är att undersöka förutsättningarna för en internationell databas för 

publicering av haverirapporter.  
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Bilaga A 

 

Land 

Databas 

tillgänglig på 

Internet 

Haverirapporter på 

Engelska eller 

svenska 

Relevanta 

haverirapporter 
Länk 

Belgien X - - 
http://mobilit.belgium.be/fr/ 

Bulgarien X X - 

http://www.mtitc.government.b

g/page.php?category=440&id=3

397&page=3 

Cypern - - - http://www.shipping.gov.cy  

Danmark X X 1 
http://www.dmaib.com/Sider/Ca

sualtyReports.aspx 

Estland X X - 
http://www.vta.ee/atp/index.php

?id=15656 

Finland X X - 

http://www.turvallisuustutkinta.f

i/en/Etusivu/Tutkintaselostukset

/Vesiliikenne/Vesiliikenne2006  

Frankrike X X - 

http://www.beamer-

france.org/publications-enquete-

en.html  

Grekland - - - - 

Irland X X - http://www.mcib.ie/reports/ 

Island X - - http://rnsa.is/ 

Isle man X X - 
http://www.gov.im/ded/shipregi

stry/formsdocs/reports/ 

Italien X - - 
http://www.mit.gov.it/mit/site.p

hp 

Kroatien X - - http://www.mmtpr.hr/ 

Lettland X X - 
http://www.taiib.gov.lv/generic/

show/59 

Litauen - - - http://www.sumin.lt/ 

Luxenburg - - - 
http://www.mt.public.lu/transpo

rts/AET/ 

Malta X X 5 

http://mti.gov.mt/en/Pages/MSI

U/Safety-Investigations-

2012.aspx 

     



 

Land 

Databas 

tillgänglig på 

Internet 

Haverirapporter på 

Engelska eller 

svenska 

Relevanta 

haverirapporter 
Länk 

Nederlände

rna 
X X 1 

http://www.ilent.nl/english/merc

hant_shipping/publications/repo

rts_accident_investigation/  

 

http://www.onderzoeksraad.nl/e

n 

Norge X X - 
http://www.aibn.no/Sjofart/Rap

porter?page=2 

Polen - - - http://www.transport.gov.pl/ 

Portugal X X - 
http://www.gpiam.mamaot.gov.

pt/  

Rumänien - - - 
http://www.mt.ro/engleza/index

_eng.html 

Slovakien - - - 
http://www.telecom.gov.sk/inde

x/index.php?lang=en 

Slovenien X X - http://www.up.gov.si/en/ 

Spanien X - - 

http://www.fomento.gob.es/MF

OM/LANG_CASTELLANO/O

RGANOS_COLEGIADOS/CIA

IM/ 

Storbritann

ien 
X X 6 

http://www.maib.gov.uk  

Sverige X X 3 

http://www.transportstyrelsen.se

/sv/Sjofart/Olyckor-och-

tillbud/Haverirapporter/Publicer

ade-haverirapporter/  

Tjeckien - - - - 

Tyskland X X - 

http://www.bsu-

bund.de/EN/publications/Investi

gation%20Reports/investigation

_report_node.html 

Ungern - - - 
http://www.kbsz.hu 

 

Österrike - - - 
http://www.bmvit.gv.at/en/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


