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Abstrakt  

Denna studie genomfördes i syfte att kartlägga och analysera mönster mellan olyckor som 

involverar svenska lotsbåtar. Studien utfördes som en kvantitativ litteraturstudie med 

kompletterande textanalys. Samtliga rapporter från lotsbåtsolyckor från de senaste 14 åren 

begärdes ut från Transportstyrelsen. Dessa kategoriserades efter de vanligaste olyckstyperna 

och analyserades därefter. Resultatet visade att flest olyckor sker i samband med transporten 

från kaj till fartyget som ska lotsas och vice versa, medan haverier och grundstötning är de 

vanligaste incidenterna. Personskador sker näst intill uteslutande vid bordningsmomentet men 

är förhållandevis få. Det kunde fastslås att ”Human Error” är den vanligaste angivna orsaken i 

olycksrapporterna till att olyckor sker. Ett förslag till ökad säkerhet är fortsatt utbildning av 

”Maritime Resource Management” för en större medvetenhet om risken för olyckor, 

framförallt i samband med dåligt väder. Vidare finns tekniska problem med spruckna 

bränsleledningar och heta avgasrör, vilket möjligtvis kan lösas med dubbelmantlade 

bränsleledningar.  
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Abstract  

This study was conducted in order to identify and analyze patterns between accidents involving 

Swedish pilot boats. The study was conducted as a quantitative literature review with 

additional textual analysis. All reports regarding pilot boat accidents from the last 14 years 

were requested from the Swedish Transport Agency. These were categorized by the most 

common types of accident and subsequently analyzed. The results showed that most accidents 

occur during transportation from quay to the ship requesting pilotage and vice versa, while 

break downs and groundings are the most common incidents. Personal injuries occur almost 

exclusively during boarding but are relatively few in number. It was concluded that "Human 

Error" is the most common reason given in the accident reports. A proposal for increased 

safety is continued training of "Maritime Resource Management" for a greater awareness of 

the risk of accidents, especially during bad weather. Furthermore, there are technical problems 

with cracked fuel lines and hot exhaust pipes, which can possibly be solved with double-walled 

fuel lines. 
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Definitioner  

Bordningsmomentet Moment när lotsbåten ligger vid fartygssidan där lotsen ska 

embarkera eller debarkera. 

 

Brand  Bränder, explosioner och rökutveckling. 

 

Grundstötning Skrovkontakt med havsbotten eller torrsättning på land. 

 

Haveri Haveri på maskin, läckage eller annan utrustning ombord som 

havererat. 

  

Human Error ”Human Errors are understood to be mistakes made in the 

undertaking of a task while simultaneously trying to avoid making 

mistakes.” (Schager 2008, s. 39). Alltså ett misstag som sker när 

avsikten är att undvika att göra misstag.  

 

Kollision Kollision med annat fartyg, flytande föremål, kaj eller dylikt. 

 

Lotsbåt Lotsbåtarna i denna studie är ungefär 12,9 – 19,11 m långa, 3,6 – 

6m breda, har ett djupgående på 0,7 – 3 m, en motoreffekt mellan 

235 kW – 1653 kW och ett brutto mellan 20 – 50. 

 

MRM Syftet med en MRM-kurs (Maritime Resource Management) är att 

utveckla sjömäns kunskaper och färdigheter och inkluderar ämnen 

som ledarskap och mänskliga faktorer (Swedish Club 2012). 

  

Personskada Skada på person och ”Man Överbord”-fall där fysisk skada ej skett. 

 

Transportmomentet  Moment efter att lotsbåten lämnar kaj till att den återkommer, 

bordningsmomentet exkluderat.
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Introduktion 

Lotsning är en viktig del av handelssjöfarten, eftersom denna möjliggör det för stora fartyg att 

anlöpa svenska hamnar. Lotsar arbetar i alla väder enligt Bach
1
 och huruvida en lotsning 

genomförs avgörs ofta beroende på hamnens kriterier för väder, sikt och sjö. Att lotsarna inte 

har egna restriktioner eller gränser gör att det finns risk att de beger sig ut i hårt väder, därtill 

ska lotsen borda fartyget, oftast genom att klättra upp för en lotslejdare. Detta arbetsmoment 

innebär en stor risk för personskada i form av till exempel att falla i vattnet eller klämmas 

mellan fartygen. När detta arbetsmoment kombineras med hårt väder blir risken för incidenter 

ännu större, samtidigt ska inte faran för grundstötning eller kollision under transport 

underskattas.  

 

Flertalet hamnar i Sverige har lotsplikt, vilket leder till att det sker många resor till och från 

lotsplatser varje år. Även om dessa resor äger rum på kända vatten för båtsmännen, så sker 

dessa inomskärs med närhet till grynnor och skär. Utredaren Andersson (2012) hos 

Transportstyrelsen genomförde en sammanställande studie av kollision och grundstötningar 

under fem års period. Slutsatsen som drogs var att den mänskliga faktorn var en bidragande 

orsak till olyckorna. Att utreda incidenter som sker och fastställa mönster är viktigt för att öka 

framtida säkerhet (Grech, Horberry & Koester 2008). Sker ingen utredning så finns risken att 

dessa olyckor sker igen i framtiden. Anderssons studie (2012) innefattar dock inte bränder, 

personskador eller haverier och det går att ifrågasätta om de bakomliggande orsakerna förbli 

oförändrade om dessa kategorier inkluderas. Denna studie ska inkludera dessa kategorier och 

kommer bygga på ett större underlag av rapporter.  

 

 

 

 

1
Andreas Bach Affärsområdeschef för Transport- och Farledsservice Sjöfartsverket, 

telefonsamtal den 19 december 2013 
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Bakgrund 

Lotsningsverksamhet 

Syftet med lotsning är att bidra med en säkrare sjöfart och förhindra miljöskador 

(Bjelfvenstam, Nilsson & Andersson 2007). Det som lotsen bidrar med är en god 

lokalkännedom med avseende på farleden till hamnen.  Detta inkluderar kännedom om grund, 

strömmar, fyrljus och lämpliga angöringsmetoder samt bogserassistans. Lotsen behöver 

nödvändigtvis inte ha större kunskaper om navigation än befälen ombord på det lotsade 

fartyget men agerar som en rådgivande navigatör och ansvarar för lotsningen. I slutänden är 

det alltid befälhavaren som har sista ordet. Lotsen sköter oftast inte bara navigeringen utan 

också kommunikation med land och andra fartyg. 

 

Sjöfartsverket är den statliga huvudmannen för lotsningsverksamheten i Sverige, de har 

ensamrätt på att bedriva lotsningen (Bjelfvenstam, Nilsson & Andersson 2007). Lotsning är 

tillgängligt dygnet runt 365 dagar om året utan väderrestriktioner. Det som krävs för att få 

lotsning är att skicka en lotsbeställning minst fem timmar innan ankomst (Sjöfartverket 2014). 

 

När ett fartyg ska anlöpa en hamn med lotsplikt så åker lotsbåten som bemannas med två 

båtsmän ut till bordningsplatsen. Här ska lotsen borda och detta görs oftast genom att det 

lotsade fartyget går upp mot vinden och skapar lä på den sida bordningen ska ske på. Fartyget 

håller en ganska låg fart, ca 6-8 knop. Lotsbåten kör upp längsmed fartygssidan där vanligtvis 

en lotslejdare riggas, alternativt kan en lotsport eller hiss användas. En lotslejdare kan liknas 

vid en repstege som hängs på utsidan av fartyget och en lotsport är en vattentät lucka som kan 

öppnas nära vattenlinjen där lotsen kan embarkera. När fribordet överstiger nio meter ska en 

kombinationslejdare riggas. Denna består av en lotslejdare och en höj- och sänkbar landgång 

(fallrep). När lotsen väl är ombord återgår lotsbåten till lotsstationen eller följer efter det 

lotspliktiga fartyget för att senare hämta lotsen. Enligt Sjöfartsverket sker det ungefär 35000 

lotsningar per år som utförs av ungefär 210 lotsar och lika många båtsmän (Sjöfartverket 

2014). 
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Transportstyrelsen föreskriver i vilken omfattning det är tvingande att anlita lots. 

Föreskrifterna gäller oavsett vilka säkerhetsförhållanden som råder (Transportstyrelsen 2012). 

Transportstyrelsen kan dela ut lotsdispenser till ett fartygs befälhavare eller lotsstyrman.  

Svårigheter vid lotsning 

Lotsbåtar är operativa i alla sorters väder året runt. Detta medför att de är ute i hårt väder och 

detta försvårar det kritiska moment när lotsen ska borda, oftast genom att klättra upp för en 

lotslejdare. Detta arbetsmoment innebär en risk för personskada i form av till exempel att falla 

i vattnet eller klämmas mellan fartygen. När detta arbetsmoment kombineras med hårt väder 

blir risken för incidenter ännu större, eftersom manövreringen av lotsbåten försvåras. 

Samtidigt ska inte faran för grundstötning eller kollision under transport underskattas. 

Lotsarna har enligt Bach
1
 för nuvarande inga begränsningar för väder-, sikt- eller 

sjöförhållanden som anses för farliga för att utföra lotsning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Andreas Bach Affärsområdeschef för Transport- och Farledsservice Sjöfartsverket, 

telefonsamtal den 19 december 2013 
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Syfte 

Studiens syfte är att kartlägga och analysera de olyckor där svenska lotsbåtar varit involverade 

mellan åren 2000 och 2013. De olyckor som kommer att inkluderas är kollisioner, 

grundstötningar, bränder, personskador och haverier från Transportstyrelsens 

SjöOlycksSystem. 

 

o Vilka olyckor har förekommit? 

 

o Vilka är de bidragande faktorerna till olyckorna? 

 

o Vilka åtgärder kan genomföras för att minska antalet olyckor? 
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Tidigare studier 

 

Transportstyrelsen genomförde en sammanställande studie av kollision och grundstötningar 

mellan 2007-2011 (Andersson 2012). Studien tyder på att många kollisioner och grundstötningar 

orsakas av ”Human Error” (Andersson 2012). Schager (2008) har definierat ”Human Error” som 

misstag som sker när en uppgift utförs, samtidigt som man försöker undvika att göra misstag. 

Rekommendationen som gavs i Anderssons studie var att instruktioner om uppgiftsfördelning 

ska utformas till besättningen ombord. Vidare studier har genomförts där fokus lagts på defekter 

vid enbart bordningsmomentet, där resultatet tyder på att majoriteten av fel utgörs av bristande 

säkerhetsutrustning och lotslejdare (IMPA 2007)(IMPA 2010).  

En representant för sjöfartsverkets lotssektion genomförde internt en sammanfattning av alla 

lotsbåtsolyckor som skett mellan 2000-2010 i form av en Powerpoint. Rapporterna från detta 

underlag kommer utgöra en del av grunden till denna studie. Sammanfattningen har inte 

utförts i form av en rapport med syftesformulering, metod eller textanalys och är inte heller 

publicerad. Därtill har inte alla bidragande faktorer till olyckorna tagits hänsyn till. 

Sammanfattningen presenterades i form av en Powerpoint presentation under en Maritime 

Resource Management (MRM) kurs. Sammanfattningen tyder på att de flesta olyckorna sker 

under transport och inte under bordningsmomentet. 
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Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvantitativ ansatts med kompletterande 

textanalys. Enligt Forsberg och Wengström (2008) kan en kvantitativ undersökning vara 

beskrivande, förutsägande och förklarande. Detta var lämpligt eftersom syftet är att kartlägga 

och analysera mönster mellan olyckorna för att förklara orsakerna till att de sker.  

 

Studien genomfördes i samarbete med Sjöfartsverket. En representant från Sjöfartsverket 

genomförde en intern sammanfattning av alla lotsbåtsolyckor mellan åren 2000 till 2010. 

Olycksrapporterna från denna interna sammanfattning utgör en del av grunden i denna studie. 

Lotsbåtsolyckor mellan åren 2010-2013 begärdes ut och dessa inkluderades i studien för att få 

ett bredare underlag. År 2010 begärdes ut igen som ett stickprov för att bekräfta om antalet 

olyckor stämde överens med underlaget som tidigare ingått i den interna sammanfattningen – 

dessa stämde överens. Studien baserades på olycksrapporter mellan åren 2000 till 2013 för att 

få ett stort och aktuellt underlag på totalt 60 olycksrapporter. 

 

Urvalet av lotsbåtsolyckor avgränsades till kollision, grundstötning, brand, personskada och 

haveri. Att dessa valdes beror på att efter en snabb sammanfattning av olycksrapporterna så 

föll de vanligaste lotsbåtsolyckorna under dessa kategorier. Denna studie har gått in djupt och 

analyserat varje kategori och dragit paralleller mellan dem.  

 

Olyckor har delats upp i initial- och konsekvenshändelse. Med initialhändelse avses den 

olycka som först inträffar, och således den primära olyckan. Om denna olycka leder till en 

annan olycka så är denna sistnämnda en konsekvenshändelse. Till exempel om ett fartyg 

grundstöter och en person skadar sig så är grundstötningen initialhändelsen och personskadan 

konsekvenshändelsen.  Denna uppdelning gjordes för enklare kunna se en helhet av det totala 

antalet olyckor.  

 

Sex olycksrapporter har exkluderats från studien. I ett av fallen hade lotsbåtens propeller 

fastnat i en fånglina från en bogserbåt, ett annat fall har rubricerats som ett tillbud, i det tredje 

fallet agerade lotsbåten som en bogserbåt och skadades i samband med detta och de övriga tre 
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var inte lotsbåtar (bogserbåt och båtsmansbåt). Inga av dessa sex fall faller inom vår 

avgränsning. 

 

En mall utformades så att den väsentliga informationen från varje olycksrapport skulle 

presenteras tydligt och konsekvent, dessa återfinns som bilagor till denna rapport. Dessa 

bilagor sorterades efter kategori med hjälp av dataprogrammet Mendeley. Detta program är 

lämpligt att använda för att kategorisera och sortera olika dokument på ett enkelt sätt. 

Olycksrapporterna analyserades och det kvantitativa resultatet presenterades i form av figurer 

och tabeller. Dessa figurer och tabeller tillsammans med händelsebeskrivningen för varje 

olycksfall ligger till grund för den kompletterande textanalysen.  

 

Utöver att analysera varje olyckskategori har studien inkluderat en analys av ”Human Error” 

och förhållandet mellan olyckor vid olika arbetsmoment. Detta eftersom att ”Human Error” är 

den enskilt största orsaken till olyckor. 

 

Olycksrapporterna är inte en offentlig handling och Transportstyrelsen tillämpar 

tillsynssekretess enligt 30 kap. 23 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), och ger 

inte ut uppgifter ur olycksregistret om exempelvis fartygsnamn eller annat som kan vara till 

skada för enskild. Denna studie har gjorts i samarbete med Sjöfartsverket som är ägare till 

rapporterna och har tillgång till olycksrapporterna. Information om enskilda personer och 

fartygsnamn kommer inte att framgå i denna studie.  I bilagorna har fartygsnamnen ersatts 

med X och Y.  
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Analys och Resultat 

Resultatet från analysen av olycksrapporterna kommer nedan presenteras i form av figurer 

och tabeller, som kommer ligga till grund för den kompletterande textanalysen. Tabellerna för 

varje olyckskategori är en förenklad sammanställning av alla olycksrapporter som finns som 

bilagor i denna studie. Syftet med tabellerna är att ge läsaren en förenklad överblick av 

bilagorna för att underlätta läsandet. För en djupare förståelse för den kompletterande 

textanalysen bör bilagorna läsas parallellt efterhand som de hänvisas till i texten. Figurerna 

och tabellerna är namngivna enligt följande system:  

 

Kollision (A) 

Grundstötning (B) 

Personskador (C) 

Haveri med brand (D) 

Haveri utan brand (E) 

 

Olycksfördelning 

I figur 1(1) presenteras fördelningen av de olyckskategorier som transportstyrelsen angett i 

sina olycksrapporter. I kategorin ”maskinhaveri” har även ett läckage inkluderats eftersom det 

föranletts av en ekolodsgivare som lossnat från sin infästning varpå sjövatten trängde in. 

  

Figur 1(1) visar fördelningen mellan olyckskategorierna de senaste 14 åren enligt hur olyckan har kategoriserats i olycksrapporten.  
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Figuren tyder på att grundstötning är den mest förekommande olyckan medan personskador är 

den minst förekommande. Figuren är dock missvisande eftersom den enbart tagit hänsyn till 

initial men inte konsekvenshändelser.  

Nästa figur 1(2,1) bygger på tidigare figur 1(1). I studiens syfte avgränsades olyckskategorier 

till grundstötning, kollision, personskador, haveri och brand. Vid en analys av 

olycksrapporterna konstaterades att samtliga bränder som uppkommit var en 

konsekvenshändelse av ett tekniskt fel i maskinrummet. Eftersom initialhändelsen utgörs av 

ett haveri av något slag ändrades ”brand” kategorin till ”haveri med brand”, alla haverier utan 

bränder namngavs således till ”haveri utan brand”. En personskada tillkommer även eftersom 

den skett som en konsekvenshändelse efter en grundstötning. Även ett ”haveri utan brand” 

tillkommer eftersom en grundstötning orsakats av ett tekniskt fel. 

 

 

Figur 1(2,1) visar fördelningen mellan olyckskategorier de senaste 14 åren där både initialolycka och konsekvensolycka inkluderats. Alla 

olycksrapporter som kategoriserats som ”Brand” har föranletts av ett maskin eller tekniskt haveri, därav namnges dessa som ”haveri med 

brand”. 

 

Det är den här figuren och dess kategorier som har använts som utgångspunkt i denna studie. 

Den är mer sanningsenlig och inkluderar alla olyckor som skett. 

 

Det går att förenkla Figur 1(2,1) vidare, vilket presenteras i figur 1(2,2) där ”haveri med 

brand” och ”haveri utan brand” slagits samman till en kategori ”haveri”. Denna figur visar på 

att haveri är den mest förkommande kategorin vilket motsäger figur 1(1), där grundstötning 

var vanligast. 
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Figur 1(2,2) visar olyckskategorierna där totalt antal olyckor redovisas i varje kategori. I kategorin haveri inkluderas alla haverier med eller 

utan brand. 

 

Jämförs dessa tre figurer (1(1), 1(2,1) & 1(2,2)) ses problematiken med att enbart ta hänsyn 

till olycksrubriceringen i olycksrapporterna; det ger en missvisande bild av verkligheten. Det 

är viktigt att inte stirra sig blind på bara antalet olyckor som skett i varje kategori utan att även 

beakta konsekvenserna av respektive olycka. Ett haveri leder oftast enbart till materiella 

skador som lätt kan repareras. Personskador däremot kan vara desto allvarligare eftersom det 

kan leda till allvarliga skador som både kan vara psykiska och fysiska.  

Vind 

 
Det finns inte något direkt samband mellan olyckor och en viss vindkategori vilket figur 2(1) 

tyder på. Det går att se en liten tendens till att flest olyckor sker vid god- hård bris men det 

kan lika gärna vara slumpen. En förklaring kan vara att i genomsnitt kan dessa vindkategorier 

vara representerade under fler dagar per år än de andra kategorierna och således sker fler 

olyckor i dessa kategorier. 

 

 

 

Figur 2(1) visar fördelningen av totala antalet olyckor i följande vindkategorier.  

Lugnt – lätt bris 0,0-3,3 m/s 

God - frisk bris 3,4-7,9 m/s  
 

Styv - hård bris 8-13,8 m/s 

Styv - hård kuling 13,9-20,7 m/s  
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Detta är dock spekulativt och inga slutsatser bör dras baserat på detta. En slutsats kan vara att 

vädret inte har någon inverkat på olycksutfallet, eftersom spridningen är så stor. Det är dock 

viktigt att ta hänsyn till att vissa olyckor påverkas mer av väderförhållanden än andra. 

Grundstötning torde påverkas mer av väderförhållanden än till exempel haveri eftersom detta 

direkt påverkar navigationen. Mörkertalet är sex av de totala 54 olyckorna (11%) varav fyra 

av dessa sex varit haverier. Det är troligt att denna uppgift har utelämnats i dessa rapporter 

eftersom det inte ansågs ha varit en bidragande orsak.  

 

I figur 2(2) presenterar vindförhållanden vid de olyckor där väder/vind/sjö har angetts som en 

bidragande orsak till olyckan. Det framgår tydligt att de olyckor som orsakats av väder sker 

samtliga vid styvbris eller hårdare vindar. Detta resultat är rimligt och förväntat. Efter en 

sammanställning av olycksrapporterna framgår det att kollision, grundstötning och 

personskada är de kategorier där väder/vind/sjö varit en orsak. 

 

 

Figur 2(2) visar vindförhållanden vid de olyckor som skett när väder/vind/sjö varit en huvud eller bidragande orsak till olyckan. 

Lugnt – lätt bris 0,0-3,3 m/s 

God - frisk bris 3,4-7,9 m/s  
 

Styv - hård bris 8-13,8 m/s 

Styv - hård kuling 13,9-20,7 m/s  
 

 

Haveri med eller utan brand tycks inte påverkas av dessa yttre faktorer. Det ska även noteras 

att fler olyckor har skett i dessa väderförhållanden där vädret inte har fastställts som en orsak 

till olyckan. Jämförs figur 2(1) och 2(2) framgår det att i styv – hård kuling har det skett totalt 

tolv olyckor varav bara fem varit en bidragande orsak till olyckan. Därmed ska man inte dra 

slutsatsen att hårt väder alltid leder till olyckor. Vidare kan noteras att de olyckor som sker i 

dåligt väder inte alltid orsakats av just vädret.  
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Våghöjd  

 

Paralleller kan dras mellan analysen av vind och våghöjd, inga tydliga trender går att utläsa 

och spridningen mellan vindkategorier och våghöjder är bred. Vad gäller våghöjden är 

mörkertalet 14 av de totala 54 olyckorna (26%), vilket är mer än vindfigurerna.  

 

Figur 3(1) visar fördelningen av det totala antalet olyckor uppdelade i kategorier för hur hög våghöjden uppskattningsvis var vid 

olyckstillfället. 

 

Att mörkertalet är stort kan tänkas bero på att i flera fall har inte våghöjden varit av betydelse 

för olycksorsaken och därmed helt enkelt utelämnats. Detta resonemang bekräftas i till 

exempel tabellerna för ”Grundstötning” och ”Haveri med brand”, i majoriteten av olyckorna 

där våghöjden ej uppgetts har våghöjden sannolikt inte varit en bidragande orsak. Att det är så 

många olyckor som skett vid en våghöjd av noll meter kan bero på att många olyckor sker i 

kustnäravatten, i kombination med svag vind eller is. Det är också möjligt att författarna till 

olycksrapporterna som uppgett noll meter i våghöjd i själva fallet förenklat sanningen och 

avrundat nedåt vid små våghöjder. 

 

Vid en första anblick av figur 3(2) kan det tyckas märkligt att två olyckor förorsakats av 

väder/vind/sjö trots noll meters våghöjd. Detta har dock sin förklaring av att i det ena fallet 

var vind och is orsaken till olyckan och det andra fallet skedde i ett hamnområde. Bortser man 

från dessa olyckor så visar figuren att alla olyckor som sker på grund av väder/vind/sjö sker 

vid en våghöjd över 1,25 meter. Precis som i jämförelsen av vindfigurerna (2(1) & 2(2)) ska 

man vara medveten om att olyckor som sker i vädersituation med vågor över 1,25 meter inte 

alltid orsakats av vågorna. 
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Figur 3(2) visar våghöjden vid de olyckor som skett när väder/vind/sjö varit en huvud eller bidragande orsak till olyckan. 

Transport/bordning 

 
Figur 4(1) visar att de flesta olyckor sker i samband med transport och inte bordning. 

Sannolikheten för att en olycka ska ske är dock olika beroende på arbetsmomentet och 

olyckskategori. Exempelvis är det inte troligt att en lotsbåt med litet djupgående grundstöter i 

samband med en bordning av ett fartyg med betydligt större djupgående. 

 

Figur 4(1) visar fördelningen av det totala antalet olyckor med avseende i vilket skede olyckan skett. Vid bordningsmoment eller transport. 

 

Om man helt bortser från grundstötningsolyckorna och inkluderar de olyckskategorier som 

rimligtvis kan ske vid båda arbetsmomenten ser förhållandet annorlunda ut. Kollision, haveri 

med och utan brand och personskador kan både ske vid transport och bordning. Här ges en 

jämnare fördelning av olyckorna (bordning 43 % och transport 57%) vilket torde vara en mer 

korrekt bild. 

 

Vid en uppdelning av arbetsmomenten baserat på de fem olyckskategorier ges en bild hur 

dessa är fördelade (figur 4(2)). Som nämnts tidigare är grundstötning inte intressant eftersom 

det är osannolikt att det kan ske vid bordning. 
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Figur 4(2) visar fördelningen av olyckskategorierna där både initial- och konsekvensolycka har inkluderats. Olyckorna är uppdelade i vilket 

skede de inträffade, bordning eller transport. 

 

 Det kan verka märkligt att alla ”haverier med brand” har skett under transportmomentet 

medan ”haverier utan brand” har en jämn fördelning. Detta kan bero på slumpen men vid en 

jämförelse av olycksrapporterna ser man att vid bordningsmomentet är flera av haverierna 

kopplade till fel på maskindelar såsom backslag och att motorn storknar vid gaspådrag. Dessa 

fel kan ju uppkommit under transporten till bordningsmomentet men visade sig inte förrän 

man började manövrera vid bordningen. Att fler slumpmässiga olyckor kan tänkas ske vid 

transportmomentet torde kunna förklaras med att bordningsmomentet är oftast betydligt 

kortare än själva transporten dit. Att det inte sker några som helst olyckor vid bordning som 

kategoriserats som ”haveri med brand” kan vara en ren slump. Ett bränslerör skulle lika gärna 

kunna spricka under bordningsmomentet likaväl som under transport. Enligt figur 4(1) kan 

slutsatsen dras att det farligaste momentet är transport eftersom flest olyckor sker där, det är 

dock viktigt att poängtera det som visas i figur 4(2) - personskador sker överlägset mest vid 

bordningsmomentet.  
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Kollision  

Kollisioner fördelar sig jämnt mellan bordning-och transportmomentet. Det har inte skett 

några kollisioner med andra fartyg som varit i rörelse, förutom med de fartyg som ska bordas. 

Enda tillfället en lotsbåt kolliderat med ett annat fartyg var med en förtöjd fritidsbåt. Detta 

tyder på att bristande kunskap om sjövägsreglerna inte är en bakomliggande orsak till 

kollisioner. Det är brister i manövreringen eller otur som i många fall orsakat kollisionerna, 

framförallt vid bordningsmomentet. Nedan presenteras en förenklad tabell av 

olycksrapporterna gällande ”Kollisioner” som återfinns i bilagorna. För en djupare förståelse 

hänvisas de aktuella bilagorna i textanalysen och bör då läsas parallellt. 

 

Fall Händelsebeskrivning 
”Human 

Error" 

Kollision 

med 

stock 

Väder

/vind/

sjö 

Dålig 

sikt 

Saknar 

Utkik 
Våghöjd Vind Farvatten 

Sikt 

Nm 

A.1 
Kolliderat med fritidsbåt  

i hamnområde 
X   X     0 

Styv 

bris 
Hamnområde >5 

A.2 
Kollision vid bordning 

X   X     2,5 
Hård 

bris 
Öppen sjö >5 

A.3 
Kollision vid bordning 

X   X     4,5 
Hård 

kuling 
Öppen sjö >5 

A.4 
Kollision vid bordning 

X   X   Ja 1,25 
Hård 

kuling 

Inre 

kustfarvatten 
>5 

A.5 
Kollision vid bordning 

X       Ja 1,25 
Styv 

bris 

Inre 

kustfarvatten 
- 

A.6 
Kollision vid bordning 

X     X   1,25 
Hård 

bris 

Öppet 

kustfarvatten 
<0,25 

A.7 
Kollision vid bordning 

X         - 
 Frisk 

bris 

Öppet 

kustfarvatten 
>5 

A.8 
Kollision med lysboj 

X       - 0 
 Lätt 

bris 

Öppet 

kustfarvatten 
>5 

A.9 
Kollision med timmerstock 

  X       0 
God 

bris 
Öppen sjö >5 

A.10 
Kollision med timmerstock 

  X       0,25 
Hård 

bris 
Hamnområde >5 

A.11 

På grund av avdrift 

kolliderade 

 fartyget med hamnutloppet 

X   

    

  1,25 
Styv 

kuling 

Inre 

kustfarvatten 
>5 

Tabell 6(A) visar en sammanställning av alla kollisionsolyckor. Röda kryss innebär ”huvudsaklig orsak” och svarta kryss ”bidragande 

orsak”. Vidare innebär ett ”-” att informationen saknas i rapporten. 

 

Det är tydligt att ”Human Error” är den enskilt största orsaken till att kollisioner sker. Vid en 

närmare granskning av varje kollisionsolycka så är tre av fallen mer orsakade av ”otur” än 
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utförande fel. Två av dessa utgörs av en kollision med en flytande timmerstock (A.9 & A.10). 

Båda dessa olyckor skedde i god sikt och med utkik men olyckan inträffade i alla fall. Det är 

möjligt att det svårt att upptäcka och undvika en timmerstock även i goda förhållanden. Det 

sista av dessa tre fall orsakades kollisionen av att det bordade fartyget kraftigt lade över och 

en kollision skedde(A.3). I detta fall är det mycket svårt för lotsbåten att utföra en säker 

bordning, det bordade fartyget var utsatt far nedisning, vindstyrkan var hård kuling med en 

våghöjd på 4,5 meter. Även om olycksorsaken huvudsakligen kategoriserats som ”Human 

Error” så var kanske vädret egentligen den huvudsakliga orsaken inte bara bidragande. 

 

I tre kollisioner angavs vädret som en bidragande orsak, två vid bordning (A.2 & A.4) och en 

med en fritidsbåt i hamnområde (A.1). Det som är gemensamt för alla dessa tre är att vinden 

varit styv bris eller kraftigare och våghöjden över 1,25 m, med undantag för fall A.1 där 

våghöjden var noll meter i hamnområdet. 

 

Figur 2(A) visar att åtta av det totalt elva kollisionerna har skett vid en vindstyrka av styv bris 

eller hårdare. Fem av dessa åtta kan ha påverkats av vädret (A.1-A.4 & A.11). Vid alla fall 

utom ett (A.11) av har väder/vind/sjö angetts som en bidragande orsak. I detta undantagna fall 

kolliderade lotsbåten på grund av avdrift i styv kuling vilket torde falla inom samma 

orsakskategori. 

 

Figur 2(A) visar fördelningen av kollisionsolyckorna uppdelade i följande vindkategorier.  

Lugnt – lätt bris 0,0-3,3 m/s 

God - frisk bris 3,4-7,9 m/s  
 

Styv - hård bris 8-13,8 m/s 

Styv - hård kuling 13,9-20,7 m/s  
 

 

I figur 3(A) går det inte att avläsa någon tydlig trend. Det som kan konstateras är att flest 

olyckor sker vid en våghöjd av 1,25 meter eller högre (55%). Det ska noteras att alla 

kollisioner som skett vid bordningsmomentet har skett under dessa förhållanden (A.2-A.6), 

med ett undantag (A.7) där våghöjden var okänd. 
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Figur 3(A) visar fördelningen av kollisionsolyckorna uppdelade i kategorier för hur hög våghöjden uppskattningsvis var vid olyckstillfället. 

 

Det är rimligt att en hög våghöjd kan tänkas försvåra manövreringen intill fartyget som ska 

bordas. I ett fall skedde kollisionen i tjocka med det fartyg som skulle bordas (A.6). Det fanns 

utkik på bryggan men trots detta kolliderade fartygen. I detta fall är det möjligt att sikten inte 

varit den största bidragande orsaken utan bristfälligt framförande av lotsbåten i kombination 

med dåligt väder. Vidare är det möjligt att kollisionen kunde undvikts med en lägre fart och 

bättre koll på omgivningen, detta är dock spekulativt eftersom varken fart eller till exempel 

användandet av radar angetts i olycksrapporten. I endast två fall har det saknats utkik på 

bryggan(A.4 & A.5), det ska dock nämnas att i dessa fall har kollisionen skett vid 

bordningsmomentet och en utkik hade troligtvis inte kunnat hindra kollisionen.  
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Grundstötning 

Grundstötning är den näst vanligaste olyckskategorin. Det har totalt skett 17 grundstötningar 

de senaste 14 åren i olika situationer. Som tidigare nämnts har alla grundstötningar skett vid 

transportmomentet. Det finns ingen röd tråd som tyder på att grundstötningar sker vid vissa 

väderförhållanden eller till exempel vid avsaknad av utkik. Det som framgår är att ”Human 

Error” är den enskilt största orsaken till att grundstötningar sker. Samtliga olyckor har skett i 

kustfarvatten, vilket tycks vara rimligt eftersom sannolikheten att grundstöta i öppen sjö torde 

vara lägre. Nedan presenteras en förenklad tabell av olycksrapporterna gällande 

”Grundstötningar” som återfinns i bilagorna. För en djupare förståelse hänvisas de aktuella 

bilagorna i textanalysen och bör då läsas parallellt. 

Fall Händelsebeskrivning 
Human 

Error 

Tekniskt 

fel 

Väder

/vind/

sjö/is 

Dålig 

sikt 

Saknar 

Utkik 
Våghöjd Vind Farvatten 

Sikt 

Nm 

B.1 
Kom utanför leden 

och grundstötte 
x         - 

Styv 

kuling 

Trångt 

kustfarvatten 
>5 

B.2 
Vid tilläggningen i 

hamn grundstötte fartyget 
x       Ja 0 Lugnt Hamnområde >5 

B.3 

Styrde på en annan lotsbåts 

akterlanterna och missade en 

gir vilket ledde till en grundstötning 

x         0,5 
Hård 

bris 

Trångt 

kustfarvatten 
>5 

B.4 

Förväxlade två fyrar på grund 

 av distraherande telefonsamtal/ 

radiokommunikation 

x         - 
Styv 

bris 

Öppet 

kustfarvatten 
>5 

B.5 
Fartyget skulle gå mellan boj 

 och tremeterskurva men grundstötte 
x       Ja 0 

 Frisk 

bris 

Kanal/flod/bojad 

led 
>5 

B.6 
Grundstötte under 

sjöräddningsuppdrag 
x       - 0,5 

Styv 

bris 

Trångt 

kustfarvatten 
>5 

B.7 Kom utanför leden och grundstötte x         0 
Styv 

bris 

Trångt 

kustfarvatten 
0,5-2  

B.8 
Missbedömde avståndet till en 

ö och grundstötte 
x       - 0,25 

 Lätt 

bris 

Trångt 

kustfarvatten 
>5 

B.9 

Förväxlade två fyrar på grund av 

distraherande telefonsamtal/ 

radiokommunikation 

x         1,25 
Hård 

bris 

Inre 

Kustfarvatten 
2-5 

B.10 

Båtsmannen kollade inte på  

navigationsutrustning och en 

 boj i leden saknades och fartyget 

grundstötte 

x         0 
 Lätt 

bris 

Trångt 

kustfarvatten 
>5 

B.11 Under en gir grundstötte fartyget x     x   0 Lugnt 
Inre 

Kustfarvatten 
<0,25  

B.12 Kom utanför leden och grundstötte x     x   0 
God 

bris 

Trångt 

kustfarvatten 
<0,25  
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Fall Händelsebeskrivning 
Human 

Error 

Tekniskt 

fel 

Väder

/vind/

sjö/is 

Dålig 

sikt 

Saknar 

Utkik 
Våghöjd Vind Farvatten 

Sikt 

Nm 

B.13 
Grundstötte under 

sjöräddningsuppdrag 
x     x   0,25 

 Lätt 

bris 

Trångt 

kustfarvatten 
<0,25  

B.14 
En sjö vräkte fören åt babord och 

 fartyget grundstötte 
x   x     2,5 

Hård 

kuling 

Öppet 

kustfarvatten 
- 

B.15 
Lotsfartyget fastnade i isen och 

trycktes på grund av is och vind 
    x   - 0 

Styv 

kuling 
Inre kustfarvatten - 

B.16 

Körde med autopilot och vid gir 

överstyrde fartyget och gick på 

grund 

  x     Ja - - 
Inre 

Kustfarvatten 
>5 

B.17 Grundstötte under sjömätning  x       - 0 
 Lätt 

bris 

Kanal/flod/bojad 

led 
>5 

Tabell 6(B) visar en sammanställning av alla grundstötningsolyckor. Röda kryss innebär ”huvudsaklig orsak” och svarta kryss ”bidragande 

orsak”. Vidare innebär ett ”-” att informationen saknas i rapporten.   

 
I samtliga fall förutom två har ”Human Error” varit den huvudsakliga orsaken. Det första 

fallet orsakades av att fartyget fastnade i is och drev sedan på grund av vinden (B.15). Det kan 

ifrågasättas om inte även detta fall kan klassas som ett ”Human Error”, eftersom det borde gå 

att navigera så att lotsbåten ej fastnar i isen. Vidare har vinden inte angetts som en orsak i 

olycksrapporten, utan man nämner bara isen. Händelsebeskrivningen tyder dock på att den 

borde inkluderas som en orsak till olyckan. I det andra fallet där ”Human Error” inte angetts 

som bidragande eller huvudsaklig orsak så grundstötte lotsbåten på grund av ett tekniskt fel i 

autopiloten och framdrivningsmaskineriet (B.16). Det ska noteras att detta är den enda 

grundstötningen som skett som en konsekvensolycka. Den föregicks av ett haveri. 

 

I två fall har navigatören varit uppenbart distraherad av kommunikation och på grund av detta 

tagit fel på fyrar och grundstött (B.4 & B.9). I båda fallen fanns en utkik på bryggan, detta 

tyder på att det finns möjlighet för förbättring inom samarbetet på bryggan. Om navigatören 

haft en tydlig briefing om ruttvalet och fyrar med utkiken, är det möjligt att olyckorna kunnat 

undvikas. I båda fallen höll fartygen så pass hög fart att de torrsattes och i ett av fallen var 

sikten måttlig, vinden hård bris och fartyget framfördes i kustfarvatten (B.9). Bristande 

medvetenhet om sin omgivning går även att se i två andra fall (B.3 & B.10). I ett fall styrde 

navigatören på framförvarandes lotsbåts akterlanterna och missade när denne girade och gick 

då själv på grund (B.3). Utkik fanns på bryggan men ägnande inte tiden åt utkik. Paralleller 

kan dras till fall B.10 där navigatören var mer intresserad av fartyget som skulle bordas än 

radarn och det elektroniska sjökortet ombord. Det ska nämnas att i den trånga passagen som 
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lotsbåten befann sig i saknades en boj vilket försvårade navigeringen. Samtliga dessa fyra 

olyckor hade möjligtvis kunnat undvikas om navigatören lagt mer fokus på sin omgivning och 

framförandet av fartyget. 

 

Korrekt användande av navigationsutrustning går att diskutera i sex fall (B.1, B.5, B.7 B.8, 

B.11 & B.12). Exempelvis i fall B.5 där man planerat att gå mellan en farledsboj och 

tremeterskurvan och fick en grundkänning. Huvudorsaken har angetts som ”tillgängligt 

navigations medel användes ej” men händelse beskrivningen tyder snarare på att navigatören 

har gjort en felbedömning från navigationsutrustningen och i viss mån haft övertro till 

informationen. I flera fall har alla grundstötningar skett till följd av att de hamnat utanför 

leden utan att vara medvetna om det(B.1, B.7, B.11 & B.12). I ett fall skedde en 

missbedömning av avståndet till en ö vilket ledde till en grundstötning. Gemensamt för alla 

dessa olyckor är att om all tillgänglig navigationsutrustning använts är det troligt att dessa 

grundstötningar kunnat undvikas. 

 

I tre av de 17 grundstötningarna har lotsbåten varit engagerad i sjöräddningsuppdrag eller 

sjömätning. Sannolikt sker det betydligt fler lotsningsuppdrag med en lotsbåt än andra 

uppdrag. Det är anmärkningsvärt att tre av 17 grundstötningar skett i samband med en annan 

verksamhet än lotsning. Detta eftersom om antalet lotsningar och uppdrag av annan sort 

skulle fördela sig proportionellt mot antalet grundstötningar, så skulle ungefär vart sjätte 

uppdrag vara av en annan verksamhet än lotsning, vilket verkar orimligt. Troligtvis kan detta 

förklaras med att färdvägen är känd vid lotsningsuppdrag medan vid annan verksamhet så 

framförs lotsbåten på okänt vatten. Det kan spekuleras om fler grundstötningar sker 

procentuellt sett vid annan verksamhet än lotsning på grund av att farvattnen är okända och att 

detta försvårar navigeringen för navigatören som är van vid sin vanliga rutt till lotsplatsen. 

 

Fem grundstötningar har på något sätt påverkats av vädret. I tre av dessa fall är det nedsatt 

sikt som varit den bidragande orsaken (B.11, B.12 & B.13). En utkik har funnits på bryggan i 

samtliga fall med nedsatt sikt. I rapporterna framgår inte hur eller om navigationsutrustningen 

ombord använts. Det är tveksamt om den använts fullt ut eftersom kontrollerad navigering 

med hjälp av parallellindexlinjer torde minska risken för grundstötning.  

Vind och sjö tyckts inte ha en större inverkan på grundstötningar (2(B) & 3(B)). Spridningen 

är stor, och den enda tendens som framgår är att flest olyckor sker vid låga våghöjder. 
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Figur 2(B) visar fördelningen av grundstötningsolyckorna uppdelade i följande vindkategorier.  

Lugnt – lätt bris 0,0-3,3 m/s 

God - frisk bris 3,4-7,9 m/s  
 

Styv - hård bris 8-13,8 m/s 

Styv - hård kuling 13,9-20,7 m/s  
 

 

 

Figur 3(B) visar fördelningen av grundstötningsolyckorna uppdelade i kategorier för hur hög våghöjden uppskattningsvis var vid 

olyckstillfället. 

 

En rimlig förklaring till detta är att grundstötningarna främst sker i inre eller trångt 

kustfarvatten, där det vanligtvis inte uppstår stora våghöjder. Det är dock spekulativt att dra 

några slutsatser. I ett fall skedde en grundstötning där våghöjden var en bidragande orsak, 

eftersom en sjö vräkte fören åt babord och fartyget grundstötte. Även om våghöjden 

påverkade fartyget så borde det vara möjligt för navigatören att hålla ett sådant avstånd till 

grund att en enskild våg inte kan sätta fartyget på grund.  
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Personskador 

Den minsta olyckskategorin är personskador, fem olyckor har skett i samband med bordning 

och en vid grundstötning. I samtliga fall förutom ett har ”Human Error” varit huvudorsaken 

till olyckan. Nedan presenteras en förenklad tabell av olycksrapporterna gällande 

”Personskador” som återfinns i bilagorna. För en djupare förståelse hänvisas de aktuella 

bilagorna i textanalysen och bör då läsas parallellt. 

 

Fall Händelsebeskrivning 
Väder 

/vind/sjö 

Bristande 

rutiner/organisation 

Human 

error 
Våghöjd Vind Farvatten 

C.1 

Då lotseleven skulle ta steget  

från lotsbåten till lotslejdaren 

 trampade denne fel och föll i sjön 

    x - Styv bris Öppen sjö 

C.2 

Vid bordning fick en lots benet 

 i kläm mellan riggen på lotsbåten 

 och fartyget som bordades 

x   x 1,25 
Styv 

kuling 

Öppen 

kustfarvatten 

C.3 

Då lotsen skulle lämna x föll han 

 mellan fartyget och lotsbåten 

 

    x - - Hamnområde 

C.4 

Lotsbåten studsade mot fartyget  

som skulle bordas och lotsen  

missade hoppet och föll i vattnet 

    x 0,5 
 Frisk 

bris 

Öppen 

kustfarvatten 

C.5 

Lotsen klev ombord på lotsbåten 

 och halkade på  

bordningsplattformen (isbeläggning) 

  x x 1,25 
 Frisk 

bris 

Inre 

kustfarvatten 

C.6 
Grundstötning i hög fart     x - Styv bris 

Öppen 

kustfarvatten 

 

Tabell 6(C) visar en sammanställning av alla personskador. Röda kryss innebär ”huvudsaklig orsak” och svarta kryss ”bidragande orsak”. 

Vidare innebär ett ”-” att informationen saknas i rapporten.   

 
I ett fall var huvudorsaken ”andra förhållanden rörande kommunikation/organisation/rutiner 

ombord” istället för ”Human Error” (C.5). Olyckan skedde när lotsen halkade på 

bordningsplattformen när hen klev ombord på lotsbåten från lotslejdaren. Plattformen var 

täckt av en isskorpa, vilket skulle förhindras av en värmeanläggning till plattformen som för 

tillfället var ur funktion. Felet på värmen hade påtalats under flera år, utan någon åtgärd 

vidtagen Det är anmärkningsvärt att huvudorsaken uppger att det är ombord problemet i 

kommunikation/organisation/rutiner finns. Ett tekniskt fel som kan få sådana konsekvenser 

måste naturligtvis åtgärdas snabbt, och detta fall tyder på att det kan finnas brister i 

underhållsorganisationen. 
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Utöver det enskilda problemet med underhåll har väder, vind och sjö varit en bidragande 

orsak till en personskada. I detta fall klämde lotsen benet mellan lotsbåten och fartyget som 

skulle bordas (C.2). I tre andra fall har lotsen fallit mellan lotsbåten och fartyget som ska 

bordas (C.1, C.3 & C.4), men har inte skadats fysiskt. Parallellen som går att dra mellan dessa 

är att lotsen har gjort en missbedömning och råkat ta steget mellan fartygen vid olyckligt 

tillfälle. Att bedöma om det är säkert att ta klivet mellan fartygen om dessa rullar försvåras 

naturligtvis av tilltagande våghöjd. Möjligtvis hade olyckorna kunnat förhindras med en ökad 

medvetenhet om risken vid bordning och att aldrig chansa eller utsätta sig för farliga 

situationer. 

 

Antalet personskador är så få att figur 2(C) och 3(C) bör tas med en nypa salt. Det har endast 

skett sex personskador vilket är för få för att med säkerhet kunna utläsa några trender. 

Dessutom är våghöjden okänd i tre av sex fall i figur 3(C). 

 

 

Figur 2(C) visar fördelningen av personskador i följande vindkategorier.  

Lugnt – lätt bris 0,0-3,3 m/s 

God - frisk bris 3,4-7,9 m/s  
 

Styv - hård bris 8-13,8 m/s 

Styv - hård kuling 13,9-20,7 m/s  
 

 

 

Figur 3(C) visar fördelningen av personskador uppdelat i kategorier för hur hög våghöjden uppskattningsvis var vid olyckstillfället. 

0

1

2

3

Lugnt - lätt bris God-frisk bris Styv- hård bris Styv- hård kuling okänt

Antal 
Person- 
skador 

Vind 

0

1

2

3

4

0 0,25 0,5 1,25 2,5 4,5 okänd

Antal 
Person- 
skador 

Våghöjd (m) 



 26 

 

Av de fem personskadorna som skett vid bordningsmomentet så har fyra skett vid bordningen 

från lotsbåten till fartyget som ska bordas och bara en vice versa. Det är möjligt att lotsen är 

mer försiktig och koncentrerad vid ”hoppet” tillbaka till lotsbåten och blir då assisterad av 

däcksman men får klara sig själv vid momentet att ta sig upp på lotslejdaren. Detta är dock 

spekulativt och svårt att avgöra med så få olycksrapporter och bristfällig händelsebeskrivning. 

I ett fall har en personskada uppkommit i samband med en grundstötning och det är den enda 

olyckan under 14 år som orsakat en personskada utöver bordningsmomentet. Det är dock 

anmärkningsvärt att en annan grundstötning skett med liknande förhållanden där det har 

angetts att ingen personskada skett, trots att lotsbåten torrsattes i full fart. Att ingen 

personskada uppgetts i detta fall gör frågan om mörkertal aktuell. Det är även möjligt att 

kollisioner och haverier skulle kunna resultera i personskador. Det ska inte bortses från att det 

kan finnas ett mörkertal av personskador inom alla olyckskategorier. Vidare är möjligt att 

bortfall tillkommer på grund av att man överbord situationer där lotsen fallit överbord utan 

fysiska skador har rapporterats som tillbud och därmed inte inkluderats i denna studie.  

Haverier med brand 

Haverier med brand den tredje vanligaste olyckskategorin. Haverier föranleds oftast av 

tekniska fel vilket resulterar i att ”Human Error” inte är en vanlig orsak. Det är 

anmärkningsvärt att inga bränder har uppkommit på andra ställen än i maskinrummet. 

Maskinrummet är ett mer utsatt utrymme med brännbara vätskor och heta ytor, troligen är 

detta anledningen till att fler bränder uppkommer där. Nedan presenteras en förenklad tabell 

av olycksrapporterna angående ”Haverier med brand” som återfinns i bilagorna. För en 

djupare förståelse hänvisas de aktuella bilagorna i textanalysen och bör då läsas parallellt. 

Fall Händelsebeskrivning 
Tekniskt 

Fel  

Tekniskt fel Övrig 

Utrustning 

Human 

Error 
Våghöjd Vind Farvatten 

D.1 

Brand på grund av 

 sprucket luftfilter 
x     0,5 

 Frisk 

bris 
Öppen sjö 

D.2 

Brand vid maskins  

turbo 
x     0  Lätt bris Öppet kustfartvatten 

D.3 
Brand på grund av 

 brustet bränslerör 
x     - - Inre kustfarvatten 

D.4 

Rökutveckling och 

 glödgat avgasrör 
x     0,25 

 Frisk 

bris 
Öppet kustfarvatten 

D.5 

Brand på grund av 

 brustet bränslerör 
x     0  Lätt bris Öppen sjö 
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Fall Händelsebeskrivning 
Tekniskt 

Fel  

Tekniskt fel Övrig 

Utrustning 

Human 

Error 
Våghöjd Vind Farvatten 

D.6 

Brand på grund av 

 brustet bränslerör 
x     0,25 God bris Trångt kustfarvatten 

D.7 

Brand vid maskins 

 turbo 

x     - 
Hård 

kuling 
Hamnområde 

D.8 

Brand på grund av 

 packning till oljefilter  

lossnat 

x     0,25 God bris Öppet kustfarvatten 

D.9 

Explosion, troligen 

 orsakat av batterier (vätgas) 
  x   0 God bris Inre kustfarvatten 

D.10 

Brand på grund av  

fel i lysrörsarmatur 
  x x - - Öppen kustfarvatten 

Tabell 6(D) visar en sammanställning av alla haverier med brand. Röda kryss innebär ”huvudsaklig orsak” och svarta kryss ”bidragande 

orsak”. Vidare innebär ett ”-” att informationen saknas i rapporten.   

 

Tre fall har orsakats av att bränslerör spruckit och sprutat på heta ytor och antänts (D.3, D.5 & 

D.6). Det framgår att två av dessa heta ytor var avgasrör och den sista okänd men troligt är att 

även i detta fall var avgasröret den heta ytan. Paralleller kan dras till fall D.4 där avgasröret 

glödgades och orsakade en rökutveckling i maskinrummet men ingen öppen låga uppstått. 

Dessa haverier tyder på att det finns en problematik med varma avgasrör.  

 

I två fall har bränder uppkommit i maskinrummet men inte orsakats av ett tekniskt fel på 

framdrivningsmaskineriet utan på övrig teknisk utrustning (D.9 & D.10). I fall D.10 orsakades 

branden av ett fel i en lysrörsarmatur som i sin tur ledde till att babords huvudmaskin 

stoppade. Det automatiska brandlarmet var för tillfället manuellt urkopplat vilket har medfört 

att detta är det enda fallet där ”Human Error” varit en bidragande orsak. Det är 

anmärkningsvärt att i olycksrapporten har ”Maskinrumsarrangemang/placering av utrustning 

& dylikt felaktigt konstruerat” angetts som huvudsaklig orsak. Placeringen torde inte vara 

avgörande för att branden skulle uppstå utan det är mer rimligt att ett tekniskt fel i armaturen 

orsakat branden. Det andra fallet orsakades sannolikt av en vätgasexplosion i batterier i 

maskinrummet (D.9). Det nämns i olycksrapporten att de sannolikt orsakats av en låg 

vätskenivå i batterierna. Detta fall hade troligtvis kunnat undvikas med bättre underhåll av 

batterierna. 
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Figur 2(D) och 3(D) visar hur haverier med brand fördelar sig på de yttre faktorerna vind och 

våghöjd. Det går inte att se någon direkt trend och det är ett väntat resultat, eftersom det inte 

är troligt att vindstyrkan kan påverka utfallet av bränder. Det skulle kunna tänkas att höga 

våghöjder skulle kunna påfresta fartygets konstruktion och därmed leda till förhöjd risk för 

bränder.  

 

 

Figur 2(D) visar fördelningen av haverier med brand i följande vindkategorier.  

Lugnt – lätt bris 0,0-3,3 m/s 

God - frisk bris 3,4-7,9 m/s  
 

Styv - hård bris 8-13,8 m/s 

Styv - hård kuling 13,9-20,7 m/s  
 

 

 

Figur 3(D) visar fördelningen av haverier med brand uppdelat i kategorier för hur hög våghöjden uppskattningsvis var vid olyckstillfället. 
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Haverier utan brand  

Haverier utan brand är den vanligaste olyckskategorin efter grundstötning. Det finns många 

olika anledningar till att olyckorna har skett. Nedan presenteras en förenklad tabell av 

olycksrapporterna angående ”Haverier utan brand” som återfinns i bilagorna. För en djupare 

förståelse hänvisas de aktuella bilagorna i textanalysen och bör då läsas parallellt. 

 

Fall Händelsebeskrivning 
Tekniskt 

Fel 

Tekniskt fel 

Övrig 

Utrustning 

Human 

Error 
Våghöjd Vind Farvatten 

E.1 

Motorn dog på grund av 

 att båtsmannen slog 

 back under framfart 

x     2,5 Styv kuling Öppen sjö 

E.2 
Backslag ur funktion x     0  Frisk bris Hamnområde 

E.3 

Ispropp i kylsystemet 

 vilket ledde till överhettning 

 och brustna kylvattenslangar 

x     2,5 Styv kuling Öppen sjö 

E.4 

Vid bordning tappade fartyget 

 en propeller 
x     - - Öppet kustfarvatten 

E.5 

Vid bordning dog motorn på 

 grund av för dåligt 

 vridmoment (kvävdes) 

x     1,25 Styv kuling Öppet kustfarvatten 

E.6 

Det elektroniska backslaget 

 lade av i fart framåt och  

motorn stoppade 

x     -  Frisk bris Öppet kustfarvatten 

E.7 

Avgaskanal till babords motor  

gick av och fyllde  

maskinrummet med avgaser. 

x     - Styv kuling Öppen sjö 

E.8 

Brandspjäll fastnat i stängt läge  

vilket ledde till kraftigt undertryck 
  x   1,25 Hård bris Inre kustfarvatten 

E.9 

Ett läckage uppstod i  

maskinrummet då ekolodsgivare 

 lossnade  

  x x 0  Lätt bris Inre kustfarvatten 

E.10 

Hydraularmen till roderkvadranten 

 gängat ur sig i styrmaskin  

varvid styrförmåga tappades 

  x   - Hård bris Inre kustfarvatten 

E.11 

En kylvattenslang var inte fäst  

ordentligt, maskinrummet 

 vattenfylldes delvis 

    x - - - 

E.12 

Körde med autopilot och vid gir 

 överstyrde fartyget och gick  

på grund 

  x   - - Inre Kustfarvatten 

 

Tabell 6(E) visar en sammanställning av alla haverier utan brand. Röda kryss innebär ”huvudsaklig orsak” och svarta kryss ”bidragande 

orsak”. Vidare innebär ett ”-” att informationen saknas i rapporten.   
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Endast i två fall har ”Human Error” varit en bidragande orsak. I fall E.9 framgår det inte i 

vilket avseende som ”Human Error” bidragit till olyckan när en ekolodsgivare lossnade och 

ett läckage uppstod. Möjliga förklaringar är att fartyget framfördes på ett olämpligt sätt i 

isförhållanden eller att monteringen av ekolodsgivaren var felaktig. Det ska dock noteras att 

huvudsaklig orsak angetts som ”olycklig placering”. Troligtvis var huvudorsaken att 

ekolodsgivaren var så olyckligt placerad att is kunde skada den. Det andra fallet där ”Human 

Error” bidragit till olyckan är fall E.11 där en kylvattenslang inte var fäst ordentligt, varvid 

den lossnade och delvis vattenfyllde maskinrummet. Till skillnad från fall E.9 är det tydligare 

varför den är klassad som ”Human Error”, eftersom en person inte monterat slangen på rätt 

sätt. 

 

I ett fall brister avgasröret vilket leder till att maskinutrymmet fylls med avgaser (E.7). Det 

går att dra paralleller med haverier med brand där avgasröret var en vanlig bidragande orsak 

till bränder. En annan orsak som uppkommer flera gånger är problematik med backslaget. I 

fall E.2 och E.6 har backslaget varit ur funktion vilket lett till att fartygen tillfälligt tagits ur 

drift. Även i fall E.1 har det varit problem med backslaget och motorn stoppade vid 

backmanöver vid framfart. Troligtvis kan detta även vara förklaringen till att motorn stoppar i 

fall E.6, eftersom denna också sker vid en bordning och det är möjligt att navigatören slagit 

back. Som det framgår i händelsebeskrivningen framförs lotsbåten i åtta till tio knop och en 

backmanöver i denna fart leder troligtvis till ett motorstopp på grund av överbelastning av 

motorn. Det är möjligt att samma problematik kan finnas i fall E.5, även om det är spekulativt 

eftersom händelsebeskrivningen är kortfattad. Det framgår att motorn dör i samband med 

bordning på grund av dåligt vridmoment. Det kan vara orsakat av andra fel på motorn, men 

det går inte att utesluta att även här är backmanövern och backslaget en bidragande orsak. 

 

Det finns flera fall där det är svårt att identifiera likheter med avseende på olycksorsaken och 

olyckan är svår att förutsäga och avvärja. I fall E.3 har kylvattenslangen till huvudmaskinerna 

spruckit troligtvis orsakat av en ispropp i sjövattenintaget. Lotsbåten tappade i fall E.4 en 

propeller i öppet kustfarvatten på grund av att propelleraxeln gått av. I fall E.10 gängar 

hydralarmen till roderkvadranten ur sig och styrförmågan tappades. Det sista fallet E.8 har 

orsakats av ett stängt brandspjäll trots att spakarna till spjället stod i öppet läge.  Det går att 
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spekulera i vad som är de egentliga orsakerna till dessa fyra olyckor, det kan till exempel vara 

bristande underhåll, ursprunglig bristande montering eller svagheter i konstruktionen.  

 

Figur 2(E) och 3(E) nedan visar att haverier utan brand sker mer frekvent vid en kraftigare 

vind och större våghöjd. Det går inte att dra några slutsatser från detta eftersom det okända 

antalet utgör nästan hälften av underlaget. Därtill har troligtvis inte de olyckor som skett vid 

en hög våghöjd och kraftiga vindar påverkats av dessa yttre faktorer.  

 

 

Figur 2(E) visar fördelningen av haverier utan brand i följande vindkategorier.  

Lugnt – lätt bris 0,0-3,3 m/s 

God - frisk bris 3,4-7,9 m/s  
 

Styv - hård bris 8-13,8 m/s 

Styv - hård kuling 13,9-20,7 m/s  
 

 

 

Figur 3(E) visar fördelningen av haverier utan brand i kategorier för hur hög våghöjden uppskattningsvis var vid olyckstillfället. 
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Human Error 

För att kunna göra en analys av ”Human Error” måste en definition av begreppet väljas. 

Denna studie har främst använt Bengt Schagers definition, ”Human Errors are understood to 

be mistakes made in the undertaking of a task while simultaneously trying to avoid making 

mistakes.” (Schager 2008, s. 39). Med andra ord ”Human Error” är misstag som sker medan 

man utför en uppgift med syftet att inte utföra misstag. Det är med detta synsätt 

olycksrapporterna har analyserats med avseende på ”Human Error”.  

 

”Human Error” är den vanligaste enskilda orsaken till att lotsbåtsolyckor sker. Figur 5(1) 

visar att 59% av det totala antalet olyckor (54 stycken) orsakas helt eller delvis av ”Human 

Error”. 

 

Figur 5(1) visar andelen olyckor som helt eller delvis orsakats av Human Error av det totala antalet olyckor i alla kategorier 

 

Det ska noteras i figur 5(2) att alla personskador och en stor del av grundstötningarna och 

kollisionerna orsakas av ”Human Error”. Haverier med eller utan brand tycks påverkas 

mindre av ”Human Error”, vilket är förståeligt eftersom de oftast orsakas av tekniska fel. 

 

Figur 5(2) visar hur stor del av antalet olyckor per kategori som delvis eller helt orsakats av ”Human Error". 
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Det går att diskutera varför personskador, grundstötningar och kollisioner orsakas till så stor 

del av ”Human Error”. Det kan möjligtvis förklaras med att det är moment där den enskilde 

individen som framför lotsbåten eller lotsen som ska borda måste ta in mycket information 

och fatta beslut. Detta kan leda till att missbedömningar och fel uppstår. Det ska dock nämnas 

att i flera fall såsom till exempel fall B.4 och A.1 kan det bero mer på slarv än 

missbedömningar.  

 

”Human Error” är ett brett begrepp där det inte finns någon exakt definition på vilka olyckor 

som ska falla under denna kategori. Detta blir ett problem eftersom det är okänt hur insatta 

författarna till olycksrapporterna är i ämnet. Det är möjligt att en författare klassar 

olycksorsaken som ”Human Error” medan en annan inte gör det. En annan problematik är att 

olycksrapporterna som analyserats oftast har en kort händelsebeskrivning vilket medför att det 

är i många fall svårt att analysera på vilket sätt ”Human Error” påverkat olyckan. Ett tydligt 

exempel på detta är fall D.10 där en lysrörsarmatur troligtvis orsakat en brand, i samband med 

detta var brandlarmet urkopplat. I detta fall är ”Human Error” klassats som en bidragande 

orsak, den bristfälliga händelsebeskrivningen möjliggör flera tolkningar av på vilket sätt 

”Human Error” bidragit. Det kan tänkas vara en felaktig montering av armaturen, att larmet 

var bortkopplat och i så fall om det var avsiktligt eller oavsiktligt bortkopplat? Detta kan inte 

denna studie besvara. Denna analysproblematik är återkommande i de flesta 

olycksrapporterna. Detta är ytterligare ett skäl att se på resultatet av ”Human Error” med 

kritiska ögon. En längre händelsebeskrivning hade gjort det möjligt att djupare analysera de 

bakomliggande orsakerna angående ”Human Error”.  
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Slutdiskussion 

Syftet i denna studie var att kartlägga och analysera lotsbåtsolyckor och förklara de 

bakomliggande orsakerna. Syftet delades upp i frågeställningarna vilka olyckor har 

förekommit, vilka är de bidragande faktorerna till olyckorna och vilka åtgärder som kan 

genomföras för att minska antalet olyckor. I studiens resultat framgår vilka olyckor som har 

varit mest förekommande och vilka faktorer som medfört att olyckan har skett. Vidare 

presenteras förslag för att minska antalet framtida olyckor.  

 

I Sverige sker det i genomsnitt 35 000 lotsningar per år, den här studien sträcker sig över 14 

års tid och det har endast skett 54 lotsbåtsolyckor. Med andra ord så sker det en olycka på 

ungefär 9 000 lotsningsuppdrag. När man läser denna studie är det lätt att få en uppfattning 

om att det sker många olyckor, men man ska notera att detta inte är fallet om det jämförs med 

de cirka 500 000 lotsningarna som skett under den perioden. 

 

När studien inleddes hade vi några hypoteser om vilket resultat som var förväntat. Bland 

annat förväntades att personskador i samband med bordning skulle vara det vanligaste 

förekommande problemet; detta visade sig vara fel uppfattning. Grundstötning och haverier 

visade sig vara det vanligast olyckskategorierna, vilka oftast har skett i samband med att 

lotsbåten är på resa från hamn till bordningsplatsen, eller ute på annat uppdrag. Detta leder till 

slutsatsen att de flesta olyckor sker i samband med transportmomentet, vilket även detta går 

emot den inledande hypotesen om att flest olyckor sker i samband med bordning. 

 

Att yttre faktorer påverkar olycksutfallet är ett naturligt antagande, men i vilken omfattning är 

varierande beroende olyckskategori och är i många fall fallspecifikt. Kollisioner, 

grundstötningar och personskador är de kategorier som påverkas mest av vädret och i 

synnerhet kollisioner vid bordningsmomentet. Detta resultat var förväntat eftersom 

precisionsmanövrering i samband med bordning i kombination med höga våghöjder givetvis 

är en utmaning för en båtsman. Vid en hårdragning kan det konstateras att vid en våghöjd 

över 1,25 m och starka vindar sker det fler olyckor i dessa kategorier. En möjlig åtgärd för att 

minska antalet olyckor är att informera och utbilda personalen om att riskerna för olyckor 



 35 

ökar vid dessa väderförhållanden. En ökad medvetenhet bland personalen kan 

förhoppningsvis leda till att färre olyckor sker i framtiden.  

 

En orsak som påverkar många olyckor och främst grundstötning är bristande medvetenhet om 

sin omgivning. Fyrar förväxlas, utrustning används inte fullt ut och navigatören är distraherad 

av omgivningen som inte har med framförandet att göra. Det är möjligt att invanda rutter och 

rutinarbeten medför ett sänkt fokus på sin omgivning. Oftast finns en utkik på bryggan och 

trots detta sker grundstötningar och kollisioner. Detta tyder på att arbetsfördelningen på 

bryggan inte varit optimal. Ett förslag på att åtgärda dessa problem är fortsatt utbildning i 

”Maritime Resource Management” och tydliga instruktioner för arbetsfördelning på bryggan.  

 

Personskador är den minsta olyckskategorin men också den som har störst konsekvenser. För 

att undvika framtida olyckor kan lotsarna uppmanas att vara mycket försiktiga och ges 

varningar där man betonar de ökade riskerna som högre våghöjder och vind statistiskt leder 

till. Givetvis skulle en nollvision vara drömmen att uppnå, men med tanke på riskmomentet är 

detta osannolikt.  

 

Haverier har några gemensamma orsaker till olyckor, vilka är bränslerör som spricker, varma 

avgasrör och havererade backslag. De övriga haverierna tycks i stora drag vara slumpmässiga 

och svåra att förutse. För att komma åt dessa problem finns det några konkreta åtgärder, om 

inte bränslerören är dubbelmantlade så bör detta ändras. Avgasröret kan isoleras eller skyddas 

med till exempel en plåtskärm för att försvåra brandfarliga vätskor från att komma i kontakt 

med röret. Det skulle även vara lämpligt att utforma en checklista där kontroller av dessa 

utrustningar betonas. 

 

En röd tråd som återfinns mer eller mindre inom alla olyckskategorier är den bidragande 

olycksorsaken ”Human Error”. ”Human Error” bör inte vara den avslutande slutsatsen, utan 

inledningen på en utredning (Dekker 2002 se Grech, Horberry & Koester 2008, s. 18). I vissa 

fall kan detta fenomen vara kopplat till problematik i personalens utrustning, uppgifter eller 

arbetsmiljö. För att komma till rätta med dessa typer av problem är det viktigt att 

olycksrapporterna efter en incident har en utförligare händelsebeskrivning. Detta är viktigt för 

att kunna djupare analysera ”Human Error” och andra bidragande orsaker.  
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Det finns utrymme för ytterligare studier inom detta område. Det hade varit intressant att 

utföra en studie där tillbudsrapporterna inkluderas. Detta för att kunna jämföra fördelningen 

av tillbud med denna studie och se om det finns några paralleller eller mönster. En kvalitativ 

intervjustudie där båtsmännens egna erfarenheter och uppfattning belyses hade varit intressant 

för att bekräfta denna studies resultat.  
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 I 

Bilagor 

Fall: A.1 

 Diarienummer:  
07-15028 

 Händelsedatum: 
2006-07-15 

 Händelsebeskrivning: 

Vid avgång lades förtöjningarna av. En vindby tog stäven. För att räta upp fartyget 

gavs en frammanöver varvid X kördes in i en plastbåt som låg förtöjd vid tvärkajen för 

om. Ombord på X var man inte medvetna om plastbåten. 

 Olyckskategori: 

Kollision 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Andra förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat. 

 Bidragande orsak: 

Ström/vind/tidvatten och dylikt som förorsakat drift/manövreringssvårigheter. 

 Farvatten: 

Hamnområde 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman & utkik 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Ljust 

Sikt:    >5nm God 

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:   8-10,7 m/s Styv bris 

Våghöjd:  0m 

 

 Skador 

”Skador på påkörd plastbåt”.  



 II 

Fall: A.2 

 Diarienummer:  
07-15510 

 Händelsedatum:  
2007-02-03 

 Händelsebeskrivning: 
Lotsbåten skulle borda Y som girade babord för att ge lä. Lotsbåten gick runt aktern och kom upp 

på styrbordssidan, sjön kom akterifrån. En sjö vred lotsbåten babord mot Y. Försök gjorde att öka 

farten och lägga styrbords roder men manövern lyckades inte vilket sannolikt delvis berodde på 

interaktion. Lotsbåten backade då fullt men kollision kunde inte undvikas. Maskinmanövrarna 

fördröjdes på grund av att slirkopplingen var inkopplad.  

 Olyckskategori: 
Kollision 

 Konsekvenshändelse:  
N/A 

 Huvudsaklig orsak: 
Felbedömning av eget fartygs rörelse. 

 Bidragande orsak: 
Ström/vind/tidvatten och dylikt som förorsakat drift/manövreringssvårigheter. 

Andra förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat. 

 Farvatten: 
Öppen sjö 

 Bryggbemanning: 
Befälhavare/styrman & utkik 

 Styrmetod: 
Handstyrning 

 Väder: 
Ljusförhållande:   Ljust 

Sikt:    >5 nm God 

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:   10,8-13,8 m/s Hård bris 

Våghöjd:  2,5 m 

 

 Skador: 
Skrovskada, längd <1m, höjd <1m i förstäven mellan sommarmärke och väderdäck. För om 

kollisionsskottet. Inget läckage. ”Fören intryckt” 

  



 III 

Fall: A.3 

 Diarienummer: 
06-15209 

 Händelsedatum:  
2006-01-21 

 Händelsebeskrivning: 

Y skulle bordas för att lämna lots. På grund av nedisning var Y vekt och stöttade 

dåligt. Man körde sakta med grov låringssjö när Y plötsligt lade över åt babord och 

samtidigt skar styrbord. Ys akter kastades åt babord där lotsbåten fanns vilket ledde till 

en för häftig bordning. 

 Olyckskategori: 

Kollision 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Andra förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat. 

 Bidragande orsak: 

Ström/vind/tidvatten och dylikt som förorsakat drift/manövreringssvårigheter. 

 Farvatten: 

Öppen sjö 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman & utkik 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:  Mörkt 

Sikt:    >5nm God 

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:   17,2-20,7 m/s Hård kuling 

Våghöjd:   4,5m  

 

 Skador 

Skrovskador, längd <1m, höjd<1m, största intryckning<0,1m, styrbord sida mellan 

sommarmärke och väderdäck. Middskeppsområdet. ” Intryckning styrbord sida i 

däckshöjd”.   



 IV 

Fall: A.4 

 Diarienummer:  
0034216 

 Händelsedatum:  
2000-01-27 

 Händelsebeskrivning: 

Vid bordning av en ankarliggare törnade lotsbåten mot fartygssidan. 

 Olyckskategori: 

Kollision 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Andra förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat 

 Bidragande orsak: 

Hårt väder/storm & dylikt 

 Farvatten: 

Inre kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Mörkt 

Sikt:   >5 nm God 

Nederbörd:  Ingen 

Vindstyrka:  17,2-20,7 m/s Hård kuling 

Våghöjd:   1,25 m  

 

 Skador 

Skrovskada, intryckning med omfattning okänd. Babord sida, mellan botten och 

sommarmärke. ”Intryckning” 



 V 

Fall: A.5 

 Diarienummer:  

09-01744 

 Händelsedatum:  
2009-02-12 

 Händelsebeskrivning: 

Vid bordning av bogserbåt Y med pråmen fastnade Z på släp fastnade X i ett stort 

däck som var fäst md grov kätting med skador på räcke samt spricka i avbärare som 

följd. 

 Olyckskategori: 

Kollision 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Felbedömning av eget fartygs rörelse. 

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Inre kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Mörkt 

Sikt:    Okänt 

Nederbörd:   Okänt 

Vindstyrka:   8-10,7 m/s Styv bris 

Våghöjd:   1,25 m 

 

 Skador 

Pollare och räcke midskepps skadade samt spricka i avbärare.   
  



 VI 

Fall: A.6 

 Diarienummer:  
0126698 

 Händelsedatum:  
2001-02-05 

 Händelsebeskrivning: 

Lotsbåten skulle borda ett fartyg för att hämta en lots. I den dåliga sikten kolliderade 

man med fartyget. Lotsen kunde tas ombord och man gick till hamn för egen maskin. 

 Olyckskategori: 

Kollision 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Andra förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat 

 Bidragande orsak: 

Dålig sikt 

 Farvatten: 

Öppet kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman & ”en man” 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Mörkt 

Sikt:   <0,25 nm Tjocka 

Nederbörd:   Ihållande snöfall 

 Vindstyrka:    10,8-13,8 m/s Hård bris 

 Våghöjd:   1,25 m 

 

 Skador 

Skrovskada, inget läckage, styrbordssida, överbyggnader. ”Mindre intryckning 

styrhytt”.  



 VII 

Fall: A.7 

 Diarienummer: 
06-15255 

 Händelsedatum:  
2005-10-15 

 Händelsebeskrivning: 

Vid bordning av Y var enda platsen för riggning av lotslejdaren långt akter vid slaget. 

Detta gjorde att lotsbåten kom in under slaget och skadade bordningsbågen. 

 Olyckskategori: 

Kollision 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Annan känd orsak. 

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Öppet kustfarvatten  

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman & utkik 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Ljust 

Sikt:    >5nm God 

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:   5,5-7,9 m/s Frisk bris 

Våghöjd:   Okänt 

 

 Skador 

Skrovskada, styrbord sida, överbyggnader, midskeppsområdet. Inget läckage. ”Skadad 

bordningsbåge”.   
 

 

  



 VIII 

Fall: A.8 

 Diarienummer:  
04-17131 

 Händelsedatum:  
2004-09-26 

 Händelsebeskrivning: 

Vid lotstransport till ett fartyg mötte lotsbåten ett annat fartyg i leden. Man höll långt 

styrbord och kom därvid att kollidera med en lysboj. Inga skador på bojen.  

 Olyckskategori: 

Kollision 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Andra förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat. 

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Öppet kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman ev. flera 

 Styrmetod: 

Automatstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Mörkt 

Sikt:    >5nm God 

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:   1,6-3,3 m/s Lätt bris 

Våghöjd:   0 m 

 

 Skador 

Skrovskador, längd<1m, höjd<1m styrbord sida mellan sommarmärke och väderdäck i 

förskeppet. ”Smärre skador i bordläggningen”.   
  



 IX 

Fall: A.9 

 Diarienummer:  
05-16224 

 Händelsedatum:  
2005-05-22 

 Händelsebeskrivning: 

Vid resa från hamn för att hämta en lots rammade X en flytande timmerstock.  

 Olyckskategori: 

Kollision 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Kolliderat med flytande föremål som ej kunnat upptäckas/undvikas i tid. 

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Öppen sjö 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman & utkik 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Gryning/skymning 

Sikt:    >5nm God 

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:   3,4-5,4 m/s God bris 

Våghöjd:   0 m 

 

 Skador 

Skrovskador. ”Båda propellrarna skadade, babords roder saknas.  
  



 X 

Fall: A.10 

 Diarienummer:  
08-21740 

 Händelsedatum:  
2008-08-04 

 Händelsebeskrivning: 

Körde på stock i vattnet. 

 Olyckskategori: 

Kollision  

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Kolliderat med flytande föremål som ej kunnat upptäckas/undvikas i tid. 

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Hamnområde. 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman & utkik 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Ljust 

Sikt:    >5nm God 

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:   10,8-13,8 m/s Hård bris 

Våghöjd:   0,25 m 

 

 Skador 

”Babords propeller skadad”.  
  



 XI 

Fall: A.11 

 Diarienummer:  
09-03838 

 Händelsedatum:  
2009-07-20 

 Händelsebeskrivning: 

På grund av avdrift drev X på babordssidan av utloppet i hamnen på Landsort. 

 Olyckskategori: 

Kollision 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Felbedömning av eget fartygs rörelse. 

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Inre kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman & utkik 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Mörkt 

Sikt:    >5nm God 

Nederbörd:   Okänt 

Vindstyrka:   13,9-17,1 m/s Styv kuling 

Våghöjd:   1,25 m 

 

 Skador 

Skrovskada, omfattning okänd. Babord sida, mellan sommarmärke och väderdäck. 

Midskepps till maskinrummet. Inget läckage. 
  



 XII 

Fall: B.1 

 Diarienummer:  
11-02446 

 Händelsedatum:  
2011-10-19 

 Händelsebeskrivning: 

På grund av vädret valde X att gå den mycket trånga skärgårdsleden mellan Simpevarp 

och Oskarshamn. X kom för långt babord och fick grundkänning. Babords propeller 

fick bytas ut.  

 Olyckskategori: 

Grundstötning 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Andra förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat 

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Trångt kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman & utkik 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Ljust 

Sikt:   >5nm 

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:   13,9-17,1 m/s Styv kuling 

Våghöjd:   Okänt 

 

 Skador 

Skadad babords propeller 
 

  



 XIII 

Fall: B.2 

 Diarienummer:  
06-16959 

 Händelsedatum:  
2006-09-07 

 Händelsebeskrivning: 

Fartyget skulle till kaj vid Oskarshamns varv. Vid tilläggningen grundstötte fartyget 

vid uppbackning mot slipen.  

 Olyckskategori: 

Grundstötning 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Andra förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat. 

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Hamnområde 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Ljust 

Sikt:    >5nm God 

Nederbörd:   Ingen 

 Vindstyrka:   0,0-0,2 m/s Lugnt 

 Våghöjd:   0m 

 

 Skador 

”Propellrar skadade”   

  



 XIV 

Fall: B.3 

 Diarienummer:  
09-05158 

 Händelsedatum:  
2009-11-26 

 Händelsebeskrivning: 

X var på väg till Ankarudden och styrde på Y’s akterlanterna. Avståndet mellan 

lotsbåtarna var så långt att X inte märkte att Y girade några grader för att följa 

farleden. Plötsligt dök ett skär upp rakt förut och grundstötningen var oundviklig. 

Utkiken satt och var koncentrerade på sjökortdatorn. Varför han inte såg ön är oklart. 

 Olyckskategori: 

Grundstötning 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Andra förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat. 

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Trångt kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman & utkik 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Mörkt 

Sikt:    >5nm God 

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:   10,8-13,8 m/s Hård bris 

Våghöjd:   0,5m  

 

 Skador 

Skrovskador, längd 1 till 2m, höjd <1 m, största intryckning från 0,25-0,5. Förstäven 

under botten i förskeppet.  

  



 XV 

Fall: B.4 

 Diarienummer:  
11-00966 

 Händelsedatum:  
2011-04-19 

 Händelsebeskrivning: 

X var på väg ut mot Kränkan för att hämta en lots från ett utgående fartyg. 

Befälhavaen tog, under pågående radiokontakt, fel på fyrljuset från Grässkär och 

fyrljuset från Hävringe. Radarbilden höll vid tillfället på att justeras. Lotsbåten höll så 

hög fart att den torrsattes helt. En besättningsman skadades, smärt svullnad i knä samt 

ömmande axel. Fartyget bogserades till hamn. 

 Olyckskategori: 

Grundstötning 

 Konsekvenshändelse:  

Personskada 

 Huvudsaklig orsak: 

Felbedömning av eget fartygs rörelse 

 Bidragande orsak: 

Andra förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat 

 Farvatten: 

Öppet kustfartvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman & utkik 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Mörkt 

Sikt:    >5nm 

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:   8,0-10,7 m/s Styv bris 

Våghöjd:   Okänt 

 

 Skador 

Skrovskada, hål i förskeppet, styrbord och babord sida, under dubbelbotten. Längd 

ökänt, Intryckningar och spricka i förskeppet. mindre läckage. Personskador: Smärta, 

svullnad i kä, ömmande axel.  



 XVI 

Fall: B.5 

 Diarienummer: 
08-22086 

 Händelsedatum:  
2008-09-15 

 Händelsebeskrivning: 

X gick utanför leden för att inte störa den tyngre trafiken. Man planerade att gå mellan 

den gröna farledsbojen och tremeterskurvan men fick grundkänning. X fick endast 

skador på den låda, recess, som innesluter multibeamekolodets givare. 

 Olyckskategori: 

Grundstötning 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Tillgängligt navigationsmedel användes ej. 

 Bidragande orsak: 

Felbedömning av eget fartygs rörelse.  

 Farvatten: 

Kanal/flod/bojad led. 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Ljust 

Sikt:    >5nm God 

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:   5,5-7,9 m/s 

Våghöjd:   0 m 

 

 Skador 

”Multibeamekolodets recess skadad”.  



 XVII 

Fall: B.6 

 Diarienummer:  
05-17401 

 Händelsedatum:  
2005-11-25 

 Händelsebeskrivning: 

Fartyget var ute på sjöräddningsuppdrag då det grundstötte. Med hjälp av ett 

sjöräddningsfartyg tog sig haveristen till hamn. 

 Olyckskategori: 

Grundstötning 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Andra förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat. 

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Trångt kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Okänd 

 Styrmetod: 

Okänd 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Mörkt 

Sikt:    >5nm God 

Nederbörd:   Snöbyar 

Vindstyrka:   8-10,7 m/s Styv bris 

Våghöjd:   0,5 m 

 

 Skador 

Skrovskada nära roder, omfattning okänd. Inget läckage. Rodret skadat 
  



 XVIII 

Fall: B.7 

 Diarienummer:  
05-15336 

 Händelsedatum:  
2005-02-18 

 Händelsebeskrivning: 

Tjänstebåten kom för långt styrbord i farleden. Då detta upptäcktes kopplades 

framdrivningen ifrån och en babordsgir företogs. Styrbord propeller slog i berget. 

 Olyckskategori: 

Grundstötning 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Tillgängliga varningssystem ej använda i tillräcklig utsträckning. 

 Bidragande orsak: 

Andra förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat. 

 Farvatten: 

Trångt kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman & utkik 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Mörkt 

Sikt:    0,5-2 nm Dålig sikt 

Nederbörd:   Ihållande snöfall 

Vindstyrka:   8-10,7 m/s Styv bris 

Våghöjd:   0 m 

 

 Skador 

Skrovskador, inget läckage. ”Propellerskada”  

 

 



 XIX 

Fall: B.8 

 Diarienummer:  
0041401 

 Händelsedatum:  
2000-12-20 

 Händelsebeskrivning: 

Man missbedömde avstånd till en ö och grundstötte. 

 Olyckskategori: 

Grundstötning 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Andra förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat 

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Trångt kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Okänt 

 Styrmetod: 

Okänt 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Ljust 

Sikt:    >5nm God sikt 

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:    1,6-3,3 m/s Lätt bris 

Våghöjd:   0,25 m 

 

 Skador 

Skrovskada, inget läckage. ”Propeller och axel skadade”. 
  



 XX 

Fall: B.9 

 Diarienummer:  
11-02683 

 Händelsedatum:  
2011-11-26 

 Händelsebeskrivning: 

X var på väg iland efter en bordning då befälhavaren skulle ringa ett samtal. Han blev 

då distraherad och förväxlade två fyrar. Grundstötningen skedde i full fart och X blev 

till stora delar torrsatt. 

 Olyckskategori: 

Grundstötning 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Andra förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat 

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Inre kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman & utkik 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Mörkt 

Sikt:    2-5 nm 

Nederbörd:   Ihållande regn 

 Vindstyrka:   10,8-13,8 m/s Hård bris 

 Våghöjd:   1,25 m 

 

 Skador 

Skrovskada, längd 2-4 m, höjd 1-3 m intryckning 0,1-0,25 m i förskeppet, styrbord 

och babord sida under botten. Intryckningar, roder och propeller skadade. Inget 

läckage 



 XXI 

Fall: B.10 

 Diarienummer:  
02-16012 

 Händelsedatum:  
2002-03-28 

 Händelsebeskrivning: 

Lotsbåten skulle borda ett fartyg. Navigatören var mer intresserad av det fartyg denne 

skulle borda än på radarn och det elektroniska sjökortet. Då också en prick fattades i 

den trånga passagen, grundstötte lotsbåten. 

 Olyckskategori: 

Grundstötning 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Tillgängligt navigationsmedel användes ej 

 Bidragande orsak: 

Alternativt navigationsmedel ej använt 

 Farvatten: 

Trångt kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman & utkik 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Ljust 

Sikt:    >5 nm God 

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:    1,6-3,3 Lätt bris 

Våghöjd:   0 m  

 

 Skador 

Skrovskador, Längd <1m, höjd <1m, största intryckning <0,1m, styrbord sida. Under 

botten i förskeppet.” Inget läckage, intryckningar i botten, trasig givare till ekolod”. 
 



 XXII 

Fall: B.11 

 Diarienummer:  
05-17001 

 Händelsedatum:  
2005-09-25 

 Händelsebeskrivning: 

Vid gir i den trånga farleden rätades båten inte upp tillräckligt utan kom ut på grunt 

vatten och fick grundkänning.  

 Olyckskategori: 

Grundstötning 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Andra förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat. 

 Bidragande orsak: 

Dålig sikt 

 Farvatten: 

Inre kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman & utkik 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Mörkt 

Sikt:    <0,25 nm Tjocka 

Nederbörd:  Ingen 

Vindstyrka:   0-0,2- Lugnt 

Våghöjd:   0 m 

 

 Skador 

N/A 
 

  



 XXIII 

Fall: B.12 

 Diarienummer:  
03-17626 

 Händelsedatum:  
2003-11-27 

 Händelsebeskrivning: 

Efter att ha rundat fyran V Kvarnhällan på väg mot Ankarudden insåg man att man 

kommit för långt västerut. Då man skulle föra fartyget tillbaka till farleden skedde en 

grundstötning. 

 Olyckskategori: 

Grundstötning 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Andra förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat. 

 Bidragande orsak: 

Dålig sikt 

 Farvatten: 

Trångt kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman & utkik 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Mörkt 

Sikt:    <0,25 nm Tjocka 

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:   3,4-5,4 m/s God bris 

Våghöjd:   0 m 

 

 Skador 

Skrovskada, inget läckage. ”SB och BB propellrar, stödbock, inre och yttre axel, 

koppling cutlesslagren.  

  



 XXIV 

Fall: B.13 

 Diarienummer:  
0036325 

 Händelsedatum:  
2000-10-06 

 Händelsebeskrivning: 

Under sjöräddningsuppdrag grundstötte fartyget. Man återgick till hamn för egen 

maskin. 

 Olyckskategori: 

Grundstötning 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Andra förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat 

 Bidragande orsak: 

Dålig sikt 

 Farvatten: 

Trångt kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman & ”en man” 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Gryning/skymning 

Sikt:    <0,25 nm Tjocka 

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:    1,6-3,3 m/s Lätt bris 

Våghöjd:   0,25 m  

 

 Skador 

Skrovskada, längd <1m, höjd<1m, största intryckning <0,1m, förstäven under botten. 

Förskeppet. ”Spricka i botten, intryckningar” 
  



 XXV 

Fall: B.14 

 Diarienummer:  
03-17830 

 Händelsedatum:  
2003-10-25 

 Händelsebeskrivning: 

Efter bordning, då en lots hade hämtats, var fartyget på ingående till landsort. En sjö 

vräkte stäven åt babord i samband med en styrbordsgir. Följden blev en lättare 

grundstötning. 

 Olyckskategori: 

Grundstötning 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Andra förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat. 

 Bidragande orsak: 

Hårt väder/storm & dylikt 

 Farvatten: 

Öppet kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman & utkik 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Ljust 

Sikt:    Okänt 

Nederbörd:   Okänt 

Vindstyrka:   17,2-20,7 m/s Hård kuling 

Våghöjd:  2,5 m 

 

 Skador 

Skrovskada, längd <1m, höjd <1m, största intryckning <0,1m, förstäven mellan botten 

och sommarmärke. ”Mindre buckla i stäven”.  
  



 XXVI 

Fall: B.15 

 Diarienummer:  
11-00059 

 Händelsedatum:  
2011-01-06 

 Händelsebeskrivning: 

Efter att ha lämnat lots till ett fartyg fastnade X i isen och trycktes på grund av is och 

vind. Inga skador uppstod. 

 Olyckskategori: 

Grundstötning 

 Konsekvenshändelse: 

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Isförhållanden som påverkat fartygets navigering/manövrering 

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Inre kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Okänt 

 Styrmetod: 

Okänt 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Ljust 

Sikt:    Okänt 

Nederbörd:   Okänt 

 Vindstyrka:   13,9-17,1 m/s Styv kuling 

 Våghöjd:   0 m 

 

 Skador 

N/A 

 
  



 XXVII 

Fall: B.16 

 Diarienummer:  
10-01659 

 Händelsedatum: 
 2010-05-31 

 Händelsebeskrivning: 

Lotsbåt X var på väg ut itll Väktaren med autopiloten inkopplad. Befälhavaren skulle 

ändra kurs innan fyren Revet, då gjorde båten en mycket kraftig gir åt babord. 

Befälhavaren kopplade ur automatstyrningen och slog back i maskin med resultatet att 

HM stoppade och båten gick på grund. 

 Olyckskategori: 

Grundstötning 

 Konsekvenshändelse: 

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Tekniskt fel på navigationsutrustningen 

 Bidragande orsak: 

Tekniskt fel på framdrivningsmaskineriet 

 Farvatten: 

Inre kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman ensam 

 Styrmetod: 

Automatstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Ljust 

Sikt:    >5 nm  

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:   Okänt 

Våghöjd:   Okänt 

 

 Skador 

N/A 

 
 

  



 XXVIII 

Fall: B.17 

 Diarienummer:  
08-21168 

 Händelsedatum:  
2008-05-19 

 Händelsebeskrivning: 

Vid sjömätning i Göta älv kom fartyget för nära älvkanten och slog i babords 

propeller.  

 Olyckskategori: 

Grundstötning  

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Andra förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat. 

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Kanal/Flod/Bojad led 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman ev flera 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Ljust 

Sikt:    >5nm God 

Nederbörd:   Ingen 

 Vindstyrka:   1,6 – 3,3 m/s Lätt Bris 

 Våghöjd:  0 m  

 

 Skador 

Skrovskada, propellerskada. ”Liten skada babords propeller”  
  



 XXIX 

Fall: C.1 

 Diarienummer:  
07-15351 

 Händelsedatum:  
2007-02-05 

 Händelsebeskrivning: 

Lotsbåt skulle sätta ombord lots och lotselev i Y som låg tvärs sjön och rullade något. 

Då lotseleven skulle ta steget från lotsbåten till lotslejdaren trampade denne fel och 

föll i sjön. Lotsbåten plockar upp lotseleven efter ett par minuter. 

 Olyckskategori: 

Personskada 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Andra förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat. 

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Öppen sjö 

 Bryggbemanning: 

Okänd 

 Styrmetod: 

Okänd 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Ljust 

Sikt:    >5nm God 

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:   8-10,7 m/s Styv bris 

Våghöjd:   Okänd 

 

 Skador 

N/A 

  



 XXX 

Fall: C.2 

 Diarienummer:  
03-17206 

 Händelsedatum:  
2004-03-15 

 Händelsebeskrivning: 

Vid bordning fick en lots benet i kläm mellan riggen på lotsbåten och fartyget som 

bordades. Lotsningen fullföljdes varefter senare kunde konstateras att lotsen erhållit 

krosskador och brutit ett vadben 

 Olyckskategori: 

Personskador 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Andra förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat. 

 Bidragande orsak: 

Hårt väder/ storm & dylikt 

 Farvatten: 

Öppen kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Ljust 

Sikt:    >5nm God 

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:   13,9-17,1 m/s Styv kuling 

Våghöjd:   1,25 m 

 

 Skador 

Personskada lots. 

 

  



 XXXI 

Fall: C.3 

 Diarienummer:  
0127777 

 Händelsedatum:  
2001-04-11 

 Händelsebeskrivning: 

Då lotsen skulle lämna x föll han mellan fartyget och lotsbåten. Lotsbåten hjälptes av 

båtmannen till lotsbåtens badbrygga akter. 

 Olyckskategori: 

Personskada 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Andra förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat. 

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Hamnområde 

 Bryggbemanning: 

Okänd 

 Styrmetod: 

Okänd 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Ljust 

Sikt:    okänt  

Nederbörd:   okänt  

Vindstyrka:   okänt 

Våghöjd:   Okänd 

 

 Skador 

Personskada 

 

  



 XXXII 

Fall: C.4 

 Diarienummer:  
06-15743 

 Händelsedatum:  
2006-03-25 

 Händelsebeskrivning: 

Vid bordning med lotsbåten för att hämta lots närmade sid denna det andra fartyget 

alltför fort. Roder lades för att mildra sammanslagningen. Lotsbåten studsade mot det 

bordade fartyget och på grund av rodervinkeln svängde båten ut igen. Just då tog 

lotsen ett steg från fallrepsplattformen till lotsbåten. Denne missade hoppet och föll i 

vattnet. Denne plockades oskadd upp av lotsbåten efter cirka 6 minuter i vattnet.  

 Olyckskategori: 

Personskada 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Felbedömning av eget fartygs rörelse. 

 Bidragande orsak: 

Andra förhållanden rörande kommunikation/organisation/rutiner ombord. 

Andra förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat. 

 Farvatten: 

Öppet kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Ljust 

Sikt:    >5 nm God 

Nederbörd:  Ingen 

Vindstyrka:    5,5-7,9 m/s Frisk bris 

Våghöjd:   0,5 m 

 

 Skador 

N/A 

  



 XXXIII 

Fall: C.5 

 Diarienummer:  
09-01743 

 Händelsedatum:  
2009-02-16 

 Händelsebeskrivning: 

När X skulle borda ett fartyg för att hämta upp lotsen som var ombord visade det sig 

att värmen i BB bordningsplattform inte fungerade och en tunn isskorpa hade bildats 

på plattformen. När lotsen klev på plattformen halkade denne och slog i baken med 

blåmärken som följd. Problemet med värmen i plattformen hade påtalats i flera år utan 

åtgärd. Efter denna olycka reparerades värmen till plattformen. 

 Olyckskategori: 

Personskada 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Andra förhållanden rörande kommunikation/organisation/rutiner ombord. 

 Bidragande orsak: 

Andra förhållanden rörande fartygets konstruktion och underhåll. 

Andra förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat. 

 Farvatten: 

Inre kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Mörkt 

Sikt:    Okänt 

Nederbörd:   Okänt 

Vindstyrka:   5,5-7,9 m/s Frisk bris 

Våghöjd:   1,25 m 

 

 Skador 

Personskada. 



 XXXIV 

Fall: D.1 

 Diarienummer:  
10- 03131 

 Händelsedatum:  
2010-06-27 

 Händelsebeskrivning: 

Under färd ut för att hämta lots så stoppade BB huvudmaskin ombord på X. Efter 

omstart kunde de inte få mer än 1000rpm och efter en stund stoppade maskin 

ytterligare en gång och brandlarmet ljöd. Vid kontroll via maskinrumskameran kunde 

de inte se några lågor så man öppnade maskinrumsdörren för utvärdering. En mindre 

mängd olja sågs på durken samt oljedimma i luften. Utströmningen av olja berodde på 

ett sprucket luftfilter. 

 Olyckskategori: 

Brand 

 Konsekvenshändelse: 

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Tekniskt fel på framdrivningsmaskineriet 

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Öppen sjö 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman & utkik 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Mörkt 

Sikt:   >5nm 

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:   5,5-7,9 m/s Frisk bris 

Våghöjd:   0,5m 

 

 Skador 

Sprucket luftfilter 

  



 XXXV 

Fall: D.2 

 Diarienummer:  
11-01990 

 Händelsedatum:  
2011-08-03 

 Händelsebeskrivning: 

En begränsad brand uppstod vid turbon i X. Branden släcktes med handbrandsläckare. 

 Olyckskategori: 

Brand 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Tekniskt fel på framdrivningsmaskineriet 

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Öppet kustfartvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman & utkik 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Mörkt 

Sikt:    >5nm 

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:   1,6-3,3 m/s lätt bris 

Våghöjd:   0m 

 

 Skador 

Oljekylare 

 

  



 XXXVI 

Fall: D.3 

 Diarienummer:  
0036485 

 Händelsedatum:  
2000-10-23 

 Händelsebeskrivning: 

Besättningen kände onormal dieseldoft på däck. Vid kontroll av maskinrum 

upptäcktes mindre lågor. Branden släcktes med vattendränkta trasor. Orsak till 

branden var att ett bränslerör brustit och bränslet antändes mot heta ytor.  

 Olyckskategori: 

Brand 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Tekniskt fel på framdrivningsmaskineriet 

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Inre kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Okänt 

 Styrmetod: 

Okänt 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Ljust 

Sikt:    Okänt 

Nederbörd:   Okänt 

Vindstyrka:    Okänt 

Våghöjd:   Okänt 

 

 Skador 

Sotskador, elkablar skadade 

 

 

  



 XXXVII 

Fall: D.4 

 Diarienummer:  
08-20104 

 Händelsedatum:  
2008-01-09 

 Händelsebeskrivning: 

Under lotsningsuppdrag hördes en knall ur avgasröret och rökutveckling uppstod i 

maskinutrymmet. Vid kontroll upptäcktes att avgasröret var rödglödgat. Fartyget tog 

sig tillbaka till kaj för egen maskin.  

 Olyckskategori: 

Brand 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Tekniskt fel på framdrivningsmaskineriet. 

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Öppet kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman & utkik 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Ljust 

Sikt:    >5nm God 

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:   5,5-7,9 m/s Frisk bris 

Våghöjd:   0,25 m 

 

 Skador 

N/A  
  



 XXXVIII 

Fall: D.5 

 Diarienummer:  
04-16832 

 Händelsedatum:  
2004-08-06 

 Händelsebeskrivning: 

Matarröret för bränsle från en matarpump till finfilter var av i fästet mot pump. 

Bränsle läckte ut och antändes mot avgasturbo och avgasrör. Den fasta 

brandsläckningsutrustningen aktiverades sedan maskinrummet stängts. Branden 

kvävdes.  

 Olyckskategori: 

Brand 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Tekniskt fel på framdrivningsmaskineriet. 

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Öppen sjö 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman & utkik 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Mörkt 

Sikt:    >5nm God 

Nederbörd:   Ingen 

 Vindstyrka:   1,6-3,3 m/s Lätt bris 

 Våghöjd:   0 m 

 

 Skador 

Rökskador  i elektriska installationer.   
  



 XXXIX 

Fall: D.6 

 Diarienummer:  
0128580 

 Händelsedatum:  
2001-10-08 

 Händelsebeskrivning: 

Brand uppstod i maskinrummet då ett bränslerör gick av och bränsle sprutade mot 

avgasröret. Man nödstoppade motorerna och snabbstängde bränsletillförseln varvid 

branden självdog. Fartyget bogserades till hamn av en tillkallad lotsbåt.  

 Olyckskategori: 

Brand 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Tekniskt fel på framdrivningsmaskineriet.  

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Trångt kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman & ”en man” 

 Styrmetod: 

Okänt 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Ljust 

Sikt:    >5nm God sikt 

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:    3,4-5,4 m/s God bris 

Våghöjd:   0,25 m 

 

 Skador 

Brand- och sotskador i maskin  
  



 XL 

Fall: D.7 

 Diarienummer:  
09-00628 

 Händelsedatum:  
2008-10-05 

 Händelsebeskrivning: 

Efter resa Karlshamn till Karlskrona larmade det för hög temperatur på olja i backslag. 

Vid kontroll i maskinrum såg besättningen att det var brand vid babord turbo. 

Maskinen stoppades och branden släcktes.  

 Olyckskategori: 

Brand 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Tekniskt fel i framdrivningsmaskineriet. 

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Hamnområde 

 Bryggbemanning: 

Okänt 

 Styrmetod: 

Okänt 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Ljust 

Sikt:    Okänt 

Nederbörd:   Okänt 

Vindstyrka:   17,2-20,7 m/s Hård kuling 

Våghöjd:   Okänt 

 

 Skador 

Isolering runt avgasrör.  
  



 XLI 

Fall: D.8 

 Diarienummer:  
13-01612 

 Händelsedatum:  
2013-05-10 

 Händelsebeskrivning: 

Packning till bränslefilter, som bytts ut två veckor tidigare, krupit ut. Olja sprutade på 

heta maskindelar och antändes. Man tappades oljetryckte vilket följdes av brandlarm. 

Fasta brandsläckningssystemet utlöstes varvid branden släcktes. Lotsbåten bogserades 

till kaj. Orsaken till oljeläckan var att tillverkaren ändrat konstruktionen så att 

packningen inte längre låg i en recess. Detta gjorde att oljetrycket i filtret pressade ut 

packningen.  

 Olyckskategori: 

Brand 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Tekniskt fel på framdrivningsmaskineriet 

 Bidragande orsak: 

Andra förhållanden rörande fartygets konstruktion och underhåll. 

 Farvatten: 

Öppet kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman & utkik 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Ljust 

Sikt:    <0,25 nm Tjocka 

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:   3,4-5,4 God bris 

Våghöjd:   0,25 m 

 

 Skador 

Brandskador i maskinrummet. 

  



 XLII 

Fall: D.9 

 Diarienummer:  
05-15443 

 Händelsedatum:  
2005-03-05 

 Händelsebeskrivning: 

Under resan inträffade en explosion i maskinrummet. Maskinerna stoppades och 

tjänstebåten bogserade till hamn. Sannolik orsakades explosionen på grund av låg nivå 

i batterier (vätgas explosion).  

 Olyckskategori: 

Brand 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Tekniskt fel rörande övrig ombordvarande utrustning. 

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Inre kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman & utkik 

 Styrmetod: 

Automatstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Ljust 

Sikt:    >5nm God 

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:   3,4-5,4 m/s God bris 

Våghöjd:   0 m 

 

 Skador 

N/A  
  



 XLIII 

Fall: D.10 

 Diarienummer:  
03-15576 

 Händelsedatum:  
2003-03-19 

 Händelsebeskrivning: 

BB huvudmaskin stoppade och rök välde ut från området. Fläktar och brandspjäll 

stängdes och C02-anläggningen löstes ut. Branden upptäcktes genom att BB motor 

stoppade. Det automatiska brandlarmet var vid tillfället urkopplat. Sannolikt orsakades 

branden av ett fel i en lysrörsarmatur som var placerad ovanför BB motor.  

 Olyckskategori: 

Brand 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Maskinrumsarrangemang / placering av utrustning & dylikt felaktigt konstruerat. 

 Bidragande orsak: 

Andra förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat. 

 Farvatten: 

Öppen kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Okänt 

 Styrmetod: 

Okänt 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Ljust 

Sikt:    Okänt  

Nederbörd:   Okänt 

Vindstyrka:   Okänt 

Våghöjd:   Okänt 

 

 Skador 

N/A 
  



 XLIV 

Fall: E.1 

 Diarienummer:  
02-15558 

 Händelsedatum:  
2001-12-28 

 Händelsebeskrivning: 

Vid bordning för att lämna lots stoppade motorn på lotsbåten. Det har visat sig att den 

aktuella typen av motorer kan stoppa då man slår back då båten gör framfart. Risken 

finns bara på snabba propellerbåtar och störst är risken på båtar med ”uppskrämda” 

motorer. Man höjde tomgångsvarvtalet för att undvika motorstopp. 

 Olyckskategori: 

Maskinhaveri 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Tekniskt fel på framdrivningsmaskineriet.  

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Öppen sjö 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Mörkt 

Sikt:   >5nm God  

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:   13,9-17,1 m/s Styv kuling 

Våghöjd:   2,5 m 

 

 Skador 

N/A 
  



 XLV 

Fall: E.2 

 Diarienummer:  
11-02117 

 Händelsedatum:  
2011-09-05 

 Händelsebeskrivning: 

Vid avgång från Sandhamn visade det sig att backslaget inte fungerade X blev 

bogserat till Rindö-varvet. 

 Olyckskategori: 

Maskinhaveri 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Tekniskt fel på framdrivningsmaskineriet 

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Hamnområde 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman & utkik 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Mörkt 

Sikt:    >5nm 

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:   5,5-7,9 m/s Frisk bris 

Våghöjd:   0m 

 

 Skador 

Havererat backslag 
  



 XLVI 

Fall: E.3 

 Diarienummer:  
12-03947 

 Händelsedatum: 2012-12-09 

 Händelsebeskrivning: 
Lotsbåt X hade varit och lämnat lots till ett fartyget på väg till Sölvesborg. På hemväg fick man 

larm från maskinrummet. Det visades sig att babords motor hade blivit varm och var utan 

glykolvätska. Motorn fick nedstoppas från styrhytten. Fem minuter senare steg temperaturen även 

på styrbords motor som och den fick stoppas. Bägge maskinerna hade tömts på glykolvätska då 

slangarna från motorblocket till den elektriska motorvärmaren brustit. Sannolik orsak är att kallt 

vatten sugits in i sjövatten intaget, blivit is som proppat igen och därmed begränsat kylningen av 

motorerna. Detta har i sin tur lett till överhettning av slangarna och bidragit till att dessa brustit. 

Ytterligare en faktor kan ha varit att kylvätskan har bytts ut mot en mer aggressiv sort som 

slangarna i samband med värme inte varit så beständiga mot. 

 Olyckskategori: 
Maskinhaveri 

 Konsekvenshändelse:  
N/A 

 Huvudsaklig orsak: 
Tekniskt fel på framdrivningsmaskineriet 

 Bidragande orsak: 
N/A 

 Farvatten: 
Öppen sjö 

 Bryggbemanning: 
Befälhavare/styrman & utkik 

 Styrmetod: 
Handstyrning 

 Väder: 
Ljusförhållande:   Gryning/skymning 

Sikt:    2-5 nm Måttlig 

Nederbörd:   Ihållande snöfall 

Vindstyrka:  13,9-17,1 m/s Styv kuling 

Våghöjd:   2,5 m 

 

 Skador 
N/A 

  



 XLVII 

Fall: E.4 

 Diarienummer:  
0128763 

 Händelsedatum:  
2001-10-05 

 Händelsebeskrivning: 

Vid bordning tappade fartyget en propeller. Vid slipdragning konstaterades att axeln 

gått av. 

 Olyckskategori: 

Maskinhaveri 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Tekniskt fel på framdrivningsmaskineriet.  

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Öppet kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Mörkt 

Sikt:    Okänt 

Nederbörd:   Okänt 

Vindstyrka:    Okänt 

Våghöjd:   Okänt 

 

 Skador 

Skrovskada. ”Tappat en propeller”.   
  



 XLVIII 

Fall: E.5 

 Diarienummer:  
06-17418 

 Händelsedatum:  
2006-11-07 

 Händelsebeskrivning: 

Då lotsbåten skulle borda ett fartyg dog motorn på grund av för dåligt vridmoment 

(kvävdes). 

 Olyckskategori: 

Maskinhaveri 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Tekniskt fel på framdrivningsmaskineriet. 

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Öppet kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Ljust 

Sikt:    >5nm God 

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:   13,9-17,1 m/s Styv kuling 

Våghöjd:   1,25m 

 

 Skador 

N/A  



 XLIX 

Fall: E.6 

 Diarienummer:  
02-16128 

 Händelsedatum:  

2002-04-12 

 Händelsebeskrivning: 

Vid bordning av ett stort ro-ro fartyg i 8-10 knops fart lade plötsligt och utan 

förvarning det elektroniska backslaget av och motorn stoppade. Till följd av detta 

tappade båten manöverförmågan helt och höll på att hamna under akterskeppet på ro-

ro fartyget. Båten tagits ur drift till dess att auktoriserad servicetekniker åtgärdat felet. 

 Olyckskategori: 

Maskinhaveri 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Tekniskt fel på framdrivningsmaskineriet.  

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Öppet kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Gryning/skymning 

Sikt:    >5nm God  

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:   5,5-7,9 m/s Frisk bris 

Våghöjd:   Okänt 

 

 Skador 

N/A 
 

  



 L 

Fall: E.7 

 Diarienummer:  
07-15041 

 Händelsedatum:  
2006-12-15 

 Händelsebeskrivning: 

Avgaskanal till babords motor gick av och fyllde maskinrummet med avgaser. 

 Olyckskategori: 

Maskinhaveri 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Tekniskt fel på framdrivningsmaskineriet 

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Öppen sjö 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman & utkik 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Mörkt 

Sikt:    >5nm God 

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:   13,9-17,1 m/s Styv kuling 

Våghöjd:   Okänt 

 

 Skador 

Avgaskanal gått av, sotskador i maskinrum  
  



 LI 

Fall: E.8 

 Diarienummer:  
09-01285 

 Händelsedatum:  
2009-01-18 

 Händelsebeskrivning: 
På ingång till Västervik efter lotsninguppdrag hörde besättningen på X ett kraftigt tilltagande 

fräsande och krasande ljud i båten. Ljudet uppfattades som något höll på att spricka, skrov eller 

dylikt varvid MRCC kontaktades. Efter kontroll ombord märktes att durken hade spruckit i 

salongen. Den troliga orsaken var att ett brandspjäll hade slagit igen och skapat ett undertryck i 

maskinrummet. När man minskade motorvarvet gick luckan till maskin att bända upp och i samms 

stund hördes ett slammer i lufttrumman akter. Troligtvis var det det trasiga brandspjället som föll 

ur läge. Hela tiden hade spakarna till spjällen stått i läge ”öppet”. Fartygets brandspjäll byggdes om 

innan fartyget sattes i drift igen. 

 Olyckskategori: 
Maskinhaveri 

 Konsekvenshändelse:  
N/A 

 Huvudsaklig orsak: 
Tekniskt fel på säkerhetsutrustning inkl. brandsläckningssystemet. 

 Bidragande orsak: 
N/A 

 Farvatten: 
Inre kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 
Befälhavare/styrman & utkik 

 Styrmetod: 
Automatstyrning 

 Väder: 
Ljusförhållande:   Mörkt 

Sikt:    <0,25 nm Tjocka 

Nederbörd:   Snöbyar 

Vindstyrka:   10,8-13,8 m/s Hård bris 

Våghöjd:   1,25 m 

 

 Skador 
N/A  

  



 LII 

Fall: E.9 

 Diarienummer:  
02-15022 

 Händelsedatum:  
2001-12-24 

 Händelsebeskrivning: 

Ett läckage uppstod i maskinrummet då ekolodsgivare lossnade från sin infästning när 

båten framfördes i isfarvatten. Båten strandsattes och kunde, efter att läckan hade 

tätats, för egen maskin ta sig till hamn. 

 Olyckskategori: 

Läckage (haveri) 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Olycklig placering/utformning av andra utrymmen ombord (ej bryggan) 

 Bidragande orsak: 

Isförhållanden som påverkat fartygets navigering/manövrering 

Andra förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat. 

 Farvatten: 

Inre kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare & styrman & ”en man” 

 Styrmetod: 

Handstyrning 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Mörkt 

Sikt:   >5nm God  

Nederbörd:   Ingen 

Vindstyrka:    1,6-3,3 m/s Lätt bris 

Våghöjd: 0 m 

 

 Skador 

N/A   
  



 LIII 

Fall: E.10 

 Diarienummer:  
11-00263 

 Händelsedatum:  
2011-01-25 

 Händelsebeskrivning: 

Då lotsen skulle debarkera fartyget X kom lotsbåt Y upp längs fartygsidan. Plötsligt 

girade lotsbåten styrbord från fartyget. Lotsen gick tillbaka till bryggan och kontaktade 

lotsbåten. Orsaken till att båten girat var att hydraularmen till roderkvadranten gängat 

ur sig i styrmaskin varvid styrförmåga tappades. Felet lagades på plats och lotsbåten 

kunde fortsätta 

 Olyckskategori: 

Maskinhaveri 

 Konsekvenshändelser: 

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Tekniskt fel på styrinrättningen (inkl. styrmaskin) 

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Inre kustfarvatten 

 Bryggbemanning: 

Okänt 

 Styrmetod: 

Okänt 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Ljust 

Sikt:    Okänt 

Nederbörd:   Okänt 

Vindstyrka:   10,8-13,8 m/s Hård bris 

Våghöjd:   Okänt 

 

 Skador 

N/A 
  



 LIV 

Fall: E.11 

 Diarienummer:  
07-15926 

 Händelsedatum:  
2007-04-20 

 Händelsebeskrivning: 

På grund av att en kylvattenslang inte var klammad ordentlige lossnade den och fyllde 

maskinrummet med vatten tills larmet gick.  

 Olyckskategori: 

Maskinhaveri 

 Konsekvenshändelse:  

N/A 

 Huvudsaklig orsak: 

Andra förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat.  

 Bidragande orsak: 

N/A 

 Farvatten: 

Okänt 

 Bryggbemanning: 

Befälhavare/styrman & utkik 

 Styrmetod: 

Okänt 

 Väder: 

Ljusförhållande:   Okänt 

Sikt:    Okänt 

Nederbörd:   Okänt 

Vindstyrka:   Okänt 

Våghöjd:   Okänt 

 

 Skador 

”Vattenfylldes”  
 

 

 


