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Sammanfattning  

Uppsatsen undersöker orsaker till fenomenet girting, dvs olyckor där bogserbåtar dras ned och 

potentiellt kapsejsar vid bogsering av farkoster. Undersökningen utgår från 14 officiella 

haverirapporter om girtingsituationer världen över.  Med hjälp av modellen HFACS-MA 

kategoriseras olycksorsakerna i en orsakskedja för att utröna vilka kategorier som är mest 

frekvent förekommande i samtliga undersökta olyckor. Resultatet visar att dåligt förberedda 

bogseroperationer (med otillräcklig eller utebliven planering och riskbedömning), brister i 

organisationernas dokumentation (manualer, instruktioner och procedurer), samt bristande 

kommunikation mellan de inblandade parterna var de största faktorerna för girting. För att 

minska risken för girting har rekommendationer framtagits, som bl a innefattar vikten av att hålla 

dokumentation uppdaterad, hålla tydlig kommunikation mellan inblandade parter under 

bogseringsoperationer samt planera varje operation noggrant och ge alla inblandade möjlighet till 

återkoppling. 
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Abstract  

This essay studies the causes of girting, i.e. accidents where tugboats get pulled down and 

capsizes by the vessel it is towing. The study uses 14 official accident reports about girting 

accidents all over the world. The HFACS-MA model is used to categorize the causes of the 

accident into a causal chain, in order to find out which categories are most frequently present in 

the accident reports.  The result shows that poorly planned tow operations (with inadequate 

planning and/or risk assessment), deficiencies in the organization’s documentation (i.e. manuals, 

instructions and procedures), and poor communication between the involved parties were the 

most frequently found factors for girting. In order to reduce the risk of girting, recommendations 

have been made that includes the importance of keeping documents up to date, maintain clear 

communication between the parties involved during towing operations and to plan each 

operation thoroughly, giving everyone involved the opportunity for feedback regarding the plan. 
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Akronymer & Terminologi 

Bogserpunkt Den punkt där bogserlinan lämnar bogserbåten rakt och krafterna från 

bogserlinan således angriper. 

EMSA  European Marine Safety Agency. 

Girting  (Liknande: Girding och Tripping). När ett fartyg orsakas att potentiellt kapsejsa, 

främst som ett resultat av krafter i bogserlina och interaktion. (Ford 2013, s. vii) 

GM   ”Anger avståndet i meter mellan fartygets systemviktstyngdpunkt och 

metacentrum (rörelsecenter)”. (Statens Haverikommission 2008, s. 7) 

GZ ”Rätande hävarm [m] vid en given krängningsvinkel”. (Statens Haverikommission 

2008, s. 7) 

LCB  Longitudinal Centre of Buoyancy, dvs centrum för det undanträngda vattnet. 

HFACS-MA Human Factors Analysis and Classification System for Maritime Accidents. 

IMO  International Maritime Organization. 

MAIIF  The Marine Accident Investigators' International Forum. 

Pivotpunkt Ett fartyg som gör fart vrider sig under gir runt sin s.k. pivotpunkt. (Borg & 

Åkerblom 2012, s. 273) 

SMS  Safety Management System. 

Sponsoner ”Tillbyggnad av skrovet vid vattenlinjen för ökad fartygsstabilitet.” (Statens 

Haverikommission 2008, s. 9) 

Tyngdpunkt ”Punkt i vilken ett föremåls hela massa kan anses koncentrerad vilket kan 

utnyttjas vid fys. beräkningar och har betydelse för föremålets jämviktsförh.” 

(Nationalencyklopedin (u.å.) Tyngdpunkt) 

WBA  Why Because Analysis. 

WBG  Why Because Graph. 
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1 Bakgrund 

 

Enligt en årlig rapport från European Marine Safety Agency (EMSA) har bogserbåtar varit 

involverade i 85 olyckor år 2013 och 92 olyckor 2012, vilket är en markant ökning från 42 olyckor 

2011. (EMSA 2014, s. 29) Enligt en undersökning angående risker vid bogsering i hamnområden 

visade det sig att ”girting” förekom i 25 % av de 90 haverirapporter som granskades. (Ford 2013, s. 

35) 

 

Girting (även kallat ”girthing”, ”girding” eller ”tripping”) är en engelsk benämning på en speciell 

form av sjöolyckor/-incidenter där bogserbåtar dras ned och potentiellt kapsejsar vid bogsering av 

farkoster. Denna typ olyckor har vanligen ett mycket snabbt händelseförlopp som inte sällan 

resulterar i allvarliga konsekvenser som personskador eller dödsfall för besättningen. (West of 

England 2013, s. 1) Exempelvis resulterade girtingen i dödsfall vid hälften (7 av 14) av de olyckor 

som granskas i denna uppsats och så många som elva personer avled vid dessa sju olyckstillfällen. 

Förutom detta ledde girtingen också till ekonomiska konsekvenser för rederierna då de 

bogserbåtar som kapsejsade och sjönk behövde bärgas och restaureras för att fås 

funktionsdugliga igen.   

 

Girting är således inte något ovanligt fenomen och flera organisationer har publicerat allmänna 

råd1 för bogserbåtsoperationer i syfte att förebygga uppkomsten av girting. Trots detta fortsätter 

alltså denna typ av olyckor att ske runt om i världen, den senaste girtingolyckan (se bilaga 1) som 

granskas i denna uppsats inträffade i augusti 2014. 

 

Så vilka är de främsta orsakerna till girtingolyckor? Beror det till övervägande delen på direkta 

orsaker (exempelvis felmanövrering, fallerande utrustning och dylikt) eller finns det andra 

indirekta faktorer (exempelvis fel i manualer och dåligt väder) som orsaker vid girting? Detta 

försöker denna uppsats finna svar på. 

  

                                                           

1 För den intresserade/yrkesverksamme kan vi nämna två försäkringsbolag som publicerat specifika råd om 
hur man undviker girting: Företaget West of England har sammanställt en pamflett med titeln “The Risk of 
Tugs Capsizing due to Girting” (West of England 2013) och Shipowners’ Club har publicerat skriften “Tug 
and Tow - A Practical Safety and Operational Guide” (Shipowners’ Club  2014). Båda skrifterna är fritt 
tillgängliga på Internet, se referenslistan i slutet av denna uppsats för länkar till dokumenten i fulltext. 
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2 Syfte och mål 

 

Syftet med undersökningen är att utifrån officiella haverirapporter, publicerade på svenska eller 

engelska i fulltext på Internet, identifiera de främsta faktorerna för girting och undersöka vad som 

kan göras för att minska risken som dessa faktorer bidrar till. Målet är att ta fram 

rekommendationer för att reducera risken för framtida girtingolyckor och därigenom öka 

sjösäkerheten vid bogserbåtsoperationer. 

 

3 Om bogserbåtar och deras stabilitet 

 

Bogserbåtar är, precis som andra specialfartyg, olika varandra och de förekommer i en mängd 

olika konfigurationer. Traditionellt sett är den vanligaste typen en så kallad konventionell 

bogserbåt som har bogserpunkten midskepps och ett framdrivningssystem som oftast består av 

en enkel eller dubbel propeller i aktern (Hensen 2008, ss. 8-9). Avsnitten nedan berör främst 

konventionell typ av bogserbåt men kan även appliceras till andra typer av bogserbåtar.  

 

3.1 Girting och stabilitet 

När en bogserbåt har sin bogserpunkt midskepps och en bogserlina som går ut tvärs från fartyget 

med kraftpåverkan, skapas ett krängande moment och bogserbåten får då slagsida. När 

bogserbåtens LCB (centrum för det undanträngda vattnet, punkt B i figur 1 nedan) flyttar sig från 

centrum för bogserbåtens tyngdpunkt (G), skapas en rätande hävarm (GZ - dvs avståndet mellan 

punkt G och punkt Z i figur 1) som motarbetar den slagsida som skapats. Om båten har tillräckligt 

mycket rätande hävarm når den ett jämviktsläge. Om bogserbåten inte har tillräckligt med 

maximalt rätande hävarm kommer den slå runt och kapsejsa, vilket kan ske väldigt fort. (West of 

England 2013, s. 1)  
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Fig. 1: Tvärsnitt som visar slagsida orsakat av kraft i bogserlina. Ej skalenlig. 

 

Att bogserbåten inte skulle ha tillräckligt med rätande hävarm beror på flera olika faktorer såsom 

den initiala stabiliteten och storleken på de krafter den utsätts för. Avståndet mellan 

bogserbåtens tyngdpunkt och dess metacenter (GM) och storleken på den rätande hävarmen (GZ) 

har stor betydelse för hur stor slagsida bogserbåten klarar av. Bogserbåtens bredd har störst 

betydelse för hur stort dess GM och GZ är. Vissa bogserbåtar är därför utrustade med så kallade 

sponsoner för att öka bredden. (Hensen 2003, ss. 49-50) 

 

Det laterala hydrodynamiska motståndet (se figur 2), som bildas när bogserbåten dras igenom 

vattnet, har stor betydelse för girting (Shipowners’ Club 2014, s. 41). Detta motstånd är 

nödvändigt för att bogserbåten ska kunna generera kraft på bogserlinan, annars blir resultatet att 

bogserbåten istället dras med ekipaget genom vattnet. Den totala laterala kraften och dess 

riktning beror på skrovets storlek och form under vattenytan, vatten under köl och hastigheten i 

kvadrat. Detta betyder att hastighet är den viktigaste faktorn som avgör storleken på den laterala 

kraften. Att öka den laterala kraften på båten, till exempel göra en förstoring av kölskenan eller 

öka hastigheten, resulterar i ökad risk för girting. (Hensen 2003, ss. 45, 50) 
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Fig. 2: Tvärsnitt som visar vattenmotstånd mot bogserbåtens lateralplan. Ej skalenlig. 

 

Den resultant som bildas av den laterala kraften verkar på bogserbåten i en punkt som kallas 

lateralt tryckcentrum. Denna punkt flyttar sig beroende på bogserbåtens undervattensform samt 

dess roder och framdrivning. Även bogserbåtens trim, samt från vilket håll vattenmotståndet 

verkar, spelar roll.  

 

I figur 3 rör sig bogserbåten genom vattnet i en förlig bogsering. Den hydrodynamiska kraften från 

det strömmande vattnet kommer ge fartyget ett drag akterut och ett lyft åt babord, alltså verkar 

resultanten snett akterut åt babord. När det laterala tryckcentrumet ligger för om bogserpunkten 

blir resultatet ett vridande moment moturs. Draget akterut och det vridande momentet moturs 

måste således kompenseras av framdrivning och styrbords roder. Kraften som behövs för att 

stävja det vridande momentet kommer att ytterligare öka den slagsida som ges av bogserlinan. 

(Hensen 2003, ss. 45-46) 
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Fig. 3: Vridande moment som resultat av den laterala kraften och kraften i bogserlinan. Ej skalenlig. 

 

Manöverförmågan och stabiliteten är viktiga faktorer för vilka möjligheter och begränsningar 

bogserbåtarna har, men detta gäller för alla typer av bogserbåtar i alla situationer. De 

konventionella bogserbåtarna har dock större risk för girting främst på grund av hur de behöver 

manövrera för att vara effektiva. (Hensen 2003, s. 52) 

 

3.2 Gog-arrangemang 

En “gog” (eller “gob” som de även kallas) är ett arrangemang som används för att flytta 

bogserpunkten akteröver på en konventionell bogserbåt. När bogserpunkten utgår från aktern 

minskas kraftigt de tvärskeppskrafter som en kopplad bogserlina kan utgöra på bogserbåten, och 

minskar således även risken för girting. Ofta används en lina med ett schackel som man sätter 

över bogserlinan, denna lina kan vara fast angjord (fixerat arrangemang) eller opereras via en 

vinsch (justerbart arrangemang). När man använder ett gog-arrangemang minskar dock 

manövrerbarheten på bogserbåten då bogserpunkten flyttas längre bort från pivotpunkten. Ett 

justerbart arrangemang har då fördelen att man kan slacka ut linan och få bättre styrning, men 

samtidigt nackdelen att man inte kan ta in linan när bogserlinan är utsatt för kraft (West of 

England 2013, ss. 2-3). Ett gog-arrangemang har främst fördelar vid akterlig bogsering, när 

bogserbåten agerar akter mot akter som stopp (fartjusterande) eller som akter till bogserbåtssida 

(styrning), se figur 4. Detta gäller även vid förlig bogsering då fartyget gör fart akterut. (Hensen 

2003, ss. 95-96) 
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Fig. 4: Gog arrangemang vid akterlig bogsering. 

 

4 Teoretisk bakgrund 

4.1 Swiss Cheese Model 

En av de mest använda modellerna inom olycksforskning är James Reasons ”Swiss Cheese Model” 

(Barnett 2005, s. 131). Modellen inriktar sig främst på organisationer eller system, där man ser 

hela organisationens säkerhet som flera samverkande barriärer - vilka Reason liknar vid ostskivor. 

Ostskivorna ligger i lager efter varandra och varje skiva representerar en försvarsmekanism. Varje 

ostskiva har ett eller flera hål där hålen representerar de risker som finns för respektive 

försvarsmekanism/-barriär. Hålen i osten, det vill säga riskerna, flyttar sig hela tiden. För att en 

olycka ska uppstå måste hålen i de staplade ostskivorna ligga i linje, med andra ord flera 

samverkande fel eller brister inom olika försvarsbarriärer leder fram till att olyckan kan ske. Enligt 

Reason kan olycksorsaker indelas i aktiva fel (”active failures”), exempelvis befäl som fattar fel 

beslut eller avsiktligt bortser från säkerhetsbestämmelser, och latenta fel eller säkerhetsbrister 

(”latent conditions”), exempelvis obegripliga brygginstruktioner och feldesignad utrustning 

(Reason 1997, ss. 9-20). Då man kan betrakta en bogserbåt som en del av en organisation - och 

även en organisation i sig - blir Reasons modell tillämpbar inom vår undersökning. Olyckor orsakas 

ofta av flera olika faktorer, exempelvis mänskliga felbedömningar i kombination med utrustning 

som inte fungerar på grund av eftersatt underhållsarbete eller dylikt. 
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4.2 HFACS - Human Factors Analysis and Classification System 

HFACS utvecklades under 1990-talet inom USAs marina styrkor (US Navy), och sedermera inom 

den civila flygsektorn. Fram till dess att HFACS utvecklades låg fokus vid haveriundersökningar 

mest på de tekniska aspekterna av olycksorsakerna. De mänskliga och organisatoriska faktorerna 

hade en mindre framträdande roll då det var svårare att mäta dessa med de metoder man 

använde. Ju säkrare flygplanen blev mekaniskt och automatiskt, desto viktigare blev det att kunna 

bedöma även de mänskliga faktorernas medverkan till olyckor. Som tidigare nämnts om Swiss 

Cheese Model så representerar ’hålen i ostskivorna’ de risker och brister som medverkar till att en 

olycka sker. HFACS bidrar till att finna och kategorisera dessa hål så resultatet blir mätbart. Som 

grund vid utvecklandet av HFACS till ett praktiskt användbart verktyg användes många 

haverirapporter från både civil och militär luftfart/sjöfart. (Shappell & Wiegmann 2000, ss. 1-3) 

 

4.3 SHEL Model 

Frank H. Hawkins utvecklade modellen SHEL år 1987, och den består av fyra komponenter: 

’Liveware’ (L), ’Hardware’ (H), ’Software’ (S) och ’Environment’ (E). Metoden utvecklades för att 

identifiera sambandet mellan de mänskliga faktorerna. ’Liveware’ (dvs människan) är den centrala 

komponenten som interagerar med de andra komponenterna. Varje människa interagerar också 

med andra människor som i sin tur interagerar med sina egna komponenter (H,S,E). På detta sätt 

får man en mer komplex syn på de mänskliga faktorerna. (IMO 2000, ss. 17-18) 

 

4.4 International Maritime Organization 

Historiskt sett har den marina sektorn fokuserat mest på de rent tekniska aspekterna som 

olycksorsaker i haverirapporter, precis som luftfarten gjort (se HFACS ovan). I slutet av 1990-talet 

utarbetade IMO riktlinjer för haveriutredare, “Amendments to the Code for the Investigation of 

Marine Casualties and Incidents (RESOLUTION A.849(20))”, för att förmedla praktiska råd om hur 

man genomför systematiska utredningar gällande mänskliga faktorer i marina olyckor och 

incidenter. Detta är till för att öka säkerheten genom att lära sig av de olyckor och incidenter som 

skett. IMOs modell använder sig av Hawkins SHEL, Reasons GEMS (vidareutveckling av Swiss 

Cheese Model) och Rasmussens Taxonomy of Error2. (IMO 2000, ss. 3, 17) 

 

                                                           

2 Reasons ’GEMS’ och Rasmussens ’Taxonomy of Error’ beskrivs inte i denna uppsats. 
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4.5 HFACS-MA - Human Factors Analysis and Classification System for Maritime Accidents 

HFACS-MA är en vidareutveckling av HFACS (se ovan) för den maritima sektorn. Metoden är 

skapad utifrån Reasons Swiss Cheese-modell, HFACS, SHEL samt de rekommendationer som IMO 

givit ut (Chen et al. 2013, s. 105). Analysen gör utifrån huvudkategorierna ’Unsafe Acts’, 

’Preconditions (SHEL)’, ’Unsafe Supervision’, ’Organization Influence’ och ’External Factors’. Under 

respektive huvudkategori återfinns ett antal underkategorier inom vilka respektive olycksorsak 

(dvs “faktor” enligt HFACS-MA) placeras, för att klassificera olycksorsakerna och tydliggöra 

sambanden mellan dem. Se bilaga 15 för komplett lista över kategorierna med tillhörande 

förklaringar.  

 

5 Metod och tillvägagångssätt 

5.1 Val av metod 

IMO har en modell/riktlinjer för haveriundersökningar (IMO 2000) som vi först tänkte använda oss 

av, men vid sökning på “Accident Classification” i olika databaser fann vi en artikel av Shih-Tzung 

Chen m fl (Chen et al. 2013) där metoden HFACS-MA introducerades. Eftersom denna modell är 

framtagen för haveriundersökningar (samt inkluderar delar av IMOs modell) och vår undersökning 

utgår från redan färdigskrivna haverirapporter (se nedan), insåg vi att det borde vara möjligt att 

vända på processen genom att från haverirapporterna extrahera och strukturera olycksfaktorerna 

enligt HFACS-MA.  

 

Fördelen med HFACS-MA är att denna metod utgår från HFACS, som visat sig fungera bra vid 

haveriundersökningar inom flygsektorn (Federal Aviation Administration (u.å.)), men har 

anpassats för den maritima sektorn. HFACS-MA innefattar även delar av IMO-modellen och 

Hawkins SHEL vilket ytterligare underlättar kategoriseringen av faktorer och orsaksamband. 

HFACS-MA förbättrar även HFACS genom att den tillför ett grafiskt gränssnitt “Why Because 

Graph (WBG)” som analysmetod (Chen et al. 2013, s. 109). Utifrån de identifierade 

olycksfaktorerna konstruerar man en ”Why Because Analysis (WBA)” med varje olycksorsak 

identifierad och klassificerad enligt HFACS-MA kategorierna. Från WBA konstrueras sedan den 

grafiska presentationen (WBG) där olycksfaktorerna inom respektive kategori knyts samman så 

att man får en bättre visuell överblick över sambanden som givit upphov till olyckan, vilket 

underlättar både vid analysarbetet och för läsaren av slutrapporten. Nackdelarna med HFACS-MA 

är i huvudsak desamma som för HFACS, nämligen att modellen är tämligen tidskrävande och 

kräver insikt i hur kategoriseringen fungerar. (Federal Aviation Administration (u.å.))  
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I uppsatsen översätts inte HFACS-MA-kategorierna till svenska i löptexten för att inte riskera att 

förvanska något i den ursprungliga betydelsen. Därför kommer de ursprungliga engelska 

beteckningarna att användas i denna uppsats, dock med enkelt citattecken (se exempel ovan) för 

att urskilja dem från den svenska texten. Se bilaga 15 för förslag till svensk översättning. 

 

5.2 Urval och insamling av haverirapporter 

Våra kriterier vid urvalet av haverirapporter är att de ska vara officiella dokument, publicerade av 

enskilda staters haverikommissioner i fulltext på Internet. Varje rapport i urvalet ska handla om 

fall av girting och ska vara skrivna på engelska eller svenska (pga av författarnas begränsade 

språkkunskaper). Insamlingen blev klar i januari 2015, och haverirapporter som publicerats efter 

detta datum är därför inte medtagna i denna undersökning. Den tidigaste rapporten var 

publicerad i juli 1999, och den senaste i januari 2015.  Då endast offentligt publicerade 

haverirapporter används i undersökningen ger detta inte upphov till några etiska konflikter 

eftersom exempelvis fartygsnamn o dyl redan är offentliggjorda. 

 

För att få fram alla haverirapporter som uppfyller urvalskriterierna användes två olika 

tillvägagångsätt. Utgångspunkten blev en lista över samtliga engelskspråkiga länder (och 

delstater) som kanadensiska “Site for Language Management in Canada” vid University of Ottawa 

(2015) publicerat. Denna lista redigerades så att enbart officiella stater (ej delstater) fanns med. 

Därefter jämfördes medlemslistorna för IMO samt den till IMO associerade organisationen Marine 

Accident Investigators' International Forum (MAIIF), för att få fram de stater som borde ha egna 

haverikommissioner. Sedan användes MAIIFs länkar till haverikommissioner samt sökmotorn 

Google för att söka fram respektive haverikommissions webbplats. 

 

För svenska språket var det enkelt eftersom det bara är Sverige och Finland som har svenska som 

officiellt språk (Nationalencyklopedin (u.å.) Svenska), och dessa länders haverikommissioner 

söktes fram i sökmotorn Google med sökorden “haverikommission” samt “Sverige” respektive 

“Finland”, sedan gicks sökresultatet igenom tills respektive haverikommission och deras rapporter 

funnits. För Sverige visade det sig att rapporterna fanns publicerade på två olika webbplatser, 

nämligen hos Transportstyrelsen och Statens haverikommission. 

 

Det finns även stater som kan tänkas publicera åtminstone ett urval haverirapporter på engelska, 

trots att dessa stater inte är officiellt engelskspråkiga. Engelska är numera världens lingua franca, 
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och haverirapporter är något som inte bara den utredande staten har nytta av. Därför söktes även 

haverikommissioner fram hos länder som är medlemmar i IMO, men som inte är officiellt 

engelskspråkiga, och resultatet blev den lista som redovisas i bilaga 17. För vart och ett av dessa 

länder gjordes sökningar på Internet efter deras eventuella haverikommissioner. Ingen generell 

sökning gjordes efter specifikt ”haverirapporter” el dyl som sökord i exempelvis Google, då 

sökmotorer på webben bara i undantagsfall har möjlighet att indexera dokument vilka i sin tur är 

lagrade i olika databaser som enbart är sökbara via en enskild webbplats. Det finns inte heller 

någon databas som förtecknar samtliga haverirapporter från världens alla länder. 

 

Vid sökningarna i Google användes statens officiella engelska namn samt huvudsakligen sökorden 

“marine”, “maritime”, “accident”, “casualty”, “investigation” och ”reports” i olika konstellationer. 

I vissa fall återfanns direkt den haverikommission som eftersöktes, i andra fall referenser i 

dokument som angav det officiella namnet (oavsett språk) för aktuell stats haverikommission som 

sedan användes för att söka fram haverikommissionens eventuella webbplats. Det finns alltså en 

möjlighet att någon enskild haverikommission har missats, ifall sökorden inte varit tillräckligt väl 

utformade för samtliga stater, men i stort sett är vår bedömning att vi har fått fram de flesta 

kommissioner som faktiskt har rapporter publicerade på Internet. Ett flertal haverikommissioner 

har enbart webbplatser som beskriver deras verksamhet, men de har inte några rapporter 

publicerade i fulltext. 

 

Därefter gicks varje enskild webbplats igenom för att se om där fanns publicerade haverirapporter 

i fulltext, eller om de hänvisade till någon annan databas/webbplats där rapporterna publiceras. 

För samtliga rapporter som hittades gjordes en bedömning utifrån titel, sammanfattning och 

abstract huruvida de innefattade girtingsituationer med bogserbåtar. Om de gjorde det bedömdes 

de som relevanta och laddades ned för vidare bedömning och analys. Nedan följer en 

sammanställning över de stater där relevanta haverirapporter återfanns: 
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Tabell 1: Lista över relevanta haverikommissioner 

Stat Medlem 
IMO 

Medlem 
MAIIF 

Egen Haverikommission Antal 
girting 
fulltext 

Antal 
rapporter 
fulltext 
totalt 

Australia Ja Ja http://www.atsb.gov.au/publications/safet
y-investigation-reports.aspx?Mode=Marine 
[2015-01-18] 

1 324 

Canada Ja Ja http://www.tsb.gc.ca/eng/rapports-
reports/marine/index.asp [2015-01-18] 

1 413 

Denmark Ja Ja http://www.dmaib.com/Sider/C 
asualtyReports.aspx [2015-01-18] 

1 173 

Germany Ja Ja http://www.bsu-
bund.de/EN/publications/Investigation%20
Reports/investigation_report_node.html 
[2015-01-18] 

1 165 

Greece Ja Ja http://www.hbmci.gov.gr/js/indexEng.htm 
[2015-01-18] 

1 6 

Japan Ja Ja http://www.mlit.go.jp/jtsb/marrep.html 
[2015-01-18] 

1 45 

New Zealand Ja Ja http://www.taic.org.nz/ReportsandSafetyR
ecs/MarineReports/tabid/87/Page/8/langu
age/en-US/Default.aspx [2015-01-24] 

2 200 

Norway Ja Ja http://www.aibn.no/Marine/Published-
reports [2015-01-24] 

1 20 

Sweden Ja Ja http://www.havkom.se/Reportsearch.asp) 
/ 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofa
rt/Olyckor-och-
tillbud/Haverirapporter/Publicerade-
haverirapporter/ [2015-01-31] 

Haveriko
mmission
en(0) / 
Transport
styrelsen(
2) 

Haverikom
missionen(5
2) / 
Transportst
yrelsen(159) 

United 
Kingdom (UK) 

Ja Ja http://www.maib.gov.uk/publications/inve
stigation_reports.cfm [2015-01-31] 

3 302 

Totalt Ja Ja  14 1694 
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5.3 Tillvägagångssätt vid rapportanalys 

Som tidigare beskrivits återfanns 14 fulltextrapporter om girting och analysarbetet lades upp på 

följande sätt: Först läste vi en rapport var för sig och gjorde de anteckningar och noteringar vi 

ansåg vara väsentliga för rapporten, därefter gick vi gemensamt igenom rapporten med fokus på 

dess slutsatser och resonerade oss fram till vilken HFACS-MA-kategori respektive olycksfaktor 

(olycksorsak) bäst passade in. Vi valde att enbart ta med faktorer fram till den punkt då girtingen 

inträffat och följaktligen att inte beröra följderna av kapsejsningen då personer dog mm. De olika 

faktorerna strukturerade vi sedan i en så kallad “Why Because Analysis” (WBA), för att 

åskådliggöra vilka kategorier som låg bakom slutsatserna i haverirapporten. Resultatet blev en 

orsakskedja som vi åskådliggjorde genom att använda indrag i WBA-texten så att man enkelt 

kunde se under vilka kategorier de olika haveriorsakerna återfanns inom HFACS-MA ramen: 

’Accident’ → ’Event’ → ’Unsafe acts’ → ’Preconditions (SHEL)’ → ’Unsafe supervision’ → 

’Organization influence’ → ’External factors’. (Chen et al. 2013, s. 108) I HFACS-MA ingår för övrigt 

inte ’Accident’ och ’Event’ i resultatet, utan dessa delar återger bara vilka primära händelser vid 

olyckan som de olika bakomliggande kategorierna är orsak till. När orsakskedjan var klar skapade 

vi en sk “Why Because Graph (WBG)” (Chen et al. 2013, s. 109), för att tydliggöra orsakskedjan 

visuellt. 

 

Inom varje huvudkategori återfinns även olika underkategorier i HFACS-MA (Chen et al. 2013, s. 

108), som även återges i bilaga 15 inklusive förklaringar till respektive kategori. De ursprungliga 

underkategorierna hos Chen modifierades för att göra den grafiska presentationen (WBG) ännu 

tydligare genom att vi numrerade varje underkategori och därefter gav varje underkategori en 

förkortning som bättre stämde överens med huvudkategorin. Exempelvis gav vi ’Unsafe Acts’ 

beteckningen UA, och den fjärde underliggande kategorin ’Routine Violations’ benämndes 

följaktligen UA4. När en haverirapport innehöll flera faktorer av underkategorin UA4 numrerade 

vi dem som UA4(1), UA4(2) osv, och motsvarande indelning gjordes för faktorerna i WBA-

strukturen. På så sätt blev det enklare att från den grafiska presentationen direkt utläsa 

orsakssambanden i den tillhörande WBA-uppställningen. Samtliga kategorier med våra tillhörande 

beteckningar anges i bilaga 15. 

 

Varje enskild haverirapportsanalys återfinns i bilaga 1 till 14 i denna uppsats. För varje 

haverirapport ges en kort sammanfattning av olyckan, bibliografisk referens, orsakskedja enligt 

WBA och tillhörande grafisk presentation (WBG). Vi har även lagt till våra kommentarer till 

respektive rapport, där vi exempelvis redovisar hur vi tänkt när det rått tveksamhet om hur olika 

orsaker bör kategoriseras inom HFACS-MA.   
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När samtliga rapporter i urvalet gåtts igenom sammanställdes resultatet från varje rapports WBA i 

ett Excel-dokument som redovisas i sin helhet i bilaga 16. Inom HFACS-MA görs ingen viktning av 

varje enskild faktors bidrag till olyckan, man bedömer alltså inte vilka enskilda faktorer som varit 

mer bidragande till olyckan jämfört med övriga faktorer. Därför utfördes en rent statistisk 

sammanställning över frekvensen av de faktorer som extraherats från haverirapporterna till varje 

rapports WBA (se bilaga 1-14 och 16). Samtliga förekomster inom de olika huvud- och 

underkategorierna adderades och dividerades sedan med totalsumman samt summan inom 

respektive huvudkategori. Resultatet blev en procentuell fördelning för respektive kategori där 

man kan utläsa vilka huvud- och underkategorier som var mest frekvent förekommande inom vårt 

urval. 
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6 Resultat 

 

Analysen av respektive rapport återfinns i bilagorna 1-14. I resultatet redovisas 

huvudkategorierna samt underkategorierna för samtliga 14 rapporter. Totalt blev 132 

olycksfaktorer kategoriserade. Hela resultatet av vår analys redovisas i bilaga 16, se även bilaga 15 

för beskrivning av respektive kategori. 

 

HFACS-MA Huvudkategorier 

Den enskilt största huvudkategorin var ’Unsafe Supervision’ (30 %), därefter kom ’Unsafe Acts’ (24 

%) följt av ’Preconditions’ (20 %). 

 

Tabell 2: Stapeldiagram över HFACS-MA huvudkategorier. 

 

 

Unsafe Acts 

Huvudkategorin ’Unsafe Acts’ stod för 24 % av det totala antalet faktorer, den andra största 

huvudkategorin. Underkategorin ’Exceptional violations’ (UA5) 8 % stod för det största antalet 

’Unsafe Acts’ medan ’Knowledge-Based mistakes’ (UA3) 3 % stod för det minsta antalet i denna 

kategori. 
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Tabell 3: Stapeldiagram över HFACS-MA underkategori ’Unsafe Acts’ 

 

 

Preconditions 

Huvudkategorin ’Preconditions’ stod för 20 % av det totala antalet faktorer, och blev därmed den 

tredje största huvudkategorin. ’Liveware’ (P6) 8 % stod för den största andelen ’Preconditions’ 

och var den tredje största underkategorin i hela resultatet. ’Condition of Operator(s)’ (P1) och 

’Technological Enviroment’ (P5) 0 % blev utan faktorer.  

 

Tabell 4: Stapeldiagram över HFACS-MA underkategori ’Preconditions’ 

 

 

Unsafe Supervision  

Huvudkategorin ’Unsafe Supervision’ stod för 30 % av det totala antalet faktorer, den största 

huvudkategorin. ’Planned Inappropriate Operation’ (US2) 19 % stod för det största antalet 

’Unsafe Supervision’ och var även den enskilt största underkategorin i hela resultatet. ’Failure to 

Correct Known Problem’ (US3) 1 % stod för den minsta. 
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Tabell 5: Stapeldiagram över HFACS-MA underkategori ’Unsafe Supervision’ 

 

 

Organizational Influences 

Huvudkategorin ’Organizational Influences’ stod för 18 % av det totala antalet faktorer, den fjärde 

största huvudkategorin. Underkategorin ’Organizational Process’ (OI3) 15 % stod för det största 

antalet ’Organizational Influences’ och blev därmed den näst största underkategorin i hela 

resultatet. ’Organizational Climate’ (OI2) 0 % fick inte en enda faktor. 

 

Tabell 6: Stapeldiagram över HFACS-MA underkategori ’Organizational Influences’ 

 

 

External Factors 

Huvudkategorin ’External Factors’ stod för 8 % av det totala antalet faktorer och var därmed den 

minsta huvudkategorin. ’Design Flaws’ (EF3) 6 % stod för det största antalet ’External factors’ 

medan ’Administration Oversights’ (EF2) 0 % inte blev tilldelad någon faktor. 
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Tabell 7: Stapeldiagram över HFACS-MA underkategori ’External Factors’ 

 

 

De underkategorier som inte blev tilldelade några faktorer var ’Condition of Operator(s)’ (P1), 

’Technological Environment’ (P5), ’Organisational Climate’ (OI2) och ’Administration Oversights’ 

(EF2). 

 

7 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Att ’Planned Inappropriate Operation’ (US2) blev den största kategorin är intressant. En bra plan 

kan förutse de flesta risker och den bör även ha med kontrollåtgärder för dessa. Resultatet talar 

för att bättre planerade operationer kan leda till färre olyckor. Fords undersökning visar att dålig 

planering och hantering av bogsering i hamn (“tow planning”) förekom i 75 % av de rapporter som 

fanns med i hans urval (inte bara för de som ledde till girting) (Ford 2013, s. 35). Vårt resultat 

stämmer bra överens med detta då den enskilt största underkategorin var ’Planned Inappropriate 

Operation’ som stod för motsvarande 79 % (US2 förekom i 11 rapporter av 14). 

 

I rapporterna framgår det att bogserbåtsoperationerna ofta planerats snabbt och att valet av 

bogserbåtar för operationen antingen skett från det urval man för tillfället haft tillgängligt - utan 

att man reflekterat över om de är lämpliga för operationen - eller att tillvägagångssättet av 

operationen inte anpassats till de bogserbåtar man har till sitt förfogande. Samtliga parter borde 

alltså ge sig tid till att göra en riskbedömning av operationen innan den inleds.  

 

Lotsen har en central roll då han bättre känner till de lokala förhållandena samt egenskaperna hos 

de bogserbåtar som brukar användas i hamnen. I undersökningens samtliga 14 rapporter utsattes 

enbart bogserbåtar av konventionell typ för girting. Den konventionella typen av bogserbåtar var 
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inte ett medvetet urval eller avgränsning vid insamlingen av haverirapporterna. I vissa rapporter 

är det trossbåtar som råkat ut för girting, men en trossbåts utformning är mycket lik en 

konventionell bogserbåts. Det är således viktigt att alla inblandade i operationen känner till de 

risker som girting medför, hur girting uppstår och vilka begränsningar och möjligheter 

konventionella bogserbåtar har. 

 

Kommunikationen mellan fartyg, lots och bogserbåt är mycket viktig både i planeringen, under 

manövrar och vid ändringar i planen. Att brister i kommunikationen ’Liveware’ (P6) återfinns 

bland de största faktorerna i resultatet är problematiskt, då bra kommunikation hade behövts för 

att de flesta av flerpartsoperationerna i undersökningen skulle kunnat ske på ett säkrare sätt. 

Oftast har de inblandade parterna möjlighet till direktkommunikation, men utnyttjar inte detta 

tillräckligt mycket av olika anledningar. 

 

Den näst största kategorin ’Organizational Process’ (OI3) är intressant ur ett 

organisationsperspektiv. Trots att procedurer och SMS manualer vanligtvis blir bättre och bättre 

så finns det fortfarande saker kvar att göra, speciellt när det gäller riskbedömningar som hänger 

tätt samman med den största kategorin ’Planned Inappropriate Operation’ (US2). Man brukar 

säga att en olycka sällan kommer ensam och så är även fallet här. I de fall där lots, fartyg och 

bogserbåt varit inblandade är det tre organisationer som ska se till att operationen sköts på ett 

säkert sätt, och det är bara undantagsvis som rapporterna visat att enbart en organisation brustit i 

sina procedurer, manualer och instruktioner. I resultatet hamnade många olycksfaktorer under 

kategorin ’Organizational Process’ (OI3) och detta berodde till största delen på att rapporten om 

”Flying Phantom / Warrior III / Red Jasmine” (se bilaga 8) stod för 8 av totalt 20 faktorer i denna 

kategori. I denna rapport fann haverikommissionen många fel och brister i hamnens SMS (Safety 

Management System), vilket ledde till att extra många faktorer om detta genererades i 

rapportens slutsatser - och därmed även oproportionerligt många faktorer i vår WBA (se bilaga 8). 

Det är därmed möjligt att resultatet inte ger en helt representativ bild av var problemen brukar 

finnas i normalfallet eftersom OI3 har fått större procentuell vikt än vad denna kategori 

egentligen borde ha. 

 

Ytterligare en intressant aspekt av resultatet gäller de kategorier som inte fick några passande 

faktorer alls, dvs ’Condition of Operator(s)’ (P1),  ’Technological Environment’ (P5), 

’Organisational Climate’ (OI2) och ’Administration Oversights’ (EF2). Olyckorna berodde alltså inte 

primärt på faktorer som exempelvis sömnbrist, dålig stämning ombord, brister i infrastrukturen i 

hamnar och farleder eller fel och brister i myndigheters regelverk respektive i lagstiftningen. Det 
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var inom själva organisationerna (rederier, hamnar, enskilda fartyg) som inte tillräckliga manualer 

och procedurer mm fanns framtagna – eller så följdes de inte tillräckligt väl av besättningen 

ombord. I korthet anser vi alltså att det generellt sett inte behövs mer lagstiftning och regler från 

myndigheters sida. Istället är det upp till respektive organisation att se över sina egna regelverk, 

rutiner, checklistor och manualer – och motivera den egna personalen att följa dessa. Däremot är 

det märkligt att flera organisationers SMS uppenbarligen blivit godkända av myndigheterna, när 

de i flera fall visat sig vara bristfälliga. Detta kan ses som ’Administration Oversights’, men 

rapporterna berör inte detta. 

7.2 Metoddiskussion 

I urvalet finns rapporter från många olika haverikommissioner, och IMOs riktlinjer definierar 

främst vad som bör undersökas vid en incident men har i övrigt inga synpunkter på rapporternas 

utformning. Detta leder till att haverirapporterna skiljer sig avsevärt från varandra. Flera 

kommissioner anstränger sig till det yttersta för att vara så objektiva som möjligt och renodlar 

därför sina rapporter till den grad att man utelämnar alltför mycket bakgrundsinformation, 

exempelvis från intervjuer. Det är givetvis inte möjligt att ta med all information i en 

haverirapport, men det är önskvärt att det ska vara enkelt att urskilja varför vissa handlingar har 

begåtts. Detta har till viss del försvårat vårt arbete när vi försökt kategorisera vissa olycksfaktorer, 

speciellt gällande underkategorierna till ’Unsafe Acts’ (men även andra kategorier) vilket innebär 

att det finns en osäkerhetsfaktor i resultaten för underkategorierna. 

 

För att statistiskt säkert kunna fastslå de främsta orsakerna till girting genom frekvens, skulle det 

ha behövts betydligt fler rapporter för analysen. Vi anser trots detta att vi kommit fram till ett 

resultat som visar en tämligen representativ bild av var i HFACS-MA kategorierna som 

problematiken vid girting återfinns. Exempelvis kan man från vårt resultat utläsa att den främsta 

faktorn vid girting var underkategorin ’Planned Inappropriate Operation’, vilket stämmer bra 

överens med Stephen Fords resultat (se Resultatdiskussion ovan). 

 

7.3 Rekommendationer 

Följande rekommendationer baseras på analysen och resultatet av de 14 rapporterna: 

- Planera bogseroperationen noggrant och förmedla planeringen till de parter som är 

involverade i operationen. Alla parter måste ges tillfälle att ge feedback på 

planeringen. 

- Gör en ordentlig riskbedömning för operationen med hänsyn till de begränsningar som 

de deltagande bogserbåtarna har. 
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- Procedurer, instruktioner och manualer för bogsering bör finnas tillgängliga av 

respektive organisation (hamn, rederi mm) och hållas uppdaterade.  

- Anpassa farten under operationen efter bogserbåtarnas begränsningar, hög fart ökar 

risken för girting. 

- Bogserbåtar bör hålla alla dörrar, luckor mm till innandömet stängda under 

operationen för att förhindra ytterligare försämring av stabiliteten vid en eventuell 

girtingsituation. 

- Bogserlinan ska vara möjlig att fjärrutlösa från manöverpositionen i bogserbåtens 

styrhytt. 

- Bogserbåtar av konventionell typ bör använda sig av någon form av gog-arrangemang 

vid bogsering. 

- Kommunikation mellan de involverade fartygen är viktig inför varje manöver som sker. 

Alla parter måste vara införstådda med hur manövern ska utföras. 

7.4 Förslag till framtida forskning 

- Studier om designmöjligheter för att minimera risken för girting. 

- Ytterligare undersökningar med HFACS-MA som grund, för att inkludera de rapporter 

om girting som inte fanns tillgängliga på internet och därmed utöka urvalet. 
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8 Slutsats 

 

Undersökningen syftade till att identifiera de främsta kategorierna för girting och på så sätt bidra 

till säkrare operationer. Resultatet visar att den HFACS-MA-kategori där de flesta olycksorsakerna 

(faktorerna) återfanns var ’Unsafe Supervision’ – ’Planned Inappropriate Operation’, dvs dåligt 

förberedd bogseroperation med otillräcklig eller utebliven planering och riskbedömning.  

Rekommendationen blir givetvis att parterna behöver planera och förbereda varje 

bogseroperation noggrant och förmedla planeringen till de som är involverade i operationen, 

samt att dessa ges möjlighet att ge återkoppling på planen.  

 

Den näst största kategorin var ’Organizational Influences’ - ’Organizational Process’ och innefattar 

brister i manualer, instruktioner och procedurer. Rekommendationen blir därför att dessa 

dokument bör finnas tillgängliga av respektive organisation och hållas uppdaterade.  

 

 

Den tredje största kategorin var ’Preconditions’ - ’Liveware’ som innefattar brist på 

kommunikation och interaktion mellan de inblandade parterna. För att undvika girtingsituationer 

är det speciellt viktigt att veta hur de inblandade fartygen utför sina manövrer i förhållande till 

varandra. Det krävs således att varje manöverändring kommuniceras till samtliga parter innan den 

inleds. 

 

Våra rekommendationer för att minska risken för framtida girtingolyckor redovisas i avsnittet 

Rekommendationer ovan.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Diver Master / Kruzenshtern 

 

Kort sammanfattning av händelseförloppet: 

2014-08-04: Bogserbåtarna Diver Master och Svitzer Helios skall bogsera segelfartyget 

Kruzenshtern från hamn. Svitzer Helios är kopplad med bogserlina i aktern på Kruzenshtern och 

Diver Master är kopplad med bogserlina till Kruzenshterns styrbordsbog. När ekipaget har lämnat 

vågbrytaren och gör en styrbordsmanöver förlorar Diver Master kontrollen över båten och blir 

dragen av sin egen bogserlina. Kort därefter kapsejsar Diver Master. 
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WBA - Why Because Analysis: 

TE – Diver Master kapsejsade. 

E1: Vatten trängde in i fartyget och på däck, försämrade stabiliteten. 

-E2: Kunde inte koppla loss bogserlinan. 

- E4: Dimensionen på linan var för stor. (ss. 20, 30) 

- UA1: Okunskap att kroken inte kunde ta en så stor lina. 

- US1: Berodde eventuellt på bogserkaptenens otillräckliga 

utbildning. (s. 31) 

- OI3: Bristfällig professionell organisation på Diver 

master. (s. 31) 
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- E5: Stor skillnad på fartygsstorlek mellan Diver Master och Kruzenshtern, direkt 

orsak (s. 31) till att man inte hann kapa linan pga tidsbrist vid olyckstillfälllet. 

- US2: Alternativplanen med mindre båt orsak. (s. 9) 

- OI1: Tidspress hos Kruzenshtern att lämna hamnen före kl 18. 

(ss. 8, 31)  

- E3: Lucka till nedre däck ej stängd. (s. 30) 

E6: Bogserbåten lämnar hamn. 

- UA5: Kaptenen medveten om att bogserbåten är olämplig att använda utanför 

hamnområdet för att bogsera ett så stort fartyg som Kruzenshtern. (s. 31) 

- US2: Alternativplanen med mindre båt orsak. (s. 9) 

- OI1: Tidspress hos Kruzenshtern att lämna hamnen före 18:00. (ss. 

8, 31) 

Kommentarer: 

Rapporten lägger inte så stor vikt vid tidspressen - trots att man kan tycka att det borde ha varit 

möjligt att göra ett avsteg från beslutet att Kruzenshtern inte fick lämna hamn senare än 18:00 då 

fyrverkerierna inte skulle starta tidigare än 23:00. 

 

Originalplanen följdes inte trots att det var möjligt. Originalplanen med två jämnstora bogserbåtar 

frångicks då en av bogserbåtarna inte skulle hinna i tid, senare visade det sig att den försenade 

bogserbåten ändå kunde komma i tid eller med liten tidsförlust. Lotsen bedömde att det inte 

fanns tid att vänta och valde att använda sig av Diver master istället (s. 9), detta kategoriserades 

som UA2. 

 

Referens 

Danish Maritime Accident Investigation Board (DMAIB) (2015): Diver Master: Foundering on 4 

August 2014. (Marine Accident Report January 2015). Valby: Danish Maritime Accident 

Investigation Board. [Online] 

http://www.dmaib.com/Ulykkesrapporter/DIVER%20MASTER%20marine%20accident%20report.

pdf  [2015-01-18]  
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Bilaga 2: Koun Maru / Merry Star  

 

Kort sammanfattning av händelseförloppet: 

2013-04-09: Bogserbåten Koun Maru (trossbåt “B”) bogserar containerfartyget Merry Star (“A”) 

från hamn. Koun Maru är kopplad via bogserlina i Merry Stars babordsbog. För att undvika att 

driva ner mot ett förtöjt fartyg (”C”) ger Merry Star halv fart framåt i maskin. Efter ett misslyckat 

försök att koppla loss bogserlinan blir Koun Marun dragen av sin egen bogserlina och kapsejsar. 

Kaptenen för bogserbåten avled. 
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WBA - Why Because Analysis: 

TE – Koun Maru kapsejsade. 

US2(2): Felaktig planering - större och mer lämpad bogserbåt borde använts. (s. 3) 

- OI3: Företaget som äger Koun Maru medgav att trossbåten fick användas för 

bogsering av Merry Star. Koun Maru hade inte heller någon manual för bogsering. (s. 

3) 

E1: Koun Maru förlorade stabilitet på grund av för stor kraft i bogserlinan. 

- P4: Befälhavaren på Merry Star upplevde att vinden var ett problem. (s. 4) 

- UA5(1): Merry Star ökade farten för att undvika kollision med fartyg förtöjt vid kaj. (s. 

4) 

- UA1: Fartökningen meddelades inte till Koun Maru. (s. 4) 

- P6(1): Kommunikationsbrist. 



IV 
 

- US2(1): Radio användes inte, handsignaler skulle användas istället. 

(s. 3) 

E2: Kunde inte koppla loss bogserlinan. 

- P3: Koun Maru hade ingen nödutlösningsmekanism för sin bogserkrok. (s. 6) 

- UA5(2): Merry Star gav inte Koun Maru någon förvarning via handsignaler när mer lina 

släpptes ut från Merry Star. Koun Maru hann därmed inte ta av linan från kroken innan 

linan sträcktes igen. (s. 9) 

- P6(2): Kommunikationsbrist. 

- US2(1): Radio användes inte, handsignaler skulle användas istället. 

(s. 3) 

Kommentarer: 

Rapporten förklarar inte varför man valde att använda handsignaler istället för radio som 

kommunikationsmedel mellan Koun Maru och Merry Star. Detta kategoriseras som US2. 

 

Merry Star valde en mindre bogserbåt än vad som var tänkt från början. Detta kan anses vara en 

lämplig US2-kategori men haverirapporten anger inte detta som ett problem i slutsatserna, detta 

valdes därför bort i WBA. 

 

Referens 

Japan Transport Safety Board (JTSB) (2014). Marine Accident Investigation Report (MA2014-12). 

[Online] http://www.mlit.go.jp/jtsb/eng-mar_report/2014/2013tk0010e.pdf [2015-01-18] 
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Bilaga 3: North Tug / Ocean Princess 

 

Kort sammanfattning av händelseförloppet: 

2013-06-10: Bogserbåten North Tug bogserar passagerarfartyget Ocean Princess från hamn. 

North tug är kopplad med bogserlina i Ocean Princess babordsbog. När Ocean Princess försöker 

manövrera sig från kaj uppstår problem och ändrar därför manöver genom att lägga back i 

maskin. North Tug blir dragen akteröver av Ocean Princess och får in vatten på däck. I ett försök 

att vända North Tug hamnar bogserbåten tvärs dragriktningen av bogserlinan och kapsejsar.  
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WBA - Why Because Analysis: 

TE – North Tug kapsejsade. 

E1: North Tug kunde inte koppla loss bogserlinan.  

- P3: Ingen krok monterad på North Tug - linan fästes/låstes fast i 

winschanordningens bas. (s. 26) Det gick inte att fästa linan från Ocean 

Princess till North Tugs bogserlina eftersom de inte hade en tillräckligt stor 

schackel. (s. 29) 

- EF1: Krav för fartyg < 15m saknades. (ss. 30, 35) 

- P4: Vatten på North Tugs däck förhindrar North Tugs besättning att kapa 

linan. (s. 26) 

- E2: Vatten trängde upp på North Tugs däck vilket försämrade stabiliteten.  
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- UA5(1): North Tug meddelade inte Ocean Princess att de började 

dras bakåt. (ss. 26, 34) 

- P6(1): Kommunikationsbrist. (s. 34) 

- E5: North Tug blir dragen av Ocean Princess. 

- US1:  Ocean Princess hade inte visuell kontakt med North 

Tug. (s. 36) 

- UA1: Ocean Princess började backa akterut, detta var ej i 

ursprungsplanen. (s. 26) 

- US2(1): Otillräcklig manöverplanering. (ss. 26, 

32) 

- US2(2): Utebliven riskbedömning för 

manövern.  

- UA5(2): Lotsen meddelade inte North Tug att 

backmanöver inleddes på Ocean Princess. (s. 26) 

- P6(2): Kommunikationsbrist. (ss. 26, 33-34) 

E3: North Tug girade och hamnade tvärs i dragriktningen - försämrade stabiliteten. 

  - E4: Styrbords motor slutade fungera på North Tug. 

- UA3: Kaptenen på North Tug ändrade manövern från back till framdrift, 

vilket misslyckades då styrbords motor slutade fungera. (s. 9) 

US2(3): North Tug var ej lämpad för operationen. (ss. 35-36)  

- OI3: Ocean Princess huvudkontor hade dålig koll på vilka bogserbåtar som 

fanns tillgängliga på plats. (s. 31) 

- US2(4): Utebliven riskbedömning vid valet av North Tug från Ocean Princess 

sida (s. 35) men även från North Tugs sida. (ss. 31, 36) 

Kommentarer: 

Att två olika språk användes (Norska och Engelska) anger inte haverirapporten som någon 

huvudorsak till olyckan, North Tug meddelade för sent att de var i en besvärlig situation och 

piloten meddelade aldrig backmanövern. Lotsen skulle samordna mellan båtarna vilket han inte 

gjorde fullt ut, men språkskillnaden påverkade inte detta. 

 

Referens 

Accident Investigation Board Norway (AIBN) (2014). Report on Marine Accident – North Tug, 

LG7141 (NOR) and Ocean Princess IMO NO 9187899 (Bermuda) Capsizing and Sinking in Kirkenes, 

Norway, 10 Juni 2013. (Report Marine 2014/06). Lilleström: Accident Investigation Board Norway. 

[Online] http://www.aibn.no/Marine/Published-reports/2014-06-eng [2015-01-24] 
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Bilaga 4: Artemis V / JSM 

 

Kort sammanfattning av händelseförloppet: 

2013-02-20: Bogserbåten Artemis V bogserar lastfartyget JSM vid avgång. Artemis V är kopplad 

via bogserlina till JSMs babords låring. Vid avgången drar Artemis V för hårt och JSM försöker 

undvika en kollision med kaj eller grundstötning genom att lägga fart framåt. Artemis V blir 

dragen av bogserlinan och kapsejsar. Kaptenen på Artemis V avled. 
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WBA - Why Because Analysis: 

TE – Artemis V kapsejsade. 

E1: Vatten kom in i bogserbåtens innandöme, stabiliteten försämrades kraftigt. 

- E2: Lucka och dörr ner till bogserbåtens innandöme stod var öppna under 

operationen. 

- E4: Krokens nödutlösning aktiverades inte när bogserbåten släpades av JSM. 

- EF3(1): Det fanns bara ett sätt att nödutlösa kroken på, dvs inifrån 

styrhytten. (s. 26) 

- EF3(2): Krokens nödutlösningsanordning var inte ergonomiskt 

utformad och dessutom placerad för långt bort från 

förarpositionen. (s. 26) 

- E3: Krafterna i bogserlinan skapade slagsida och försämrade stabiliteten. 
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- UA5(1): Kaptenen på JSM ökade farten för att undvika att stöta mot kaj eller 

grundstöta. (s. 18) 

- UA1: Kaptenen på Artemis V drog för hårt när han började bogsera. 

(s. 18) 

- US2(1): Informationsmöte hölls inte före avgång. 

Otillräcklig information mellan Artemis V och JSM. (s. 26) 

- UA5(3): Kaptenen på JSM meddelade inte Artemis V hur 

hårt Artemis V skulle dra. (ss. 21-22) 

- P6(1): Kommunikationsbrist. (ss. 21-22) 

- US2(2): Otillräcklig planering av avgångsmanöver. (s. 26) 

- US2(3): Riskbedömning före avgång utfördes inte på JSM. 

(s. 18) 

- UA5(2): Fartökningen meddelas inte till Artemis V. (ss. 21-22) 

- P6(2): Kommunikationsbrist. (ss. 21-22) 

Kommentarer: 

Det är svårt att utläsa kommunikation i radio från haverirapporten då ingen VDR-upptagning 

fanns på JSM, därför genomfördes intervjuer med de inblandade utom kaptenen på Artemis V 

som dog vid olyckstillfället. 

 

I slutsatserna påpekar utredarna att det inte fanns någon permanent lots i hamnen Kiato men vi 

anser inte att detta påverkat utgången väsentligt då det hade varit möjligt att beställa lots (om 

JSM önskat detta) eftersom det fanns en lotsstation 2.2 mil från Kiato. 

 

De vattentäta dörrarna/luckorna stod öppna när dykare undersökte den sänkta bogserbåten. 

Haverirapporten nämner inte orsaken till detta, det vill säga om det var ett rutinmässigt 

förfarande ombord att dessa stod öppna eller ej. Detta kategoriseras som ett “event” då det inte 

framkommer om det var en enstaka miss eller ett rutinmässigt förbiseende. 

 

Kapten och rorsman (som var de enda av besättningen som var närvarande på JSMs brygga) hade 

ingen uppsikt över bogserbåten, förmodligen på grund av utformningen av JSMs brygga där 

bryggbesättningen var positionerade tillsammans i mitten av bryggan vid manöverstationen. 

Haverirapporten tar dock inte upp detta i slutsatserna, således är detta inte medtaget i WBA.  
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Girtingen av Artemis V gick snabbt (cirka 30 sekunder) så att kaptenen med sannolikhet inte hann 

kontakta JSM över radio. Den överblivna kommunikationen har därför inte tagits upp som en 

kommunikationsbrist (P6). 

 

Referens 

Hellenic Bureau for Marine Casualties Investigation (HBMCI) (2013). Foundering of tug boat 

“Artemis V” during the departure procedure of M/V JSM. (Marine Accident Investigation Report 

04/2013 English version). Piraeus: Hellenic Bureau for Marine Casualties Investigation. [Online] 

http://www.hbmci.gov.gr/js/investigation%20report/final/04-2013%20ARTEMIS%20V-ENG.pdf 

[2015-01-18] 
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Bilaga 5: Adonis / Wolli / Chrysus 

 

Kort sammanfattning över händelseförloppet 

2011-06-11: Bogserbåtarna Adonis och Wolli bogserar pråmen Chrysus ut från kaj, Adonis kopplad 

i fören av pråmen och Wolli vid babordssidan. Adonis driver åt styrbord, varvid de försöker ta sig 

tillbaka till ursprungspositionen men misslyckas, överskjuter giren åt babord och dras sedan ned 

av pråmen som har högre fart. Besättningen på Adonis lyckas inte lösa ut bogserkroken i tid. I 

Adonis besättning omkommer tre av fyra personer. 
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WBA - Why Because Analysis: 

TE - Adonis kapsejsade. 

P2: Det var aldrig bogserbåtsföretagets avsikt att Adonis skulle ha varit fastgjord vid pråmen 

utanför hamnområdet, enligt företagets MEP. Detta hade missuppfattats av befälhavarna på 

Adonis och Wolli då instruktionerna i MEP kunde tolkas på annat sätt. (ss. 35-36) 

E1: Vatten forsade in på däck och minskar stabiliteten. 

- UA4: Vattentäta dörrar och luckor stod öppna under kapsejsningen, trots att det fanns 

förbud mot detta i “Work Instructions”. (s. 30)  

E2: Kaptenen på Adonis förlorade kontrollen över styrningen. (s. 43) 

- US4: DNV hade inte informerats av företaget om installationen av “H-bitts” på Adonis, 

vilket enligt DNVs regelverk skulle ha lett till en revision av stabilitetsboken. (s. 27) 

Adonis trim och stabilitetsbok innehöll felaktigheter (s. 44) och den hade inte 
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reviderats efter att “H-bitts” installerats - vilket inte var ett IMO-krav för fartyg under 

24 meter, men som ändå borde ha gjorts.  

- EF3(1): “H-bitts”-installation medförde att det vridande momentet på Adonis blev 

större så skepparen blev tvungen att använda mer kraft till att hålla båten på kurs. (s. 

43) Dubbelt så stort roderutslag behövdes egentligen, men kaptenen var inte 

medveten om detta. (s. 24) 

- E3: Ökad kraft i bogserlinan då pråmen övertog Adonis. (s. 43) 

- E4: Ekipaget höll för hög fart. (s. 43) 

- US2: Bristfällig planering då det inte diskuterades vilken fart som 

skulle hållas under operationen. (s. 43) 

- OI3(1): Ingen av de inblandade i planeringen hade någon 

erfarenhet av denna typ av bogsering för att kunna göra 

en korrekt riskbedömning. (ss. 37-38) 

- OI3(2): SMS innehöll inget specifikt om operationer i den 

aktuella hamnen. (ss. 39-40)  

- US1: Både Adonis och Wolli hade inte gjort någon 

riskbedömning av operationen. (s. 42) 

E5: Bogserkroken löstes inte ut. 

- UA1: Nödutlösningen av Adonis bogserkrok fungerade inte när maskinisten försökte 

utlösa denna. Orsaken är inte helt klarlagd i rapporten. (s. 31)  

- EF3(2): Styrhyttens nödutlösningsanordning för bogserkroken var placerad 

på ett så olämpligt ställe att kaptenen på Adonis inte hade möjlighet att 

utlösa den medan han framförde fartyget. (s. 30) 

Kommentarer:  

Denna typ av uppdrag helt nytt för båda befälen. (s. 41) 

 

Wollis Kapten sänkte inte farten då Adonis rapporterar att han har problem med styrningen. (ss. 

14, 43) Haverirapporten anger inte vad detta berodde på. 

 

Att bogserkroken inte utlöste berodde troligen på handhavandefel av maskinisten under stress, 

men detta nämns inte specifikt i haverirapporten. (s. 33) Kroken var fullt fungerande vid tester 

både före och efter kapsejsningen. (s. 32) 

 

Företagets SMS innehöll ingen information om hur kroken skulle utlösas, det vill säga att 

låsmekanismen skulle vara i olåst läge under operation. Besättningen verkar inte ha varit 
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medveten om detta (s. 12). Om kaptenen hade försökt att utlösa kroken från styrhytten hade 

utlösningen ändå inte fungerat. 

 

Haverirapporten har ett resonemang om att låspinnen på bogserkroken eventuellt kunde återgå 

till olåst position om den stod i mellanläge. Rapporten menar att detta är ett mindre designfel, 

men kroken visade sig fungera utan anmärkning både före och efter kapsejsningen. Företaget som 

levererat kroken anger att de sålt mer än 11000 krokar av samma design och att detta problem 

aldrig inrapporterats till dem (s. 47). Detta tas därför inte med som en orsak i WBA.  

 

Vid olyckstillfället förekom vind på 15-20 knop och en ström på 1.5 knop, men rapporten lägger 

inte någon vikt vid detta i slutsatserna. Detta är därför inte medtaget i WBA. 

 

Referens 

Australian Transport Safety Bureau (ATSB) (2013). Investigation into the capsize of the Australian 

registered tug Adonis at Gladstone, Queensland, on 11 June 2011. (Report No. 286-MO-2011-005). 

[Online] http://www.atsb.gov.au/media/4077114/mo-2011-005_final.pdf [2015-01-18] 
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Bilaga 6: North Arm Venture / North Arm Express 

 

Kort sammanfattning av händelseförloppet: 

2009-07-19: Bogserbåten North Arm Venture bogserar pråmen North Arm Express i ett sund med 

stark ström. North Arm Venture är kopplad med bogserlina i fören på North Arm Express. Vid en 

gir babord i strömt vatten övertar pråmen bogserbåten. North Arm Venture blir dragen av sin 

egen bogserlina tvärs, tar in vatten och kapsejsar.  
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WBA - Why Because Analysis: 

TE – North Arm Venture kapsejsade. 

E1: Vatten kom in i bogserbåtens innandöme och på däck, stabiliteten försämrades kraftigt 

- UA4: Vattentäta luckor och dörrar var öppna under operationen. (s. 5) 

- E2: Krafterna i bogserlinan orsakade slagsida och försämrade stabiliteten. 

- UA2(1): Kaptenen väntade inte in tidvattensvändningen utan gick genom 

forsen då tidvattenström fortfarande fanns. (s. 4) 

- P4: Tidvattenströmmen missbedömdes. (s. 4) 

- UA2(3): Kaptenen ökade farten strax innan de gick in i forsen, vilket 

medförde att de hade för lite reservkraft som istället hade kunnat användas 

för att styra pråmen. (s. 11) 

- UA2(2): Kaptenen nödutlöste inte kroken - försökte klara upp situationen 

istället. (s. 12) 
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- OI3: Info om girting saknades i företagets SMS-manual. (s. 7) 

Kommentarer: 

I rapporten nämner författarna att det är i enlighet med gott sjömanskap att vattentäta öppningar 

skall vara stängda vid riskfyllda operationer för att reducera risken för allvarliga olyckor (s. 11), 

därför anges detta som en “routine violation” (UA4) i WBA.  

 

Innan North Arm Venture gick in i forsen förkortades bogserlinans längd för att öka 

manövrerbarheten, men den korta linan medverkade istället till att girtingen uppstod. (ss. 4, 11) 

 

Det framgår inte av rapporten varför kaptenen ökade farten innan han gick in i forsen, något som i 

sig ledde till att de inte fick tillräcklig kraft att styra pråmen. (s. 11) 

 

Referens 

Transportation Safety Board of Canada (TSB) (2010). Tug Girding and Capsizing: Tug North Arm 

Venture While Towing the Barge North Arm Express; Entrance to Sechelt Rapids, British Columbia 

19 July 2009. (Marine Investigation Report, Report Number M09W0141). [Online] 

http://www.tsb.gc.ca/eng/rapports-reports/marine/2009/m09w0141/m09w0141.pdf [2015-01-

18] 
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Bilaga 7: Ijsselstroom / Lucas / Tak Boa 1 

 

Kort sammanfattning över händelseförloppet 

2009-06-14: Bogserbåtarna Ijsselstroom och Lucas manövrerar pråmen Tak Boa 1 in i hamn, Lucas 

bogserar i fören och Ijsselstroom i aktern av Tak Boa 1. Ijsselstroom färdas med aktern i ekipagets 

färdriktning för att agera broms. Farten är dock för hög och Ijsselstroom börjar förlora 

styrförmågan, får bogserlinan tvärs varvid hon kapsejsar. Bogserspelet utlöstes inte. 
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WBA - Why-Because analysis: 

TE - Ijsselstroom kapsejsade. 

E1 - Kraften i bogserlinan gjorde att Ijsselstroom fick kraftig slagsida med vatten på däck - vilket 

reducerade stabiliteten avsevärt. 

- E2 - Ijsselstrooms kapten fick problem att styra. 

- E3: Farten var för hög för Ijsselstroom som framfördes med aktern i 

färdriktningen. 

- US2(1): Ingen briefing hölls mellan lots och kapten innan 

operationen sattes igång. (s. 31) 

- OI3(1): Bogserbåtsföretaget hade ingen SMS eller någon 

som helst form av bogserings riktlinjer. (s. 18) 
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- US2(2): Ingen riskbedömning gjordes, varken av 

Ijsselstroom (s. 18) eller lotsen, trots att lotsen skulle göra 

en riskbedömning enligt hamnens SMS. (ss. 32-33) 

- EF3: Ijsselstroom hade inte någon “gob”-anordning installerad, 

vilket medförde att risken för girting ökade stort när de färdades 

med aktern först. (ss. 1, 21) 

US2(3): Hamnen gjorde ingen riskbedömning av operationen. Bogserbåten Ugie Runner (ej 

konventionell bogserbåt) var mer lämpad att utföra uppdraget än Ijsselstroom. (s. 31) 

OI3(2): Hamnens riktlinjer för bogsering uppdaterades några månader efter att Ugie Runner 

levererats, men det fartyget lades inte till i listan över tillgängliga bogserbåtar. Därmed hade 

kanske Ugie Runner ändå inte valts istället för Ijsselstroom. (s. 31) 

UA3: Bromsen till bogseringsspelet på Ijselstroom var inte satt i friläge och detta tillvägagångssätt 

var kutym ombord. Kaptenen var inte heller bekant med utrustningens funktion.(s. 30)  

- US1: Bogserbåtsföretaget förlitade sig i alltför stor utsträckning på sina kapteners 

kompetens utan att erbjuda dem vidareutbildning eller att utvärdera deras förmågor 

och erfarenhet. (s. 1) 

- OI3(3): Inga instruktioner fanns angående bogserspelet och dess friläge. (s. 33) 

Kommentarer: 

Trötthet ansågs inte vara en bidragande faktor trots att besättningen på Ijsselstroom arbetade 18-

timmars skift. (s. 25) 

 

Det fanns i Hamnens riktlinjer en generell riskbedömning som uppskattade att konsekvensen av 

girting skulle kunna leda till “Minor injuries” (s. 31), vilket tyder på att hamnen underskattade 

risken för girting. 

 

Hamnen gjorde (felaktiga) antaganden om Ijsselstrooms duglighet till operationen. (s. 31) Ugie 

Runner hade varit bättre lämpad för denna bogsering. 

 

Rapporten klargör inte vilka manövrar skepparen gjorde innan girtingen eller hur han upplevde 

situationen, trots att han kom undan oskadd och bör ha blivit intervjuad om detta. 

 

Styrhytten på Ijsselstroom var oergonomiskt utformad (s. 30) men det är osäkert om detta bidrog 

till olyckan. Vi har därför inte tagit med detta som designfel i WBA ovan. 
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Referens 

Marine Accident Investigation Branch (MAIB) (2010). Report on the investigation into the loss of 

the tug Ijsselstroom in the port of Peterhead 14 June 2009. (Report No 4/2010). Southampton: 

Marine Accident Investigation Branch. [Online] https://assets.digital.cabinet-

office.gov.uk/media/547c6fd1ed915d4c10000045/IjsselstroomReport.pdf [2015-01-31] 
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Bilaga 8: Flying Phantom / Warrior III / Red Jasmine 

 

Kort sammanfattning över händelseförloppet 

2007-12-19: Bogserbåtarna Flying Phantom och Warrior III bogserar bulkfartyget Red Jasmine till 

hamn genom en lång flod. Warrior III är kopplad med bogserlina i Red Jasmines akter och Flying 

Phantom är kopplad med bogserlina i Red Jamines för. I en besvärlig bit av floden hamnar 

ekipaget i tät dimma. När Flying Phantom drar åt styrbord hamnar de tvärs med bogserlinan. 

Flying Phantom försöker nödutlösa bogserspelet, men det går långsamt på grund av de höga 

krafterna och Flying Phantom kapsejsar. Tre av fyra på Flying Phantom avled. 
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WBA - Why Because Analysis: 

TE – Flying Phantom kapsejsade. 

E1: Vatten trängde in i maskinrummet genom via den öppna vattentäta dörren - stabiliteten 

försämrades. 

- E2: Båten fick slagsida och började ta in vatten på däck - stabliteten försämrades. 

- E3: Nödutlösningen på bogserspelet verkade för långsamt för att undvika 

olyckan. (s. 40) 

- EF3(1): Hög belastning på winschen ledde till att nödutlösningen 

tog längre tid än vid låg belastning. (s. 40) 

- EF1: Klassen hade ingen standard som grund vid klassning 

av bogserspelets utlösningstid/-belastning. (s. 40)  
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- UA5: Vattentät dörr från däck till maskinrummet stod öppen trots att den skulle vara 

stängd under bogsering. (s. 42) 

- P2: Avsaknad av “före bogserings”-checklista kan ha resulterat i att 

vattentäta luckan ner till maskinrummet var öppen (såvida den inte 

öppnades efter avgång).  (s. 42)  

- OI3(1): Bogserbåtsföretaget till Flying Phantom hade ingen “före 

bogserings”-checklista i sin SMS. (s. 42) 

E4: Ekipaget hamnade i tät dimma och därmed mycket dålig sikt under bogseringen. 

- P4: Tät dimma. (s. 9) 

- OI1: Hamnen hade inget effektivt system för att detektera dimma. (s. 44) 

- OI3(2): Bogserbåtsföretaget hade inga definierade gränser för när bogsering i 

reducerad sikt inte var lämpligt. (ss. 44-46) 

- US3: Hamnen genomförde inte alla rekommendationer som utfärdats efter Abu Agila 

olyckan (som också inträffat i tät dimma, rekommendationerna riktades främst till 

hamnens riskbedömningar). (ss. 35-36) 

- OI3(3): Hamnen hade inget effektivt system för att utvärdera riskerna vid 

dimma (s. 52) 

- OI3(5): Hamnen hade dålig riskbedömning och många av kontroll- 

och riskreduceringsåtgärderna var ineffektiva. (ss. 48-51) 

- OI3(6): Hamnens SMS var underordnat hamnens ISO9001 

vilket innebar att årliga revideringar mm genomfördes av 

“fel” personer, vilket bl a ledde till att riskbedömningarna 

för den marina verksamheten inte blev korrekta. (s. 50) 

- OI3(7): Hamnens SMS angav att ISO9001 uppfyllde rollen 

som “Designated Person”, vilket innebar att 

säkerhetsarbetet blev reaktivt istället för proaktivt. En 

person (med direktaccess till styrelsen) borde istället haft 

denna position för att ge sin syn på hamnchefens 

implementering av SMS. (ss. 50-51) 

- OI3(4): Det fanns procedurer i hamnen för operationer i begränsad sikt, men dessa var 

ineffektiva för större fartyg. (s. 52) 

- OI3(8): Hamnens SMS var otydlig och innehöll motsägelsefulla uppgifter som 

gav för stort tolkningsutrymme. (ss. 49-50) 

- EF3(2): Flying Phantoms bryggutrustning var dåligt utformad för blindnavigering. (s. 

41) 
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Kommentarer: 

Rapporten fokuserar främst på organisationen och mindre på de inblandade personerna. 

 

Även om vi inte berör efterspelet (SAR) så är det anmärkningsvärt att lotsen fortsatte operationen 

utan att rapportera till VTS om Flying Phantoms påstådda grundstötning. 

 

Referens 

Marine Accident Investigation Branch (MAIB) (2008). Report on the investigation of the loss of the 

tug Flying Phantom while towing Red Jasmine on the River Clyde on 19 December 2007 resulting in 

3 fatalities and 1 injury. (Report No 17/2008). Southampton: Marine Accident Investigation 

Branch. [Online] https://assets.digital.cabinet-

office.gov.uk/media/547c7010ed915d4c0d000073/FlyingPhantom.pdf [2015-01-31] 
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Bilaga 9: Nordskär / Höken / Diana 

 

Kort sammanfattning av händelseförloppet: 

2006-01-20: Bogserbåtarna Höken och Nordskär bogserar passagerarfartyget Diana. Höken är 

kopplad till Dianas babords låring och Nordskär är kopplad till Diana med bogserlina som förlig 

bogserbåt, avsedd att styra ekipaget. Vid gir åt styrbord skär Nordskär okontrollerat åt styrbord, 

får bogserlinan tvärs ut åt babord och kapsejsar. Farten är relativt hög i giren och kapsejsningen 

går väldigt fort. Kaptenen på Nordskär avled till följd av olyckan. 
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WBA - Why Because Analysis: 

TE - Nordskär kapsejsade. 

E1: Kraft i bogserlinan gav slagsida och försämrad stabilitet. 

- UA1(1): Fjärrutlösningen till bogserkroken var inte kopplad in till styrhytten. (s. 4) 

- US2: Detaljerad planering för bogseroperationen saknades (s. 8), vilket förmodligen 

ledde till att ekipaget höll relativt hög fart. 

E2: Vatten kom in i Nordskärs maskinrum och försämrade stabiliteten kraftigt. 

- UA1(2): Nedgångsluckan till maskinrummet var öppen under operationen. (s. 3) 

US4: Befälhavaren saknade giltig utbildning och behörighet. (s. 6) 

- OI3: Rederiet borde ha sett till att den obehörige kaptenen inte fick framföra 

bogserbåten. (s. 6) 
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Kommentarer: 

Rapporten anger inte varför kaptenen på Nodskär inte kopplade in fjärrutlösningsmekanismen för 

kroken, eftersom kaptenen avled till följd av olyckan. Med tanke på att kaptenen saknade 

utbildning för bogserbåtar kategoriseras detta som UA1 “Skill-based error”. Det är dock osäkert 

om detta bidrog till olyckan då händelseförloppet var så snabbt. (ss. 4, 12) 

 

Rapporten anger inte varför Nordskärs kapten lämnade en lucka öppen från däck ner till 

maskinrummet, då kaptenen avled till följd av olyckan går det inte att få reda på varför. Men med 

tanke på att han saknade utbildning för bogserbåtar kategoriseras detta som UA1 “Skill-based 

error”. Att luckan stod öppen bidrog till att händelseförloppet var så snabbt. (ss. 3, 11) 

 

Nordskärs stabilitetsförhållanden redovisas inte speciellt mycket i rapporten, till exempel om 

bogserbåten var lämplig att bogsera med eller vilken fart som hade varit passande för ekipaget.  

 

Ägarförhållandena och den dokumentation som krävs, till exempel SMS, nämns knapphändigt i 

rapporten. Det är således svårt att avgöra vilka brister som eventuellt fanns på organisationsnivå.  

 

Referens 

Sjöfartsinspektionen (2006). Rapport: Bogser- och bärgningsfartyget NORDSKÄR SFC-5034 kantrat 

den 20 januari 2006. (Sjöfartsverkets rapportserie B 2006-14, 080201-06-15171). Norrköping: 

Sjöfartsverket, Sjöfartsinspektionen. [Online] 

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/haverirapporter/j_200

6/2006_01_20_bogser_och_bargningsfartyget_nordskar_sfc_5034_kantrat.pdf  [2015-01-31] 
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Bilaga 10: Julius / E 3505 

 

Kort sammanfattning av händelseförloppet: 

2004-12-16: Bogserbåtarna Parat och Julius bogserar pråmen E 3505 längs floden Elbe. Parat är 

positionerad som förlig bogserbåt med bogserlina fastsatt i fören på pråmen. Julius är fastsatt i 

aktern av pråmen med hjälp av en polyesterlina och wire från Julius akter, styrbord respektive 

babord. Vissa oklarheter finns i förtöjningsarrangemanget. Julius förlorar kort efter förtöjningen 

stävad kurs och skär mot babord, krafterna i polyesterlinan (som fastnar på styrhytten) och det 

laterala hydrodynamiska motståndet gör att båten snabbt kapsejsar åt styrbord. Kaptenen på 

Julius avled.   
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WBA - Why Because Analysis: 

TE - Julius kapsejsade. 

P3: Tekniska hjälpmedel för kommunikation (walkie-talkies) saknades för besättningen på 

pråmen. (s. 27) Om de haft sådan utrustning hade personalen på pråmen kunnat varna förliga 

bogserbåten att något hade gått fel för Julius. 

E1: Vatten trängde in i Julius maskinrum och försämrade stabiliteten kraftigt. 

- UA4: Dörr och lucka till maskinrummet var ofta öppna under operationer, i strid mot 

gällande rekommendationer. (s. 23) 

- E2: Krafterna i polyesterlinan, som fastnade på styrhytten, och det laterala 

hydrodynamiska motståndet gjorde att Julius fick kraftig slagsida åt styrbord. 
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- US2(1): Förtöjningen av Julius till pråmen var gjord på felaktigt sätt. (ss. 26-

27) 

- EF3: Pråmen hade en fastsvetsad metallplatta över babords aktra 

pollare som gjorde att man inte kunde fästa bogserlinan på lämpligt 

sätt. (s. 26) 

- US2(2): Julius gjordes fast mot pråmen under fart (ca 8 knop), vilket är 

exceptionellt svårt och skulle undvikits. (s. 27) 

- OI1: Personalen, både på pråmen och Julius, var tämligen oerfaren. 

(s. 27) 

US4(1): Julius var inte lämplig att använda som bogserbåt i aktern av en pråm. (s. 26) 

- US4(2): Sättet de bogserade på var inte tillåtet enligt regelverket då de inte hade 

tillstånd att utföra operationer på det sätt som gjordes. (ss. 23-24) 

Kommentarer: 

Julius stabilitet beräknades under dåliga förhållanden när fartyget byggdes. (ss. 10, 26) Rapporten 

nämner inte om detta var ett regelbrott, men det borde vara rimligt att klassningssällskapet 

kontrollerar att stabilitetsberäkningarna utförts på ett tillfredsställande sätt. 

 

Det sätt man utförde bogseringen på (bogserbåt fixerad vid aktern mm) var inte tillåtet enligt 

regelverket, då de inte hade tillstånd att utföra operationer på det sätt som gjordes. (ss. 23-24) 

Det är dock svårt att placera in detta regelbrott i HFACS-MA-kategorierna, då det kan tolkas både 

som att ansvaret borde ha legat på rederiet att känna till detta (OI3), eller att man rutinmässigt 

och medvetet bröt mot regelverket (UA4), eller att man medvetet bröt mot regelverket och 

därmed skapade en osäker situation (US4) - vilket det faktum att man tidigare utfört operationer 

på samma sätt tyder på. I WBA kategoriseras regelbrottet som US4. 

 

Julius kaptens certifikat giltighetstid hade gått ut vid olyckstillfället (s. 27), men han hade ändå viss 

erfarenhet av bogserbåtsoperationer. Detta är inte med i ovanstående WBA eftersom rapporten 

inte uttryckligen anger att detta var en orsak till olyckan. 

 

Det är oklart om några förliga linor, som kunde ha stadgat fören mot pråmen, användes av Julius. 

Enligt vittnen avlägsnade dock Julius kapten av okänd anledning den lina som tidigare hade gjorts 

fast från Julius för till pråmen (s. 27). Rapporten säger inte i klartext att linan orsakade olyckan, 

detta är således inte med i WBA.  
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Referens 

Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) (u.å.). Capsizing and foundering of the Tug JULIUS 

with one fatality off Brunsbüttel on 16 December 2004. (Investigation Report 381/04). Hamburg: 

Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung. [Online] http://www.bsu-

bund.de/SharedDocs/pdf/EN/Investigation_Report/2005/Investigation_Report_381_04.pdf?__blo

b=publicationFile [2015-01-18] 
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Bilaga 11: Båtman 8 / Götheborg 

 

Kort sammanfattning av händelseförloppet: 

2005-04-18: Trossbåten Båtman 8 ska assistera vid segelfartyget Götheborgs ankomst till kaj, 

genom att trycka in Götheborg mot kaj. Lotsen begär istället att Båtman 8 ska kopplas till 

Götheborg (vilket inte Båtman 8 var avsedd för) och Båtman 8 godkänner detta. Kraftig ström 

rådde, Båtman 8 fick slagsida på grund av kraften i bogserlinan och kapsejsade. 
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WBA - Why-Because analysis: 

TE – Båtman 8 kapsejsade. 

E1: Kraften i bogserlinan orsakade slagsida, vatten kom in i över däck och försämrade stabiliteten 

kraftigt. 

- UA3: Bogserlinan från Götheborg lades över betingen på Båtman 8 och gick inte att 

avlägsna när bogserlinan var utsatt för kraft. (s. 7) 

- US1: Besättningen på Båtman 8 hade inte någon utbildning eller erfarenhet 

av bogsering. (s. 14) 

- US2(1): Båtman 8 var inte lämplig att använda som bogserbåt. (s. 14) 

- US2(2): Lotsen övervägde inte vid planeringen huruvida Båtman 8 

var lämplig att använda eller ej. (ss. 10, 12) 

- OI1: Tidspress rådde vilket påverkade besluten. (s. 13) 
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- US2(3): Besättningen på Båtman 8 gick med på att kopplas till 

Götheborg, vilket var olämpligt. (s. 10, 13) 

- OI1: Tidspress rådde vilket påverkade besluten. (s. 13) 

- OI3: Rederiet för Båtman 8 hade inga skrivna rutiner eller 

instruktioner för båtens användningsområde. (s. 5) 

- P4: Stark ström rådde under operationen. (ss. 5, 12) 

US2(1): Båtman 8 var inte lämplig att använda som bogserbåt. (s. 14) 

- US2(2): Lotsen övervägde inte vid planeringen huruvida Båtman 8 var lämplig att 

använda eller ej. (ss. 10, 12) 

- OI1: Tidspress rådde vilket påverkade besluten. (s. 13) 

- US2(3): Besättningen på Båtman 8 gick med på att kopplas till Götheborg, vilket var 

olämpligt. (ss. 10, 13) 

- OI1: Tidspress rådde vilket påverkade besluten. (s. 13) 

- OI3: Rederiet för Båtman 8 hade inga skrivna rutiner eller instruktioner för 

båtens användningsområde. (s. 5) 

Kommentarer: 

I det här fallet spelade det inte någon roll att bogserkroken inte var försedd med 

nödutlösningsmekanism, eftersom trossen istället lades runt betingen på Båtman 8 (den ställning 

som kroken var fäst på), kroken användes alltså inte. Att Götheborg gjorde framfart vid 

olyckstillfället berörs inte så mycket i rapporten, förmodligen beroende på att detta inte bidrog 

tillräckligt för kapsejsningen. Framfart har dock varit en väsentlig orsak till många av de andra 

olyckorna i analysen. 

 

Referens 

Sjöfartsinspektionen (2005). Rapport: Passagerarfartyget GÖTHEBORG – SLOA – trossbåt drogs 

ner vid bogsering den 18 april 2005. (080201-05-15765). Norrköping: Sjöfartsinspektionen. 

[Online] 

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/haverirapporter/i_2005

/2005_04_18_passagerarfartyget_gotheborg_sloa_trossbat_drogs_ner_vid_bogsering.pdf [2015-

01-31] 
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Bilaga 12: Nautilus III / H7 

 

Kort sammanfattning av händelseförloppet: 

2001-03-09: Bogserbåten Nautilus III ska bogsera pråmen H7 en kortare sträcka inom 

hamnområdet. Pråmens för kopplas till Nautilus III akter eftersom de inte vet på vilken sida 

pråmen ska angöras vid slutmålet. Pråmen är kursinstabil och skär ut åt styrbord varpå Nautilus III 

försöker räta upp kursen men hamnar tvärs med bogserlinan och kapsejsar, det gick inte att 

nödutlösa linan.  
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WBA - Why Because Analysis: 

TE – Nautilus III kapsejsade. 

E1: Vatten kom in i bogserbåtens innandöme och på däck, stabiliteten försämrades kraftigt. 

- UA5: Vattentät dörr var öppen under operationen, vilket inte var ett rutinmässigt 

förfarande. (s. 3) 

E2:  Krafterna i bogserlinan orsakade slagsida och försämrade stabiliteten. 

- UA2: Farten var för hög. (s. 10) 

- UA4: Bogserlinan var fastgjord i båda ändarnas ögon. (s. 8) 

- P3: Det fanns ingen möjlighet att nödutlösa bogserlinan från pråmen (ingen 

yxa tillgänglig) eller bogserbåten (kapten kunde inte göra detta själv). (ss. 9, 

11) 
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- P6: Dålig kommunikation då kaptenen inte visste att kollegan skulle 

vara kvar på pråmen under operationen. (ss. 10, 11) 

- E3: Pråmen var kursinstabil och svårstyrd. 

- US2(1): För kort bogserlina användes. (s. 11) 

- OI3: Bogserbåtens rederi hade bristande instruktioner och 

anvisningar för bogseringsprocedurer. (s. 10) 

- US2(2): Besättningen valde att bogsera pråmen förligt istället för att bogsera 

pråmen fastgjord vid sidan. (s. 1) 

- OI3: Bogserbåtens rederi hade bristande instruktioner och 

anvisningar för bogseringsprocedurer. (s. 10) 

- P4: Kraftig tidvattenström. (s. 7) 

Kommentarer: 

Att bogserlinan var fastgjord i båda ändarnas ögon kategoriseras som UA4 eftersom detta bör ha 

varit ett rutinmässigt tillvägagångssätt då bogserbåten saknade krok eller vinsch som klarade av 

kraften hos en bogserlina. Nautilus III hade inte några arbetsinstruktioner för bogsering som 

angav hur kopplingsarrangemanget skulle utföras. 

 

Referens 

Transport Accident Investigation Commission (2001). Tug Nautilus III capsize and sinking Auckland 

Harbour 9 March 2001. (Report 01-204). Wellington: Transport Accident Investigation 

Commission. [Online] 

http://www.taic.org.nz/ReportsandSafetyRecs/MarineReports/tabid/87/ctl/Detail/mid/484/InvN

umber/2001-204/Page/11/language/en-

US/Default.aspx?SkinSrc=[G]skins/taicMarine/skin_marine  [2015-01-24] 
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Bilaga 13: Mahia / Waka Kume / Dorthe Oldendorff 

 

Kort sammanfattning av händelseförloppet: 

2000-07-05: Bulkfartyget Dorthe Oldendorff (härmed benämnd “Dorthe”) ska avgå från kaj och 

har till sitt förfogande en större boserbåt Waka Kume föröver på Dorthes babords sida. Den 

mindre bogserbåten Mahia sköter avläggning av trossar och kopplas därefter till Dorthes babords 

låring. Mahia ska dra ut Dorthes akter från kaj för att hjälpa Dorthe svänga runt. När Dorthe 

hamnar i rätt position gör hon en kick framåt med maskin, varpå Mahia som ligger akter om 

Dorthe får slagsida på grund av propellerströmmen och är nära att kapsejsa - men räddas av att 

bogserlinan brister. 
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WBA - Why Because Analysis: 

TE - Båten kapsejsade nästan. 

E1: Vatten kom in på bogserbåtens däck, stabiliteten försämrades kraftigt. 

- E2: Krafterna i bogserlinan skapade slagsida och försämrade stabiliteten. 

- E3: Mahia befann sig i en dålig position akter om Dorthe. 

- US1: Bryggteamet på Dorthe såg inte Mahia från bryggan under 

manövern framåt, de hade flyttat sig från styrbords bryggvinge till 

ordinare styrplats. (s. 9) 

- E4: Propellervattnet skapade en kraft mot Mahia som trycktes akterut. (s. 4) 



XXXI 
 

- P6(1): Dålig kommunikation då Mahia inte meddelade lotsen sin 

dåliga position bakom Dorthes akter, när lotsen meddelade att de 

skulle kicka framåt med maskin. (s. 11)  

- UA2: Dorthe gjorde en kick framåt med maskin trots att Mahia 

fortfarande var fastgjord till Dorthe, samt befann sig rakt akter om 

Dorthe. (s. 9) 

- P4: Strömmen gjorde att Dorthe rörde sig akterut. (s. 9)  

- P3: Det fanns ingen möjlighet att nödutlösa bogserlinan då yxan inte var 

framtagen på Mahia och bogserlinan var fast angjord med båda ändarna. (s. 

9) 

- EF1: De föreslagna reglerna för bogserarrangemang ombord hade 

ännu inte hunnit träda i kraft men rapporten anser även att de 

föreslagna reglerna var bristfälligt utformade. (ss. 10, 12) 

- P6(2): Mahia borde ha kastats loss från Dorthe innan kicken framåt 

genomfördes. Dålig kommunikation internt hos Dorthe (mellan bryggan och 

poopen) försenar losskastningen av Mahia. (s. 11) 

Kommentarer: 

Att bogserlinan var fast angjord i båda ändarna har vi valt att klassa som UA4, eftersom detta bör 

ha varit ett rutinmässigt tillvägagångssätt då bogserbåten saknade krok eller winsch som klarade 

av kraften hos en bogserlina. De hade inte heller några arbetsinstruktioner för bogsering som 

angav hur kopplingsarrangemanget skulle utföras. 

 

Rapporten är skriven 2001, vid denna tid verkar författarna inte lägga stor vikt vid 

organisationsfel, manualer och procedurer som senare rapporter gör (och som bättre följer IMOs 

riktlinjer från 1999 för hur haveriundersökningar ska utföras). Efter tillbudet förbättrar dock 

hamnen sina procedurer för bogsering med små konventionella bogserbåtar.  

 

I det här fallet hade det varit möjligt att använda ett gob-arrangemang på Mahia, vilket 

förmodligen hade lett till att Mahia inte fått så stor slagsida och inte heller varit nära att kapsejsa. 

 

I den här rapporten har kategoriseras händelsen att det inte fanns någon möjlighet att nödutlösa 

bogserlinan (yxan inte var framtagen på Mahia). Att bogserlinan var fast angjord i båda ändarna 

kategoriseras som P3. Samma sak beskrivs dock i rapport 12 och där kategoriserades detta som 

UA4. Denna skillnad beror på att det vid olyckan som beskrivs i rapport 13 ännu inte fanns några 
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myndighetsregler (“Maritime rules, part 40C.60”) (ss. 6-7) i laga kraft för denna typ av situation, 

vilket det gjorde vid olyckan som beskrivs i rapport 12. 

 

Rapporten klargör inte om lotsens intention var att kasta loss Mahia innan kicken framåt inleddes. 

Detta tolkas som att lotsen faktiskt hade för avsikt att göra detta, men att losskastningen 

försenades på grund av dålig kommunikation internt på Dorthe mellan bryggan och poopen. (s. 

11) Detta kategoriseras således som P6 i WBA. 

 

Referens 

Transport Accident Investigation Commission (2001). Tug Mahia near capsize, parted towline and 

manoverboard Auckland Harbour 5 July 2000. (Report 00-208). Wellington: Transport Accident 

Investigation Commission. [Online] 

http://www.taic.org.nz/ReportsandSafetyRecs/MarineReports/tabid/87/ctl/Detail/mid/484/InvN

umber/2000-208/Page/11/language/en-

US/Default.aspx?SkinSrc=[G]skins/taicMarine/skin_marine [2015-01-24] 
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Bilaga 14: Trijnie / Tillerman 

 

Kort sammanfattning av händelseförloppet: 

1998-09-08: Bogserbåten Trijnie hjälper tankfartyget Tillerman att skifta kaj över en flod. 

Bogseringens tillvägagångssätt har inte överenskommits mellan lotsen på Tillerman och Trijnies 

befälhavare. Trijnie är angjord till Tillermans akter och lotsen antar att Trijnie ska bogsera akter 

mot akter med Tillerman, men detta har missuppfattats av Trijnie och hon färdas vid Tillermans 

styrbords låring. När lotsen under färd vill att Trijnie ska byta position till babords låring, girar 

Trijnie styrbord och får kraft i bogserlinan vilket resulterar i att Trijnie inte längre kan styra, får 

kraftig slagsida och kapsejsar. En person på Trijnie avled. 
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WBA - Why Because Analysis: 

TE - Trijnie kapsejsade. 

E1: Befälhavaren på Trijnie kopplades till aktern på Tillerman och lade sig på Tillermans styrbords 

låring. 

- P6(1): Befälhavaren meddelade inte lotsen att han inte hade utfört den här typen av 

bogsering tidigare. (s. 28) 

- US1(1): Lotsen antog att Trijnie befann sig akter om Tillerman när Trijnie egentligen 

befann sig på styrbords låring. (s. 20) 

- US2(1): Detaljerad planering för bogseroperationen saknades, ingen briefing 

hölls mellan Tillerman och Trijnie innan operationen inleddes. (s. 28) 
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- US2(2): Ingen riskbedömning gjordes av Trijnies lämplighet för 

operationen. (s. 28) 

- US1(3): Trijnie hade aldrig använts som akterlig bogserbåt (vilket 

ordinarie bogserbåt hade) och befälhavaren hade inte erfarenhet 

av denna typ av bosering. Denna information förmedlades inte av 

bogserbåtsföretagets Operations Manager till lotsen. (ss. 28, 34) 

- US1(2): Lotsen hade ingen uppsikt över Trijnie från den plats han styrde ifrån. 

(s. 32) 

E2: Kraft i bogserlinan orsakade slagsida, vatten kom in på däck och försämrade stabiliteten. 

- US2(3): Bogserlinan var inte fäst via ett gog-arrangemang ombord på Trijnie. (s. 30) 

- UA3: Trijnies befälhavare girade styrbord med bogserlinan fastgjord och Tillerman 

gjorde samtidigt fart genom vattnet. Trijnie blev därmed ostyrbar då bogserlinan blev 

utsatt för kraft. (s. 30) 

- UA2: Lotsen beordrade (via VHF) Trijnie att skifta position till Tillermans 

babords låring.  

- US1(1): Lotsen antog att Trijnie befann sig akter om Tillerman när 

Trijnie egentligen befann sig på styrbords låring. (s. 20) 

- US2(1): Detaljerad planering för bogseroperationen 

saknades, ingen briefing hölls mellan Tillerman och Trijnie 

innan operationen. (s. 28) 

- US2(2): Ingen riskbedömning gjordes angående 

Trijnies lämplighet för operationen (s. 28) 

- US1(3): Trijnie hade aldrig använts som akterlig 

bogserbåt (vilket ordinarie bogserbåt hade) och 

befälhavaren hade inte erfarenhet av denna typ 

av bosering. Denna information förmedlades 

inte av bogserbåtsföretagets Operations 

Manager till lotsen. (ss. 28, 34) 

- US1(2): Lotsen hade ingen uppsikt över Trijnie från den 

plats han styrde ifrån. (s. 32) 

- P4: Vind och ström påverkade Tillermans position. (s. 29) 

- P6(2): Trijnies befälhavare meddelade lotsen att han tvivlade på 

lämpligheten i att gå över till babords låring med bogserlinan kopplad - men 

han gjorde det så otydligt att lotsen inte förstod vad han menade. (ss. 29-30) 
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- UA4: Fjärrutlösningen till bogserkroken var inte inkopplad och kunde inte utlösas från 

styrhytten. Besättningen hade som vana att koppla från utlösningslinan när de 

hanterade förtöjningslinor. (s. 15) 

Kommentarer: 

Rapporten påpekar att “Operations Manager” inte hade tillräcklig koll på vilken typ av bogsering 

Trijnie skulle medverka i. Operations manager kunde dock inte veta detta när han tilldelade 

Tillerman bogserbåt och det var samtidigt lotsens ansvar att välja hur bogseringen skulle utföras. 

Lotsen tilldelades inte arbetet med Tillerman förrän dagen efter att Trijnie avdelats för uppdraget 

- så det var alltså lotsens ansvar att bogseringen utfördes på ett säkert sätt med just den 

bogserbåt han försetts med. Operations manager borde däremot ha upplyst lotsen om att Trijnie 

aldrig använts som akterlig bogserbåt, vilket ordinarie bogserbåt hade. (ss. 17, 34) 

 

Referens 

Marine Accident Investigation Branch (MAIB) (1999). A report on the investigation of the capsize 

and foundering of the workboat/tug Trijnie with the loss of one life in the approach channel to 

Milford Docks, Milford Haven, on 8 September 1998. Southampton: Marine Accident Investigation 

Branch. [Online] https://assets.digital.cabinet-

office.gov.uk/media/547c71a440f0b60241000149/Trijnie.pdf [2015-01-31] 
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Bilaga 15: HFACS-MA kategorierna 

 

Följande sammanställning är citerat direkt från Chen m fl (2013, s. 108) och förklarar vad de olika 

kategorierna innebär. Observera att referenserna i citatet inte syftar på denna uppsats 

referenslista: 

 

External Factors 
Legislation Gaps: the deficiencies of existing rules or codes that guide the maritime industry and 
relevant authorities (Reinach and Viale, 2006) 
Administration Oversights: the deficiencies of the governing authorities in implementing the 
existence rules or codes, or the negligence in performing their duties 
Design Flaws: poor system design, such as poor consideration on ergonomics and maintainability 
of the system/components (Celik and Er, 2007) 
 
Organisational Influences 
Resource Management: encompasses the realm of corporate-level decision making regarding the 
allocation and maintenance of organisational assets (such as personnel, money, equipment and 
facilities) (Scarborough et al., 2005) 
Organisational Climate: the working atmosphere within the organisation which includes culture, 
policies and structure (Scarborough et al., 2005) 
Organisational Process: refers to corporate decisions and rules that govern the everyday activities 
within the organisation. This includes the establishment/use of standard operational procedures, 
and formal methods for maintaining oversight of the workforce (Scarborough et al., 2005) 
 
Unsafe Supervision  
Inadequate Supervision: the factors that supervision fails to identify a hazard, recognise and 
control risk, provide guidance, training and/or oversight, etc., resulting in human error or an 
unsafe situation (U.S. DoD, 2005) 
Planned Inappropriate Operation: the factors that supervision fails to adequately assess the 
hazards associated with an operation and allow for unnecessary risks (U.S. DoD, 2005) 
Failure to Correct Known Problem: the factors that supervision fails to correct known deficiencies in 
documents, processes or procedures, or fails to correct inappropriate or unsafe actions of 
individuals create an unsafe situation (U.S. DoD, 2005) 
Supervisory Violations: the factors that supervision wilfully disregards instructions, guidance, rules 
or operating instructions whilst managing organisational assets create an unsafe situation (U.S. 
DoD, 2005) 
 
Preconditions (SHEL) 
Condition of Operator(s): the conditions of an individual that have adverse influence to perform 
his/her job, i.e. mental and physiological status and mental/physical limitations of the practitioners 
(IMO, 1999b) 
Software: the non-physical part of the system including organisational policies, procedures, 
manuals, checklist layouts, charts, maps, advisories and increasing computer programs (IMO, 
1999b) 
Hardware: the physical parts of the workplace. It includes the equipment of work stations, 
displays, controls and seats, etc. (IMO, 1999b) 
Physical Environment: The factors of nature environment which can affect the actions of 
individuals result in human error or an unsafe situation (IMO, 1999b) 
Technological Environment: The factors emphasise on the artificial environmental constructions, 
e.g. harbours, waterways and traffic control issues (IMO, 1999b) 
Liveware: the peripheral livewares refer to system’s human–human interactions, including such 
factors as managements, supervision, crew interactions and communications (IMO, 1999b) 
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Unsafe Acts 
Skill-Based errors: errors involve slips and lapse. Slips are an unintentional action where the failure 
involves attention whilst lapses are an unintentional action where the failure involves memory 
(IMO, 1999b) 
Rule-Based mistakes: mistakes involve inappropriate matching of environmental signs to the 
situational component of well-tried troubleshooting rules (Reason, 1990) 
Knowledge-Based mistakes: mistakes happen when an individual has run out of applicable 
problem-solving routines and is forced to work ‘on-line’, using slow, sequential, laborious and 
resource limited conscious processing (Reason, 1990) 
Routine violations: causal factors tend to be habitual by nature and often tolerated by governing 
authority (Shappell and Wiegmann, 2003b). They occur every day as people regularly modify or do 
not strictly comply with work procedures, often because of poorly designed or defined work 
practices (IMO, 1999b) 
Exceptional violations: causal factors tend to be a one-time breach of a work practice, such as 
safety regulations being deliberately ignored to carry out a task. Even so, the intention was not to 
commit a malevolent act but just to get the job done (IMO, 1999b) 

         Källa: Chen 2013, s. 108 

 

I uppsatsen förkortas ovanstående kategorier på följande sätt, men med bibehållen betydelse 

enligt ovanstående. Den svenska översättningen nedan är författarnas egen, men den engelska 

HFACS-MA terminologin används i uppsatsen för att inte förvanska den ursprungliga betydelsen: 

 

Accident 

TE - Top Event = Övergripande händelse (i våra analyser finns bara kapsejsning som Top Event) 

 

Event 

E1 - Event = Händelse (flera olika händelser numreras E1, E2, E3 osv) 

 

External Factors = Externa faktorer 

EF1 - Legislation Gaps = Lagsstiftningsbrister 

EF2 - Administration Oversights = Myndigheters förbiseende 

EF3 - Design Flaws = Designbrister  

 

Organisational Influences = Påverkan inom organisationen 

OI1 - Resource Management = Resurshantering inom organisationen 

OI2 - Organisational Climate = Organisationsklimat 

OI3 - Organisational Process = Processer inom organisationen 

 

Unsafe Supervision = Osäker övervakning 

US1 - Inadequate Supervision = Otillräcklig tillsyn 

US2 - Planned Inappropriate Operation = Otillräckligt planerad operation 
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US3 - Failure to Correct Known Problem = Underlåtenhet att korrigera känt problem 

US4 - Supervisory Violations = Tillsynsöverträdelse 

 

Preconditions (SHEL) = Förutsättningar  

P1 - Condition of Operator(s) = Individens skick 

P2 – Software = Organisationens dokumentation 

P3 – Hardware = Arbetsplatsens fysiska utrustning 

P4 - Physical Environment = Omvärldsmiljö 

P5 - Technological Environment = Teknisk infrastruktur 

P6 – Liveware = Mänsklig interaktion 

 

Unsafe Acts = Riskfyllda handlingar 

UA1 - Skill-Based error = Omedvetna misstag 

UA2 - Rule-Based mistakes = Tolkningsmisstag 

UA3 - Knowledge-Based mistakes = Misstag beroende på bristande kunskap 

UA4 - Routine violations = Rutinmässiga överträdelser 

UA5 - Exceptional violations = Exceptionella överträdelser 
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Bilaga 16: Resultat av rapport 1-14 enligt HFACS-MA 
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7

6
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5
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0

2

5

8

0

11

39

9

25

1

4

24

4

0

20

11

3

0
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% av 

total

24,2%

5,3%

4,5%

3,0%

3,8%

7,6%

19,7%

0,0%

1,5%

3,8%

6,1%

0,0%

8,3%

29,5%

6,8%

18,9%

0,8%

3,0%

18,2%

3,0%

0,0%

15,2%

8,3%

2,3%

0,0%

6,1%

19,2%

% av 

Huvud-

faktorer

21,9%

18,8%

12,5%

15,6%

31,3%

0,0%

7,7%

0,0%

42,3%

23,1%

64,1%

132

Summa

 

Faktorer

27,3%

0,0%

72,7%

10,3%

2,6%

16,7%

0,0%

83,3%

30,8%
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Bilaga 17: Sammanställning över haverikommissioners webbplatser på 

Internet 

 

Lista över de stater och haverikommissioner som genomsökts efter haverirapporter. Asterisk (*) 

efter namnet anger att staten har flera officiella språk (inklusive engelska): 

 

Land (ej delstat) Medlem 
IMO 

Medlem 
MAIIF 

Egen haveri- 
kommission 

Antal 
girting 
fulltext 

Antal rapporter 
fulltext totalt 

Antigua and 
Barbuda 

Ja Ja http://www.adomsiid.org/ [2015-01-18] 0 18 (Ej 
fullständiga) 

Argentina Ja Ja Nej (Ej engelska) 0 0 

Australia Ja Ja http://www.atsb.gov.au/publications/sa
fety-investigation-
reports.aspx?Mode=Marine [2015-01-
18] 

1 324 

Bahamas Ja Ja http://www.bahamasmaritime.com/ind
ex.php?page=73 [2015-01-18] 

0 47 

Barbados Ja Nej Nej 0 0 

Belize Ja Nej Nej 0 0 

Botswana Nej Nej Nej 0 0 

Brazil Ja Ja https://www.dpc.mar.mil.br/pt-
br/diian/relatorios-de-investigacao-de-
acidentes-maritimos [2015-01-18] 

0 22 

Cameroon* Ja Nej Nej 0 0 

Canada* Ja Ja http://www.tsb.gc.ca/eng/rapports-
reports/marine/index.asp [2015-01-18] 

1 413 

Chile Ja Ja http://www.directemar.cl/ [2015-01-18] 
(Ej engelska) 

0 0 

China Ja Ja http://en.msa.gov.cn/index.php?m=con
tent&c=index&a=lists&catid=290 [2015-
01-18] 

0 5 

Cyprus Ja Ja http://www.maic.gov.cy/mcw/dms/mai
c/maic.nsf/page03_en/page03_en?Ope
nDocument [2015-01-18] 

0 1 

Cook Islands (New 
Zealand) 

Ja Nej Nej 0 0 

Denmark Ja Ja http://www.dmaib.com/Sider/Casualty
Reports.aspx [2015-01-18] 

1 173 

Dominica Ja Nej Nej 0 0 
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Egypt Ja Nej http://www.eams.gov.eg/Home/Index_
EN [2015-01-18] 

0 0 

Estonia Ja Ja http://www.vta.ee/?lang=en [2015-01-
18] 

0 0 

Finland Ja Ja http://www.onnettomuustutkinta.fi/en
/index/tutkintaselostukset/vesiliikenneo
nnettomuuksientutkinta/tutkintaselostu
ksetvuosittain.html [2015-01-18] 

0 196 

France Ja Ja http://www.beamer-
france.org/publications-enq uete-
en.html [2015-01-18] 

0 36 

Fiji * Ja Nej http://www.msaf.com.fj/ [2015-01-18] 0 0 (Ej fullständiga) 

Gambia Ja Nej Nej 0 0 

Germany Ja Ja http://www.bsu-
bund.de/EN/publications/Investigation
%20Reports/investigation_report_node.
html [2015-01-18] 

1 165 

Ghana Ja Nej http://www.ghanamaritime.org/en/me
dia-centre/downloads/reports.php  
[2015-01-18] 

0 1 

Greece Ja Nej http://www.hbmci.gov.gr/js/indexEng.h
tm [2015-01-18] 

1 6 

Hongkong Associate 
member 

Ja http://www.mardep.gov.hk/en/publicat
ion/ereport.html [2015-01-18] 

0 229 

Hungary Ja Ja http://www.kbsz.hu/j25/en/navigation 
[2015-01-18] 

0 4 

Iceland Ja Ja http://rns.is/Frettir.php?frett_flokkur_n
r=6 [2015-01-24] 

0 0 

India* Ja Nej Nej 0 0 

Indonesia Ja ja http://kemhubri.dephub.go.id/knkt/nts
c_maritime/maritime.htm [2015-01-24] 

0 0 (Inga rapporter 
på engelska 

Ireland* Ja Nej http://www.mcib.ie/reports/?search=fa
lse [2015-01-24] 

0 186 

Isle of man Nej Nej http://www.gov.im/ded/shipregistry/fo
rmsdocs/reports/casualty.xml [2015-01-
24] 

0 21 

Italy Ja Ja http://www.mit.gov.it/mit/site.php (Ej 
engelska) [2015-01-24] 

0 0 

Latvia Ja Ja http://www.taiib.gov.lv/generic/show/5
9 [2015-01-24] 

0 1 

Luxembourg Ja Ja http://www.maritime.lu/legislation 
[2015-01-24] 

0 0 

Jamaica Ja Nej Nej 0 0 
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Japan Ja Ja http://www.mlit.go.jp/jtsb/marrep.html 
[2015-01-18] 

1 45 

Kenya* Ja Nej http://www.kma.go.ke/ [2015-01-24] 0 0 

Kiribati* Ja Nej Nej 0 0 

Lesotho* Nej Nej Nej 0 0 

Liberia Ja Ja http://www.liscr.com/liscr/ [2015-01-
24](Ej publicerat på web) 

0 0 

Malawi Ja Nej Nej 0 0 

Malta* Ja Ja https://mti.gov.mt/en/Pages/MSIU/Mar
ine-Safety-Investigation-Unit.aspx 
[2015-01-24] 

0 78 

Marshall Islands 
(U.S.A.) 

Ja Ja http://www.register-
iri.com/index.cfm?action=page&page=7
0&fromPage=5 [2015-01-24] 

0 2 

Mauritius Ja Nej Nej 0 0 

Micronesia 
(U.S.A.) 

Nej Nej Nej 0 0 

Namibia* Ja Nej Nej 0 0 

Nauru Nej Nej Nej 0 0 

Netherlands Ja Ja (http://www.onderzoeksraad.nl/en/sect
oren/sea-
shipping?filters%5Bphrase%5D=&filters
%5Btype%5D=Afgeronde) 
(http://www.ilent.nl/english/merchant_
shipping/publications/reports_accident
_investigation/) [2015-01-24] 

0 Onderzoeksraad 
(16) 
Inspectie 
Leefomgeving en 
Transport (4) 

New Zealand * Ja Ja http://www.taic.org.nz/ReportsandSafe
tyRecs/MarineReports/tabid/87/Page/8
/language/en-US/Default.aspx [2015-
01-24] 

2 200 

Nigeria Ja Nej Nej 0 0 

Niue Island (New 
Zealand) 

Nej Nej Nej 0 0 

Norway Ja Ja http://www.aibn.no/Marine/Published-
reports [2015-01-24] 

1 20 

Pakistan* Ja Nej Nej 0 0 

Palau* (U.S.A.) Ja Nej Nej 0 0 

Panama Ja Ja http://www.amp.gob.pa/newsite/spani
sh/casualty/reportes.html[2015-01-25] 

0 0 

Peru Ja Ja http://www.dicapi.mil.pe/ [2015-01-25] 0 0 

Papua New Ja Nej Nej 0 0 
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Guinea 

Philippines* Ja Nej http://mssc-pcg.org/MCIS.html [2015-
01-25] 

0 0 

Poland Ja Ja http://www.mir.gov.pl/gospodarka_mo
rska/panstwowa_komisja_badania_wyp
adkow_morskich/uchwaly_i_raporty/str
ony/start.aspx [2015-01-25] 

0 5 på engelska 

Portugal Ja Ja http://www.gpiam.mamaot.gov.pt/inde
x.php/relatorios-tecnicos [2015-01-25] 

0 0(Enbart 
portugisiska) 

Puerto Rico*  
(U.S.A) 

Nej Nej Nej 0 0 

Republic of Korea Ja Ja http://www.kmst.go.kr/eng/report/inve
stigationReportList.jsp [2015-01-25] 

0 0 

Romania Ja Ja www.rna.ro/ENGLEZA/index_eng.html 
[2015-01-25] 

0 0 

Rwanda* Nej Nej Nej 0 0 

Slovenia Ja Ja http://www.up.gov.si/en [2015-01-31] 0 0 

Spain Ja Nej (http://www.fomento.gob.es/MFOM/L
ANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENE
RALES/MARINA_MERCANTE/INFORMES
_ACCIDENTES/) [2015-01-31] 

0 0 

St. Kitts/Nevis Ja Ja Nej 0 0 

St. Lucia Ja Nej Nej 0 0 

St. Vincent Ja Nej Nej 0 0 

Samoa 
(independent) 

Ja Nej Nej 0 0 

Seychelles* Ja Nej http://www.smsa.gov.sc/ [2015-01-31] 0 0 

Sierra Leone Ja Nej Nej 0 0 

Singapore* Ja Nej http://www.mpa.gov.sg/ [2015-01-31] 0 0 

Solomon Islands Ja Nej Nej 0 0 

South Africa * Ja Nej http://www.samsa.org.za/ [2015-01-31] 0 0 

Swaziland* Nej Nej Nej 0 0 

Sweden Ja Ja http://www.havkom.se/Reportsearch.a
sp) / 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/S
jofart/Olyckor-och-
tillbud/Haverirapporter/Publicerade-
haverirapporter/Ar-2011/ [2015-01-31] 

Haveriko
mmisione
n (0) / 
Transport
styrelsen 
(2) 

Haverikommision
en (52) / 
Transportstyrelse
n (159) 

Tanzania* Ja Nej Nej 0 0 

Tonga* Ja Nej Nej 0 0 
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Trinidad/Tobago Ja Nej Nej 0 0 

Turkey Ja Ja http://www.kaik.gov.tr/ [2015-01-31] 0 12 (inget på 
engelska) 

Tuvalu* Ja Nej Nej 0 0 

Uganda Ja Nej Nej 0 0 

United Kingdom 
of Great Britain 

Ja Ja http://www.maib.gov.uk/publications/i
nvestigation_reports.cfm [2015-01-31] 

3 302 

United States of 
America 

Ja Ja http://cgmix.uscg.mil/IIR/IIRSearch.aspx 
(http://www.ntsb.gov/investigations/Ac
cidentReports/Pages/marine.aspx 
[2015-01-31] 

0 139 (NTSB) 

Vanuatu* Ja Ja http://www.vanuatumaritimeships.com
/Safety_Document.ASPX [2015-01-31] 

0 0 

Zambia Nej Nej Nej 0 0 

Zimbabwe Ja Nej Nej 0 0 

Totalt:    14 2882 


