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Abstrakt  

Denna studie genomfördes med syftet att undersöka yrkessjöfartens grundstötningar och 

kollisioner inom svenska hamnområden. Studien genomfördes som en kvantitativt inriktad 

systematisk litteraturstudie. I denna studies metod delades inträffade olyckor in i tre 

kategorier: fartyg med lots, fartyg med lotsdispens och fartyg utan lotsplikt. Rapporter om 

olyckor som inträffat mellan 2003 och 2013 inom svenska hamnområden utgjorde studiens 

underlag av data. Resultaten visar att fartyg utan lotsplikt är involverade i fler grundstötningar 

och kollisioner inom svenska hamnområden än fartyg med lotsplikt. Resultaten visar även att 

fartyg utan lotsplikt kolliderar med andra fartyg i högre utsträckning än vad fartyg med 

lotsplikt gör och att fartyg som navigerar med lotsdispens är något mer riskbenägna under 

sämre vind- och siktförhållanden.  
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Abstract  

The following study was conducted with the intent of reviewing groundings and collisions 

within Swedish port facilities involving commercially operated vessels. The method used was 

a quantitative systematic literature review. The study compared accidents involving vessels 

with pilot onboard and vessels which were exempted pilotage. Reports of accidents occurring 

between 2003 and 2013 were the study’s basis of data. The results show that the vast majority 

of accidents involved vessels exempted from pilotage due to ships’ particulars. The most 

common type of accidents involving the aforementioned vessels were collisions with other 

vessels, which stands in clear contrast to the other two vessel categories which both mostly 

tended to collide with fixed objects. In summary, this study clearly demonstrates that vessels 

whose particulars make them exempted from pilotage are at greatly increased risk of being 

involved in groundings and collision within port facilities.  
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Définitiönér öch fö rkörtningar 

Fartyg med lotsplikt  Fartyg med lots ombord eller fartyg med lotsdispens. 

Fartyg utan lotsplikt  Ett fartyg som på grund av sina dimensioner inte måste anlita 

lots inom områden belagda med lotsplikt. Fartyg vars längd, 

bredd eller djupgående uppnår eller överskrider 70 respektive 14 

och 4,5 meter är i allmänhet skyldiga att anlita lots, viss lokal 

variation förekommer. 

Fiskefartyg Fartyg som yrkesmässigt används för att fånga fisk eller andra 

levande tillgångar ur havet. 

Fritidsfartyg  Fartyg och båtar i icke kommersiellt bruk. 

Handhavande navigatör  Fartygsbefäl som är delaktig i manövrerandet av fartyget. 

Handelsfartyg  Fartyg som används för handelssjöfart eller annat 

ändamål som hör ihop med handelssjöfarten såsom bogsering, 

isbrytning, bärgning och dykning. 

Hamnområde  Typ av farvatten vars område börjar innanför hamnarnas pirar 

och slutar vid dess kajkanter. 

IMO Förenta nationernas organ för internationell sjöfart. International 

Maritime Organisation.  

Lots  Av sjöfartsverket anställd person med mångårig nautisk 

erfarenhet. Går ombord på avgående/ankommande fartyg och 

agerar rådgivande för fartygets säkra framfart i aktuell farled. 

Lotsdispens  Lotsdispens tilldelas navigatörer ombord på lotspliktigt fartyg 

som genomgått utbildning och certifiering för särskild farled. 

Navigatörer med lotsdispens behöver inte anlita lots. 

Lotskategori  Anger om fartyget navigerar med lots, lotsdispens eller utan 

lotsplikt. 



 

 

Måttlig vind Vindhastighet upp till 14 m/s. 

Navigatör  Sjöbefäl och besättningsmedlem med bland annat navigation 

och manövrering av fartyget som arbetsuppgift. 

NM  Nautiska mil (1852 meter). 

Till kaj, förtöjd  Fartyget är fastsatt i kajen med hjälp av trossar och/eller 

stålwire, och räknas därför inte som att det är under gång. 

Tjocka  Sikt mindre än 0,25 NM (< 463 m). 

Yrkesfartyg  Handelsfartyg och fiskefartyg. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion  

Enligt Transportstyrelsen är hamnområden den typ av farvatten där flest sjöolyckor inträffar. 

Hamnområden är behäftade med speciella omständigheter och risker. För att upprätthålla god 

säkerhet för yrkessjöfarten har Transportstyrelsen utfärdat regler och rekommendationer 

rörande lotsplikt. Tidigare forskning på sjöolyckor inom hamnområden är idag begränsad. I 

denna studie undersöks kombinationen av olika typer av olyckor inom hamnområden med 

tillämpning av förskrifterna för lotsplikt och yttre omständigheter.   

1.2 Bakgrund 

Sjöfart utgör en stor del av svensk industri. År 2014 lastades och lossades sammanlagt 167 

miljoner ton gods i svenska hamnar. 77 637 gånger anlöpte ett fartyg någon av Sveriges 

hamnar och 178 sjöolyckor rapporterades in till Transportstyrelsen (Trafikanalys, 2015; 

Transportstyrelsen, 2015). För att förebygga och minska konsekvenserna av olyckor inom 

sjöfart arbetar Transportstyrelsen med dokumentation och analys av inträffade olyckor 

(Transportstyrelsen, 2015c).  

Samtliga sjöolyckor som rapporteras in dokumenteras i Transportstyrelsens databas 

SjöOlycksSystem och det är information därifrån som utgör grunden till Transportstyrelsens 

årliga sammanställning av olyckor inom sjöfarten. Enligt Transportstyrelsens (2014) 

sammanställningar av år 2013 och 2014 inträffade de flesta sjöolyckor under dessa två år 

inom hamnområden. År 2014 inträffade 31 % av samtliga rapporterade sjöolyckor inom just 

hamnområden (Transportstyrelsen, 2015). 

De navigatoriska aspekterna i hamnområden jämfört med öppna farvatten skiljer sig åt på 

många sätt. Närheten till fasta föremål och hinder är mer påtagliga inom hamnområden. 

Vattendjupen är i många hamnar begränsade, vilket medför ökad risk för grundstötning. För 

majoriteten av människor försämras förmågan att hantera och kontrollera en situation om 

antalet objekt att ta hänsyn till ökar (Fredholm, 2010). Enligt Transportstyrelsens (2015) 

sammanställning av sjöolyckor är det just den mänskliga faktorn som är den vanligaste 

orsaken till olyckor i samtliga svenska farvatten under 2014.  

Förutom Transportstyrelsens arbete finns även andra organisationer och metoder för att öka 

säkerheten inom sjöfarten. Till detta hör allt från arbetet ombord på det enskilda fartyget med 

rederiernas egna policys till resolutioner utfärdade av IMO, så som de internationella 
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sjövägsreglerna. Sveriges hamnar har dessutom egna, lokala restriktioner vilka reglerar 

förutsättningarna för olika fartygstypers in- och utresor i hamnarna. En del av arbetet för att 

nå ökad säkerhet inom sjöfart är användandet av lots. Syftet med lotsen är att bistå det 

navigatoriska handhavandet i svårnavigerade farvatten. I Sverige är det Sjöfartsverket som 

förser hamnar med lotsning och biträde av lots (Sjöfartsverket, 2015a).  

Transportstyrelsens sammanställning av sjöfartens olyckor fastställer att flertalet inträffar 

inom hamnområden, men ytterligare detaljer om hur och varför dessa olyckor sker redovisas 

inte. Tillgång till tidigare forskning angående sjöolyckor inom hamnområden är begränsad, 

och forskning rörande lotsars inverkan på olycksstatistiken för dessa områden saknas för 

tillfället helt. 
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2 Syfte 

Syftet med studien är att granska yrkessjöfartens inträffade kollisioner och grundstötningar 

inom svenska hamnområden och undersöka hur lotsplikt och lotsdispens påverkar 

förekomsten och karaktären på dessa olyckor. Kollisionerna och grundstötningarna granskas 

med avseende på olyckstyp, olycksorsak och yttre förhållanden. Följande tre frågeställningar 

ska besvaras för att uppnå studiens syfte:  

 

- Finns det skillnader mellan andelen inträffade grundstötningar och kollisioner inom 

svenska hamnområden i förhållande till andel hamnanlöp för fartyg med lots ombord, 

lotsdispens eller utan lotsplikt? 

 

- Skiljer sig fördelningen mellan inträffade grundstötningar, kollisioner med fast 

konstruktion eller kollisioner med annat fartyg för fartyg med lots ombord, lotsdispens 

eller utan lotsplikt? 

 

- Har ljus-, vind-, tidpunkt och siktförhållanden någon påverkan på förekomsten av 

grundstötningar eller kollisioner för fartyg med lots ombord, lotsdispens eller utan 

lotsplikt?  
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3 Teori 

3.1 Lotsplikt 

Fartyg som anlöper svenska hamnar förordnas i många fall en lots. Enligt Sjöfartsverket 

utförs årligen ca 33 000 hamnanlöp med lots och ca 27000 anlöp av fartyg med lotsdispens. 

Ett av lotsverksamhetens syften är att minska riskerna som uppkommer i samband med 

hamnanlöp. Lotsar är särskilt utbildade och prövade i kunskap om områdens lokala faror, så 

som kännedom om grund och hur områdets strömmar uppträder. En lots vägleder de 

handhavande navigatörerna ombord så att sjö och miljösäkerheten gagnas (Sjöfartsverket, 

2015a). Sjöfartsverket förser fartyg med lots mot en avgift. Avgiften är baserad på hur lång tid 

lotsningen tar och hur stort fartyget är räknat i ton för fartygets bruttodräktighet 

(Sjöfartsverket, 2015b). 

Transportstyrelsen är idag utsedd av regeringen att meddela föreskrifter om lotsning inom 

svenskt sjöterritorium (SFS 1982:569). I föreskrifterna bestäms bland annat vilka fartyg som 

beläggs med lotsplikt. Föreskrifterna definierar även lotsarnas och de lotsade fartygens 

ansvarsområden. Under lotsning är det alltid befälhavaren ombord på det lotsade fartyget som 

bär det yttersta ansvaret för fartygets säkra framförande (TSFS 2012:38).  

Lotsplikt är benämningen på var och vilka fartyg som enligt föreskrifterna måste assisteras av 

lots. Områden som anses vara svårnavigerade och med en förhöjd olycksrisk utses till 

områden med lotsplikt. De flesta hamnar i Sverige är belagda med lotsplikt. Kraven för vilka 

fartyg som har skyldighet att anlita lots beskrivs detaljerat i Transportstyrelsens föreskrifters 

andra kapitel. Där delas fartygstyper in i tre kategorier: lotspliktkategori 1, 2 och 3. I 

lotspliktkategori 1 och 2 ingår fartyg som fraktar hälso- och miljöfarliga ämnen. De fartyg 

som inte ingår i lotspliktkategori 1 och 2 tillhör lotspliktkategori 3 (TSFS 2012:38). 

Varje enskild hamn och område med lotsplikt har egna fastställda krav för vilka fartyg i 

lotspliktskategori 2 och 3 som är skyldiga att anlita lots. Dessa krav är grundade på fartygens 

längd, bredd och djupgående. Fartyg i Lotspliktkategori 1 är alltid skyldiga att anlita lots 

(TSFS 2012:38). 

Fartyg med lotsplikt kan få dispens av Transportstyrelsen. Lotsdispens är ett undantag för 

kravet om att assisteras av lots. För att erhålla lotsdispens kan fartygets navigatörer ansöka om 

lotsdispens. Det finns olika typer av lotsdispenser: ledanknuten lotsdispens, generell 
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lotsdispens och tillfällig lotsdispens. De olika lotsdispenserna är personliga och kan medges 

till fartygens navigatörer. För att erhålla lotsdispens prövas både fartygets kapacitet och den 

sökandes kompetens, praktiskt och teoretiskt (TSFS 2012:38).  

Även fartyg som inte är belagda med lotsplikt kan anlita lots. Transportstyrelsen råder i sina 

föreskrifter: ”En befälhavare som inte är skyldig att anlita lots enligt detta kapitel bör anlita 

lots, om han eller hon bedömer att det behövs med hänsyn till sjösäkerheten eller skyddet av 

miljön” (TSFS 2012:38).  

Sveriges lotsar arbetar idag utan några restriktioner för vind och väder (Nielsen & Racking, 

2014). Varje hamn har egna, lokala bestämmelser för under vilka förhållanden och 

förutsättningar det är tillåtet att navigera inom hamnen. Via Sjöfartsverkets hemsida går det 

att hitta hamnarnas lokala bestämmelser. Som exempel på lokala bestämmelser har hamnen i 

Malmö följande restriktioner: ingen navigering i mörker av fartyg vars längd uppgår eller 

överstiger 240 m. För fartyg med en längd över 200 m skall sikten vara över 2 NM för 

navigering inom hamnen. Fartyg med en längd över 100 m rekommenderas assistans av en 

bogserbåt och fartyg med en längd över 200 m rekommenderas assistans av minst 3 

bogserbåtar (Sjöfartsverket, 2011).  

3.2 Transportstyrelsens databas SjöOlycksSystem  

Enligt sjölagen skall alla olyckor och tillbud rapporteras av fartygets befälhavare eller redare. 

Rapporteringen sker antingen via en elektronisk mall på Transportstyrelsens hemsida eller 

med pappersmall postsänd. Det är upp till den enskilde rapportören att avgöra vilken 

information från olyckan som är relevant och hur noggrant denna skall beskrivas. I mallens 

första del står det ”... men man behöver bara fylla i de delar som är relevanta. Däremot är det 

viktigt att dessa relevanta delar fylls i så noggrant som möjligt” (Transportstyrelsen, 2015b).  

Informationen från varje olyckas rapport dokumenteras i databasen SjöOlycksSystem 

(Transportstyrelsen, 2014). I SjöOlycksSystem kategoriseras informationen i parametrar från 

olyckornas rapporter. Information om huvudsaklig olycksorsak, initial olyckstyp, vindstyrka, 

ljusförhållande är exempel på parametrar som går att hämta förutsatt att rapportören delgivit 

informationen.  
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3.3 Behörigheter för handhavande navigatörer 

I Sverige är det Transportstyrelsen som utfärdar certifikat för fartygsnavigatörer. Vad som 

krävs för att erhålla dessa certifikat regleras av svensk förordning (SFS 2011:1533). 

Transportstyrelsens föreskrifter reglerar vilka certifikat fartygens personal skall inneha för att 

vara behöriga för de arbetsuppgifter de utför ombord. Kraven på besättningens certifikat och 

behörighet beror på vilken typ av farvatten fartyget skall operera i och fartygets beskaffenhet, 

så som exempelvis typ av last och fartygets längd (TSFS 2011:116). 

På ett fartyg som är under 500 bruttoregisterton och som går i närfart, vilka i regel saknar 

lotsplikt, så behöver befälhavaren inneha Fartygsbefäl Klass VI. Denna behörighet erhålls 

efter 40 högskolepoäng och 48 månaders sjötid. Den behörighet som krävs för befälhavaren 

på de flesta lotspliktiga fartyg är Fartygsbefäl Klass I/ Sjökaptensbrev, vilken erhålls efter 280 

högskolepoäng och 48 månaders sjötid som befäl på fartyg vars dräktighet är minst 500 BRT, 

därtill skall 12 av dessa månader vara som Överstyrman på fartyg med en dräktighet över 

3000 BRT. 

3.4 Tidigare forskning  

I en tidigare studie kallad Lots eller lotsdispens – en jämförande studie av säkerhet, ekonomi 

och regelverk av Lyckegård och Olah (2012) diskuteras om och hur kraven för svensk 

lotsplikt kan ses över. Svensk lotsplikt är idag till största del baserad på fartygens 

dimensioner. I studien föreslås att även attribut som manövreringsförmåga, bryggutrustning 

och kompetensnivå skulle kunna tas i beaktning när lotsplikt fastställs.  

Vidare anser Lyckegård och Olah (2012) att eventuella begränsningar av lotsdispenser, 

beroende på olika förhållanden, kan undersökas för att ta reda på om det är relevant för 

sjösäkerheten. Till exempel väder- och siktförhållanden skulle kunna vägas in i eventuella 

begränsningar av lotsdispens. Genom att undersöka yttre förhållanden så som vind och sikt 

kan framtida studier eventuellt bidra med djupare insikt i vilken relevans en begränsning av 

lotsdispens avseende yttre förhållanden har. 

Genom intervjuer med befälhavare och lotsar belyser Lyckegård och Olahs (2012) studie för- 

och nackdelar med lots ombord respektive utan lots ombord på grund av lotsdispens. De 

intervjuade lotsarna berättade att det händer att vissa fartygs besättningar tappar koncentration 

och förlitar sig på att lotsen på egen hand ska klara av och hantera manövreringen av fartyget. 

De förklarade också att en fördel med att ha lots ombord är att kompetensen höjs och på så 

sätt även säkerheten. De intervjuade befälhavarna lyfte bland annat fram att ett par fördelar 
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med lots ombord är att lotsarna ofta är bra försedda med information om väder och aktuell 

trafiksituation samt har goda kunskaper i det aktuella områdets lokala faror och egenskaper. 

Befälhavarna vittnade, likt lotsarna, om att en del navigatörer tappar sin koncentration och 

mentalt överlåter ansvaret för sin arbetsuppgift till lotsen, men påpekade samtidigt att andra 

navigatörer skärper sin koncentration då lots är delaktig i handhavandet av ett fartyg.  

Befälhavarna lyfte även fram ytterligare nackdelar med lots närvaro ombord. De förklarade att 

lots kan utgöra en distraktion för besättningen då de manövrerar fartyget. I vissa situationer 

kan det uppstå spänningar i relationen mellan navigatör och lots gällande hur fartyget bäst 

fungerar och ska manövreras. En fördel med att inte ta lots är att fartyget både sparar tid och 

pengar enligt de intervjuade befälhavarna (Lyckegård & Olah, 2012). 

I examensarbetet Samband mellan olyckor i den svenska handelsflottan av Siedow och 

Johansson (2008) undersöktes bland annat orsaker till varför tankfartyg grundstöter. Det 

framkom då genom intervjuer med lotsar och befälhavare två för denna studie relevanta svar. 

Lotsarna svarade att de kände sig mer fokuserade under sämre siktförhållanden än vad de 

gjorde under goda siktförhållanden. Befälhavarna vittnade, likt i Lyckegård och Olahs (2012) 

studie, att en del navigatörer kunde tappa fokus i lots närvaro. 

I både Lyckegård och Olahs (2012) studie och Johansson och Siedows (2008) examensarbete 

framkom det genom intervjuer med befälhavare och lotsar att en lots närvaro i vissa fall kan 

ha en negativ inverkan på fartygets säkra framförande. Dessa faktorer kan innefattas i 

begreppet mänsklig faktor. Lotsar tillför kompetens och ökar därmed förutsättningarna för ett 

säkert framförande inom ett hamnområde. Av Lyckegård och Olahs samt Johanssson och 

Siedows studier går det att konstatera att lots närvaro i flesta fall har en positiv effekt, men att 

det också under vissa omständigheter kan inverka negativt på säkerheten. Med anledning av 

detta jämförs olyckor för de olika lotskategorierna med varandra i denna studie. Lotsarna 

uttryckte även att de kände sig mer fokuserade vid nedsatt sikt. Rådande siktförhållanden för 

rapporterade olyckor är möjligt att undersöka med SjöOlycksSystem. 

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

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

avgörande betydelse för Sjöfartsverket undersöker kollisioner och grundstötningar orsakade 

av trötthet. Lindquist fastslår i sin studie att de flesta av de undersökta olyckorna inträffar 

under dygnets mörka timmar. Rådande bestämmelser för lotsplikt innefattar inte hänsyn till 

ljusförhållanden.  
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Jörgen Zachau (2008) definierar i Near-Misses and Accidents in Proactive Safety vanligt 

förekommande begrepp i olycksrapportering så som orsak och faktor kan definieras som att 

en orsak är något som har en bevisad påverkan på en händelses förlopp och utfall. En faktor 

behöver inte ha ett bevisat samband med händelsen. En annan vanligt förekommande term i 

sammanhanget är mänsklig faktor och den kan anses vara problematisk. Fel som uppstår i 

system som har skapats eller som används av människor kan alltid härledas till mänsklig 

faktor.  

I utredningen Lotsa rätt! av Andersson, Bjelfvenstam och Nilsson (2008) diskuteras förslag 

om att låta lotsar bistå fartyg från land istället för att vara ombord på fartyg. En fördel med att 

låta lotsarna bistå på plats, ombord på fartyg, är att de då kan delta och underlätta vid 

manövrering inom hamnområden. 
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4 Metod 

4.1 Studiens genomförande  

Som metod tillämpades kvantitativt inriktad systematisk litteraturstudie. Systematiska 

litteraturstudier beskrivs som forskning vilken utgår från en tydligt formulerad frågeställning 

som besvaras genom att analysera annan tidigare forskning (Forsberg & Wengström, 2008).  

Kvantitativt inriktad forskning karaktäriseras av mätningar på datainsamlingar och analyser 

av statistik (Davidsson & Patel, 2011).  

Initialt gjordes ett utdrag ur Transportstyrelsens databas SjöOlycksSystem. Utdraget bestod av 

rapporterade sjöolyckor inom svenska hamnområden mellan åren 2003 och 2013. Utdraget 

avgränsades efter bestämda kriterier med syftet att exkludera för studien irrelevant data och 

eliminera osäkerhet. Hur data avgränsades förklaras mer utförligt i kapitel 4.2.  Den för 

studien relevant data utgjorde underlaget för studiens resultat. Studiens frågeställningar kunde 

besvaras med hjälp av studiens resultat. Studiens resultat jämfördes med annan tidigare 

relaterad forskning. Fem tidigare relaterade rapporter utgjorde studiens vetenskapliga grund 

för analys och diskussion av resultatet. 

4.2 Avgränsningar 

Det ursprungliga utdraget ur SjöOlycksSystem innehöll 564 rapporterade sjöolyckor inom 

svenska hamnområden mellan åren 2003 och 2013. För att exkludera för studien irrelevant 

data och eliminera osäker information från det ursprungliga utdraget inkluderades endast 

olycksfall som uppfyllde bestämda kriterier avseende olyckstyper, olycksorsaker och lots 

närvaro. Detta gjordes genom manuell granskning.  

Först avgränsades utdraget med hänsyn till olyckstyp. Endast kollisioner och grundstötningar 

inom hamnområden inkluderades i studiens underlag. Efter denna avgränsning återstod 319 

olycksfall i studiens underlag.  

Därefter bearbetades de återstående 319 olycksfallen med avseende på lots närvaro. Tre 

kategorier identifierades: olycka med lots ombord, olycka utan lots ombord på fartyg med 

lotsdispens samt olycka utan lots ombord på fartyg utan lotsplikt. Rapporterade olycksfall 

utan information om lots exkluderades. Då återstod 308 antal olycksfall. 

Slutligen avgränsades underlaget bestående av 308 fall efter olycksorsak. Olycksorsakernas 

delades in i tre kategorier: Olyckor orsakade av handhavandefel tillfogade inom hamnområde, 
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exempelvis ”Missbedömning av eget fartygs rörelse”. Olyckor orsakade av bristande 

förberedelser, tillfogade före hamnanlöpet, exempelvis ”Otillräckliga förberedelser” och 

”Felaktigt sjökort”. Olyckor där orsaken tillskrivs yttre omständigheter, exempelvis ”Hårt 

väder”. 

Övriga olycksorsaker som inte föll in i någon av de tre kategorierna exkluderades, då dessa 

inte medgav påverkan av handhavande navigatör och därmed inte bidrog med data relevant 

för studien. Exempel på dessa orsaker är bland andra ”Slitage” ”Tekniskt fel på 

navigationsutrustning” och ”Självantändning av last”. För detaljerad beskrivning av vilka 

kategorier som sållades bort respektive sorterades in enligt ovanstående kriterier, se bilagor 

sida i, ii och iii. Efter bearbetning av underlaget återstod 271 för studien relevanta olycksfall.  

4.3 Definitioner och studiens tillämpade kategorier 

I studien delades olycksrapporterna in i tre lotskategorier gällande lots närvaro. Olyckor med 

fartyg med lots ombord. Olyckor med fartyg som navigerat under lotsdispens, utan lots 

ombord. Samt olyckor med fartyg som navigerat utan lotsplikt, utan lots ombord. Dessa tre 

lotskategorier benämndes: Fartyg med lots, fartyg med lotsdispens och fartyg utan lotsplikt  

4.4 Forskningsetiska aspekter 

Fartygens namn, position och aktuellt hamnområde för olyckstillfället uteslöts ur studien och 

ersattes med ett löpnummer för att bibehålla de inblandades anonymitet, detta gjordes på 

begäran av Transportstyrelsen och är i linje med forskningsetiska grunder (Vetenskapsrådet, 

2002).  
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5 Resultat 

5.1 Översikt 

Resultaten är baserade på 271 fall av grundstötning eller kollision inom svenska 

hamnområden mellan åren 2003 och 2013. Av studiens totalt 271 granskade olycksfall 

involverar 188 (70 %) fartyg utan lotsplikt. 50 (18 %) fartyg med lots och 33 (12 %) fartyg 

med lotsdispens.  

I Tabell 1 nedan presenteras varje lotskategoris andel anlöp, andel olyckor och ett riskvärde. 

Riskvärdet är ett för denna studie framtaget värde och härrör inte från annan tidigare studie. 

Riskvärdet är en enskild lotskategoris andel olyckor dividerat med andelen anlöp (se ekvation 

1).  

Ett riskvärde mindre än 1 betyder att lotskategorin är underrepresenterad i olycksstatistiken då 

kategorins andel olyckor är mindre än andelen utförda hamnanlöp. Detta betyder att ett 

riskvärde över 1 innebär en överrepresentation i studiens olycksstatistik. Både Fartyg med lots 

(0,4) och Fartyg med lotsdispens (0,3) har ett riskvärde under 1, medan Fartyg utan lotsplikt 

(3,0) har ett riskvärde över 1.  

𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 1:              𝑟𝑖𝑠𝑘𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑙𝑜𝑡𝑠𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 =
𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑜𝑟 

𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑙ö𝑝
 

Tabell 1: Översikt och riskvärde för respektive lotskategori. 

Lotskategori: 

Fartyg med -  

Andel av totala anlöpen Andel av totala 
olyckorna 

Riskvärde 

Lots  42 % 18 % 0,4 

Lotsdispens 35 % 12 % 0,3 

Utan lotsplikt 23 % 70 % 3,0 

 

5.2 Olyckstyp 

I Tabell 2 presenteras fördelningen mellan studiens olyckstyper för varje lotskategori. 

Studiens tre olyckstyper är Grundstötning, Kollision med fartyg samt Kollision med fast 

konstruktion.  
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För Fartyg utan lotsplikt är den vanligaste olyckstypen Kollision med fartyg (41 %). Näst 

vanligast är Kollision med fast konstruktion (34 %) och ovanligast är Grundstötning (25 %).  

Den mest förekommande olyckstypen för Fartyg med lots är Kollision med fast konstruktion 

(62 %). Näst vanligast för lotskategorin är Kollision med fartyg (22 %) och ovanligast är 

Grundstötning (16 %).  

För Fartyg med lotsdispens är de flesta olyckorna Kollision med fast konstruktion (64 %). 

Näst vanligast är Kollision med fartyg (30 %) och ovanligast för lotskategorin är 

Grundstötning (6 %).  

Tabell 2: Fördelning av olyckstyp för respektive lotskategori. 

Lotskategori: 

Fartyg med  

Kollision med fartyg Kollision med fast 
konstruktion 

Grundstötning 

Lots 22 % 62 % 16 % 

Lotsdispens 30 % 64 % 6 % 

Utan lotsplikt 41 % 34 % 25 % 

 

 

5.3 Olycksorsak 

I Tabell 3 presenteras fördelning mellan studiens olycksorsaker för varje lotskategori. 

Studiens olycksorsaker är indelade i tre kategorier: Handhavandefel, Otillräckliga 

förberedelser samt Yttre faktor. De tre olycksorsakerna som presenteras i Tabell 3 är en 

sammanfattning av vad som angivits som huvudsaklig olycksorsak i olycksrapporterna.  

Vanligaste olycksorsaken för lotsade fartyg är Handhavandefel (68 %). Näst vanligaste 

olycksorsaken är Yttre faktor (16 %) och Otillräckliga förberedelser (16 %).  

För Fartyg med lotsdispens är den mest förekommande olycksorsaken Handhavandefel (73 

%). Näst vanligaste olycksorsaken är Otillräckliga förberedelser (15 %) och ovanligast är 

olyckor orsakade av Yttre faktor (12 %). 

För Fartyg utan lotsplikt är den vanligaste olycksorsaken Handhavande fel (81 %). Näst 

vanligaste olycksorsaken är Otillräckliga förberedelser (10 %) och ovanligast är olyckor 

orsakade av Yttre faktor (9 %).  
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Tabell 3: Fördelning av olycksorsaker för respektive lotskategori. 

Lotskategori: 

Fartyg med - 

Handhavandefel Otillräckliga 
förberedelser 

Yttre faktor 

Lots  68 % 16 % 16 % 

Lotsdispens 73 % 15 % 12 % 

Utan lotsplikt 81 % 10 % 9 % 

5.4 Tidpunkt, ljus-, vind- och siktförhållanden 

I studien undersöks förutom olycksorsaker och olyckstyper även under vilken tidpunkt samt 

vilka ljus-, vind- och siktförhållanden som rått under olyckstillfällena. Denna del av studiens 

resultat innefattar rapporterade förhållanden för studiens samtliga olyckor.  

80 % av studiens samtliga olyckor inträffade dagtid mellan kl. 06.00 och 21.00. Denna siffra 

får stöd av Tabell 4 där rådande ljusförhållande för olyckorna redovisas. De undersökta 

ljusförhållandena är indelade i ljust, mörkt samt gryning/skymning. Även andelen av 

rapporter utan redovisad information om ljusförhållanden redovisas i kategorin Okänt.  

För Fartyg utan lotsplikt inträffade 71 % av olyckorna under förhållanden som bedömdes som 

ljusa. 23 % av lotskategorins olyckor inträffade under mörker och 10 % då det var gryning 

eller skymning.  

För Fartyg med lotsdispens inträffade 52 % av olyckorna under ljusa förhållanden. 35 % av 

lotskategorins olyckor inträffade under mörker och 12 % då det var gryning eller skymning.  

För Fartyg med lots inträffade 50 % av olyckorna under förhållanden som bedömdes som 

ljusa. 38 % av lotskategorins olyckor inträffade under mörker och 10 % då det var gryning 

eller skymning.  

Tabell 4: Rådande ljusförhållande under olyckstillfället för respektive lotskategori. 

Lotskategori: 

Fartyg med - 

Ljust Mörkt Gryning/skymning Okänt 

Lots  50 % 38 % 10 % 2 % 

Lotsdispens 52 % 36 % 12 % 0 % 

Utan lotsplikt 71 % 23 % 5 % 1 % 
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I Tabell 5 redovisas rådande vindhastighet under olyckstillfället för respektive 

lotspliktskategori. Vindhastigheterna är indelade och presenterade i tre grupper: 0-13,9 m/s, 

14 m/s eller högre samt okänt där andelen av rapporter som saknar uppgift om vindhastighet 

visas. För Fartyg utan lotsplikt inträffade 68 % av olyckorna när vindhastigheten underskred 

14 m/s. 16 % av lotskategorins olyckor inträffade under vindhastigheter på 14 m/s eller mer 

och 16 % av lotskategorins rapporter saknade uppgift om vind.   

För Fartyg med lots inträffade 70 % av olyckorna när vindhastigheten underskred 14 m/s. 12 

% av lotskategorins olyckor inträffade under vindhastigheter på 14 m/s eller mer och 18 % av 

lotskategorins olyckor saknade uppgift om vind.  

För Fartyg med lotsdispens inträffade 52 % av olyckorna när vindhastigheten underskred 14 

m/s. 40 % av lotskategorins olyckor inträffade under vindhastigheter på 14 m/s eller mer och 

8 % av kategorins rapporter saknade uppgift om vind.  

Tabell 5: Rådande vindhastighet under olyckstillfället för respektive lotskategori. 

Lotskategori: 

Fartyg med - 

Under 14 m/s 14 m/s och över Okänt 

Lots  70 % 12 % 18 % 

Lotsdispens 52 % 40 % 8 % 

Utan lotsplikt 68 % 16 % 16 % 

 

 

Rådande sikt vid olyckstillfället redovisas i Tabell 6. Sikten är indelad och redovisas i tre 

grupper: god, måttlig till nedsatt samt dålig sikt. Andelen rapporter som saknar uppgift om 

sikt redovisas i kategorin Okänt. 

Sikten har varit god under flesta av studiens olyckor. För Fartyg utan lotsplikt inträffade 81 % 

av olyckorna i God sikt. 6 % av lotskategorins olyckor inträffade i Dålig sikt och 3 % i 

Måttlig – nedsatt sikt.  

För Fartyg med lots inträffade 78 % av olyckorna i God sikt. 6 % av lotskategorins olyckor 

inträffade i Dålig sikt och 4 % i Måttlig – nedsatt sikt.  

För Fartyg med lotsdispens inträffade 58 % av olyckorna i God sikt. 21 % av lotskategorins 

olyckor inträffade i Dålig sikt och 12 % i Måttlig – nedsatt sikt.  
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Tabell 6: Rådande siktförhållande under olyckstillfället för respektive lotskategori. 

Lotskategori: 

Fartyg med - 

God sikt 

Över 5 NM 

Måttlig -Nedsatt 

0,5 – 5 NM 

Dålig sikt 

0 – 0,5 NM 

Okänt 

Lots  78 % 4 % 6 % 12 % 

Lotsdispens 58 % 12 % 21 % 9 % 

Utan lotsplikt 81 % 3 % 6 % 10 % 
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6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att granska yrkessjöfartens inträffade kollisioner och grundstötningar 

inom svenska hamnområden och undersöka hur lotsplikt och lotsdispens påverkar 

förekomsten och karaktären av dessa olyckor. Studiens resultat analyseras tillsammans med 

tidigare relaterad forskning för att besvara studiens följande tre frågeställningar:  

 

- Finns det skillnader mellan andelen inträffade grundstötningar och kollisioner inom 

svenska hamnområden i förhållande till andel hamnanlöp för fartyg med lots ombord, 

lotsdispens eller utan lotsplikt? 

 

- Skiljer sig fördelningen mellan inträffade grundstötningar, kollisioner med fasta 

konstruktioner eller kollisioner med andra fartyg för fartyg med lots ombord, 

lotsdispens eller utan lotsplikt? 

 

- Har tidpunkt, ljus-, vind-, och siktförhållanden någon påverkan på förekomsten av 

grundstötningar eller kollisioner för fartyg med lots ombord, lotsdispens eller utan 

lotsplikt?  

 

Resultaten gör gällande att det finns signifikanta skillnader mellan fartyg med lotsplikt (fartyg 

med lots ombord och fartyg med lotsdispens) och fartyg utan lotsplikt vad gäller 

grundstötningar och kollisioner inom svenska hamnområden i förhållande till hur många 

hamnalöp de årligen genomför. De fartyg som inte var lotspliktiga kolliderade eller 

grundstötte många gånger fler per utfört anlöp än de övriga kategorierna. De stora 

skillnaderna i olycksfrekvens kan förklaras med att fartyg med lots och fartyg med lotsdispens 

i regel är större än fartyg utan lotsplikt. Större fartyg är belagda med bemanningskrav vilka 

ställer högre krav på utbildningsnivå för dess navigatörer. Dessutom är lotsar och navigatörer 

med lotsdispens speciellt utbildade i det aktuella hamnområdet, vad gäller hamnområdets 

lokala egenskaper och riskmoment. Motsvarande krav saknas för navigatörer på fartyg utan 

lotsplikt. Detta korrelerar starkt till olycksfrekvensen som påvisas, men kausalitet kan inte 

påvisas absolut med resultatet. 

Lyckegård och Olah (2012) föreslår i sin forskning att kraven för lotsplikt bör utökas med 

hänsyn till andra faktorer än enbart fartygens storleksdimensioner och last. Lyckegård och 

Olah menar att navigatörens behörighetsnivå borde ingå i bedömningen av krav för lotsplikt. 
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Resultatet av denna studie stöder Lyckegård och Olahs (2012) förslag om att utöka kraven för 

lotsplikt, då fartyg utan lotsplikt har högst olycksfrekvens av de granskade lotskategorierna. 

Om kraven för lotsplikt utökas till att ta hänsyn till utbildningsnivå kan tidigare diskuterade 

riskhöjande faktor reduceras. Ytterligare ett alternativ för att kunna minska andelen olyckor 

för fartyg utan lotsplikt kan vara att tillämpa lotsning från land som diskuteras i utredningen 

Lotsa rätt! av Andersson, Bjelfvenstam och Nilsson (2008). Lotsning från land skulle kunna 

vara en väg att sprida kunskap om det aktuella hamnområdet till fartyg utan lotsplikt. 

Resultatet visar att olycksfrekvensen för fartyg med lotsdispens är något lägre än den för 

fartyg med lots ombord, denna skillnad är dock inte signifikant. En något högre 

olycksfrekvens för fartyg med lots ombord kan förvisso bero på det som resultaten från 

Lyckegård och Olahs (2012) samt Siedows och Johanssons (2008) studier visar. I deras 

studier vittnar både befälhavare och lotsar om att vissa navigatörer slappnar av och mentalt 

överlåter sitt ansvar till lotsen. Lots ombord kan enligt Lyckegård och Olahs (2012) studie i 

vissa fall föranleda oklarheter i ansvarsfördelning mellan lotsen och fartygets navigatörer. Det 

senare speglas även i denna studies resultat. Resultatet visar att 16 % av olyckorna som 

drabbar fartyg med lots är grundstötningar, i jämförelse med fartyg med lotsdispens där enbart 

6 % av olyckorna utgörs av grundstötningar. Detta kan tyda på att fartygets egna navigatörer 

tappar fokus eller överlåter ansvaret till lotsen under navigation då lots är ombord, vilket både 

Lyckegård och Olahs (2012) samt Siedows och Johanssons (2008) i sin forskning diskuterar. 

Resultatet visar att fördelningen mellan grundstötningar, kollisioner med fast konstruktion och 

kollision med annat fartyg skiljer sig åt mellan lotskategorierna. För fartyg med lots ombord 

och fartyg med lotsdispens är de vanligaste olyckorna kollisioner med fast konstruktion. För 

fartyg utan lotsplikt är kollision med annat fartyg den vanligaste typen av olycka, där dryga 

40 % av olyckorna var i form av kollision med andra fartyg. 

De olika olyckstyperna granskades bland annat med anledning av att följdverkan är olika stor 

beroende på olyckstyp. Av granskningen framgår att kollision med annat fartyg är den 

vanligaste olyckstypen som drabbar fartyg utan lotsplikt. Kollision med annat fartyg utgör en 

potentiellt stor fara och omfattning då alltid minst två fartyg är involverade. Däremot är den 

mest förekommande olyckstypen för fartyg med lotsplikt kollision med fast konstruktion. 

Många hamnbesök avslutas eller påbörjas med en manövrering emot hamnens kaj. Att lägga 

till mot en kaj är att kontrollerat sammanstöta med en fast konstruktion. En liten 

felbedömning av fartygets vektor under dessa manövrar resulterar i att denna sammanstötning 

inte längre är kontrollerad och därför rapporteras som en olycka.  
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De flesta av studiens grundstötningar och kollisioner inträffar dagtid och under goda till 

måttliga ljus-, vind- och siktförhållanden. Noterbart är att 16 % av studiens olyckor saknade 

uppgift om vind. 

Av resultatet framgår att fartyg med lotsdispens har en tydligt ökad olycksfrekvens vid sämre 

vind- och siktförhållanden. Detta skiljer sig från de andra två granskade lotskategorierna. För 

fartyg med lots ombord och fartyg utan lotsplikt inträffar en klar majoritet av olyckorna under 

goda yttre förhållanden. Lyckegård och Olah (2012) föreslår att vind- och siktförhållanden 

ska vägas in i eventuella begränsningar av lotsdispens. Idag finns inga begränsningar av 

lotsdispens vid sämre vind- och siktförhållande, vilket kan vara en orsak till varför fartyg med 

lotsdispens är inblandade i fler olyckor under sämre förhållanden. Fartyg med lotsdispens har 

möjlighet att anlita lots mot en viss kostnad och därför har navigatörer med lotsdispens ett 

ekonomiskt incitament att inte anlita lots, vilket bekräftas av Lyckegård och Olahs intervjuer 

med befälhavare. För att öka säkerheten och minska antalet olyckor under sämre sikt- och 

vindförhållanden för fartyg med lotsdispens kan därför begränsningar av lotsdispens under 

dessa förhållanden vara en lösning på ett problem som formulerats av Lyckegård och Olah 

(2012), något som resultatet ger stöd för. 

I Siedow och Johanssons (2008) examensarbete där lotsar och befälhavare på tankfartyg 

intervjuades vittnade lotsarna om att de kände sig mer alerta under navigering i sämre sikt än 

vad de gjorde då sikten var god. Detta kan vara en del av förklaringen till varför studiens 

resultat visade att flertalet olyckor inträffade under goda siktförhållanden när lots var ombord.  

I Lindquists (2003) studie för Sjöfartsverket där kollisioner och grundstötningar orsakade av 

trötthet och sömnbrist utreddes, konstaterades att de flesta av de undersökta olyckorna 

inträffade i mörker. I kontrast till vad som visas i Lindquists (2003) studie, visar resultatet att 

de flesta av grundstötningarna och kollisionerna inom hamnområden inträffar under 

förhållanden som bedöms som ljusa och under dagtid. Resultatet visar att ljusförhållanden inte 

är betydelsefulla för frekvensen av grundstötningar eller kollisioner inom hamnområden.  

För att kunna knyta olyckstyper till olika olycksorsaker granskades angivna olycksorsaker. De 

granskade olycksorsakerna delades in i tre grupper: Handhavandefel, Otillräckliga 

förberedelser och Yttre faktor. En övervägande del av de granskade olyckorna rapporterades 

ha orsakats av Handhavandefel av navigatören. Ingen markant skillnad på fördelningen av 

olycksorsaker kunde bindas till någon av lotskategorierna.  
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Då orsaken handhavandefel jämställs med mänsklig faktor täcker begreppet in en omfattande 

del av förklaringar till olyckor. Enligt Zachau (2008) är mänsklig faktor en problematisk term 

då den alltid kan appliceras som orsak till olycka så fort ett system i något steg interagerat 

med en människa. Zachaus definition är vid, men klargör ett faktum; det går inte att helt värja 

sig mot den mänskliga faktorns negativa inverkan på säkerheten. Mänsklig faktor är en 

utgångspunkt för att förstå en inträffad olycka, inte dess slutliga förklaring.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Den tillämpade metoden gav studiens resultat en övergripande bild av yrkessjöfartens 

grundstötningar och kollisioner inom svenska hamnområden. Genom att använda data hämtad 

från SjöOlycksSystem kunde ett stort antal olycksfall granskas på ett både tids- och 

resursbesparande sätt.  En nackdel med att använda data från SjöOlycksSystem är att den till 

viss del saknar förutsättningar att ge en djupare förklaring till studiens resultat. För att bättre 

kunna tolka och förklara vissa av studiens resultat hade kompletterande kvalitativa intervjuer 

med befälhavare och lotsar kunnat adderas. Kvalitativa intervjuer hade gett studiens 

olycksorsaker i korrelation med de granskade olyckstyperna ytterligare information. För att 

till viss mån kompensera för detta har studien inkluderat annan tidigare forskning, där 

kvalitativa intervjuer tillämpats.  

Studiens underlag av olycksfall sträcker sig över en period från 2003 till 2013. För att utöka 

studiens underlag kan olycksfall från 2014 och delar av 2015 inkluderas. Ett större och mer 

kontemporärt underlag hade aktualiserat studien. Vid beräkning av riskvärdena används 

siffror baserade på ett genomsnitt av lotskategoriernas årliga antal hamnanlöp. Variationen av 

antalet årliga hamnanlöp är liten. En tillämpning av precisa siffror för antalet årliga 

hamnanlöp skulle öka precision i beräkningen av riskvärde.  

Genom att undersöka annan tidigare relaterad forskning kunde relevanta problem och 

forskningsområden identifieras vilket preciserade studiens fokus. Sammantaget gav dessa 

metoder studien god validitet, då resultatet gav ett tydligt svar på frågeställningarna. 

6.3 Slutsats  

Studien visar tydligt att de flesta grundstötningar och kollisioner inom svenska hamnområden 

involverar fartyg utan lotsplikt. Fartyg utan lotsplikt har ett drygt nio gånger högre riskvärde 

än fartyg med lots eller lotsdispens. De flesta av studiens granskade olyckor inträffade dagtid 
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under goda sikt- och vindförhållanden. Riskvärdena för fartyg med lots och fartyg med 

lotsdispens skiljer sig åt endast marginellt.  

Olyckorna för fartyg med lotsdispens inträffar i något högre utsträckning under sämre vind- 

och siktförhållanden än vad de andra granskade lotskategoriernas olyckor inträffar. 

Fördelningen mellan de undersökta olyckstyperna skiljer sig åt för fartyg utan lotsplikt och 

fartyg med lotsplikt. För fartyg utan lotsplikt är den största andelen av de undersökta 

olyckstyperna kollisioner med annat fartyg. Detta skiljer sig nämnvärt från fartyg med 

lotsplikt vars största andel olyckor utgörs av kollisioner med fast konstruktion. 
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7 Förslag till vidare forskning 

Följande studie genomfördes på ett område som tidigare inte varit granskat. Studien fungerar 

därför som en övergripande, inledande studie på området. För att nå en djupare förståelse och 

för att bättre kunna förklara studiens resultat bör ytterligare forskning genomföras.  

Framtida forskning inom detta område kan fokusera på olyckor inom hamnområden som 

involverar fartyg utan lotsplikt. I denna studie kategoriseras inte fartyg utan lotsplikt 

ytterligare. Vid vidare forskning föreslås att man skiljer på fartyg utan lotsplikt som besöker 

det aktuella hamnområdet sällan, med de fartyg utan lotsplikt som ofta besöker hamnområdet. 

En studie som fokuserar på olyckor inom hamnområden gällande fartyg utan lotsplikt skulle 

kunna leda till åtgärder för att minska lotskategorins olyckor.  

Olyckor för fartyg med lotsplikts (lots ombord och lotsdispens) utgörs i studiens resultat till 

stor del av kollisioner med fast konstruktion orsakade av handhavandefel. Studien föreslår 

därför att vidare forskning fokuserar på dessa olyckors omständigheter. En lämplig 

forskningsmetod för en sådan studie skulle kunna vara kvalitativa intervjuer med befälhavare 

och lotsar för att utreda handhavandefel som olycksorsak ytterligare. Handhavandefel är en 

utgångspunkt för en studie och inte dess slutliga förklaring.  

Ytterligare forskning kan göras för att förbättra rapporteringssystemet av sjöolyckor och hur 

de dokumenteras. Ett förslag är att gränssnittet för inmatning renodlas så att den för olyckan 

relevanta informationen visas. Till exempel skulle en rapportör som anger handhavandefel 

som huvudsaklig olycksorsak automatiskt få fördjupande frågor rörande detta. 
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Bilaga 

Bilaga 1: Avgränsningar 

 

 

  

Olyckstyper 
Inkluderade Exkluderade 

Grundstötning/ Grundkänning 
 

Brand i elektriska installationer 
 

Kollision mellan fartyg Brand/explosion i lastutrymmen 
 

Kollision med fritidsfartyg 
 

Brand/explosion i maskinrum 
 

Kollision med kaj, bro eller liknande fast konstruktion 
 

Brand/explosion i övriga utrymmen 
 

 Kantring 
 

 Lastförskjutning 
 

 Läckage 
 

 Maskinhaveri 
 

 Stabilitetsproblem utan kantring 
 

 Utsläpp 
 

 Väderskada 
 

 Övriga händelser 
 



ii 

 

 

Olycksorsaker 

Inkluderade Exkluderade 

Handhavandefel Andra förhållanden rörande fartygets konstruktion och 

underhåll 

Alkohol eller andra berusningsmedel Andra förhållanden rörande kommunikation/ organisation/ 

rutiner ombord 

Alternativt navigationsmedel ej använt Andra förhållanden rörande last och säkringar av last samt 

bunkers 

Mänsklig faktor Andra förhållanden utanför fartyget 

Andra förhållanden rörande använing av manuell/ maskin Annan känd orsak 

Felbedömning av annat fartygs rörelse Fartygets konstruktion för vek 

Samarb, mellan fartyget och landorg,/ bogserb,/ isbrytare/ 

övr, inbl, var ej tillfredsst, 

Fartygets konstruktion försvagad genom svetsarbet/ rost o 

dyl 

För hög fart Felaktig hantering vid lastning/ lossning/ bunkring/ kaj/ sluss 

som ej kan lastas fartyget 

Sovit på vakt    

Felaktigt handhavande av annat fartyg/ andra fartyg Läckage av last från fat/ container/ tankar osv, 

Felbedömning av eget fartygs rörelse 

  

 

Maskinrumsarr,/ placering av utrustning o dyl felaktigt 

konstruerat 

Kolliderat med flytande föremål som ej kunnat 

upptäckas/undvikas i tid 

Okänt 

Otillräckliga förberedelser Självantändning i last/ bunkers inkl vid tankrengöring 

Fel på sjökort och/ eller nautiska publikationer Skada/ brott på last- eller bunkerledning 

För liten bemanning generellt eller vid händelsen (t.ex. 

rorsman eller utkik saknades) 

Slitage 



iii 

 

Försökt genomföra operationen trots att omständigheterna 

inte var de rätta 

Svetsarbete ledde till olyckan trots att 

säkerhetsbestämmelser följts 

Inte tillräckligt bra position av eget fartyg, "Död räkning" ej 

avsatt i kortet 

Tekniskt fel på ankarspel/ däcksmaskin (ej lastnings-/ 

lossningsutrustning) 

Rutiner för säkerhetskontroller saknades eller var 

otillfredsställande 

Tekniskt fel på elsystemet i övrigt 

Bryggrutinerna var ej tillfredsställande i säkerhetssynpunkt Tekniskt fel på framdrivningsmaskineriet 

Yttre faktor Tekniskt fel på hjälpmaskineriet 

Isförhållanden som påverkat fartygets navigering/ 

manövrering 

Tekniskt fel på lastnings- och lossningsutrustning 

Hårt väder/ storm o dyl Tekniskt fel på säkerhetsutrustning inkl 

brandsläckningssystem 

Dålig sikt Tekniskt fel på ventiler/ övrig maskinutrustning 

Mycket hårt väder/ naturkatastrof/ orkan/ svår storm Tekniskt fel på wires o dyl/ slitage 

Farvattnets beskaffenhet: grunt/ trångt osv,  

Speciella förhållanden (sjukdom/ för lite sömn/ för lång 

arbetstid) 

Tekniskt fel på övervakn,-/ fjärrkontr,-automatik och/ eller 

varning 

Ström/ vind/ tidvatten o dyl som förorsakat drift/ 

manövreringssvårigheter 

Underhållet eftersatt 

Uppgiften dåligt planerad  

 

 


