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Att måla med tvåkomponentsfärg 
innebär hälsorisker och kräver både 
andningsskydd och heltäckande 
klädsel. Samma sak gäller när en 
yta målad med färg innehållande 
härdplaster ska slipas eller när färgen 
blandas till. Den som inte är försiktig 
riskerar att drabbas av både lung-
problem och svårläkta eksem.

Även om hälsoriskerna med tvåkompo-
nentsfärg, eller härdplaster som de också 
kallas, varit kända länge händer det fort-
farande att folk blir sjuka av den. Det 
finns flera exempel på ombordanställda 
som blivit dåliga efter att ha inandats 
ångor från den giftiga färgen eller som 
utvecklat allergier och eksem sedan de 
fått färg på huden. Hur det står till med 
användandet av skyddsutrustning vid 
målning med tvåkomponentsfärger på 
fartyg finns det ingen samlad bild av. 
Men Eddie Janson vid konsultföretaget 
Maritrain, som under många år arbetat 
med kemikaliefrågor inom sjöfarten, 
upplever att säkerhetsmedvetenheten 
har ökat. 

Oklarheter
– Alla kanske inte alltid vet exakt vad 
färgen innehåller och varför den är farlig, 
men man känner till att det finns risker 
och använder den skyddsutrustning som 
krävs. Det är i alla fall så jag uppfattar 
det, säger han. 

Men han tror att det fortfarande kan 
finnas oklarheter och missförstånd 
kring hanteringen av härdplaster där 
man kanske inte alltid är lika försiktig. 
Ett sådant moment är behandling av re-
dan målade ytor. Även om färgen suttit 

länge finns de hälsovådliga ämnena kvar 
och när den gamla färgen luckras upp av 
slipning, svetsning eller andra heta arbet-
en frigörs giftet och skapar ett skadligt 
damm som inte ska andas in.  

– Så länge färgen 
härdar som den ska 
och man låter den 
vara är det inga pro-
blem, men så fort 
man börjar göra nå-
got med den måste 
man använda skydd. 
När man utför arbeten på målade ytor 
behövs samma sorts skyddsutrustning 
och filtermask som när man målar, säger 

Eddie Janson. 
Ett annat riskmoment uppstår när färgen 

ska blandas till. Som namnet antyder 
innehåller tvåkomponentsfärg två delar: 
Färg och härdare. Härdaren är det som 

gör att färgen torkar 
och skapar en hård 
och slitstark yta. 
Men i flytande form 
avger härdaren farli-
ga ångor som vid in-
andning kan skada 
luftvägarn och orsa-

ka både astma och bronkit.  
– Ofta blandar man till färgen inne i 

färgschappen, men det är mycket bättre 
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» Alla kanske inte  

alltid vet exakt vad  

färgen innehåller och  

varför den är farlig… «
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Ändrade föreskrifter om härdplaster 
Tidigare fanns en särskild föreskrift för 
just härdplaster som tydligt talade om vil-
ka krav som ställdes på den som skulle 
arbeta med dessa produkter. Nu har den 
föreskriften bakats ihop med andra skriv-
elser och information om härdplaster 
finns numera i kemiska arbetsmiljörisker, 
medicinska kontroller i arbetslivet, samt  
hygieniska gränsvärden. Med förändringen 
försvann vissa skall-krav som istället er-
satts med mer övergripande formuleringar 
om att arbetsgivaren ska tillgodose till-
räcklig säkerhet vid hantering och 
målning med tvåkomponentsfärg. När det 
gäller vissa härdplaster, som epoxi, finns 
det dock fortfarande en rad detaljkrav 
kvar som enligt regelverket måste följas. 
Här är några av dem hämtade från Arbets-
miljöverkets broschyr, Jobba rätt med 
epoxi:

• Arbete med epoxiprodukter får bara  

ledas och utföras av personer som före  
arbetet fått särskild utbildning för sådant 
arbete. Du ska kunna styrka utbildningen 
med ett intyg som inte får vara äldre än 
fem år. 

• Den som ska arbeta med epoxi ska er-
bjudas läkarundersökning innan arbetet 
börjar. Läs mer om medicinska kontroller 
i arbetslivet, AFS 2005:6, 32–38 §, AFS 
2015:3, samt kemiska arbetsmiljörisker, 
AFS 2014:43, 37 f–g §.

• Använd långärmade skyddskläder av 
engångstyp och handskar så att all hud 
är skyddad. 

• Vilka skyddshandskar som ska använ-
das beror på hur länge du exponeras för 
epoxi. I produktdatabladet som följer 
med skyddshandskarna ska det tydligt 
stå vilka kemikalier de skyddar mot och 

hur länge. Bär en tunn bomullsvante  
under handsken närmast huden och  
engångshandskar utanpå handsken. Så 
snart engångshandskarna blivit kladdiga 
ska de bytas. 

• Om det finns risk för stänk i ögonen 
ska skyddsglas eller visir användas. 
Ögondusch ska finnas tillhands om 
olyckan är framme. Skölj ögonen och 
uppsök därefter läkare. 

• Skydda dina luftvägar Damm från 
epoxiprodukter som inte härdat ordent-
ligt är allergiframkallande. Slipdamm 
från epoxi kan vara farligt för andnings-
organen. Använd punktutsug eller om 
det inte går, andningsskydd med lämp-
ligt filter vid slipning. Epoxi kan vid 
höga temperaturer, till exempel vid  
kontakt med heta ytor, avge giftiga  
gaser.

att göra det i friska luften ute på däck, 
säger Eddie Janson. Nu är det inte alltid 
möjligt på grund av årstid och annat, och 
ibland måste man stå inne och blanda. 
Då är det viktigt att det finns tillräckligt 
bra ventilation i utrymmet. Och oavsett 
om man står inne eller ute måste man 
alltid ha en bra filtermask med färska filter 
och skyddskläder på kroppen.

Rätt proportioner
Något annat man behöver vara uppmärk-
sam på vid hanteringen av tvåkompo-
nentsfärg är att blanda till den enligt  
rekommendationerna i produktbeskriv-
ningen, säger Eddie Janson. Annars 
kommer resultatet inte att bli det önskade.  

– Är proportionerna fel härdar inte färgen 
och då fortsätter den att vara farlig. Men 
det märker man eftersom den målade 
ytan fortsätter att vara fuktig. 

Linda Sundgren

Fakta tvåkomponentsfärg

Tvåkomponentsfärg innehåller två  
olika komponenter, färg och härdare. 
Färgen ger en slitstark och tålig yta 
som klarar de stora påfrestningar som 
exempelvis ett lastdäck eller ett fartygs-
skrov utsätts för och man behöver  
därför inte måla om lika ofta som med 
annan färg. Exempel på vanliga härd-
plaster är epoxi, akrylat och polyure-
tan. Härdad är tvåkomponentsfärg 
ofarlig, men om en målad yta slipas 
eller hettas upp kan skadliga ämnen 
frigöras och leda till hälsoproblem för 
den som exponeras. Härdplaster kan 
ge besvär på huden i form av eksem 
och svullnader, i lungorna med and-
ningssvårigheter, astma och bronkit 
samt irritation i ögon och slemhinnor. 
Utöver färg kan härdplaster förekom-
ma även i andra produkter, som ex-
empelvis lack och lim. 

Eddie Janson

Lastdäck på faryg målas ofta med slitstark tvåkomponentsfärg.
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Konserveringsmedel i vattenbaserad 
färg kan orsaka allergier och svåra 
eksem med svullnader, blåsor och 
klåda. En omfattande studie visar 
att nästan alla vattenbaserade färg-
er innehåller skadliga konserverings-
medel. 

Under 70- och 80-talen uppdagades all-
varliga hälsoproblem med färg som inne-
håller organiska lösningsmedel. Det ledde 
till att man efterhand övergick till vatten-
baserade produkter som skulle vara mind-
re riskabla att använda. På senare år har 
man dock upptäckt att även dessa färger 
kan vara skadliga för hälsan. År 2015 kom 
en EU-gemensam forskningsstudie, där 
bland andra Sverige deltog, som visade att 
vattenbaserad färg innehåller stora mäng-
der kraftigt eller extremt kraftigt, allergi-
framkallande konserveringsmedel. En 
uppföljande studie från slutet av 2017  
bekräftar den bilden. Av 60 undersökta 
vattenbaserade färger innehöll 94 procent 
skadliga konserveringsmedel, och då  
tittade man bara efter isotiazolinoner som 
är en grupp allergiframkallande ämnen. 
Allergi till följd av exponering för konser-
veringsmedel visar sig ofta som eksem 
med svullen och röd, skrovlig hud. Eksem 
kan låta som en relativt lindrig åkomma 
men den som en gång drabbats kommer 
att bära med sig en överkänslighet resten 
av livet.

– Om man utvecklar en kontaktallergi 
mot dessa ämnen är enda sättet att slippa 
eksem att sluta exponera sig för produk-
terna, säger Marie-Louise Lind som är yr-
keshygieniker vid Hudallergimottagning-
en på Centrum för arbets- och miljömedicin 

på Karolinska institutet som ofta möter 
patienter med olika sorters kontaktallergi. 
Men att undvika de här konserverings-
medlen kan vara lättare sagt än gjort.  
Förutom i färg finns de även i en rad van-
liga hygienprodukter som flytande tvål, 
shampo, hudkräm och diskmedel. För den 
som utvecklat allergi krävs det ofta ytterst 
små mängder för att eksemen ska komma 
tillbaka. 

Använd skyddshandskar
Vattenbaserad färg är framför allt skadlig 
om man får den direkt på huden. Därför 
ska man alltid använda skyddshandskar 
vid målning, gärna sådana som går upp en 
bit på armarna. Det finns även löstagbara 
ärmar och förkläden som skyddar kroppen 
mot stänk. 

– Handskar i plast och gummi står emot 
vattenbaserad färg ganska bra och det 
finns många olika modeller att välja mellan, 
säger Marie-Louise Lind.  

Man kan även utsättas för de skadliga 
ämnena i vattenbaserad färg via luften. An-
tingen genom de ångor som uppstår när 
konserveringsmedel avdunstar från en ny-
målad yta, en process som kan pågå under 
några veckor. Eller också genom damm 
som bildas när en målad yta slipas. Hur 
skadlig en färg är beror på vilken sorts kon-
serveringsmedel den innehåller, hur hög 
koncentrationsgraden är och hur omfatt-
ande exponeringen på huden blir. Men att 
läsa sig till vad färgen innehåller med hjälp 
av säkerhetsdatabladet kan vara svårt. 
Innehållsförteckningen är sällan komplett 
och man kan som användare aldrig med 
säkerhet veta vad en produkt innehåller. 

– Om halten konserveringsmedel ligger 

under en viss nivå är tillverkarna inte 
skyldiga att uppge ämnet i säkerhetsdata-
bladet. Men det betyder inte att färgen är 
ofarlig, framför allt för den som är känslig, 
säger Marie-Louise Lind. 

Konserveringsmedel tillsätts i vatten-
baserad färg för att öka hållbarheten och 
motverka tillväxt av mögel och bakterier. 

Linda Sundgren

Vattenbaserad färg farlig för hälsan 
På Svenska målareförbundet har man noterat en kraftig ökning av medlemmar som drabbats av kontaktallergi efter att ha använt vattenbaserad färg.

Sedan riskerna med vattenbaserad 
färg blivit kända har Arbetsmiljö-
verket tillsammans med Färgbran-
schen, Målareförbundet, Måleri- 
företagen, Färg och limfabrikanter-
na gått ut med en uppmaning till 
alla användare om vikten av att 
skydda huden när man målar. 
Arbetsmiljöverket rekommenderar 
heltäckande klädsel och tillgång till 
ögonspoling för den som ska måla 
med vattenbaserad färg. Långärmad 
skjorta, långbyxor samt skyddsglas-
ögon eller visir bör användas. Hand-
skar ska alltid användas och då 
helst sådana som färgen inte träng-
er igenom. Engångshandskar av ni-
tril (gummi) eller i plast utanpå en 
bomullsvante fungerar bra. Råkar 
man få stänk på huden är det viktigt 
att ta bort det så fort som möjligt 
och färgen ska sköljas bort. Om 
man försöker torka av den är risken 
stor att kemikalierna gnuggas in i 
huden.

Arbetsmiljöverket upp-
manar till försiktighet
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Underlätta arbetsmiljöarbetet med SAN!
Beställ via mail: info@san-nytt.se eller san-nytt.se

ARBETSMILJÖUTBILDNING 

Bättre arbetsmiljö till sjöss är en interaktiv ut-

bildning. Den vänder sig i första hand till dig 

som arbetar ombord på svenskflaggade fartyg, 
men alla som är involverade i arbetsmiljöarbete 

på fartyg kan med fördel genomföra utbildning-

en. Innehållet är baserat på Arbetsmiljöhand-

boken för sjöfarten.

ARBETSMILJÖBLOCK 
Arbetsmiljöblocket hjälper till i det dagliga syste-
matiska arbetsmiljöarbetet ombord.   

När olyckan är framme eller brister uppdagas 
tar du enkelt fram blocket och gör en notering.  

Det är litet och behändigt och får lätt plats i fick-

an på arbetskläderna. 

ARBETSMILJÖHANDBOKEN 
Med handbokens hjälp blir det enklare att hålla 

reda på vad lagar och regler kräver av arbets-

miljön ombord. Den kan också fungera som ett 

arbetsmaterial vid exempelvis skyddskommitté-
möten. Arbetsmiljöhandboken för sjöfarten finns 
digitalt eller att ladda ner som pdf på SAN:s 

hemsida.

Goda skäl till god arbetsmiljö

~ SAN HAR ORDET ~

Arbetsmiljöarbetet ombord ska i första 
hand bedrivas förebyggande. Riskanalys-
er ska genomföras, avvikelser rapporte-
ras och brister omhändertas - innan 
olyckan är framme. Men även om man 
säkerligen jobbar betydligt mer proaktivt 
idag jämfört med för tio till tjugo år sedan 
sker fortfarande tillbud och olyckor som 
hade kunnat förebyggas. Ett problem i 
sammanhanget är att vissa fortfarande 
ser insatser för arbetsmiljön som en ut-
gift snarare än en investering. Och det är 
klart, att sätta en prislapp på en utebliven 
olycka som kanske ändå aldrig hade in-
träffat, låter sig inte göras bara sådär. 
Men även om effekten av arbetsmiljöin-
satser kan vara svåra att räkna om i kron-
or och ören finns det mängder av goda 

skäl att göra den typen av satsningar. 
Främst handlar det förstås om allas vår 
rätt att slippa bli sjuka eller skadas på 
grund av vårt arbete. Men forskning visar 
också på en rad fördelar med arbetsmiljö-
investeringar som är kopplade till ekonomi. 
Som att den som trivs och mår bra på job-
bet är mer lojal mot sin arbetsgivare, mer 
benägen att göra det där lilla extra och 
mindre intresserad av att byta arbetsplats. 
Rederier med gott rykte torde också ha 
lättare att rekrytera personal än andra och 
en sund arbetsmiljö borgar för färre sjuk-
skrivingar. Numera ställer även medvetna 
lastägare - främst inom oljeindustrin men 
också andra - krav på arbetsmiljön om-
bord, vilket är fullt förståeligt. Arbetsmiljö 
och säkerhet går hand i hand och att det är 

betydligt billigare och mer värdehöjande 
att bedriva ett bra arbetsmiljöarbete än  
att behöva hantera en olycka är ett  
faktum de flesta nog är benägna att hålla 
med om. 

Linda Sundgren/

redaktör San-nytt

”Det kommer teknik som drastiskt kommer  

att förändra hur vi arbetar ombord.”
Monica Lundh, docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, om framtidens 

smarta fartyg under Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belöningsdag.  

~ UTBLICK ~

Enligt en sammanställning som ITF (In-
ternational transport workers´ federation) 
gjort av olyckor i slutna utrymmen på far-
tyg, har antalet dödsfall ökat kraftigt det 
senaste året. Sedan första januari 2018 
fram till mitten av april i år avled 16 hamn-
arbetare och 12 sjömän världen över till 
följd av kvävning eller explosioner i slutna 
utrymmen. Det kan jämföras med 145 rapp-
orterade dödsfall vid den här typen av 
olyckor de senaste 20 åren. Orsaken till 
den kraftiga ökningen, tror ITF, beror på 

brister i informationen om riskerna och att 
alla fartyg inte har den utrustning som 
krävs. Farliga atmosfärer kan bildas i slut-
na utrymmen med organiska laster såsom 
träprodukter, kol och spannmål men också 
järn och gas. Inte sällan leder olyckorna till 
flera skadade på grund av misslyckade 
räddningsförsök. Ett exempel på en sådan 
olycka inträffade på en bulklastare i Mon-
tevideo, Uruguai, den 13 november förra 
året. Fartyget låg till kaj och lossade timmer 
när två hamnarbetare gick in i ett slutet ut-

rymme och svimmade av. En besättnings-
man skyndade till undsättning. När and-
ningsmasken han bar hamnade på sned 
svimmade även han. Ytterligare en hamn-
arbetare skadades innan situationen var 
under kontroll. Två av de skadade avled. 
Den senaste dödsolyckan av den här typen 
i Sverige inträffade i Oxelösunds hamn i 
mars förra året. Då omkom en timanställd 
hamnarbetare i 20-årsåldern på en kol-
lastare i samband med lossning. 

(LS) 

Kraftig ökning av dödsolyckor i slutna utrymmen 

Boka San-konferens 2019!
Den 23 oktober är det dags för årets San-
konferens i Göteborg. I år kommer den 
att handla om hälsofrämjande samarbete. 
Flera intressanta talare är redan bokade 
och efter sommaren återkommer vi med 
fullständigt program och anmälnings-
blanketter. Välkommen!

~ SAN TIPSAR ~
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~ TRANSPORTSTYRELSEN INFORMERAR ~

Transportstyrelsen sprider regel-

bundet information om angelägna 

händelser i branschen. Den här 

sidan innehåller ett sammandrag av 

det senaste utskicket. Texterna kan 

läsas i sin helhet på transport-

styrelsen.se Nedanstående text 

finns även översatt till engelska på 

san-nytt.se.

Risker och olyckor i sam-
band med förtöjnings-
arbete vid ankomst och 
avgång
Statens haverikommission (SHK) utreder 
en olycka som skedde hösten 2018 på det 
svenska fartyget Envik (S-238/18) i sam-
band med avgång. En besättningsmed-
lem skadade sig mycket svårt och avled 
senare på sjukhuset efter att ha klämts av 
trossarna i samband med att de spelades 
hem. När SHK publicerar sin rapport om 
olyckan kommer vi att belysa händelsen 
närmare. Fram till dess väljer vi att presen-
tera några andra händelser där besättnings-
medlemmar skadat sig i samband med 
förtöjning. 

Statistik förtöjningsolyckor

Mellan 2009 och 2019 finns 52 händelser 
i olycksdatabasen kopplade till hantering 
av trossar och förtöjningsspel. Tre per-
soner har avlidit till följd av de skador 
som uppstått. Förutom ovan nämnda 
utredning om Envik kan man också läsa 
om Kurland (S-7/13) och Morraborg  
(S-95/11) som finns på SHK:s hemsida. Rap-
porten om Morra-
borg innehåller en 
diskussion om hur 
man ska förhålla 
sig till de områden 
som kan betraktas 
som farliga och tips  
på litteratur rörande 
riskvärderingar och 
uträkningar om hur 
en tross som brister 
rör sig. Även Sjöfartens Arbetsmiljönämnd 
har belyst riskerna med förtöjning i sin  
publikation San-nytt nr 3 2017. Det vanlig-
aste olycksscenariot, 17 fall av 52, är att 
trossen fastnar och går av eller rappar till 
och träffar någon. Den typen av olycka  
leder ofta till frakturer, 8 stycken. Att 
fastna med handen eller foten i en bukt är 
också vanligt, 17 av 52 fall.  Vid 8 av dessa 
17 händelser har det lett till amputation av 
kroppsdelar för den drabbade. I övrigt är 
det inte ovanligt att personal skadar sig i 
samband med att de hoppar iland för att 
lägga på eller av trossar. Ibland uppstår 

skada vid själva hoppet, ibland fastnar 
man mellan tross och pollare när trossen 
hanteras. Det finns egentligen inget annat 
skydd mot den här typen av olyckor 
annat än att vara noggrann i sina förbe-
redelser, alltid vara vaksam, aldrig jobba 
på egen hand och inte heller med sliten 
utrustning eller under stress.  

Statistik i Sverige

Under samma tidsförlopp som ovan har 
vi i Sverige sex registrerade olyckor med 
dödlig utgång där besättningsmedlemmar 
och stuveriarbetare förlorat livet efter att 
de gått in i lastrum eller närliggande 
oventilerade utrymmen. Lasten har be-
stått av någon form av organiskt material 
som träprodukter, kol eller fisk. Vid fyra 
av de sex händelserna har andra personer 
försökt ta sig in i utrymmena utan and-
ningshjälp och skadat sig. Vid två tillfällen 
har man till och med avlidit. Även om man 
räddas ur ett syrefattigt utrymme finns 
stora risker att hjärnan utsatts för så svåra 
skador att personen ifråga får men för  
livet. Vid en av de mest kända händ- 
elserna, ombord Saga Spray, avled en  
matros, och ytterligare sju personer fick 
föras till sjukhus. 

Förtöjningsolycka  

vid slussning

När ett fartyg var på väg in i en sluss i sak-
ta fart, med förspring och akterända iland 
på pollare, räckte inte längden på trossen 
som var upprullad på arbetstrumman. 
Matroserna beslöt att fortsätta slacka ut 
trossen från lagringstrumman och sedan 
lägga på tross på arbetstrumman i efter-
hand, vilket är ett normalt förfarande. En 

matros körde spel-
et och den andra 
stod beredd att flyt-
ta över den sista bi-
ten tross då tross- 
en oväntat ”hopp-
ade” över från 
a r b e t s t r u m m a n 
och träffade den 
matros som styrde 
trossen på armen. 

Kraften i snärten var så kraftig att den 
ledde till brott på armen och ambulans-
transport med sjukavmönstring. Rederiet 
har omhändertagit händelsen genom de-
briefing med riskanalys och utbildning om 
snapbackzones och trossar som spelas hem. 
För att hålla uppe riskmedvetenheten 
kring förtöjningar är det viktigt att med 
jämna mellanrum gå igenom tidigare inci-
denter inom rederiet och samtala om egna 
erfarenheter av olyckor och tillbud i dessa 
sammanhang. Det är alltid viktigt med 
kunskapsöverföring, där erfarna sjömän 
delar med sig av sina lärdomar till mindre 

erfarna kollegor, oavsett sammanhang. 

Personskada vid förbe-

redande av förtöjnings-

utrustning

Efter avgång förberedde två matroser tros-
sarna för ankomst i nästa hamn. Den ena 
matrosen körde spelet på styrbord sida 
med hjälp av en fjärrkontroll på babords 
sida. Den andra matrosen var på styrbord 
sida för att lägga rätt trossen och koppla 
loss kastlinan. När styrbordstrossen nästan 
var uppe fastnade kastlinan som sträcktes 
och brast. Den snärtade tillbaka och träff-
ade matrosen över knäna och kastade om-
kull honom. Fartyget fick återvända till 
kaj och tillkalla ambulans. På sjukhuset 
konstaterades fraktur i skenben och ska-
dor på mjukdelar. Denna händelse visar 
vilken oerhörd kraft som samlas i en lina 
som fastnar och sedan brister och snärtar 
tillbaka. I det här fallet var det inte ens en 
tross utan en kastlina som rimligtvis inte 
är alltför grov och tung. Trots det åsam-
kade den omfattande skador. 

Fallskada i tank
I samband med underhållsarbete i en 
ballasttank skulle en matros, utrustad 
med fallskydd, ta sig ner i tanken. När 
matrosen förflyttade sig mellan lejdaren 
och plattformen där jobbet utfördes 
kopplade han ur fallskyddet. På något vis 
tappade han fotfästet och föll ner ungefär 
fem meter i tanken. Som tur var föll han 
inte handlöst utan studsade efter lejdaren 
ner på tankdäcket, men blev liggande med 
smärtor i höft, bröst, axel och rygg. Han 
hissades upp på däck och kunde därefter 
evakueras. Vid den här typen av jobb kan 
det vara bra att använda fallskydd med 
dubbla säkringar så att man kan flytta den 
ena säkringen och ändå vara kopplad i den 
andra. Det ligger dock i sakens natur att 
det är svårt att vara kopplad och säkrad i 
alla lägen. Därför är informationsspridning 
och återkommande samtal om risker 
och hur man undviker olyckor en viktig 
del i en organisations säkerhetsarbete. 
Även i detta fall har rederiet jobbat aktivt 
med återkoppling av händelsen och 
erfarenhetsöverföring inom rederiet för 
att minska risken liknande olyckor.  

» Mellan 2009 och 2019 

finns 52 händelser i olycks-

databasen kopplade till  

hantering av trossar och 

förtöjningsspel.  «
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Thermosetting plastics 
need careful handling
Applying two-component paints 
involves health risks and both respi-
ratory protection and coveralls 
must be used. The same applies 
when a surface already painted 
with thermosetting plastics is to be 
sanded or when the paint is being 
mixed.

There are no overall figures on the use 
of protective equipment when using two-
component paints on ships. Eddie Janson 
believes that safety awareness in this area 
has improved; he works at the Maritrain 
consultancy, which has been involved with 
chemicals in maritime transport for many 
years. 

“Seafarers don’t always know exactly 
what paints contain and why they are a 
health risk, but in general they recognise 
that there are risks and use suitable pro-
tective equipment. At least, that’s what I 
have experienced,” he says. 
However, he feels there may still be doubts 
or uncertainties in some situations with 
thermosetting plastics where not enough 
care is taken, such as working with al-
ready painted surfaces. Even if the paint 
has been in place for many years, the toxic 
substances remain and when the paint is 
removed by grinding, welding or other 
heating processes, the toxins are released 
and create harmful dust or vapours that 
must not be inhaled.  

“As long as the paint hardens as it should 
and is left alone there is no problem, but as 
soon as you start to work on it you must 
use protective gear. When you work with 
already painted surfaces, you need the 
same kind of protective equipment and 
filter mask as when you’re painting,” says 
Eddie Janson. 

Another risk situation is when paint is 
being mixed.

“It is often mixed in the paint storeroom, 
but it’s much better to do it out on the 
deck in the fresh air,” says Eddie Janson. 
“Whether you are indoors or outdoors, 

THEME: PAINTING 
INSIDE AND OUT

though, you must always have a good filter 
mask with fresh filters, as well as a protec-
tive coverall.”

Facts about two-component paints
This type of paint has two different com-
ponents: paint and hardener. The paint 
provides a tough, durable surface that can 
withstand a lot of the wear and tear that 
cargo decks or ship hulls are exposed to, 
and does not need to be repainted as often 
as other types. Examples of common ther-
mosetting plastics are epoxy, acrylate and 
polyurethane. Thermosetting plastics 
may also be found in other products, such 
as varnishes and adhesives.

Water-based paints
– a health hazard

Preservatives in water-based paints 
can cause allergies and severe ec-
zema with swelling, blisters and it-
ching. An extensive study shows 
that almost all water-based paints 
contain harmful preservatives.               

An EU research study, in which Sweden 
also participated, was published in 2015 
and showed that water-based paints contain 
large quantities of strongly or extremely 
strongly allergenic preservatives. A follow-
up study in 2017 confirmed that finding. 
Of 60 water-based paints investigated, 94% 
contained harmful preservatives – and that 
only included isothiazolinones, one group 
of allergenic substances. Allergies caused 
by exposure to preservatives often take the 
form of eczema with swollen, red, rough 
skin. Eczema may sound like a relatively 
harmless complaint, but those affected by 
it will remain over-sensitive for the rest of 
their lives.

“If a person develops a contact allergy to 
these substances, the only way to avoid ec-
zema is to stop exposure to the products,” 
says Marie-Louise Lind, an occupational 
hygienist at the skin allergy clinic at the 
Centre for Occupational and Environmen-
tal Medicine, Karolinska Institutet. She 
often meets patients with different types of 
contact allergies. 

Water-based paint is particularly harm-
ful if it comes into direct contact with the 
skin, so gloves should always be worn 
when painting, preferably gauntlet models 
with a long wrist cover. There are also 
sleeves and aprons that protect the body 
against splashes. Exposure to harmful 
substances in water-based paint may take 
place through the air, either in the form of 
vapours from preservatives evaporating 
from a freshly painted surface which may 
continue over several weeks, or as dust 
created when a painted surface is sanded.

The Swedish Accident 
Investigation Authority 
wants to see better pro-
cedures for searching 
and extinguishing

Improve the search group’s proce-
dures, update instructions for ex-
tinguishing fires with C02 and draw 
up a risk assessment for vehicles be-
ing transported. These are the me-
asures that the authority wants Wall-
enius Marine to carry out after the 
fire on the Mignon.

On 4 April last year, just before half past 
six in the evening, the fire alarm went 
off on Wallenius’ car-transporter Mignon 
when she was in the South China Sea. A 
second-hand car on the cargo deck had 
caught fire and it rapidly spread to other 
vehicles, parked very close to each other 
with open windows. A search group and 
the ship’s chief engineer soon stated that 
the situation was serious and that CO2 
should be used to extinguish the fire, 
which was successful. 

The report on the accident by the Swe-
dish Accident Investigation Authority was 
published at the end of March, and con-
cluded that although there was extensive 
damage to the cargo and the ship, the con-
sequences could have been even worse. 
Unclear instructions for triggering the 
CO2 system led to the extinction process 
being delayed by over five minutes, which 
could have resulted in the situation gett-
ing completely out of control. 

“We think it was on the limit – another 
ten minutes and it may not have been pos-
sible to extinguish the fire,” says Jörgen 
Zachau, investigator at the Swedish Acci-
dent Investigation Authority. “It would 
then have had devastating consequences.” 

Wallenius Marine has taken a number 
of measures following the fire. The com-
pany is in the process of developing new 
procedures for triggering CO2, a new 
central control for the fire alarm has been 
installed and the negative terminal on all 
second-hand cars will be disconnected 
during transportation. 
The report can be read in its entirety at 
www.havkom.se
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Tillsammans med två maskinkollegor 
på Finntrader konstruerade motor-
man Niklas Jarenfors en bärbar 
dusch för kemolyckor. På Sjömans-
husstiftelsens belöningsdag den 8 
maj tilldelades han och arbets-
kamraterna 21 000 kronor för sin 
innovation. 

Den ursprungliga idén till kemduschen 
kom från ropax-färjan Finntraders förste 
fartygsingenjör som ville höja säkerheten 
i händelse av en kemolycka. Med en por-
tabel dusch skulle kemdräkterna kunna 
tvättas rena på plats, direkt efter en sane-
ringsinsats, och därmed skulle sprid-
ningen av farliga kemikalier kunna be-
gränsas avsevärt. Reparatörerna Joacim 
Castenson och Niklas Jarenfors samt mo-
torman Royne Loo fick tillsammans upp-
draget att konstruera duschen.  

– Joacim började och han tillverkade 
foten och ramen. När jag gick på mitt 
pass tog jag över och slutförde arbetet till-
sammans med Royne som hade många 
bra idéer på hur man kunde lösa saker 
och ting, säger Niklas Jarenfors. 
Duschen består av en stålfot och en hög 
ram med sex duschmunstycken, två 
längs långsidorna och två i överliggaren. 
En tre meter lång brandslang är kopplad 
till ramens nedre del och ansluts till när-
maste brandpost. Sedan är det bara att 
öppna ventilen och låta vattnet spola 
dräkten ren.

– Meningen är att brandgruppen ska 
montera duschen och göra allting klart 
medan rökdykarna arbetar med att sane-
ra kemläckan, säger Niklas Jarenfors. 

Det enda som behövs för att kunna an-
vända duschen är vatten, men det är inga 
problem. Brandposter finns lite överallt 
ombord. 

Drömde om Chalmer
Niklas Jarenfors säger att han gillar den 
här typen av problemlösning och innova-
tionsuppdrag. Sedan barnsben har han 
närt en dröm om att plugga på Chalmers 
tekniska högskola 
i Göteborg och ef-
ter gymnasiet val-
de han att söka till 
sjöingenjörspro -
grammet. Att han 
sedan examen för-
ra året arbetat i 
manskapsbefatt-
ningar, först som 
reparatör på Finn-
trader och nu som 
motorman på Stena Jutlandica, har han 
inga problem med, säger han. 

– Jag tror absolut att jag som befäl kom-
mer att ha nytta av att ha jobbat som man-
skap. Man får nog en större förståelse för 
att vissa arbeten kan ta betydligt längre 
tid än man först tror. Men nu känner jag 
att jag är mogen att gå vidare och om jag 
skulle bli erbjuden en befälstjänst skulle 
jag ta den. 

Niklas Jarenfors kommer från en teknik-

intresserad familj, men är den ende som 
valt att gå till sjöss. Till skillnad från sina 
bröder, som båda håller på med IT, ville 
han ha ett mer praktiskt och handfast 
yrke där man får jobba med händerna.

– Det är fräckt att äntligen få applicera 
de fysiska och matematiska uträkningar-
na på något praktiskt och se konkreta re-
sultat. Det här jobbet passar mig väldigt 
bra, säger han.

Variationen, själv-
ständigheten och 
ansvaret är sådant 
han säger sig upp-
skatta med jobbet 
ombord.

– Försten kan 
säga att: Den där 
maskinen går inte 
som den ska, kan 
du titta på det? Då 
får man tänka ef-

ter själv och fundera lite över sympto-
men och sedan fixa det som är fel. Eller 
också handlar det om en överhalning, 
alltså planerad service, och då är det vik-
tigt i vilken ordning man gör saker och 
ting. Det är dyra grejer vi håller på med 
så det gäller att vara försiktig. 

Linda Sundgren

Tekniker Niklas Jarenfors gillar problemlösning

Niklas Jarenfors
Ålder: 25.

Familj: Mamma, pappa och 
två bröder.

Bor: I Kungälv utanför Göteborg.   

Bakgrund: Tekniskt program på 
gymnasiet, Chalmers tekniska 
högskola, reparatör på Finntra-
der, motorman på Stena Jut-
landica.

Aktuell: Mottagare av Sjömans-
husstiftelsens arbetsbelöning 
2019.

Arbetsmiljötips: Ta det säkra före 
det osäkra och glöm inte hörsel-
skydden!

Motorman Niklas Jarenfors tog emot Sjömanshusstiftelsens arbetsbelöning i Långedrag den 8 maj.

» Det är fräckt 

att äntligen få 

applicera de fysiska 

och matematiska 

uträkningarna «
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~ I KORTHET ~

Haverikommissionen  
efterlyser bättre rutiner

Förbättra sökgruppens rutiner, upp-
datera instruktionerna för släckning 
med C02 och riskinventera de ford-
on som transporteras. Det är åtgär-
der som Statens haverikommission 
vill att Wallenius Marine ska vidta 
efter branden på Mignon.

Den 4 april förra året, strax innan halv 
sex på kvällen, gick brandlarmet på Wall-
enius biltransportfartyg Mignon som då 
befann sig i Sydkinesiska sjön. En be-
gagnad bil på last-
däck hade fattat eld 
och branden spred 
sig snabbt mellan 
fordonen som stod 
tätt intill varandra 
med nedvevade ru-
tor. En sökgrupp 
och fartygets tek-
niske chef kunde 
snart konstatera att 
läget var allvarligt och det beslutades 
om släckning med CO2, vilket också 
lyckades. 

”Det stod och vägde”
I slutet av mars kom Statens haverikom-
missions (SHK:s) utredning av olyckan. 
Där konstateras att skadorna på last och 
fartyg blev omfattande, men att det hade 
kunnat sluta ännu värre. Otydliga in-
struktioner för utlösning av CO2-systemet 
ledde till en fördröjning av släckningen 
med drygt fem minuter vilket kunde ha 
lett till att man helt tappat kontrollen över 
situationen. 

– Vi tror att det stod och vägde och hade 
det tagit tio minuter till är det inte säkert 
att det hade gått att släcka branden, säger 

Jörgen Zachau, utredare vid SHK. Det 
hade fått förödande konsekvenser. 

En annan försvårande faktor var att bi-
larna på lastdäcket hade framrutorna ner-
vevade. De öppna rutorna skulle förhindra 
att bilarna gick i baklås under transport-
en, men under branden ledde det till att 
elden snabbt spred sig. 

Giftig gas
Nu vill SHK att rederiet hittar nya rutiner 
som gör att bilarna kan stå helt stängda 

under transporten. 
Haverikommissionen 
vill också att rutiner 
för riskbedömning 
av olika typer av for-
don tas fram liksom 
att en bättre upp-
dragsbeskr ivning 
för fartygets sök-
grupp. Att sökgrupp-
er tar sig långt in på 

ett brandhärjat bildäck är förenat med 
stora risker. 

– Vid en brand kan det bildas giftiga ga-
ser som kan vara livsfarliga att andas in 
och det är viktigt att rederiet upplyser be-
sättningen om de risker som kan uppstå, 
säger Jörgen Zachau. 
Efter branden har Wallenius Marine vid-
tagit flera åtgärder. Bland annat håller 
man på att utarbeta nya rutiner för utlös-
ning av CO2-släckning, man har låtit in-
stallera en ny centralapparat för brand-
larmet och minuspolen på alla begagnade 
bilar kopplas ur under transporten. 
Rapporten kan läsas i sin helhet på hav-

kom.se

Linda Sundgren

» Hade det tagit 
tio minuter till är 
det inte säkert att 
det hade gått att 
släcka branden «

Branden på Mignon orsakade stora skador på fartyg och last.

Hälsosamt dagsljus

Tillgång till dagsljus på arbetsplatsen 
och att kunna se ut på omgivningarna 
ökar människors välbefinnande. Det vis-
ar en forskningssammanställning som 
genomförts på uppdrag av Arbetsmiljö-
verket. Under en genomsnittlig arbets-
dag vistas drygt hälften av männen och 
närmare 70 procent av kvinnorna utom-
hus i dagsljus en timme eller mindre. 
Rapporten är en del i ett större arbete där 
Arbetsmiljöverket uppdaterar sina regler 
om dagsljus.

(LS) 

Arbeten med lyfta armar 
kan orsaka besvär i skuldror 

En nypublicerad forskningssamman-
ställning visar att det finns vissa belägg 
för ett samband mellan arbete med höj-
da armar och besvär i skuldror. Hos 
dem som arbetar med armbågarna över 
axelhöjd är sambandet änne starkare. 
Det här uppger Afa försäkring på sin 
hemsida. I forskningssammanställning-
en ingick 34 olika studier. 

(LS)

Allt fler antar arbetsmiljö-
konventionen 

ILO:s (International labour organization) 
arbetsmiljökonvention för sjöfarten har ra-
tificerats av 93 nationer som tillsammans 
kontrollerar 91 procent av världshandels-
flottan. Det här uppger ILO på sin hemsi-
da. Bland de senast tillkomna länderna 
finns Chile, Libanon och Hong Kong.

(LS)
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