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På bara ett par dygn kan ett vanligt 
trapphus förvandlas till ett utrymme 
förenat med livsfara. Slutna utrym-
men är en av de vanligaste orsa-
kerna bakom dödsolyckor till sjöss 
och så sent som i mars omkom en 
20-årig stuveriarbetare på ett kol-
fartyg i Oxelösund. 

Varje år rapporteras om personer som 
omkommit eller blivit allvarligt skadade 
efter att ha gått in i förråd, trapphus, 
lastrum eller andra slutna utrymmen 
ombord. Den senaste dödsolyckan i Sve-
rige inträffade i mars i år när en 20-årig 
vikarierande stuveriarbetare avled på en 
Panamaflaggad kollastare i Oxelösund. 
Enligt uppgift från SvT Sörmland ham-
nade mannen, som gick ombord för att 
hjälpa till med lossningen, i ett utrymme 
fyllt med kolmonoxid. 
– De här olyckorna brukar ske på ungefär 
samma sätt, säger Urban Svedberg på 
Karolinska institutet som forskat mycket 
ring fartygslaster och slutna utrymmen. 
Lasterna kan skilja sig något åt, men 
händelseförloppet är ungefär detsamma. 

Ett par andetag kan räcka
Exakt vad som skedde i Oxelösund är 
ännu oklart, men utredningar från tidi-
gare händelser visar hur det kan gå till. 
Ett exempel är olyckan på Saga Spray i 
Helsingborgs hamn 2006. Fartyget lig-
ger till kaj och lossar träpellets. En lätt-
matros och en stuveriarbetare går ner 
för att ta emot den hjullastare som sänks 
ner i lastrummet för att skrapa ihop den 
sista pelletsen. Men männen når aldrig 
lastrummet utan kollapsar på vägen ner. 
Besättning och stuveriarbetare skyndar 
till undsättning, men blir själva skadade. 

Även ambulanspersonalen drabbas av 
den farliga atmosfären. Matrosen avlider 
medan den avsvimmade stuveriarbetaren 
blir allvarligt skadad men överlever. Ytter-
ligare sex personer 
skadas. 
– Att fler än en drabbas 
i de här situationerna 
är nästan mer regel än 
undantag, säger Urban 
Svedberg. Ser man nå-
gon ligga på botten av 
ett schakt är det lätt att 
tro att personen fallit 
och slagit sig och in-
stinktivt klättrar man ner för att hjälpa 
till. När man väl upptäcker att det är något 
konstigt med luften är det ofta för sent. 
Det kan räcka med ett par tre andetag för 
att man ska svimma av. 
Den farliga atmosfären bildas vid de bio-

logiska och kemiska processer som sker i 
laster med organiska produkter eller me-
taller. Ett exempel på en högrisklast är 
timmer. I barken på stockarna finns stora 

mängder mikroorga-
nismer som förbrukar 
syre. Vid andra typer 
av laster, såsom trä-
pellets, vete och kol, 
kan kolmonoxid bild-
as. Förändringen från 
normala värden till 
livsfarliga atmosfärer 
kan gå snabbt. 
– Några månader efter 

olyckan på Saga Spray gjorde vi mätningar 
ombord på systerfartyget Saga Horizon. 
Redan ett par dygn efter att vi lastat i Van-
couver uppmätte vi höga halter kolmon-
oxid, säger Urban Svedberg. 
Farliga atmosfärer kan även bildas i ut-

Slutna utrymmen orsakar dödsolyckor

I den här typen av nedgångsschakt har flera personer omkommit.

» När man väl 

upptäcker att det 

är något konstigt 

med luften är det 

ofta för sent «
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rymmen med sto-
ra mängder me-
tall och flera 
olyckor har skett 
i tomma tankar 
och kättingboxar. 
När stål rostar 
binds syret i luf-
ten och blir hal-
terna tillräckligt 

låga går det inte längre 
att andas. Varken låga syrenivåer eller 
höga halter kolmonoxid ger några var-
ningssignaler; det är luktlöst och med-

för inga temperaturförändringar eller 
färgskiftningar. När man väl inser att 
något är fel kan det vara svårt att hinna 
ut genom de ofta trånga passagerna och 
branta lejdarna. 
– Att rädda skadade i ett sådant här ut-
rymme är inte heller alltid så lätt. Man 
måste gå ner med tuber och utrustning 
och det kan vara svårt att komma åt, sä-
ger Urban Svedberg. 
Ett annat problem är att den farliga atmos-
fären i lastrum lätt tar sig vidare till intil-
liggande utrymmen, som trapphus och 
förråd. Otäta dörrar och packningar gör 

att gaser kan sippra ut och spridas över 
större områden. 
– Jag tror att många som jobbar till sjöss 
är medvetna om att vissa laster kan vara 
farliga och att man inte ska gå ner i last-
rum hur som helst. Däremot är nog kun-
skapen om problematiken i intilliggande 
utrymmen lägre och de olyckor som 
sker idag inträffar ofta i just trapphus  
eller förråd, säger Urban Svedberg. 

Linda Sundgren 

”Riskerna kan byggas bort”
När olyckor i slutna utrymmen dis-

kuteras pekas ofta den mänskliga 

faktorn ut som det stora problemet. 

Men enligt forskaren Urban Sved-

berg skulle riskerna till stor del 

kunna byggas bort eller minskas 

genom fysiska spärrar. 

Att slutna utrymmen kan vara farliga att 
beträda har varit känt bland sjömän i de-
cennier. FN:s sjöfartsorgan IMO (Inter-
national maritime organization) ger ut 
rekommendationer om säkerhetsåtgärder 
och skolor, försäkringsbolag och organisa-
tioner sprider kunskap om riskerna. 
Ändå fortsätter den här sortens olyckor 
att inträffa. 

Ofta pekas de ombordanställdas bete-
ende ut som den springande punkten. I 
olycksutredningar och informationsfilmer 
lyfts sådant som underlåtenhet att mäta 
syrehalten eller att skyddsutrustning inte 
använts fram. Men enligt Urban Sved-
berg, som deltog i IMO:s subkommitté 
där nya rekommendationer för slutna ut-
rymmen togs fram 2014, kan de här pro-
blemen inte lösas genom enbart regler 
och information. 

– Det kommer 
hela tiden nytt folk 
till branschen som 
kanske inte känner 
till riskerna och de 
starka hierarkier 
som präglar vissa 
nationaliteter kan 
leda till att man inte 
vågar ifrågasätta en 
order. Sedan har vi 
den mänskliga fak-
torn som riskerar leda till att man ibland 
tar större risker än man borde, säger han. 

Urban Svedberg anser att branschen 
borde fokusera mer på att bygga bort  
riskerna.

– Det skulle räcka med att installera en 
fläkt. Att vädra ut ett trapphus genom att 
bara öppna en lucka kan ta ett dygn, men 
med mekanisk ventilation är det gjort  

på tio minuter. Alla  
rekommendationer 
för hur man ska han-
tera slutna utrym-
men är egentligen 
bara ett resultat av 
dålig design. 

Även sådant som 
larm eller kedjor 
framför öppna luckor 
kan innebära avgö-
rande skillnad, me-

nar han.
– Fysiska hinder ger större effekt än att 

man klubbar beslut i IMO. Självklart be-
höver vi lagar och regler, men ord på ett 
papper hindrar inte någon att gå in i ett 

slutet utrymme. Hänger det däremot en 
kedja för tänker man kanske efter en ex-
tra gång innan man går in. 

Slarv med mätare
Enligt IMO:s rekommendationer ska 
mätare användas för att kontrollera at-
mosfären innan slutna utrymmen beträds. 
Men ofta slarvas det med mätutrustningen 
och om den inte underhålls korrekt blir 
heller inte värdena tillförlitliga.

– Under en period gjorde jag ett 15-tal 
fartygsbesök och när jag var ombord 
brukade jag fråga efter mätrustning,  
säger Urban Svedberg. De flesta hade 
mätare, men de fick ofta leta en bra stund 
innan de hittade den. Många hade heller 
ingen aning om hur den fungerade. 

Linda Sundgren

» Ord på ett 
papper hindrar 
inte någon att 

gå in i ett slutet 
utrymme «

Urban Svedberg

Ordentlig skyltning är ett sätt att förebygga olyckor.
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Vad är ett slutet utrymme?
Slutna utrymmen har ofta begränsade 
öppningar, är svåra att ta sig in och ut 
igenom, saknar eller har begränsad venti-
lation och är inte avsedda för varaktigt 
arbete. 

Ge exempel på slutna utrymmen!
Lastrum, trapphus och förrådsutrym-
men i anslutning till lastrum, oljetankar, 
ballasttankar, avloppstankar, vattentank-
ar, dubbelbottnar, kompressorutrymmen, 
kättingboxar, bogpropellerrum, contain-
rar och koldioxidförråd. 

Vilka risker finns vid arbete i slutna 
utrymmen?
Hälsofarliga ångor och gaser kan leda 
till exempelvis irritation i ögon och luft-
vägar, yrsel, andnöd, förvirring eller 
medvetslöshet. Även förändrad syrehalt 
kan leda till problem. Luft innehåller 
normalt 21 volymprocent syre. Vid för-

höjd syrehalt kan brännbara ämnen lätta-
re antändas. Låg syrehalt kan ge symtom 
som trötthet och ökad hjärtfrekvens. 
Inandning av damm som innehåller 
mikroorganismer, såsom bakterier eller 
svampar, kan leda till toxiska eller aller-
giska besvär. Mikroorganismer förökar 
sig i fuktiga och varma miljöer med 
lämpligt växtunderlag. Är dammet 
brännbart och torrt finns det risk för 
brand eller dammexplosion. 

Ge exempel på laster som kan 
framkalla farlig atmosfär!
Timmer, pellets, träflis, kol, metall, olja, 
frukt, spannmål, fisk och andra organiska 
ämnen. 

När finns risk för låg syrehalt?
Vid långsam förbränning och låg luft-
omsättning förbrukas syre och farliga 
gaser byggs upp över tid. Det kan även 
förekomma i oventilerade vattentankar 

eftersom syre löses lättare än kväve i  
vatten. Vid nedbrytning av organiskt 
material där levande mikroorganismer, 
som bakterier och svampar, förbrukar 
syret. I samband med rostbildning. 

Vill du veta mer om slutna 
utrymmen?
Då kan du läsa Arbetsmiljöverkets före-
skrifter Allmänna råd om hygieniska 

gränsvärden (AFS 2015:7) samt Allmän-

na råd om kemiska arbetsmiljörisker 

(AFS 2011:19). Du kan också söka på 
IMO:s hemsida efter Resolution A 

1050(27) Recommendations for entering 

enclosed spaces aboard ships. Även Trans-
portstyrelsen planerar att publicera in-
formation om slutna utrymmen på sin 
hemsida. 

Källa: Transportstyrelsen

Frågor och svar om slutna utrymmen 

Har utrymmet kontrollerats vad av-
ser innehåll och hur länge och på 
vilket sätt det ventilerats? 
Ventilering ska startats så fort någon 
lucka till utrymmet öppnas. Eftersom 
ångorna och gaserna ofta är tyngre än 
luft, ger utsugning nära botten det bästa 
resultatet. Om utrymmet innehåller gaser 
som är lättare än luft bör det vara möjligt 
att ventilera uppifrån.

Ja           Nej            NA        

Har utrymmet säkrats genom att 
alla anslutna rörledningar och elek-
triska utrustningar/anslutningar har 
brutits och säkrats?
Ja           Nej            NA        

Har utrymmets atmosfär testats och 
befunnits vara säkert att gå in i?
Prover ska tas på olika nivåer och genom 
så många öppningar som möjligt. Venti-
lationen ska ha stoppats 10 minuter inn-

an provtagningen påbörjas.

Ja           Nej            NA        

Är mätutrustningen för syrehalt och 
hälsovådliga gaser avsedd för och 
godkänd och kalibrerad för de gaser 
som kan förväntas förekomma?
Vilka gaser förutom syre som behöver mätas 
kan bl. a. bero av vad som förvarats i ut-
rymmet och vad intilliggande utrymmen 

innehåller. Begär att få se dokumentation 

från den senaste kalibreringen.

 

Ligger utrymmets syrehalt mellan 20 
och 22 %? 

Ja           Nej            NA        

Är kolvätehalten lägre än 1% av LFL?
I förekommande fall ska även kontroll 
ske om det finns brandfarliga eller hälso-
vådliga gaser i utrymmet.

Ja           Nej            NA        

Understiger halten 50% av det hyg-
ieniska gränsvärdet mg/m3 (ppm)?

Ja           Nej            NA        

Har man förberett för regelbundna 
mätningar av atmosfären då någon 
befinner sig i utrymmet?
Mätningarna ska dokumenteras med 
klockslag och uppmätt koncentration. 
Personlig syremätare och mätare för 
hälsovådliga gaser är att rekommendera.

Ja           Nej            NA        

Är det förberett för kontinuerlig venti-
lation av utrymmet under den tid 
arbete utförs där?
Ja           Nej            NA   

Är tillträdesvägen till och belysningen 
i utrymmet tillräcklig?

Ja           Nej            NA        

Är det ordnat så att arbetstagaren 
kan få snabb hjälp i en nödsituation?
Det kan innebära att t ex. brandsläck-
ningsutrustning, livlina, skyddssele och 
andningsskydd (filtermask eller and-
ningsapparat) ska finns på plats för ome-
delbar användning.

Ja           Nej            NA        

Är vakthavande befäl underrättad 
om att arbetet pågår?
Ja           Nej            NA        

Har radiokommunikationen (UHF) 
testats och signaler överenskommits 
med den skyddsvakt som hela tiden 
ska vara placerad vid manhålet 
eller trunkluckan?

Ja           Nej            NA        

Finns etablerade räddningsproce-
durer som alla inblandade är inför-
stådda med?

Ja           Nej            NA        

NA = Ej aktuellt

Källa: Transportstyrelsen

Checklista

Ja           Nej            NA        
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~ SAN HAR ORDET ~

~ SAN TIPSAR ~

”Alla rekommendationer för hur man
ska hantera slutna utrymmen är egentligen 

bara ett resultat av dålig design.”

Urban Svedberg, forskare vid Karolinska institutet, om säkerhetsarbetet kring 
slutna utrymmen ombord. 

 

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.

Boka San-konferensen!
Den 25 oktober är det åter dags för San-
konferens. Årets tema är kränkningar och 
trakasserier. Vi återkommer med program 
och anmälningsblanketter efter sommar- 
en, men boka dagen i din kalender redan 
nu. Vi ses på Scandic Crown i Göteborg. 

Nominera årets bästa 
arbetsmiljöinsatser!
Nu är det hög tid att lämna förslag på mot-
tagare till årets San-pris. Det kan vara en 
grupp av människor eller en enskild person 
som gjort något extra för att förbättra arbets-
miljön ombord. Lämna ditt förslag till  
Eva Ohlsson senast den första oktober. eva.

ohlsson@transportforetagen.se

Lättläst om intendenturens 
arbetsmiljö
Det omfattande forskningsprojektet om in-
tendenturpersonalens arbetsmiljö från 2017 
har sammanställts i ett mer lättillgängligt 
format. I rapporten Sjukt kul jobb presenteras 
några av de viktigaste resultaten med lättläst 
text, illustrationer, diagram och tabeller. 
Forskningsprojektet genomfördes vid Sjö-
fartshögskolan i Kalmar och är finansierat 
av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Såväl 
Sjukt kul jobb som Intendenturpersonalens 

arbetsmiljö finns att läsa på Sans hemsida, 
san-nytt.se, under fliken ”Rapporter”. 

Och arbetet mot kränkningar och 
trakasserier går vidare

Kränkningar och trakasserier är ett 
högaktuellt ämne. Inte minst efter hös-
tens metoo-rörelse och sjöfartens eget 
upprop #lättaankar som blivit start-
skottet för en rad åtgärder inom sjöfar-
ten. Branschgemensamma möten har 
hållits och under det senaste, som 
ägde rum i mars, fick Seko sjöfolks 
Mikael Lindmark i uppdrag att leda en 
arbetsgrupp som ska verka för ett 
sundare socialt klimat ombord. Efter 
sommaren planeras för nästa stormöte. 
Även inom San är frågan aktuell och 
kränkningar och trakasserier är temat 
för höstens San-konferens. Arbetet 
med program och bokningar av förelä-
sare pågår för fullt och vi återkommer 
med mer information i nästa nummer 
av San-nytt. I det här numret har vi valt 
att fokusera på en annan allvarlig ar-
betsmiljörisk - slutna utrymmen. Faror-
na med slutna utrymmen har varit 
kända i decennier, men olyckor fort-
sätter att ske. Här i Sverige aktualise-
rades ämnet tyvärr på nytt i och med 
vårens dödsfall av en 20-årig stuveri-
vikarie på en kollastare i Oxelösunds 
hamn (läs mer på sidan ett). Förmodlig-
en är det som forskaren Urban Sved-
berg säger i artikeln på sidan två, att 
ska de här olyckorna upphöra måste 
riskerna byggas bort. I årets tredje 
nummer av San-nytt tittar vi närmare 

på hur det är ställt med elsäkerheten 
ombord. Bland annat är det vissa regel-
ändringar på gång som kan vara bra 
att ta del av. Ämnet är aktuellt, inte 
minst med tanke på den elrelaterade 
dödsolyckan som inträffade på ett far-
tyg i maj. Utöver inplanerade teman 
blir det som vanligt även artiklar om 
andra intressanta ämnen och möten 
med arbetsmiljöprofiler. I det här num-
ret kan du exempelvis läsa om hur för-
ste fartygsingenjör, Roshan Kandemir 
på Evinco, med enkla medel lyckades 
lösa ett allvarligt hälsoproblem. En 
rapport om innemiljön i svenska fartyg 
från IVL Svenska miljöinstitutet håller 
också på att sammanställas. Den ska 
vara helt klar den sista juni i år, men 
forskaren Sarka Langer var på plats 
under Sjömanshusstiftelsens belönings-
dag i mitten av maj och berättade om 
en del av resultaten. Generellt verkar 
det stå ganska bra till med luften om-
bord, men en del fartyg låg över vissa 
gränsvärden. Vi återkommer med  

mer information 
om resultaten i 
nästa nummer av 
San-nytt.

Trevlig läsning!

Linda Sundgren/

redaktör San-nytt

I Försäkringskassans material finns uppgifter om längre 
sjukfall med omfattande, avidentifierad information 

på grund av utflaggning.

sjukskrivningarna finns på passagerarfartygen, vilket 
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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 transportsty-
relsen.se Nedanstående text finns 
även översatt till engelska på san-
nytt.se.

Personolycka med 
skylift

Ett fartyg låg till kaj och skulle utföra  
underhållsarbete vid bogrampen med 
hjälp av fartygets skylift. Besättningsman-
nen slackade på säkerhetslinan och bör-
jade sänka ner korgen. På två till tre me-
ters höjd hördes ett metalliskt knäpp och 
korgen tippade framåt varvid mannen 
kastades ut och föll ner på däck. Han fick 
en fraktur på skallbenet, hjärnskakning 
och kompressionsskador på ryggrad- 
en. Det visade sig att hydraulkolven som 
regler korgens lutning gått rakt av. Sky-
liften var besiktigad och godkänd enligt 
regelverket, men den var tillverkad 1989 
och väl använd sen dess. Enligt rederiets 
utredning var anledningen till olyckan 
att materialet var gammalt och utmattat. 
De har därför beslutat att inte längre ha 
någon egen utrustning av den här typen, 
utan hyra av specialiserade firmor. Dess-
utom hade säkerhetslinan kopplats på ett 
sådant sätt att den inte fångade upp man-
nen efter att han börjat slacka ut den.

Personskada vid för-
töjning

Alltför ofta skadar sjömän sig i samband 
med förtöjningar. På ett mindre passage- 
rarfartyg förlorade en däcksman tummen 
när han skulle lägga av trossen vid av-
gång. Däcksman befann sig på kajen. 
Befälhavaren körde ut på förspringet för 
att kunna backa ut från kajen. Sikten från 
bryggan ner mot kajen var begränsad 
liksom kommunikationsmöjligheterna. 
När däcksmannen tog tag i trossen för att 
lossa från pollaren uppfattade han inte att 
en vindby fångade fartyget varvid trossen 
sträcktes och kapade av tummen. Rederi-
et har efter händelsen uppmärksammat 
att det är viktigt med rejäla och tydliga 
introduktioner för ny personal i rederiet 
och när man byter fartyg, i synnerhet 
vid riskfyllda moment som förtöjning 

och losskastning. Det är också viktigt att 
besättningen innan arbetet påbörjas tar 
någon minut och pratar igenom vad som 
ska göras så att alla har samma syn på 
vad som förväntas av var och en. Särskilt  
viktigt är detta om det som ska göras 
bryter mot den normala operationen. Vid 
arbete med tross är det en fördel om den 
som lägger av eller på trossen på pollaren 
inte behöver dra i själva ögat utan kan  
använda en extra tamp fäst i ögat.

Krossade fingrar vid 
koppling av pråm

På bogserbåten var befälhavaren och 
styrman relativt nya medan manskapet 
var mer erfarna med fartyget. Spelet var 
något defekt, vilket var känt ombord. Det 
innebar att den inbyggda bromsen inte 
klarade av att bromsa wiren vid bogse-
ring av en större pråm med sträckt wire. 
För att kunna använda spelet fanns en in-
byggd ”work around” där man kopplade 
en kätting mellan fästet på wirespelet 
och ett borrat hål i trumman på spelet. 
På så sätt låstes spelet i ett läge och inte 

kunde släppa ut mer wire. Att koppla en 
pråm och gå från kaj är en stressig situa-
tion med många moment som kräver ett 
väl organiserat och fungerande team med 
tydliga rutiner. I det här fallet fungerade 
inte kommunikationen mellan manskapet 
på däck, som skulle koppla kättingen på 
spelet, och bryggan. När matrosen kopp-
lade kättingen sträcktes wiren. Bromsen 
på spelet släppte och fingrarna kom i kläm 
mellan trumman och schackeln. Matrosen 
försökte köra ut spelet, men det gick inte 
och han fick springa upp på bryggan där 
man la ur växeln till framdrivningen och 
wiren slackade. Besättningsmannen fick 
krosskador på fingrar och leder, avslitna 
senor och nervtrådar och blödningar. 
Bogserbåten fick nyttjandeförbud på 
spelet tills det var reparerat och testat. 

Vid reparation upptäcktes att spelet var 
felvänt 180 grader. Spel som används 
till bogsering måste vara i gott skick 
och fungera som avsett. Det är oerhört  
viktigt att följa underhållssystem och  
att inte bygga in några ”work arounds”. 
Alltför ofta blir tillfälliga lösningar per-
manenta och leda till olyckor. 

Grundstötning till 
följd av roderhaveri

Ett fartyg som lämnade kajen slog över 
till autopilot enligt normal rutin. Babords 
styrmaskin larmade ett flertal gånger om 
”Hydraulic lock alarm” utan att vid något 
tillfälle påverkade styrningens funktion. 
Men i samband med en styrbordsgir lade 
styrmaskin plötsligt dikt styrbord. Far-
tyget initierade en styrbordsgir som inte 
gick att häva vilket ledde till en grundstöt-
ning med skador på skrovet och varvsvis-
telse som följd. Rederiets utredning visade 
att hela styrsystemet var uppdelat i tre 
separata system (från två olika tillverkare) 
som skulle samverka: autopilot, ett elek-
troniskt kontrollsystem och den hydrau-
liska styrmaskinen. Men det mellersta 
systemet, som kontrollerade styrmaskin, 
hade skadade kretskort och reläer, tro-
ligtvis på grund av vibrationer och miljön 
ombord. Dessa skador ledde till kortslut-
ningar vilket i sin tur gav felaktiga signa-
ler till styrmaskin. Rederiet lät bygga om 
styrsystemet och tog bort det elektroniska 
mellansystemet så att autopiloten kontrolle-
rar styrmaskin direkt. En grundlig rapport 
skickades ut till resten av flottan med alla 
rutiner för underhåll av och övningar i att 
hantera automat- hand- och nödstyrnings-
system.

Statens haverikommission har skrivit 
en rapport om en liknade serie av 
händelser ”Tillbud till sjöss utanför 
Travemünde med passagerarfartyget 
Finntrader”. 
www.havkom.se/utredningar/

Även den Finska utredningscentralen 
har uppmärksammat problem med 
bortfall av fartygs elektroniska system. 
www.turvallisuustutkinta.fi/sv/in-
dex/tutkintaselostukset/

» Bromsen på 
spelet släppte och 

fingrarna kom 
i kläm mellan 
trumman och 
schackeln «
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~ ENGLISH SUMMARY ~

THEME: ENCLOSED 

SPACES

Enclosed spaces 
causing lethal 
accidents
In only a couple of days, a normal 

stairwell can become a deadly place 

to be in. Enclosed spaces are one of 

the most common causes of fatal 

accidents at sea, and a 20-year-old 

stevedore died in the hold of a coal 

ship in Oxelösund as recently as 

March this year.  

 
Every year reports are written on people 
who have died or been seriously injured 
after going into storerooms, stairwells, 
holds or other enclosed spaces on board. 
The latest fatal accident in Sweden took 
place in March this year when a 20-year-
old temporary stevedore died on a 
Panama-flagged coal ship in Oxelösund. 
According to information from the local 
TV channel, SVT Sörmland, the man 
went on board to help unload in a space 
that was filled with carbon monoxide. 
Exactly what happened in Oxelösund 
is still unclear, but investigations from 
previous events illustrate how it can hap-
pen. The accident on Saga Spray in the 
port of Helsingborg in 2006 is just one 
example. The ship was docked and wood 
pellets had been unloaded. An ordinary 
seaman and a stevedore went down to 
guide a wheel loader being lowered into 
the hold to gather up the last pellets. 
The men never reached the hold; they 
both collapsed on the way down. Other 
crewmembers and stevedores rushed to 
their aid, but were also injured. Even 
the ambulance staff were affected by 
the toxic atmosphere. The seaman died, 
while the unconscious stevedore was 
seriously injured but survived. Another 
six people were injured. 
“It’s almost always the case that more 
than one person is harmed in these situa-
tions,” says Urban Svedberg, a toxicology 
researcher. “If you see someone lying 
at the bottom of a shaft, it’s natural to 
assume that the person has fallen and 
you instinctively climb down to help. 
Once you notice that there is something 
strange about the air, it’s often too late. 
Two or three breaths and you pass out.”  
The toxic atmosphere comes from biolo-
gical and chemical processes that take 
place in loads with organic products or 

Read the whole magazine in  

English at san-nytt.se.

metals. One example of a high-risk load 
is timber – the bark on the trunks are 
full of micro-organisms that consume 
oxygen. Carbon monoxide is formed in 
other types of loads, such as wood pel-
lets, wheat and coal. The change from 
normal to deadly atmosphere can happen 
surprisingly quickly. 
“A few months after the accident on 
Saga Spray we made measurements on 
her sister ship, Saga Horizon. Only a 
couple of days after loading in Vancouver, 
we noted high concentrations of carbon 
monoxide,” says Urban Svedberg.  
Hazardous atmospheres can also be cre-
ated in places with large quantities of 
metal, and many accidents have taken 
place in empty tanks and chain boxes. 
When steel rusts it absorbs oxygen from 
the air and if the levels become low 
enough, it is no longer possible to brea-
the. Neither low oxygen levels nor high 
concentrations of carbon monoxide give 
any warning signals; they are odourless 
and there are no changes in tempera-
ture or colour. Once you realize that 
something is wrong it may be difficult to 
get out of narrow passages and up steep 
ladders. 
Another problem is that the hazardous 
atmosphere in holds can easily spread 
to nearby areas such as stairwells and 
storerooms. Leaking doors and gaskets 
allow gases to seep out and spread over 
large areas. 

“The risks could be 
designed out”

When it comes to accidents in en- 

closed spaces, human factors are often 

said to be the big problem. But accord- 

ing to Urban Svedberg, toxicology 

researcher, the risks could be desig-

ned out or reduced by using physical 

barriers.

Seamen have known for decades that it 
can be dangerous to enter enclosed spa-
ces. The UN maritime body, IMO (Inter-
national Maritime Organization) hands 
out recommendations on safety measu-
res, and colleges, insurance companies 
and organizations all spread knowledge 
of the risks -  and yet this kind of accident 
still happens. 

The behaviour of onboard personnel is 
often singled out as a key issue. Accident 
investigations and information videos 
point out failures in measuring oxygen 
values, or protective equipment not being 
used. According to Urban Svedberg, 
though, who participated in the IMO sub-

committee when the new recommenda-
tions for enclosed spaces were drawn up 
in 2014, the industry should focus more 
on designing out risks rather than crea-
ting new rules. 

“Installing a fan would do the job. Airing 
out a stairwell by just opening a door can 
take a whole day, but that’s reduced to 
about ten minutes with mechanical venti-
lation. All recommendations for how to 
behave in enclosed spaces are really a re-
sult of poor design.”

Even alarms or chains in front of open 
doors can make a real difference, he  
argues.

“Physical barriers have more effect 
than clubbing new decisions in the IMO. 
Of course we need laws and regulations, 
but words on paper don’t stop people go-
ing into enclosed spaces. If there’s a chain 
across an entrance, on the other hand, it’s 
possible that someone thinks twice befo-
re going in.”

Questions and 
answers about 
enclosed spaces 

What is an enclosed space?

Enclosed spaces often have small ope-
nings, they’re difficult to get in and 
out of, have little or no ventilation and 
are not intended for long-term work. 

Give examples of enclosed spaces

Holds, stairwells and storerooms next 
to holds, fuel oil tanks, ballast tanks, 
waste tanks, water tanks, chain boxes, 
fore propeller rooms, containers and 
carbon dioxide stores. 

Give examples of cargoes that  

can generate hazardous atmos- 

pheres

Timber, pellets, wood chips, coal, me-
tal, oil, fruit, cereals, fish and other 
organic substances. 

When is there a risk of low oxy-

gen levels?

Oxygen is consumed during slow com-
bustion and low air circulation and ha-
zardous gases are built up over time. 
Unventilated water tanks can also be a 
problem since oxygen dissolves easier 
than nitrogen in water. The breakdown 
of organic material by micro-organisms 
like bacteria and fungi uses up oxygen. 
The process of rusting. 
Source: Swedish Transport Agency
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Genom anslutning till maskinrum-

mets ventilationssystem har arbets-

miljön vid tankinspektioner förbätt-

rats avsevärt. Bakom idén står förste 

fartygsingenjör Roshan Kandemir. 

För fem år sedan bytte Roshan Kandemir 
fartyg inom Donsötank till M/T Evinco 
och mönstrade samtidigt upp till förste 
fartygsingenjör. Den nya befattningen 
innebar ett ökat personalansvar vilket 
blev en ögonöppnare för arbetsmiljön 
ombord.

– När vi skulle ventilera en bränsletank 
inför inspektion kom min andre och klaga-
de på huvudvärk och motormannen sa att 
det inte gick att vara i maskinrummet på 
grund av ångor. Jag gick ner med en mätare 
och fick direkt utslag på H2S (fluoronium, 
red. anm.), trots att jag stod ett däck upp.

Farliga ångor
Tankventilationen genomfördes med 
hjälp av en portabel fläkt och en strumpa 
som fördes in genom manluckan och 
blåste in friskluft. Men i samma takt som 
syret blåste in i tanken trycktes de farliga 
gaserna ut i maskinrummet.

– Det finns en svanhals i taket på tank-
en, men diametern på den är så liten att 
det mesta ändå går ut genom manluckan. 
Och vi har ett ganska öppet maskinrum, 
vilket gör att ångorna lätt sprider sig vi-
dare, säger Roshan Kandemir. 

Han beslöt att maskinrummet skulle 
spärras av medan tankarna ventilerades 
och att ingen skulle vistas där inne. Men 

det innebar att pågå-
ende arbeten fick av-
brytas och att en hel 
arbetsdag gick förlor-
ad. Roshan Kandemir 
började därför fundera 
över alternativa lös-
ningar och snart in-
såg han att det inte 
behövde vara särskilt 
komplicerat. En ply-
woodskiva sågades 
till efter samma mått 
som luckan till tan-
karnas manhål och 
försågs med två ut-
gångar. Två stycken 
20-metersstr umpor 
beställdes och träd-
des in i utgångarna. 
Sedan var det bara att 
ansluta till befintliga 
fläkt- och ventilations-
system. 
– Den ena strumpan 
kopplas till den port-
abla fläkten och den 
andra dras till utsuget 
i maskinrumsventilationen. Systemet är 
helt slutet och ingenting läcker ut, säger 
Roshan Kandemir.

Flera utmärkelser
Den 16:e maj hyllades Roshan Kandemir 
på Fotografiska i Stockholm med Sjö-
manshusstiftelsen arbetsbelöning för sin 
innovation. Men de var flera från Evinco 
som fick ta emot arbetsbelöningar. Att  
just det fartyget utmärker sig i det här 
sammanhanget, tror Roshan Kandemir, 
till stor del beror  
på fartygets över-
styrmän. 

– Båda två är 
unga och driver 
fram förbättring-
ar, men vi är flera 
som är engagera-
de. För egen del 
har jag jobbat för 
fler träningsredskap till gymmet och för 
att det ska bli lättare att streama och dela 
filmer. Vi tillbringar halva våra liv om-
bord och då vill man ha det så bra som 
möjligt.
Att läsa till ingenjör på Chalmers var en 
dröm Roshan Kandemir närt länge. Sjö-
farten hade han däremot inte ägnat en 

tanke förrän en kompis började på Sjöbe-
fälsskolan i Göteborg. 

Inget utrymme för slarv
– Han berättade hur det var med resor 
och långa ledigheter och jag tyckte det lät 
intressant. Efter första praktiken var jag 
fast. Jag gillar verkligen variationen i ar-
betet, att ena dagen inte är den andra lik 
och alla utmaningar man ställs inför. 

Sin sista praktik gjorde han på Evinco 
och efter examen blev han erbjuden jobb 

hos Donsötank. 
– Jag har utveck-

lat någon form av 
kärlek till tankbran-
schen, säger han. 
På spotmarknaden 
vet man aldrig vil-
ken nästa hamn blir 
och det är lika spän-
nande varje gång 

telefonen ringer. Inom tank måste man 
också hela tiden vara på tå och det finns 
inget utrymme för slarv. Sådant gillar jag.

Linda Sundgren, text och bild

Uppmönstring blev ögonöppnare

Roschan Kandemir säger att det finns ett starkt driv i besättningen 

på Evinco att göra förbättringar och att rederiet gärna ställer upp.

Roshan Kandemir
Ålder: 32.

Familj: Fru och två barn, 6 och 3.

Bor: Lägenhet i Göteborg.

Aktuell: Mottagare av Sjömans-
husstiftelsens arbetsbelöning 
2018.

Bakgrund: Började som 18-åring 
i krogbranschen. Chaufför inom 
färdtjänst. Sjöingenjörsprogram-
met på Chalmers. Donsötank 
sedan examen 2011.

Arbetsmiljötips: Tänk på att vi 
som sjömän tillbringar halva 
våra liv ombord. Då är det viktigt 
att göra det så bra vi kan, både 
vad gäller arbetsmiljö, säkerheten 
och trivsel. 

» Jag har 
utvecklat någon  

form av kärlek till 
tankbranschen «
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Piratattackerna minskar

Antalet piratattacker förra året var  
det lägsta på 22 år. Det uppger 
antipiratbyrån, ICC Commersial crime 
service, på sin hemsida. Totalt ra-
pporterades 180 attacker och väpnade 
rån mot fartyg runt om i världen. 91 
besättningsmän togs som gisslan och 
75 kidnappades. Tre sjömän dödades 
och sex skadades i samband med 
angreppen. 

(LS) 

Sjömanshusstiftelsen slår 

rekord

Under årets belöningsdag delades inte 
mindre än 54 arbetsbelöningar ut till 
kreativa sjömän som gjort insatser för 
att förbättra arbetsmiljön och säkerhe-
ten ombord. Arbetsbelöningar har de-
lats ut sedan 1977 och årets belönings-
dag hölls den 16:e maj på Fotografiska i 
Stockholm. Stiftelsen Sveriges Sjö-
manshus bildades 1972.

(LS)

Sjömän mindre glada 

De senaste tre åren har den generella 
trivseln till sjöss minskat. Det enligt en 
undersökning av nästan 8000 sjömän i 
olika länder, utförd av den internationella 
organisationen Mission to seafarers. 
Den övergripande lyckonivån har sjunkit 
från 6,46 (maximalt 10) år 2015 till 6.41 
år 2016 och 6.25 år 2017. Orsaker till det 
ökande missnöjet uppges vara isolering, 
stress och hög arbetsbelastning. 

(LS)

Fall- och halkolyckor är de i särklass 

vanligaste orsakerna till arbetsolyck-

or till sjöss. Mest drabbade är inten-

denturbesättningarna. Det här visar 

en magisteruppsats från Kungliga 

tekniska högskolan i Stockholm.

På uppdrag av San har två arbetsmiljö-
studenter på KTH studerat arbetsskade-
anmälningar inom sjöfarten. Syftet var 
bland annat att ge en bild av vilka yrkeska-
tegorier ombord som är mest drabbade, 
orsaken till skadorna liksom förslag till 
förbättringsåtgärder. Studenterna har un-
dersökt anmälningar gjorda mellan 2014 
till 2016 och som resulterat i minst en dag 
sjukfrånvaro. Under perioden inkom totalt 
476 anmälningar varav 73 arbetssjukdomar 
och resten olyckor. Vanligaste olyckan är 
att man faller, snubblar eller halkar, vilket 
utgör 33 procent av anmälningarna. Det 
resultatet går i linje med olycksanmäl-
ningar från andra branscher, något som 
delvis förvånade rapportförfattarna. 

– Vi hade nog förväntat oss fler spekta-
kulära olyckor till följd av sjögång och  
andra sjöfartsrelaterade faktorer, säger 
Emma Skepp som genomfört studien till-
sammans med Tove Bäckström. Men de 
flesta skedde under vanliga förhållanden 
och hade lika gärna kunnat inträffa på en 
arbetsplats iland. 

Fallolyckor medför ofta sjukskrivning 
och i 38 procent av ärendena räknade man 
med en frånvaro på över två veckor. Flest 
olyckor ombord sker inom intendenturen. 
De utgör 49 procent av alla ombordan-
ställda, men står för ungefär 70 procent av 
olycksanmälningarna. 

– Kanske hänger det här samman med 
att intendenturen har en särskilt utsatt 
arbetssituation, säger Tove Bäckström. 
Förutom att de har ett tungt och stressigt 
arbete förväntas de samtidigt ge god ser-
vice och vara trevliga mot passagerarna. 
Det kravet har inte driftspersonalen på 
samma sätt. 

Äldre anmäler oftare än yngre
Den åldersgrupp som drabbas mest av ar-
betsolyckor är dem mellan 55 och 59 år. 
De stod för 28 procent av anmälningarna, 
trots att de bara utgör 18 procent av de an-
ställda. 

– Kanske beror det på att dom oftare än 
yngre har fast anställning och därför våg-
ar anmäla, säger Emma Skepp. Det kan 
också finnas en större medvetenhet om 
betydelsen av att anmäla bland äldre än 
hos yngre. 

Under de tre undersökta åren hade en-

dast 73 anmälningar om arbetssjukdomar 
gjorts. Rapportförfattarna tror att det är 
ett tecken på kraftig underrapportering 
snarare än låga sjukdomstal. Ett exempel 
dem lyfter fram är att ytterst få anmäl-
ningar kopplat till sociala och organisato-
riska faktorer inkommit. 

– Varför det ser ut så vet vi inte, men jag 
tror att det generellt i samhället är lättare 
att tala om fysiska än psykiska åkommor, 
säger Emma Skepp. 

Den dominerande orsaken bakom an-
mäld arbetssjukdomar till sjöss är ergo-
nomiska faktorer som står för 47 procent. 

Undersökningen heter Arbetsskador i svens-

ka sjöfarten åren 2014-2016. Den är ett 

examensarbete inom teknik, hälsa och  

arbetsmiljöutveckling vid KTH. Rapporten 

finns att läsa på sans hemsida San-nytt.se

Förslag på åtgärder

• Arbeta med en kultur där  
rapportering av tillbud ses som  
något positivt.

• Det systematiska arbetsmiljö-
arbetet måste inkluderas som en 
viktig del i verksamhetsstyrningen 
och i det dagliga arbetet ombord. 
Särskilt när det gäller att under-
söka arbetsbelastning, arbetstider 
och kränkande särbehandling. 

• Intendenturmanskapets arbets-
miljö kan förbättras genom att sätta 
extra fokus på den gruppen i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Till exempel vid förebyggande ar-
bete, riskbedömningar, utbildning 
och uppföljningar. 

• Särskilt fokus bör även läggas på 
grupperna kvinnor, visstidsanställda 
och yngre då anmälningsmönstret 
hos dessa grupper på olika sätt av-
viker från det förväntade.

Granskning av arbetsskador

Emma Skepp Tove Bäckström


