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På Silja Galaxy är lugna och metodiska 

förtöjningar en säkerhetsfråga. 

– Kör man en hetsig ledarstil blir folk 

rädda och vågar inte ta initiativ. Då kan 

det bli farligt, säger överstyrman Martin 

Söderberg.  

När vi kommer ner till poopen, förtöjnings-
platsen i fartygets akter, en dryg halvtimme 
innan ankomst har trossarna redan dragits 
fram och kontrollerats. Allt är väl för- 
berett för att underlätta den stundande 
förtöjningen i Värtahamnen i Stockholm. 

– Vi lägger till fyra gånger per dygn i 
samma hamnar så alla vet exakt vad de 
ska göra, säger båsen Robert Andersson. 

Poopen respektive backen, förtöjnings-
platsen längst för ut, är försedda med fyra 
spel och sammanlagt åtta trossar. Varje 
halvår byts en av trossarna ut och det 
finns alltid två nya på lager om något 
skulle hända.

– Den här byttes i veckan, säger Robert 
Andersson och lägger en hand över en 
ljus tross som ligger upprullad på ett av 
spelen. Nu får den sitta några månader, 
kanske ett halvår, sedan vänder vi på den. 

Att vända på trossarna, eller att förskjuta 
dem några meter på spelen, gör att bryt-
punkterna förflyttas. På så sätt undviker 
man att förtöjningsgodset nöts på samma 
ställen.

– Eftersom vi förtöjer så pass ofta som vi 
gör blir slitaget ganska stort, säger Robert 
Andersson. Men vi är noga med säker-
heten och inför varje förtöjning gör vi en 
snabb översyn av trossarna. En gång i 
månaden drar vi ut dem i sin fulla längd 
och gör en grundligare kontroll. 

Efter en stund kommer matroserna 

Kristoffer Andersson och Matthias  
Jacobsson ner på däck tillsammans  
med överstyrman Martin Söderberg och 
befälselev Julia Mattisson. Kvällssolen 
letar sig in på däcket och besättningen 
står och småpratar medan fartyget närmar 
sig hamnen.

– Att förtöja här är ganska simpelt, 
säger Kristoffer Andersson. Vi har stora 
ytor att röra oss på och det är lättjobbat. 

Matthias Jacobsson håller med. 
– Här är det inte en massa rör och grejer 

i vägen och vi vet hur vi vill ha det, säger 
han. 

När fartyget glider upp längs kajen ställer 
sig Martin Söderberg med komradion vid 
relingen och räknar ner antalet meter  
till position. Matthias Jacobsson gör sig 
redo att kasta iland apnäven (bollen till 
första tampen, springet) medan Kristoffer  

Andersson placerar sig bakom spelen. 
Robert Andersson intar manöverboxen 
till trosspelen med Julia Mattisson strax 
bakom sig. Allt sker säkert och metodiskt 
och man använder bara tecken i kommu-
nikationen med varandra. Martin Söder-
berg berättar att det lugna tillvägagångs-
sättet är en i allra högsta grad medveten 
arbetsmetod. 

– Rent säkerhetsmässigt tror jag att  
atmosfären vid en förtöjning är jätteviktig, 
säger han. Har båsen en hetsig ledarstil 
och gapar och skriker blir folk osäkra 
och vågar inte säga ifrån. 

Robert Andersson resonerar likadant. 
Han berättar att han genom åren varit på 
flera fartyg med betydligt stressigare för-
töjningar och där det också skett olyckor. 

– Jag var fyra år inom tank och under 
den tiden inträffade det två allvarligare 

Sunt ledarskap på poopen

Silja Galaxy förtöjer fyra gånger per dygn på sin resa mellan Stockholm och Åbo.
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förtöjningsolyckor. Båda hade kunnat 
undvikas om man hade haft bättre rutiner 
och gått mer metodiskt tillväga. 

Men lugnet ombord på Galaxy beror 
också på att man går i färjetrafik och all-
tid lägger till i samma hamnar. Man kän-
ner kajpersonalen och överraskningarna 
är få. Men även om mycket går på rutin, 
säger samtliga att de är uppmärksamma 
på riskerna. Alla har varit med om trossar 
som brustit och Matthias Jacobsson sä-
ger att olycksrisken alltid finns där i bak-
huvudet. 

– Man tänker på det varje gång man 
ska förtöja, säger han. Jag tror nästan jag 
är mer uppmärksam på det nu än när jag 
var yngre. 

Kristoffer Andersson nickar instäm-
mande. 

– Antagligen är det en kombination av att 
man blir äldre och de erfarenheter man har. 
Kraften i en tross som brister är enorm. 
På Galaxy har man genomfört riskanalyser 
av förtöjningsarbetet och det är värderat 
till en fyra på en sexgradig skala. På skottet 
innanför dörren ut till förtöjningsplatsen 

sitter en karta över så kallade snap-back-
zoner; platser på förtöjningsdäcket dit en 
snärtande tross kan nå och som därför 
bör undvikas. En sådan zon är bakom 
spelen där växlarna sitter. 

– Men när man ska växla mellan spelen 
är man tvungen att stå här, säger Robert 
Andersson och kliver upp på gretingen 
(gallergolvet) bakom spelparet. Det går 
inte att komma undan.

Trossarna som används ombord på 
Galaxy är 64 millimeter i diameter och 
120 eller 220 meter långa med ögon i bägge 
ändar. Brottstyrkan ligger på 795 kilo-
newton, vilket motsvarar drygt 80 ton, 
och samma typ av tross används till alla 
förtöjningar. 

– Vi har testat några andra trossar genom 
åren, men de har varit ganska sladdriga 
och inte gett något bra fäste, säger Mattias 
Söderberg. De vi har nu är bra att arbeta 
med och de är töjbara utan att ge någon 
kraftig rekyl om de går av.  

Genom att både backen och poopen är 
överbyggda skonas trossarna från regn, 
snö och sol när de ligger på spelen. Riktigt 

kalla vintrar drar man även specialsydda 
presenningar för att skydda förtöjnings-
godset mot kylan. 

– Vi är också noga med att underhålla 
klysen. De här slipade vi och målade i 
våras, säger Robert Andersson och nickar 
mot den ovala öppningen i relingen. 

Klockan kvart över sex ligger Galaxy 
förtöjd vid kajen. Däcksbesättningen ger 
sig omgående ner till bildäck för lastning 
och lossning. Om en timme ska de åter 
stå redo på förtöjningsstationerna och 
kasta loss för nästa kryssning över 
Ålands hav. 

Linda Sundgren, text och bild

Var noga med att välja rätt tross  
till ditt fartyg. Det säger Thomas 
Linkruus som arbetat med trossar i 
snart 30 år.  

Den första frågan man bör ställa sig när 
det är dags att införskaffa nya förtöjnings-
trossar är: ”Vad behöver jag till just det 
här fartyget?” Fartygets storlek, vilken 
kapacitet pollare och spel har, om man 
har rullklys eller fasta klys samt hur ofta 
och i vilka förhållanden man förtöjer är 
exempel på sådant som behöver vägas in. 
En annan viktig fråga är valet av material 
i själva trossen. Vanliga trossar av polya-
mid (exempelvis Atlastrossen) eller poly-

propylen är relativt starka och lättarbeta-
de. Men de har också vissa nackdelar, 
som att de ger en kraftig rekyl om de skulle 
brista och är grövre och tyngre och  
än högpresterande alternativ, så kallade 
dyneema-trossar.  
En ny tross har en viss garanterad brott-
styrka. Med tiden sjunker den på grund 
av fibrernas åldrande och yttre påverkan 
som slitage, UV-ljus, saltvatten, kyla, målar-
färg och kemikalier. Trossar försvagas 
även genom slitage vid brytpunkter runt 
pollare, kungar och klys.  

Artikeln fortsätter på sid. 5

Val av tross gör stor skillnad

Tross genom rullklys. Från vänster: Matthias Jacobsson, Julia Mattisson, Robert Andersson, Martin Söderberg 
och Kristoffer Andersson. 

    Thomas Linkruus tips  
    för säkrare trossar

• Förvara trossar tort och i skydd  
 från solen när de inte används.  
 Sådant som UV-ljus, havsvatten,  
 salt och kyla kan förkorta tross- 
 arnas livslängd.

• Undvik kontakt med kemikalier  
    och målarfärger. Vissa typer av  
    fibrer påverkas kraftigt av den  
    typen av exponering. 

• Håll klys, kungar och pollare  
 i gott skick. Rost och andra  
    ojämnheter ökar slitaget på  
    trossarna. Måla klys och andra  
 ytor som trossarna möter i en  
 färg med låg friktion. 

• Tänk på materialval när nya  
 trossar ska köpas in. 

• Kontrollera regelbundet trossarna  
 ombord för att upptäcka eventuella 
 skador. Var extra uppmärksam 
 på om ni har trossar med ytter- 
 hölje. Höljet kan visserligen ha 
 en viss skyddande effekt, men 
 gör samtidigt inspektionen av 
 kardelerna nästintill omöjligt.   
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Att förtöja är ett av de farligaste  
arbetsmomenten ombord och varje 
år inträffar allvarliga olyckor i  
samband med hamnanlöp. Men 
djuplodande riskanalyser och bättre 
fartygsdesign kan minska antalet 
skador. Det menar Ylva Bexell,  
sjökapten och tidigare medarbetare 
vid Statens haverikommission, SHK. 

Den tredje juli 2011 omkom en överstyr-
man ombord på det holländska lastfartyget 
Morraborg i samband med en förtöjning  
i Holmsund utanför Luleå. Olyckan in-
träffade när springet (tross som löper 
från fören till en fästpunkt på kajen i höjd 
med fartygets mitt) brast och fjädrade 
tillbaka upp mot backen varifrån över-
styrman ledde förtöjningsarbetet. Tros-
sen träffade honom i huvudet så illa att 
han avled av skadorna. 

Ylva Bexell på SHK utredde händelsen. 
Enligt henne var Morraborg en ganska 
typisk förtöjningsolycka. Det var trångt på 
backen, trossarna var underdimension-
erade och sikten så dålig att överstyrman 
var tvungen att stå lutad över relingen 
för att kunna se vad som hände på kajen. 
Dessutom var manöverboxen till trosspelen 
placerade där han stod.

– Strax innan springet brast hade befäl-
havaren bett överstyrman att flytta på sig. 
Men det fanns inte några andra ställen för 
honom att stå på om han skulle kunna ut-
föra sitt jobb, säger Ylva Bexell. 

Hon menar att överstyrman i det här 
fallet hamnade i ett klassiskt dilemma: 
Att kunna övervaka och se vad som hän-
der och samtidigt hålla sig undan. 

– Det här är sådant varje ansvarig styr-
man har att förhålla sig till och jag har 
själv varit i samma situation. Det är van-
ligt att sjömän tar en kalkylerad risk för 
att alls kunna utföra sina arbetsuppgifter 
eller för att undvika att någon kollega 
hamnar i ett farligt läge. 

Att på detaljnivå hitta generella lös-
ningar för att minska skaderisken vid för-
töjningar är svårt, menar Ylva Bexell. 
Faktorer såsom fartygskonstruktion, ma-
növerförmågor, väder, vind och kajens 
utformning påverkar beslut och händelse-
förlopp från gång till annan. Men på ett 
mer övergripande plan ser hon däremot 
ett par åtgärder som skulle kunna få direkt 
effekt på säkerheten. Det ena handlar om 
riskanalyser. 

– Men då menar jag inte att bocka av 

punkter på en checklista fem minuter 
innan man ska ut och förtöja. Det som be-
hövs är djuplodande analyser som ge-
nomförs i lugn och ro och där både be-
sättningen och rederikontoret deltar.  

Att hitta långsiktigt hållbara lösningar 
kan ta lite tid och kräva mer omfattande  
åtgärder. Hon tar Morraborg som exempel. 

– Hade man monterat en greting (galler-
golv, red. anm.) en våning upp på det 
höga skottet akter om backen hade över-
styrman kunnat överblicka förtöjnings- 
arbetet och manövrera trossarna utan att 
behöva hänga med huvudet över relingen. 
Möjligen hade en snärtande tross inte 
kunnat nå honom i en sådan position, 
men det hade man behövt göra mer nog-
granna beräkningar för att få svar på. 

Det finns en mängd frågor att ställa när 
förtöjningsarbeten ska riskbedömas, sä-
ger Ylva Bexell.  

– Vad har vi för trossar? Vilken brott-
styrka har de? Hur sköter vi våra spel och 
vad håller bromsarna för? Vilka rutiner 
har vi? Är trossarna dimensionerade för att 

gå in på ett spring eller finns det anledning 
att ta bogserbåt? Men att göra den här 
sortens riskanalyser kräver också en hel 
del kunskap. 

Den andra säkerhetshöjande åtgärden, 
som Ylva Bexell efterlyser, är bättre de-
signade förtöjningsplatser. Idag, menar 
hon, tas alldeles för liten hänsyn till be-
sättningarna och deras säkerhet när far-
tygen byggs.  

– Reglerna för hur förtöjningsplatser 
ska se ut för att erbjuda en säker arbets-
plats är nästintill obefintliga och de som 
finns är väldigt svepande formulerade. 
Kanske går det inte att utforma helt säkra 
förtöjningsplatser, men de skulle i alla 
fall kunna göras betydligt bättre, säger 
hon.  

Därutöver behöver också den allmänna 
kunskapen om riskerna i samband med 
förtöjningsarbete öka, menar Ylva Bexell. 
Det finns en uppsjö med riktlinjer och re-
kommendationer skrivna av olika aktörer 
inom sjöfartsbranschen och allt är inte 
korrekt i alla delar. I samband med Mora-
borgutredningen påträffades ritningar i 
en manual från brittiska Maritime and 
Coastguard Agency (MCA) över säkra så 
kallade snap-back-zones, platser på back 
och poop dit en snärtande tross inte kan nå. 
Men en närmare granskning av skisserna 
visade att de utpekade zonerna inte alls 
var säkra. 

– En tumregel är att en rekyl kan nå 
lika långt som hela trosslängden från 
brottstället med en förväntad rekylvinkel 
på cirka 20 grader, säger Ylva Bexell. 

Linda Sundgren, text och bild

Säkerhetsexpert efterlyser: 
Djuplodande riskanalyser och bättre design 

”Det är vanligt 
att sjömän tar 

en kalkylerad risk 
för att alls kunna 

utföra sina 
arbetsuppgifter”

En tross som brister kan leda till allvarliga personskador.
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~ SAN HAR ORDET ~

Lekfull arbetsmiljö- 
konferens i Lund 
I augusti var det Sveriges tur att arrangera 
Nordens största arbetsmiljökonferens 
som varje år anordnas av Nordiska Ergo-
nomi och human factorssällskapet 
(NES). Lunds universitet stod värd på 
temat Joy at work och närmare 150 del-
tagare från 19 länder såg till att hålla arbets-
glädjen på topp!

Den tre dagar långa NES-konferenserna 
kännetecknas av en härlig blandning  
arbetsmiljömuppar, där forskare och 
praktiker möts för att dela forsknings-
resultat och erfarenheter. Ett bra tillfälle 
till kompetensutveckling och nätverkande 
för alla som är intresserade av arbetsmiljö. 
Under konferensen var det några presen-
tationer som särskilt berörde sjöfarten. 
Vi från Sjöfartshögskolan presenterade 
vår studie om intendenturpersonalens  
arbetsmiljö, med fokus på delaktighet i 
arbetsmiljöarbetet. Men eftersom så 
många av utmaningarna i dagens arbets-
liv delas med de flesta andra branscher, 
fanns det även gott om intressant att lyssna 
på och lära från. På temat Joy at Work fick 
vi livfull inspiration av forskaren Samuel 
West att jobba med vår lekfullhet för en 
kreativ och inkluderande arbetsplats: om 
inte människan fick fåna sig ibland, så 
skulle ingenting vettigt någonsin bli 
gjort. Budskapet är att skapa arbets- 
miljöer där det är säkert att ta risker, så 
att vi vågar ta steget och driva utveckling-
en framåt. 

På svenska förknippas ofta ordet ergo-
nomi med sjukgymnastik och kontors-
stolar. Det är inte fel, men långt ifrån hel-
täckande. Det är så mycket mer som 
omfattas i den grekiska termen för ”män-
niskan i arbete”. Ergonomi kan definieras 
som ett tvärvetenskapligt forsknings- 

och tillämpningsområde kring samspelet 
mellan människa, teknik och organisa-
tion. Syftet är att optimera hälsa och väl-
befinnande, men också hela systemets 
prestanda, vid utformning av produkter 
och arbete. Det handlar alltså om både 
individen och systemet i stort och om att 
skapa arbeten som är anpassade för 
människor. Det innebär att vi måste ta 
hänsyn till våra skillnader i storlek, styrka 
och förmåga att ta in och hantera infor-
mation när vi utformar arbetsplatser,  
arbetsuppgifter och verktyg. Vill du veta 
mer så finns alla konferensbidrag på 
www.nes2017.se. Nästa års jubileums-
konferens äger rum veckan efter mid-
sommar på Island. Då firar NES 50 år och 
jag hoppas att vi blir ännu fler som pratar 
om sjöfartens arbetsmiljö!

Cecilia Österman/forskare vid Sjöfarts-
högskolan i Kalmar 

Ergonomi  
ombord på film
Ägna inte hela din ledighet till åter-
hämtning för att orka med nästa törn. 
Det är budskapet i de sju kortfilmer 
om ergonomi som Sans danska syster-
organisation, Seahealth, låtit produ-
cera. Filmerna tar sig an områden 
som tunga lyft och obekväma arbets-
ställningar och ger råd om vad man 
bör tänka på. http://www.seahealth.
dk/side/ergonomi-film. 

Enkät om social 
arbetsmiljö
Arbetsmiljöorganisationen, Prevent, 
har tagit fram en enkät för undersök-
ningar av den psykosociala arbets-
miljön. Den omfattar frågor om allt 
från arbetsmängd och möjligheter att 
påverka till stödet från chefer och all-
män trivsel. Enkäten finns att hämta 
på Prevents hemsida. Här finns också 
en kortare enkät om stress (www.pre-
vent.se/enkät-stress) liksom mallar 
för riskbedömningar och handlings-
planer.  

~ SAN TIPSAR ~

 

Underlätta arbetsmiljöarbetet med SAN!
Beställ via mail: info@san-nytt.se eller www.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   

fickan 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.
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09.00  Registrering/kaffe och fralla

09.30 Inledning  
 Lars Andersson, ordförande SAN/ 
 Sjöfartens Arbetsgivareförbund

 Utdelning av  SAN-pris 
 Lars Andersson

10.00  Riskbedömning på sekunden i 120 km/h 
 Tina Thörner, Tina Thörner Consulting GmbH

11.00  RAMP för systematisk riskhantering av belastnings  
 skador vid manuell hantering – relevant för sjöfarts-  
 branschen? 
 Linda Rose, KTH Kungliga Tekniska Högskolan/   
 Enheten för Ergonomi

11.35 Paus

11.50  Arbetsskadestatistik
 Charlotte Billgren, Transportstyrelsen

12.10  Arbetsupplevelse och långtidssjukskrivningar  
 för intendenturpersonal 
 Carl Hult, Linnéuniversitetet

12.40  Lunch

13.40 Vad är vibrationer och buller – hälsoeffekter,   
 regler och åtgärder
 Hans Pettersson, Umeå Universitet

14.25  Riskbedömning av kemikalier – de ”glömda” riskerna  
 Annelie Rusth Jensen, Viking Supply Ships AB

14.45  Om konsten att göra rätt från början  
 – erfarenheter från nybyggnadsprojekt
 Mattias Pettersson/Bertil Pettersson, BRP Rederi AB

15.05  Kaffepaus

15.35  Arbetsmiljöreglering – kommande förändringar  
 Christina Östberg, Transportstyrelsen

15.45  Att riskbedöma det som inte syns – innemiljö   
 ombord och personlig exponering 
 Sarka Langer/Cecilia Österman  
 IVL Svenska Miljöinstitutet/Linnéuniversitetet

16.15  Ledarskapets betydelse för en god krishantering  
 Per Calleberg, BrolinWestrell AB

17.00  Buffé 

 
Med reservation för ändringar.

SAN-konferens den 25 oktober 2017
Scandic Crown, Riskhantering i teori och praktik 

Fortsättning från sidan 2.

– När en tross brister är det oftast på 
just de ställen där den är som mest sliten, 
säger Thomas Linkruus. 

Han rekommenderar att man regelbundet 
ser över fartygets trossar, men påpekar 
att det är skillnad mellan normalt slitage 
och skador som kan  
påverka brottstyrkan. 
En ruggad yta minskar 
inte trossens kapacitet. 
Vissa tillverkare har  
rekommendationer för 
hur trossen ska han- 
teras beroende på slitage 
eller skada. 

 Antingen får man 
byta ut hela trossen och 
också laga genom att kapa den skadade 
biten och splitsa på ett nytt öga. En korrekt 
åtgärdad tross är lika stark som tidigare 
och lagningen påverkar inte brottstyrkan 
säger han. 

Hur ofta förtöjningstrossar behöver 
bytas ut beror på vilket material de är till-
verkade i och hur mycket de används. 

Enligt Thomas Linkruus kan en enklare 
variant behöva bytas ut varje eller vart-
annat år medan förtöjningsgods i starkare 
material kan användas i flera år. 

Under senare år har förtöjningstrossar i 
nyare material blivit vanligare på markna-
den. Det handlar om trossar tillverkade i 
fibrer av exempelvis dyneema. 

– De väger be- 
tydligt mindre än 
vanliga trossar, men 
är lika starka som  
en stålvajer. Det  
gör dem lättare att 
hantera och de snär-
tar betydligt mindre 
än många andra  
trossar. 

Inköpspriset är  
högre än för många andra trossar, men 
de håller samtidigt längre.

– I vissa applikationer och för vissa  
fartygstyper kan det i längden bli billi-
gare att investera i en dyneematross.

Linda Sundgren, text och bild

”När en tross brister 
är det oftast på  
just de ställen  

där den är som  
mest sliten”

Trosshantering i Nynäshamn.
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~ ENGLISH SUMMARY ~

THEME: SAFE 

MOORINGS

High satisfaction 
Safer mooring 
with good 
leadership 
Calm and methodical mooring is consi-
dered to be a question of safety on Silja 
Galaxy. 

“If you have an impatient leadership style, 
people get nervous and don’t dare to take 
initiative. This can cause dangerous situa-
tions,” says chief mate, Martin Söderberg.  

When we come down to the poop where 
mooring takes place in the stern of the ship, 
half an hour before arrival the mooring 
ropes are already out and checked. Every-
thing is well prepared to make the mooring 

go smoothly in Värtahamnen, Stockholm. 
“We moor four times a day at the same 

ports, so everyone knows exactly what to 
do,” says the foreman, Robert Andersson. 

The poop and the foredeck, the mooring 
places at the fore of the ship, are equipped 
with four capstans and a total of eight ropes. 
Every six months one of the ropes is re-
placed and there are always two new ropes 
in stock if something unexpected happens. 

When the ship glides along the quayside, 
Martin Söderberg is standing by the rail 
with an intercom counting down the num-
ber of metres to position. Able Seamen 
Matthias Jacobsson gets ready to cast 
ashore the monkey’s fist (the ball on the 
end of the spring – the first rope) while his 
colleague Kristoffer Andersson stands be-
hind the capstan. Robert Andersson is by 
the control unit for the capstan, with trai-
nee officer Julia Mattisson just behind him. 
Everything takes place safely and methodi-

Read the whole magazine in  
English at www.san-nytt.se.

cally and they only use signs when commu-
nicating with each other. Martin Söderberg 
says that the calm approach is a very cons-
cious working method. 

“Just in terms of safety, I believe that the 
atmosphere when mooring is vital,” he 
says. “If the foreman has an impatient lead-
ership style, shouting and screaming at 
people, they become uncertain and daren’t 
say no if something feels wrong.” 

Robert Andersson reasons in the same 
way. He explains that he has worked on 
several ships over the years that have far 
more stress when mooring, where there 
have also been accidents.  

At quarter past six, Galaxy is moored at 
the quayside. The deck crew go straight 
down to the car deck for loading and un- 
loading. In an hour they will be at the moo-
ring stations once again, ready to cast off 
for the next passage over the sea of Åland. 

Choice of 
Safety expert 
wants to see 
In-depth risk 
analyses and 
better designs

Mooring is one of the most hazardous 
jobs on board and every year there are 
serious accidents when ships moor  
in ports. Thorough risk analyses and 
better ship design can reduce the 
number of injuries though, according 
to security experts. 

Ylva Bexell at SHK investigated an acci-
dent on board the Dutch cargo ship Morra-
borg, in which a chief mate died after being 
struck by a rope that broke. According to 
her, what happened on Morraborg was a 
rather typical mooring accident. It was 
crowded on the foredeck, the ropes were 
undersized and visibility was so poor that 
the chief mate had to lean over the rail to 
see what was happening on the quayside. 
On top of this, the control unit for the caps-
tan was located right next to where he was 
standing.

It is difficult to find general solutions 
with any level of detail that can reduce the 
risk of injury when mooring, according to 
Ylva Bexell. Factors such as ship design, 
control characteristics, weather, wind and 

quayside design all affect decisions and 
events from one time to another. On an 
overall level, however, she can think of a 
few measures that could have a direct im-
pact on safety. One is about risk analyses. 

“But I’m not talking about ticking off 
items on a checklist five minutes before 
mooring. What is needed is in-depth analyses 
carried out in peace and quiet, where both 
the crew and the shipping office take part.”  

The second safety measure that Ylva 
Bexell would like to see is better designs for 
mooring stations on board. In her opinion, 
there is far too little consideration given to 
crew-members and their safety when ships 
are designed and built.

Choice of 
mooring rope 
makes a large 
difference 
Choosing the right type of mooring 
rope and investing in good material 
can make big safety improvements 
when mooring. That is Thomas 
Linkruus’ opinion, who has worked 
with ropes for 30 years.  

A new rope has a certain guaranteed 
breaking strength. With time this strength 
decreases due to the fibres ageing and ex-
ternal influences such as UV light, salt wa-
ter, cold, paint and chemicals. Ropes are 
also weakened by wear at the bend points 
around bollards, kings and hawse-holes, 
and when a rope breaks it often happens at 
those places – where it is most worn. How 
often mooring ropes need to be replaced 
also depends on the material they are made 
from and how often they are used. Accor-
ding to Thomas Linkruus, cheaper ropes 
may need to be replaced every one to two 
years while mooring ropes in stronger ma-
terials can be used for many years.
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~ PROFILEN ~

Att säkerheten måste sättas främst i 
allt arbete ombord, var något som 
sjökapten Patrik Jönsson insåg tidigt 
i karriären. Numera driver han frågor 
om sjösäkerhet och arbetsmiljö på 
Transportstyrelsen.  

Patrik Jönsson konstaterar att alla sjö-
män har två roller. Den ena är de dagliga 
arbetsuppgifterna med lastning och loss-
ning, matlagning, städning, navigering eller 
vad annat befattningen kräver. Den andra 
är uppgiften som kugge i säkerhetsorgani-
sationen ombord; den som ska förebygga 
incidenter men också, om olyckan är fram-
me, verka för att minimera skadorna. Redan 
som nyutexaminerad sjökapten på Finnlines 
Malmölink fick Patrik Jönsson upp ögonen 
för sjömännens dubbla uppdrag och han 
har sedan dess verkat för att stärka säker-
hetskulturen till sjöss.

– Att sätta sig in i ISM-manualen och 
fundera över hur man ska bete sig, klä sig, 
öva och tänka kring säkerhetsarbetet var 
sådant jag tyckte var jättespännande när 
jag jobbade ombord, säger han.

Patrik Jönsson är medveten om att inte 
alla kollegor delar hans intresse för koder 
och rutiner, men tror att mycket bottnar i 
attityder som går att påverka.

– För egen del betydde det mycket att vi 
hade en av befälhavarna ombord som upp-

skattade och uppmuntrade det vi gjorde. 
Jag och en kollega drev säkerhetsarbetet 
tillsammans och vi var ganska bra på att få 
med oss de andra, säger han och fortsätter. 

– Det är så lätt att man skriver en ISM 
som bara är teoretisk och inte stämmer 
överens med verkligheten, men då gör 
den ingen nytta. Man måste jobba aktivt 
med koden för att den ska bli relevant och 
det är viktigt att få med alla ombord i det 
arbetet.

Sjöman i vuxen ålder
Patrik Jönsson, som började läsa till sjö-

kapten i vuxen ålder, upptäckte snart att 
livet till sjöss passade honom utmärkt. Att 
jobba intensivt under begränsade perioder 
för att sedan vara hemma, var något han triv-
des bra med liksom arbetsuppgifterna i sig.

– Jag uppskattade att arbetet ombord 
var så konkret och operativt. Man fraktar 
last från A till B och uppstår det problem 
löser man det där och då. 

Men efter tio år till sjöss, fyra barn och 
en hustru som nyligen blivit enhetschef på 
Sjöfartsverket, gick det inte längre att för-
ena ombordjobbet med familjelivet. I oktober 
2013 började Patrik Jönsson tjänsten som 
handläggare på Transportstyrelsen med 
inriktning mot olycksstatistik och analys.  

–  Men jag har otroligt stor nytta av att 
ha varit till sjöss. Att komma med åtgärds-
förslag och hitta lösningar är nästan omöjligt 

om man inte känner fartygsmiljön och vet 
hur jargongen ombord går.

En av hans viktigaste uppgifter idag, säger 
han, är att få de som jobbar ombord att 
skriva fler avvikelserapporter. Idag handlar 
majoriteten av de cirka 200 rapporter som 
årligen skickas in till myndigheten om all-
varligare olyckor medan bara en bråkdel 
rör incidenter och avvikelser. 

– Man brukar säga att det på varje allvarlig 
olycka går 29 mindre allvarliga olyckor 
och 300 avvikelser. Om vi bara hade fått in 
lika många tillbud som olyckor hade det 
varit ett stort steg framåt, säger Patrik 
Jönsson. 

Betydelsen av avvikelserapporteringen 
kan inte överskattas, menar Patrik Jönsson. 
Att flagga för risker och problem innan de 
leder till allvarligare händelser är grund-
läggande i det förebyggande arbetsmiljö- 
och säkerhetsarbetet som myndigheten 
bedriver och utan incidentrapporter riskerar 
man att missa betydande brister och svag-
heter. 

– Får vi veta vad som inte fungerar kan 
våra inspektörer koncentrera sig på rätt 
saker när de är ombord. Vi kan skapa vi en 
säkrare handelsflotta där folk mår bättre, 
sjukskrivningarna blir färre och fartygen 
behöver mindre tid på varv för reparation.  

Linda Sundgren

Sjökapten Patrik Jönsson  
Sjöfartsanalytiker med fokus på säkerhet 

Patrik Jönsson tycker att jobbet på Transportstyrelsen vidgat hans syn på sjösäkerhet.

Patrik Jönsson
Ålder: 46 
Familj: Hustru som är sjökapten 
och enhetschef på Sjöfartsverket 
samt sex barn. 
Bor: I villa på landet utanför 
Söderköping. 
Bakgrund: Anläggningsarbetare 
innan han hösten 1998 började 
läsa till sjökapten på Chalmers 
tekniska högskola i Göteborg. 
Styrman inom Finnlines mellan 
2003 och 2013. Därefter på 
Transportstyrelsen.
Aktuell: Driven analytiker på 
Transportstyrelsen som bland 
annat arbetar för att öka inrap-
porteringen av avvikelser till 
myndigheten. 
Arbetsmiljötips: Att jobba efter 
någon form av riskbedömnings-
metod, som exempelvis Stark: 
Stanna upp. Tänk efter. Agera. 
Reflektera. Kommunicera.
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Bättre arbetsmiljö under 
EU-flagg
EU-kommissionen vill att EU ska stärka 
arbetsvillkoren för sjömän på EU-
flaggade fartyg. Bland annat handlar det 
om bättre skydd för sjömän på fartyg 
som av ekonomiska skäl överges av sina 
ägare i utländska hamnar liksom ett 
ökat skydd för den som drabbats av 
långtidssjukskrivning på grund av 
arbetsskada. 

(Safety for sea)

Osund konkurrens 
äventyrar arbetsmiljön  
En av fyra arbetsgivare inom trans-
portsektorn uppger att de skulle ha svårt 
att överleva om de följde gällande regler. 
Det här visar en undersökning från 
Arbetsmiljöverket. Totalt deltog 3200 
arbetsgivare inom fyra branscher där 
transport och bygg var mest utsatta. 
Undersökningarna är en del av ett större 
arbete för att motverka osund konkurrens 
som kan öka riskerna i arbetsmiljön. 

(AV)

Indonesien anammar MLC 

Den tolfte juni ratificerade Indonesien 
ILO:s arbetsmiljökonvention (MLC). 
Därmed har 83 länder anslutit sig till 
konventionen som reglerar en lägsta 
nivå för levnadsstandard ombord och 
villkor för sjömän. Cirka 150 000 indo-
nesiska sjömän jobbar på fartyg världen 
över och landet har en inhemsk flotta på 
15 miljoner grosston. 

(ITF)

Sjöfartens Arbetsmiljönämnd är gemensamt 

organ för Sjöfartens Arbetsgivareförbund, 

Sjöbefäls föreningen och SEKO sjöfolk


