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Så reson erar m an  in om  tan krederiet
Broström  som  sedan  ett par år h ar
n ollto leran s m ot arbetso lyckor.

– Dröm m en  vore att  alla våra an ställda

läste kvalit et ssäkrin gsm an u alen  som

kvällslektyr, säger rederiets person alch ef,

Ken n eth  Th orén . 

I en  h årt  kon trollerad  och  påpassad

bran sch  som  tan ksjöfarten  är säkerh eten

stän digt  i fokus. 

Täta in spektion er och  h öga säkerh etskrav

från  lastägare pressar rederiern a till olika för-

bättrin gar, som  att m in ska arbetsolyckorn a.

– Vi h ar aldrig h aft  särskilt  m ån ga arbets-

olyckor så det  h an dlar in te om  n ågra dra-

m atiska förän drin gar, m en  m an  kan  allt id

bli bättre, säger Ken n eth  Th orén . 

Av Broström s cirka 400 om bordan ställda

drabbas färre än  t io person er om  året  av en

arbetsolycka. Nolltoleran sen  in fördes för

två år sedan  och  även  om  olyckorn a in te

m in skat sedan  dess tycks m edveten h eten

blan d person alen  ökat. 

– Vi får in  m ycket fler rapporter om

sådan t som  skulle kun n a leda t ill olyckor

och  det  är väldigt  betydelsefu llt , säger Ken -

n eth  Th orén . 

I kam pen  m ot olyckorn a är rederiets kva-

litetssystem  i fokus. Vid befälh avarkon fe-

ren ser och  an dra m öten  m ed om bordan -

ställda pratas det  n ästan  allt id  om  kvali-

tetssäkrin gsm an ualen  där det  beskrivs h ur

arbetsuppgifter u tförs på et t  säkert  sätt .

Men  att  m in ska olyckorn a låter sig in te

göras u tan  an strän gn in g och  ett  av de stör-

sta h in dren  är person alen s at t ityder, en ligt

Ken n eth  Th orén . 

– Det fin n s en  gen eration  som  är fostrad

i an dan  ”en  h an d för redaren  och  en  för

dig själv”. Men  vi prem ierar in te at t  saker

görs sn abbt om  det betyder at t  m an  u tsät-

ter sig själv för fara. 

Att  det  slarvas en  del m ed säkerh etsru ti-

n ern a om bord får rederiet  tydliga in dika-

t ion er på. 

– Vi h ar h aft  et t  par fall där yn gre, n yan -

ställda befäl bet t  om  at t  få byta båt  för at t

d e in t e tycker at t  besät tn in gen  fö ljer

säkerh et sfö reskrift ern a, säger Ken n et h

Th orén .

För at t  öka säkerh etsm edveten h eten  på

fartygen  h ar en  t jän st  in rättats på rederi-

kon toret   för et t  aktivt  befäl. Un der et t

h alvår får n ågon , van ligtvis en  överstyr-

m an , arbeta på kon toret  och  lära sig kvali-

tetssäkrin gsarbetet  från  grun den . 

– När h an  eller h on  sedan  återgår i t jän st

om bord h ar vi fåt t  en  fin  am bassadör för

vårt  kvalitets- och  säkerh etsarbete. Vi får

också veta m er om  vad som  h än der på

båtarn a och  förståelsen  för vad vi gör på

kon toret  ökar, säger Ken n eth  Th orén . 

– Just  n u  h ar vi dessu tom  en  överstyr-

m an  som  efter avslu tad t jän stgörin g på

kon toret  åker run t t ill sam tliga våra fartyg

och  p ratar kvalit et  och  säkerh et  m ed

besättn in garn a och  det  är m ycket uppskat-

tat . Hade det  varit  jag som  kom  h ade det

n og upplevts m er som  pekpin n ar. 

De om bordan ställda h ar en  n yckelroll i

kvalitetsarbetet och  beh övs för att föra arbe-

tet fram åt; det är sjöfararn a som  i sin  vardag

ser h ur reglern a fun gerar i praktiken .

– Ett  kvalitetssystem  är i allra h ögsta grad

en  levan de produkt och  den  är i stän dig

förän drin g. Vi som  skriver den  är kon tors-

folk, även  om  flera av oss jobbat t ill sjöss

en  gån g i t iden , och  därför är besättn in gar-

n as erfaren h eter väldigt  viktiga, säger Ken -

n eth  Th orén . 

Oljebolagen  är en  stark drivkraft  i säker-

h etsarbetet  in om  Broström . Även  om  lastä-

garn a tar m ycket av besättn in garn as t id  i

h am n  i an språk, uppskattar Ken n eth  Th o-

rén  den  strän ga kon trollen . 

– I början  suckades det  d jupt över alla

in spektion er. Men  jag tror at t  krav från

lastägarn a är bästa sättet  at t  h öja stan dar-

den  in om  h an delsflottan , och  då m en ar jag

in te bara tan kbåtar. 

Någon  grän s för h ur m ycket säkerh ets-

och  kvalitetsarbetet  får kosta fin n s egen tli-

gen  in te, en ligt  Ken n eth  Th orén . I alla fall

in te så län ge kraven  kom m er från  lastägar-

n a. 

– Det h an dlar om  vår existen s. Lever vi

in te upp t ill oljebolagen s ön skem ål h ar vi

in get på m arkn aden  att  göra. 

Linda Sundgren

ETT FR ISKT AR B ETSLIV

En olycka är en för mycket
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Den  som  utsätts för buller riskerar
att drabbas av såväl söm n besvär
som  h järt- och  kärlsjukdom ar och
tin n itus. Men  det slarvas m ed
bullerm ätn in garn a om bord. 

Bullern ivån  på fartyg borde vara relat ivt

väl dokum en terad, eftersom  det  än da

sedan  sju tt iotalets början  fun n its krav

om  bullerm ätn in gar på alla n ybyggen

och  in flaggn in gar. Men  så är in te fallet . 

– Rederiern a h ar skött  m ätn in garn a

gan ska dåligt  och  det  är lån gt ifrån  alla

som  skickar in  rapporter t ill oss.  Och  vi

h ar in te d irekt  drivit  n ågon  kam pan j för

at t  t rycka p å d em  h eller, säger Leif

Rem ah l på Sjöfartsverket . 

Han  h oppas att  de n ya arbetsm iljöföre-

skriftern a som  sjösätts vid  årsskiftet  ska

förbättra situation en . 

– Några garan tier för at t  det  faktiskt  blir

så kan  jag in te ge. Men  un der sen are år

h ar vi i alla fall blivit  bättre på att  kräva

m ätn in gar i n ybyggn ation er. 

Buller kan  ge allvarliga skador, som  tin -

n itus, h örseln edsättn in g, söm n problem

och  h järt- och  kärlsjukdom ar. Vid vilken

n ivå ett  ljud blir skadligt beror blan d

an n at på h ur h ögt det är, expon erin gstid

och  kon dition en  h os den  som  utsätts. Bir-

gitta Berglun d är professor i perception

och  psykofysik vid Stockh olm s un iversi-

tet och  verksam  vid Karolin ska In stitu tet.

Hon  deltog un der n itt iotalet i Världsh äl-

soorgan isation en s arbete m ed att  ta fram

riktlin jer för sam h ällsbuller. En ligt h en n e

ökar risken  för h järt- och  kärlsjukdom ar

om  vi dagligen  utsätts för en  ljudn ivå på

65 decibel m edan s söm n besvär uppstår

redan  vid 30 decibel. På arbetsplatser är

grän sn ivån  för h örselskador 85 decibel. 

– Grän svärdet  för h örselskador avser

arbetsplatser m ed en  expon erin gstid  på

åtta t im m ar om  dagen  un der 40 år. Hur

kroppen  påverkas om  den  u tsätts för

vibration er och  buller dygn et run t, som

kan  vara fallet  på fartyg, vet  vi m in dre

om , säger h on .

Linda Sundgren

Medan  h örselproblem en  i m askin  m in skar

är det  et t  växan de problem  blan d däcks-

folk, främ st blan d dem  som  arbetar på ro-

ro-däcken  vid  lastn in g och  lossn in g. Det

beror troligen  på att  det  in om  däcksavdel-

n in gen  in te är lika n aturligt  at t  bära h ör-

selskydd som  i m askin .

Att  välja h örselskydd kan  vara svårt  efter-

som  utbudet är stort . Därför är det  viktigt

att  vara klar över vid  vilka arbetsuppgifter

skydden  ska an vän das och  h ur bu llersitua-

t ion en  ser u t  på dessa p latser. På ett  ro-ro-

däck, exem pelvis, m åste m an  både kun n a

h öra och  kom m un icera m ed varan dra vil-

ket  ställer särskilda krav på skyddsutrust-

n in gen . 

Ett  av alla de h örselskydd som  fin n s på

m arkn aden  är EARfoon . Det är et t  form gju-

tet  h örselskydd som  provats i Sten a Lin e

m ed m ycket gott  resu ltat . Tre an dra bra

m ärken  är Bilson , Peltor och  Scan dcom ,

m en  det  fin n s m ån ga fler. Begär at t  få testa

skydden  in n an  n i bestäm m er er och  prova

gärn a flera olika. Glöm  in te at t  h örselskydd

är person liga och  skall t illh an dah ållas av

redaren , allt  en ligt  gällan de lagstiftn in g.

Göran Hansson

Den  27 oktober h ölls SAN:s årliga kon fe-

ren s på Arken  Kon feren scen ter i Göte-

borg. På sam m a sät t  som  m ån ga pan n or

ryn kades vid  de olika beskrivn in gar av

vad  ISPS-koden s in föran de h ar in n eburit  i

fram för allt  n ordam erikan ska h am n ar, så

skrat tades det  got t  vid  de m ycket  livfu lla

beskrivn in garn a av dagen s kosth åll som

föreläsarn a un der efterm iddagspasset  gav.

Hjärt ligt  t ack t ill a lla  fö reläsare so m

bidrog m ed  sin  t id , kun n an de och  stora

en gagem an g.

Jag vill försäkra sam tliga läsare av SAN

NYTT att vi in om  olika forum  kom m er att

fortsät ta arbeta för at t  sjöfarare skall

beh an dlas m ed värdigh et och  respekt. Det

fin n s in gen  u rsäkt  för n ågon  n at ion ell

adm in istration  att beh an dla sjöm än  som

an dra klassen s m edborgare. Sjöfarten  h ar

gått i bräsch en  för att tillgodose om världen s

krav på operativ h am n säkerh et via ISPS-

koden . Nu är det dags

för om världen  att ge

et t  erkän n an de för

detta tidvis betun gan -

de m erarbete som

dagligen  utförs av sjö-

farare världen  över för

att skapa en  tryggare

och  förh oppn in gsvis

fredligare värld.

Pieter Sprangers/Ordförande SAN

Sjöfart – på vems
villkor?

Rederier slarvar med
bullermätningar

Foto: Nordiska fototävlingen för sjöfolk, Per-Olov Sandm an

Rätt skydd räddar din hörsel

Nya EU-direktiv

Rådande gränsvärden har ifrågasatts

under senare år och  för en tid sedan

kom nya bullerdirektiv från EU. Enligt

dem måste arbetsgivare tillhandahålla

hörselskydd redan vid 80 decibel.

Direktivet träder i kraft i februari 2006. 
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In spektion en  publicerar in form ation
som  sjöfartsbran sch en  kan  h a in tresse
av. Nedan  fö ljer ett urval av den
sen aste rapporterin gen . Tex tern a kan
läsas i sin  h elh et på Sjöfartsverkets
h em sida w w w.sjofartsverket.se –
Sjöfartsin spektion en . 

Fastnade i kink och
drogs överbord 
Två allvarliga olyckor m ed fiskare som  dra-

gits över bord efter at t  de fastn at  i sin a red-

skap h ar n yligen  rapporterats. Det första

fallet  var en  en sam fiskare som  n yss överta-

git  båten . Efter at t  h an  rapporterats sakn ad

återfan n s båten  m en  in gen  om bord. 

När redskapen  lokaliserades fan n  m an

fiskaren  in sn odd i lin an . För at t  un derlätta

h an terin gen  h ade fiskaren  tagit  bort  et t

skydd som  skulle förh in dra at t  m an  fastn a-

de i redskapen .

Vid den  an dra olyckan  fan n s två m an  i

båten . Den  en e drogs m ed vid  sättan det av

redskap. Den  an dre försökte h jälpa h on om

upp, m en  m isslyckades. När båten  kom  i

posit ion  drev den  n ödställde in  un der

skrovet, u tom  räckh åll för kollegan . Närlig-

gan de båtar kallades t ill un dsättn in g och

då kom  olyckan  även  t ill Sjöräddn in gen s

vetskap. De skickade en  en h et som  slu tli-

gen  fick upp den  in trasslade m an n en  ur

vattn et . 

Följan de kan  n oteras:

•  Skydd ska aldrig tas bort . De fin n s där 

av en  an ledn in g.

• Kalla om gåen de på fu llskalig h jälp . Tid  

är iblan d för viktig för at t  slösas m ed.

MAIB SD 1/2005 C 22, DK 1/2005

ARPA:s exakthet
överskattad
En  tid ig m orgon  i vin tras kolliderade ett

passagerarfartyg och  en  tan ker strax öster

om  Falsterborev. Båda fartygen  h ade sett

varan dra i god t id  och  n am n en  var kän da

via AIS. Passagerarfartyget h ade tan kern  på

sin  styrbordssida och  var därm ed väjn in gs-

skyldigt . På passagerarfartyget kon staterade

styrm an n en  et t  CPA en ligt  ARPA:n  på

0,3m , vilket  h an  n öjde sig m ed. Han  läm -

n ade p latsen  vid  radarn  och  gick t ill kart-

bordet . Vakth avan de m atros varn ade flera

gån ger at t  tan kfartyget n ärm ade sig u tan

att  bärin gen  än drades. Han  fick dock in get

an n at svar än  att  det  ordn ar sig. För sen t

in såg styrm an n en  allvaret  och  gjorde ett

fruktlöst  försök t ill un dan m an över. 

På tan kfartyget vän tade m an  in  i det  sista

m ed åtgärder. Styrm an n en  där ville in te

sakta farten  eftersom  h an  var rädd att  det

skulle gå ett  m askin larm  då axelgen eratorn

var in kopplad. Dessu tom  h ade m an  ett  far-

tyg på styrbordssidan , en  bit  bort  m en

än då störan de n ära, en ligt  styrm an n en . Ett

an rop via VHF:en  gav in get svar. Farten

saktades och  m an  girade un dan  en  del.

Men  det  var för sen t och  fartygen  kollide-

rade. Styrm an n en  på tan kern  var på sit t

första styrm an sjobb och  h an s bristan de

erfaren h et an ses vara en  orsak t ill det  sen a

och  vaga ageran det. Det var också h äm -

m an de att  axelgen eratorn  var in kopplad.

Vad avser färjan  fin n er u tredn in gen  det

m ärkligt  at t  styrm an n en  ign orerade in for-

m ation en  från  m atrosen . En  BRM-kurs kan

reducera risken  för et t  sådan t ageran de.

Vad som  beteckn as som  allra viktigast  är

att  styrm an n en  trodde att  et t  CPA på 0.3m

sku lle räcka. Utredn in gen  visar at t  en

ARPA-radar in te beh över vara n oggran n are

än  0,7m  i m otsvaran d e situ at ion . At t

en bart  lita t ill elektron iska in strum en t är

riskfyllt . Det är n avigatören  som  ska avgö-

ra var och  h ur fartyget ska fram föras, in te

in strum en ten . 

Elekt ron iken  är h jälp m ed el som  ska

an vän das m ed goda m argin aler och  kom -

pletteras m ed m än sklig uppföljn in g.

Dnr 080202-05-15206 / 080201-05-15207

Dnr 080201-05-15982, 080201-05-16818/

16843/16844/16880, 080201-05-16986

Tidsfel kan orsaka
miss i AIS-information
Ett  fel i program varan  t ill vissa AIS:er gör

att  det  uppstår et t  t idsfel som  kan  leda t ill

at t  en  del sän dn in gar störs och  att  m otta-

garen  får en  lägre uppdaterin gsh astigh et.

Det kan  i sin  tu r leda t ill at t  vissa m edde-

lan d en  fö rsvin n er. Felet  to rd e en bart

kun n a uppstå vid  svaga sän dn in gar och

m eddelan den a försvin n er in te h ela t iden

från  ett  och  sam m a fartyg, m en  kan  från

avlägsn a fartyg alltså försvin n a t idvis. Felet

berör vissa AIS:er av fabrikat  SAAB R3 och

R4. I sam ban d m ed en  skottsekun d vid  års-

skiftet  kom m er felet  at t  au tom atiskt  för-

svin n a. In n eh avare av u trustn in gen  kan

kon takta återförsäljare eller servicestation

för n ärm are in form ation .

USCG Safety alert 5-05

Tryckluft i livbåt
I förra u tskicket av Sjöfartsin spektion en

in form erar beskrevs en  olycka m ed en

tryckluftsflaska som  exploderat  i en  livbåt .

Flaskorn a fin n s i blan d an n at täckta livbå-

tar på tan kfartyg. 

Men in gen  är at t  det  vid  bran d eller i gas-

m oln  ska fin n as an dn in gsluft  i livbåten  så

att  m an  kan  ta sig bort  från  p latsen . Flas-

korn a är iblan d stuvade så at t  det  är svårt

at t  visuellt  kon trollera dem . Det kan  därför

vara frestan de att  fylla dem  utan  att  syn a

flaskan , i syn n erh et om  de går at t  fylla via

en  m an ifolder. Sjöfartsin spektion en  upply-

ser därför om  följan de:

Tryckflaskor ska besiktigas var 5:e år. De

ska vara m ärkta m ed m axim alt  tryck. Om

flaskan  är un dan stuvad är det  läm pligt  at t

fästa m ärkn in g också på an n at ställe så at t

det  syn s tydligt  vid  påfylln in g u tan  att  flas-

kan  beh över p lockas fram . 

Observera at t  m axtrycket kan  variera. En

del flaskor h ar lägre grän s än  vad som

an n ars är van ligt .

Mars 200533
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ISPS-koden utreds
Diskrim in erin g, problem  att  få gå ilan d och

oavlön at m erarbete är n ågra kon sekven ser

av ISPS-koden  (In tern ation al Sh ip  an d Port

Facility Security Code) visar en  n y studie

från  In tern ation ella Tran sportarbetareför-

bu n d et . Norsk Sjöoffisersfo rbu n d  h ar

gen om fört  en  likn an d e u n d ersökn in g.

En ligt  den  an såg 85 procen t at t  ISPS-koden

in verkar n egativt  på livet  om bord, 30 pro-

cen t uppgav att  de vid  n ågot t illfälle h in -

drats från  att  gå ilan d och  m ån ga upplevde

att  m yn digh eter ser dem  som  terrorister

istället  för sam arbetspartn ers i kam pen

m ot terrorism en .

Fler sjuka men färre
olyckor
Färska siffror från  Sjöfartsverket  visar at t

arbetsolyckor som  ledder t ill från varo från

jobbet sjön k från  218 t ill 200 m ellan  2003

och  2004. Även  an talet  arbetsolyckor u tan

sjukfrån varo sjön k. Sam tidigt  gjordes sex

fler an m äln in gar om  arbetssjukdom  2004

jäm fört  m ed året  in n an .

Projekt Sjöfartskvinnor
Hälften  kvin n or på sam tliga sjöfartsu tbild-

n in gar. Det är m ålet  för projektet  Sjöfarts-

kvin n or som  sedan  i vin tras drivs vid  Sjö-

fartsh ögskolan  i Göteborg. Kvin n liga stu-

den ter får extra stöd m ed blan d an n at

in form ella träffar m ed kvin n or etablerade

in om  n ärin gen .

~  I  KORTH ET ~

Vid årets SAN-kon feren s i Göteborg pas-

sade vi på att  prata lite extra m ed n ågra

av åh örarn a och  bad dem  svara på följan -

de två frågor: 

1.Vilket  arbetsm iljöom råde om bord är

viktigast  at t  förbättra?

2.Vad tyckte du  om  kon feren sen ?

Anna Nordström, Handelsflottans

kultur- och fritidsråd 

– Friskvård är oerh ört  viktigt . Pigg perso-

n al h ar bättre kon troll på säkerh eten  vil-

ket  leder t ill m in dre arbetsskador och

färre olyckor. Det beh övs fler in satser för

att  förbättra kosth ållet  och  det  är viktigt

att  se över m otion sm öjligh etern a. 

– Kon feren sen  var jät tebra. Flera av

föreläsarn a var m ycket in spireran de och

det var en  bra m ix av äm n en . Men  jag

sakn ade pan eldebatten  som  uteblev för

att  talare drog över t iden . 

Björn Jonasson, Wallenius M arine AB

– Arbetet  m ed m askin er. Man  m åste bli

bättre på att  följa föreskriftern a om  h ur

m askin arbete ska u tföras och  då tän ker

jag fram för allt  på rostkn ackn in g. Att  stå

för län ge m ed en  vibreran de m askin  i

h an den  är farligt  och  ger skador lån gt

in n an  fin grarn a börjar vitn a. Egen tligen

borde det  fin n as et t  befäl n ärvaran de

som  kon trollerar at t  reglern a följs, m en

tyvärr fin n s det  in te t illräckligt  m ed folk

om bord för det . 

– Kon feren sen  var bra även  om  det var

lite upprepn in g från  förra SAN-kon feren -

sen . Felaktig kosth ålln in g är et t  problem

och  det  är viktigt  at t  vi i bran sch en  

träffas och  in form erar oss om  det.

Per-Olof Olofsson, Rederi AB

Transatlantic, 

– Buller och  vibration er. Det krävs om fat-

tan de åtgärder för at t  kom m a till rät ta

m ed det , m en  in om  de kostn adsram ar vi

h ar idag blir det  n og svårt . Sen  kan  m an

ju  bli bättre på att  an vän da h örselskydd.

Det krävs rejäl d iscip lin  för at t  kon se-

kven t  an vän da den  skyddsu t ru stn in g

som  fin n s. 

– Kon feren sen  var bra. Han  som  prata-

de om  m at och  h älsa på slu tet  var väldigt

duktig och  gjorde det  på et t  sådan t sätt

at t  m an  orkade h än ga m ed och  ta det  t ill

sig. 

Ingrid Dahl, Feelgood Hamn & Rederi 

– Arbetstekn ik. Alla n yan ställda borde få

en  bra in troduktion  för at t  lära sig rät t

arbetstekn ik från  början . Jag skulle vilja

att  vi på företagsh älsovården  fick träffa

dem  och  gå igen om  lite an atom i och

fysiologi, m en  också in form era dem  om

den  lagstiftn in g som  gäller på om rådet

och  vilket  an svar arbetsgivaren  respekti-

ve in dividen  själv h ar. 

– Väldigt  trevlig. Matn ytt ig, om  m an

säger så. In tressan t at t  h öra de olika verk-

sam h etsgren arn a som  bidrar t ill kosth åll-

n in gen  om bord. 

Linda Sundgren
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