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Handelssjöfartens komplexitet
- två haverirapporter
Nils Sjökvist

Över 80% av världshandelns transporter är sjöburna. Det är det mest kostnadseffektiva
sättet att flytta varor och råvaror runt om i världen. I Sverige, som är ett extremt
exportberoende, land hanterar sjöfarten närmare 90 % av export och import. Nya
fartygstyper som är specialiserade på olika typer av laster tillkommer hela tiden och ställer
besättningarna ombord inför komplicerade frågeställningar, en del helt nya. Och även om
olycksfrekvensen gått ner genom åren så sker fortfarande allvarliga olyckor och tillbud.

Nyligen har haverirapporter från två sådana allvarliga olyckor blivit offentliga och är
intressanta av olika skäl. Det gäller dels en explosion på en kemikalietanker i Korea och dels
den car-carrier som kantrade på utgående från en hamn på USA:s östkust.
Tankexplosionen har utretts av engelska MAIB (Marine Accident Investigation Branch) som
är en statlig brittisk organisation som utreder olyckor i brittiska vatten med syftet att
undvika återkommande olyckor. Organisationens haveriutredningar är alltid mycket
noggrant och skickligt genomförda och MAIB används därför ofta av andra flagg- och
hamnstater, så även här. Man skulle önskat att de hade blivit inkallade efter
Estoniakatastrofen en gång i tiden.
Den andra haverirapporten rör det Marshall Island flaggade bilfartyget Golden Ray som den
8 september 2019 på utgående från Port of Brunswick i USA och lastad med 4400 bilar
kantrade och blev liggande på babords sida utanför farleden (se tidigare artikel på
Länspumpens hemsida). Rapporten är gjord av National Transportation Safety Board och är
en beskrivning av vad som hände innan olyckan men vad själva roten till olyckan var framgår
inte och rapporten har därför kritiserats av många.

Tankexplosionen i Ulsan 2019
Stolt – Nielsen är ett ursprungligen norskt kemikalietransport rederi, numera registrerat på
Bermudas, som är börsnoterat i Oslo. Bolaget opererar ett hundratal fartyg och är ett av
världens största inom sitt gebit. ”Parceltanker” är ett koncept som utvecklats av Stolt –
Nielsen och är ett tankfartyg med ett stort antal mindre tankar där varje tank har ett helt
separat rörsystem för att undvika lastblandning. Fartygen används till att transportera
industrikemikalier runt hela jorden och de har oftast många olika kemikalier ombord
samtidigt.
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Styren monomer är namnet på ett grundmaterial som används i plastindustrin och det
beräknas att det i världen tillverkas 30 mton/år där merparten transporteras på fartyg. Det
är ett organiskt kolväte med många kemiska beteckningar som vi lämnar därhän, färglöst
men med en söt doft. Det ska transporteras vid en temperatur av max 30 C. Polymerisation
är en kemisk process där styren monomer omvandlas till en polymer, till exempel polystyren.
Den processen kan starta genom värmetillförsel och, om oturen är framme, accelerera i vad
som kallas ”runaway polymerisation” vilket är en exotermisk reaktion. Temperaturen stiger
då hastigt och så även volymen vilken helt okontrollerat kan spränga tankar och orsaka
bränder. För att undvika att det sker under sjötransport tillsätter man en liten mängd
inhibitor i tanken innan man lastar och anser sig på så sätt kontrollera att processen inte
startar under resan.

Stolt Groenland är en sådan parceltanker, byggd 2009 i Ukraina, med en dödvikt på 43 378
ton och förande Cayman Island flagg. Hela lasttanklådan består av 13 tankgrupper
(port/center/starboard), alltså totalt 39 lasttankar. Hon hade lastat i Houston och hade 20
olika kemikalier i 37 av tankarna. Styren monomer, totalt 5245 ton, fanns i tank 6P, 6C och
9SB. I några andra tankar hade man kemikalier som behövde värmas via fartygets
värmeslingor och därför hade man en icke värmd lasttank placerad mellan värmd last och
tankarna med styren monomer.
Efter att ha lossat en del last i Japan kom hon till Ulsan i Korea för att läktra en del last till en
annan kemikalietanker. Den 28 september låg hon förtöjd vid en vanlig kaj (ej tankterminal)
och tidigt på morgonen den 29 september förtöjde Bow Dalian, tillhörigt det norska rederiet
Odfjell och Singapore flaggad, på utsidan och man började fylla mottagande tankar på det
senare med kvävgas vilket är ett standardförfarande innan lastning.
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Klockan 10.43 samma dag noterade man ombord på Stolt Groenland att säkerhetsventilerna
(tryck/vakum) på tank 9SB började avge stora mängder gas och två minuter senare larmade
hög nivålarmet (95% tanknivå) på samma tank. Ett par minuter senare larmade hög – hög
nivålarmet (98% tanknivå) och larmsirenen ljöd över tankdäcket. Inne i kontrollrummet
kunde överstyrman se att tanktrycket steg hastigt. Klockan 10.50 skedde en mindre
explosion på däcket åtföljd av en stor explosion då styren monomer från alla tre lasttankar
antändes och ett eldklot steg till skyn. Fartygen låg under en större vägbro och turligt nog
touchade elden sidan av vägbanan.

Fartygets befälhavare beordrade ganska snabbt att fartyget skulle överges och besättningen
lämnade fartyget i frifalls livbåten. Även besättningen på Bow Dalian lämnade sitt fartyg och
plockades upp av ett koreanskt kustbevakningsfartyg. Branden började bekämpas av den
lokala brandkåren och först vid 16 – tiden hade man branden under kontroll och släckt. Två
besättningsmän hade fått skador vilket även 16 brandmän hade fått.
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Hur kunde det gå så här? Kemikalietanker är världen över omgärdad av normer och
industribestämmelser och Stolt – Nielsen är ett världsledande bolag med stränga interna
säkerhetsrutiner och managementsystem? Svaret är som ofta den mänskliga faktorn plus
slappa industrirutiner som har fungerat tidigare och därför borde göra det även nu.
Haveriutredningen är på 48 sidor och slutsatserna glasklara. Jag ska därför bara kortfattat
peka på några av de faktorer som ledde till explosionen.
-

Befälet, främst kaptenen och överstyrman, hade lång erfarenhet i rederiet och från
den här typen av fartyg och trodde att styren monomer var en ganska ofarlig last,
baserat på tidigare resor då det brukat gå bra.

-

Trots att det enligt fartygets rutiner dagligen skulle mätas temperaturer i samtliga
lasttankar och dokumentera dem i en logg gjordes det inte. Överstyrman
koncentrerade sig under resan från USA på några tankar där lasttemperaturen skulle
hållas på 50 grader och lämnade de andra åt sitt öde. Alla lasttankar hade
temperaturgivare och larm som kunde ställas in om en viss temperatur överskreds.
Inget av detta användes. Eftersom kontrollrummet förstördes vid branden fanns
ingen resedokumentation men fartygets VDR (voyage data recorder) hade registrerat
tanktemperaturer under resan och därifrån kunde man följa utvecklingen.

-

Ingen, varken ombord eller iland, hade en tanke på att värmen från de uppvärmda
tankarna kunde fortplantas via en intilliggande lastad tank och sedan föras vidare till
styrentankarna. Speciellt gällde det då de intilliggande tankarna innehöll last som
hade en låg specifik värme konstant och därför lätt värmdes upp.
Styrentemperaturen var vid lastning i USA 20 grader C och skulle vara max 30 grader
C under resan. I verkligheten steg den kontinuerligt under hela resan från USA för att
dagen innan explosionen vara 65 grader C vilket är den temperatur då ”runaway
polymerisation” brukar starta. Fartyget var redan då en tidsinställd bomb som kunde
brisera vilken minut som helst.

-

Inhibitorn, som skulle förhindra polymerisation av lasten, hälldes ner i tankarna innan
styrenen lastades och man antog att det skulle blanda sig när fartyget rullade. Ingen
kontroll gjordes på hur den blandades och sättet man inhiberade lasten gjordes som
man alltid gjort. Dessutom avtar inhibitorns verkan med tiden och speciellt vid höjda
temperaturer. Man hade ingen eller dålig kontroll över detta och dessa
terminalrutiner har efter olyckan ändrats.

-

Men det allvarligaste misstaget hade rederiet gjort. Enbart några veckor tidigare
hade ett annat av Stolt – Nielsens fartyg, Stolt Focus, lastat samma styren monomer
från samma leverantör i USA och som gjort samma resa till Östern fått början på en
polymerisering av lasten något som man upptäckt i tid och lyckats häva genom att
blanda in sjövatten i lasten. Lasten blev därefter opumpbar men man lyckades lösa
upp den med bensin innan den pumpades iland för destruktion. Detta olyckstillbud
hade Stolt – Nielsen inte rapporterat och varnat sina egna fartyg om än mindre
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rapporterat till berörda myndigheter. För denna underlåtenhet fick rederiet stark
kritik av MAIB.
-

Följden av olyckan har blivit en ström av varningar, instruktioner och nya rutiner
inom hela kemiindustrin och kemikalierederierna. Inte minst Stolt - Nielsens har
uppgraderat sitt SMS system (Safety Management System).

-

De som kommer bäst ut från denna olycka är den koreanska brandkåren. Trots att
olyckan inte hände på någon tankterminal utan vid en vanlig kajplats var brandkåren
snabbt på plats och bekämpade förtjänstfullt ner branden på 4 – 5 timmar. 16
brandmän fick skador under släckningen.

Kapsejsat bilfartyg i USA
Den andra haverirapporten rör det Marshall Island flaggade bilfartyget Golden Ray som den
8 september 2019 på utgående från Port of Brunswick i USA och lastad med 4400 bilar
kantrade och blev liggande på babords sida utanför farleden (se tidigare artikel på
Länspumpens hemsida).

Rapporten är gjord av National Transportation Safety Board och är en beskrivning av vad
som hände innan olyckan men vad själva roten till olyckan var framgår inte och rapporten
har därför kritiserats av många.
Fartyget hade lossat men även lastat bilar i Brunswick och hade en ökad lastvikt vid avgång
på 373 ton. Den nya lastplanen, som gjordes iland, hade inte anlänt till fartyget innan
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avgång. Utfarten från hamnen, som skedde med lots ombord, går i en längre, muddrad kanal
och fartygets fart ökade successivt och var till slut cirka 12 knop. Utfarten avslutas med en
skarp styrbords gir på 68 grader varefter fartyget skulle fortsätta rakt ut mot öppet vatten.
Det var i den svängen som fartyget successivt fick en kraftig slagsida på 60 grader som inte
gick att häva. Lotsporten på babords sida var öppen, lotsen ombord skulle strax lämna, och
genom den vattenfylldes fartyget och sjönk med babords sida mot botten. Fartygets
besättning räddades omgående förutom 4 man i maskinrummet som det tog längre tid att få
ut och man tvingades att ta upp ett hål i skrovet för att få ut dem.
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Fartyget, israeliskt ägt, var nytt, byggt 2017 på Hyundai Mipo varvet i Korea, och
lastkapaciteten var 7700 bilar. Fartyget var på charter till Hyundai Glovis och lastat med KIA
bilar. Fartyget opererades av ett koreanskt managementbolag, G – Marine Service Co Ltd,
som totalt opererade 51 car – carriers. Befälet ombord var koreanskt där både befälhavaren
och överstyrmannen hade lång sjötid och även erfarenhet av den här fartygstypen. Den
förste hade kommit ombord för 10 dagar sedan medan den andre varit ombord i 6 månader.
Fartyget hade innan Brunswick varit i Jacksonville där djupgåendet var begränsat och hade
av den anledningen pumpat ut 1500 ton ballast för att nå 31 fots djupgående. Den ballasten
hade inte tagits ombord innan fartyget anlände till Brunswick.
Fartyget var väl utrustat modern automatik från det israeliska bolaget Totem Plus
inkluderande ett integrerat övervaknings- och larmsystem på brygga och i maskin och
fartygets dator för stabilitetsberäkningar var on-line anslutet till nivåmätningssystemet för
tankarna. Innan fartyget avgick från Brunswick hade överstyrmannen, enligt egen uppgift,
gjort stabilitetsberäkningar som visade en acceptabel metacenterhöjd. Av okänt skäl hade
han fört in tanknivåerna manuellt i datorn efter handpejling av tankarna, gjord av en
besättningsman. Lastdatorn blev förstörd vid haveriet och informationen gick inte att
återskapa.
Men från övervakningssystemet kunde man senare återskapa fartygets kondition och
stabilitet vid avgång från hamnen vilket visade att fartygets metacenterhöjd i verkligheten
var 1,76 meter jämfört med minimumvärdet 2,54 meter. Positiv rätande hävarm fanns till 20
graders slagsida sedan blev hävarmen negativ. Man noterade också att av fartygets 17
vattentäta dörrar stod flera öppna vid avgången, inte bara lotsdörren.
Att det var dålig stabilitet som gjorde att fartyget kantrade behöver man knappast vara
någon Einstein för att lista ut. Frågan är varför styrmannen, antagligen, förde in felaktiga
uppgifter i datorn för hand när datorn var on-line ansluten till tankarnas nivåsystem? Här har
en del experter spekulerat om det kan ha att göra med de ballastreningssystem som fartyg
numera har. Att ta ombord ny ballast i en flodmynningshamn med sediment och växtlighet i
vattnet kan orsaka problem med reningsanläggningen. Ville han vänta med att ta ombord
ballast tills fartyget var ute på öppet vatten istället? Det vet man inte för den frågan ställdes
aldrig vid förhören av styrmannen. Undersökningen visade att fartygets stabilitet varit dålig
också vid de två tidigare hamnanlöpen i USA. Att det gått bra då berodde troligen på att man
inte gjort någon skarp gir med hög fart som i Brunswick.
Fartygets totalförlust beräknas till 62,5 MUSD och förlusten av lasten till 142 MUSD. Men
detta är nog ingenting mot vad vrakröjningen plus oljesaneringen kommer att kosta i
slutändan. Fartyget har sågats i sex bitar med hjälp av en special kran och den sista delen har
nyligen transporterats bort. Covid – 19 och orkansäsongen har fördröjt arbetet som pågått i
18 månader.
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