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Sjöfartsinspektionen utreder olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt.
Syftet med utredningarna är att undvika ett återupprepande. Utredningarna
syftar inte till att fördela skuld eller ansvar.
Denna sjöolycksrapport är sammanställd i samarbete mellan
Söfartsstyrelsens Opklaringsenhet, Köpenhamn och Sjöfartsverkets
Utredningsenhet, Norrköping.
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Sammanfattning
Oljetankfartyget Stoc Regina låg i Gulfhavn, Danmark för att lossa
oljeförorenat vatten som hade lastats i Göteborg.
En surveyor ville att prover skulle tas ur tankarna. Fartygets 2:e styrman
befann sig på bryggan och bad via radio en matros att göra klart för
provtagning och att assistera surveyorn när denne kom ner på däck.
Matrosen gick fram till en tankrengöringslucka och började lossa på
luckans vingmuttrar. Så snart som muttrarna lossades började det pysa gas
ur luckan. Matrosen backade hostande mot en lejdare där han segnade ner
och blev sittande mot lejdarens räckverk.
En befälselev som befann sig i närheten sprang fram till matrosen.
Samtidigt som han försökte skaka liv i matrosen larmade han 2:e styrman
via radio. Eleven kände att han blev omtöcknad och lämnade platsen. Han
lyckades ta sig upp för en lejdare till poopdäck där han föll ihop och
svimmade.
2:e styrman sprang omedelbart ner till däcket och lyckades sedan ta sig
fram till luckan som det fortfarande strömmade gas ur. Han drog åt
vingmuttrarna som hade lossats med 3 – 4 gängor.
Matrosen flyttades från platsen och gavs syrgas i avvaktan på tillkallad
ambulans som förde matrosen och eleven till sjukhus.
Sammanfattning av orsaker, faktorer och rekommendationer
Utredningen visar att inget säkerhetsdatablad för den aktuella lasten fanns
tillgängligt ombord. Besättningen hade fått muntlig information om att
lasten bestod av ofarligt processvatten.
På Stoc Regina hade utvecklats en kutym att vid provtagning ta prover från
lasten via tankrengöringsluckorna i stället för genom det säkra slutna
systemet. Matrosen handlade av gammal vana när han öppnade
tankrengöringsluckan.
Den aktuella tanken var fylld till cirka 75 procent vilket bidrog till att
gasbildningen i tanken var större än i de tankar som hade högre
fyllnadsgrad.
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Utredningen visar på vikten av att alltid använda den utrustning och de
system som finns tillgängliga på sätt som de är avsedda för. Om befintliga
rutiner ska revideras eller nya införas så bör alltid en riskanalys göras.
Säkerhetsdatablad ska alltid finnas tillgängligt ombord innan lastning
påbörjas.
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Faktaredovisning
Fartyget
Namn:

STOC REGINA

IMO nr:

9310317

Reg.bet.:

SGOX

Hemort:

Stockholm

Redare:

Stoc Tankers AB

Operatör:

Crew Chart Ship Management AB

Brutto:

2 956

Löa:

87,82 meter

Bredd:

13,39 meter

Djupgående:

F: 6,30 meter
A: 6,65 meter

Klass:

Bureau Veritas

Byggnadsår:

2005

Byggnadsmaterial:

Stål

Maskinstyrka:

2 700

Besättning:

11

Stoc Regina byggdes år 2005, för den nuvarande ägaren, vid Ceksan varvet
i Tuzla Istanbul, Turkiet.
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Fartyget var ett så kallat akterbygge där besättningens utrymmen och
bryggan fanns i däckshuset längst akterut på väderdäck och maskinrummet
därunder.
Stoc Regina var ett dubbelskrovsfartyg vilket innebär att hon hade
dubbelbotten och dubbel bordläggning.
För om maskinrummet fanns 11 lasttankar. Längst förut låg centertank
nummer 1 och akter om denna fanns tankarna 2 – 6 styrbord respektive
babord. Under och på vardera sidan om lasttankarna fanns ballasttankar.

Figur tankplan
En kobrygga sträckte sig från byggets förkant fram till backen. På
tankdäckets styrbords- och babords sidor fanns gångbroar som också
sträckte sig från byggets förkant fram till backen. Från poopdäck ner till
gångbroarna ledde en lejdare med 9 steg.

Figur lejdaren
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Den för händelsen aktuella tanken (tank 6 babord) var den akterst belägna
lasttanken på babords sida. På tankdäck fanns en tankrengöringslucka till
tanken. Luckans diameter var cirka 38 cm och den var försedd med
gångjärn och tre vingmuttrar.

Figur tankrengöringsluckan
Akter om tankrengöringsluckan fanns ett ”vapour lock system” genom
vilket det fanns möjlighet att ta prover från lasten i ett så kallat slutet
system. Vid provtagning i det slutna systemet skulle först ett lock skruvas
loss varefter provtagningsutrustningen kunde skruvas fast. En kulventil
öppnades sedan och provtagningskärlet kunde då sänkas ner och sedan
hivas upp. Därefter stängdes kulventilen och provtagningsutrustningen
skruvades loss.
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Figur ”vapour lock system”
Från gångbron ner till platsen där tankrengöringsluckan och det slutna
provtagningssystemet var belägna fanns en 3-stegs lejdare.

Figur 3-stegs lejdare
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Besättningen
Besättningen bestod av befälhavare, 2 styrmän, teknisk chef, 1
fartygsingenjör, 1 däcksbefälselev, 3 matroser, 1 maskinmanskap och 1
kock.
Befälhavaren var 39 år och hade tjänstgjort på Stoc Regina sedan den 5
december 2006. Han hade dessförinnan bland annat tjänstgjort på
tankfartyg sedan år 1990.
2:e styrman var 25 år och hade tjänstgjort på Stoc Regina cirka 1 år. Han
gick på sin vakt kvällen före händelsen klockan 2200. Styrmännen gick ett
så kallat tvåvaktssystem och 2:e styrman gick vakt mellan 2200 – 0400 och
1000 – 1600.
Däcksbefälseleven hade tjänstgjort på Stoc Regina sedan den 8 december
2006. Han gick dagman och hade haft goda tillfällen till vila under
tjänstgöringsperioden.
Den matros som skadades hade tjänstgjort på Stoc Regina sedan den 20
oktober 2006. Han gick ett så kallat trevaktssystem och hade vakt mellan
klockan 0000 – 0400 och 1200 – 1600.
Vädret
Vid tillfället rådde mörker och vinden var västsydvästlig 6 – 7 m /sek.
Hamnstatskontroller
Stoc Regina har sedan hon byggdes varit utsatt för 5 hamnstatskontroller.
Vid inspektionerna konstaterades enstaka brister men inga så allvarliga att
de ledde till nyttjandeförbud.
Övrigt
För att få information om hur mycket last som har tagits in i en tank mäts
”ullagenivån”. Avståndet mellan tanktaket och vätskeytan mäts och med
hjälp av tabeller bestäms sedan hur mycket last som finns i tanken.
När händelsen inträffade låg Stoc Regina förtöjd med babords sida till kaj
och vinden kom in i stort sett från tvärs styrbord.
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På fartyget fanns bland annat tre mätare för mätning av svavelväte varav en
var av typ personlig mätare som kunde fästas vid bälte på kroppen. Det
fanns också ett antal filtermasker ombord.
Faktainsamling
•

Rapport om sjöolycka från fartyget.

•

Uttalande av och intervju med delar av besättningen.

•

Dokumentation från operatören.

•

Uppgifter från databasen Seasearcher.

•

Analys av lasten.

•

Information från Söfartsstyrelsens Opklaringsenhet, Köpenhamn

Lastinformation
Lasten bestod av 3 865 m3 oljeförorenat vatten varav 235 m3 fanns i tank
nummer 6 babord. Tanken hade fyllts till cirka 75 procent och lastens
temperatur var cirka 22o C.
Det oljeförorenade vattnet bestod av en blandning av dräneringsvatten från
oljecisterner, bensinstationer och verkstäder etc. Vattnet lagrades i land i
stora tankar före lastning till fartyg.
I samband med lastning ska befraktaren till befälhavaren överlämna ett
säkerhetsdatablad (MSDS, Material Safety Data Sheet) som beskriver
lasten och dess egenskaper. Befälhavaren bör också kontrollera att
säkerhetsdatablad finns innan lasten tas ombord. För den aktuella resan
hade befraktaren sänt ett så kallat ”voyage nomination” till fartyget,
redaren och operatören. Av detta framgick att fartyget skulle förses med ett
säkerhetsdatablad såvida ett sådant inte redan fanns ombord.
När Stoc Regina lastade i Göteborg fick befälen muntlig information om
att lasten bestod av ofarligt processvatten. Fartyget hade tidigare vid ett
tillfälle fört liknande last men från en annan lastningshamn.

Sid 8

Rapport Oljetankfartyget Stoc Regina -SGOX- personskada den 27 december 2006

Efter den aktuella händelsen har säkerhetsdatablad levererats till rederiet
och fartyget.
Av säkerhetsdatabladet framgick bland annat att lasten bestod av
oljeförorenat vatten som innehöll restprodukter från oljor (<1-%) och
svavelväte (<0,1-%).
Provtagning
På Stoc Regina fanns möjlighet att ta prover från lasten i så kallade ”slutna
system”. Ombord upplevdes det som besvärligt och tidsödande att ta
prover i de slutna systemen. Det hade därför utvecklats en kutym att man
öppnade tankrengöringsluckorna och genom dessa tog prover direkt från
lasten.
Det var också mer eller mindre ett krav från surveyorn att prover skulle tas
via tankrengöringsluckorna eftersom det tog för lång tid att ta dem via de
slutna systemen.
Analys av den aktuella lasten
Samma dag som händelsen inträffade togs prover från fartygets lasttankar
nummer 4 styrbord och nummer 6 babord. Proverna analyserades med
avseende på sulfat- och svavelväteinnehåll under tiden 4 – 15 januari i
Danmark.
Enligt analysresultatet uppgick svavelvätenivån i gasfasen på de två
analyserade proverna till 57 000 ppm i tank 4 styrbord och till 76 000 ppm
i tank 6 babord. Vid en koncentration på 1 000 ppm inträffar
andningsstillestånd och hjärtverksamheten upphör. De uppmätta
koncentrationerna indikerar tydligt att det vid öppningen av tank 6 babord
frigjordes svavelväte i direkt livsfarliga koncentrationer.
Lasten innehöll också sulfat. I tank 6 babord var innehållet 45 mg/l och i
tank 4 styrbord 39 mg/l.
Innehållet av restprodukter från olja var mindre än 1 % i båda proverna.
I analysrapporten uttalas vidare att lasten förvarades i tankar utan tillförsel
av luft. När tank 6 babord öppnades fanns ett övertryck som hade bildats
till följd av gasutveckling i det oljeförorenade vattnet. Detta förhållande
tyder på att sulfat tillsammans med svavelhaltiga komponenter i oljan
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under transporten har medfört att en förhöjd svavelvätekoncentration har
bildats. De analyserade proverna togs efter att tankarna hade öppnats och
analyser av proverna gjordes flera dagar efter uttaget. Det har därför inte
med säkerhet kunnat fastställas om svavelvätekoncentrationen var under
0,1 % vid lastningen.
Svavelväte
Svavelväte (H2S) är en färglös gas med obehaglig rutten ägglukt. Vid
inandning är gasen mycket giftig och luktsinnet blir snabbt bedövat. Vid
högre koncentrationer förlamas andningscentrum och kan förorsaka död
inom loppet av få sekunder.
Första hjälpen vid inandning är frisk luft, värme och vila, helst i
halvsittande ställning. Syrgas kan användas som andningshjälp och utsatta
personer ska omedelbart till sjukhus även om besvären försvinner.

Händelseförlopp
Den 25 december 2006 klockan 1740 påbörjade Stoc Regina lastning av
avfallsvatten i Göteborg. Lastningen avslutades klockan 0655 den 26
december då 3 865 m3 last hade tagits in.
Fartyget anlände till Stigsnaes oljeterminal, Gulfhavn i Danmark den 26
december och var väl förtöjd klockan 2355.
När fartyget var förtöjt gick 2:e styrman till bryggan för att utföra
pappersarbete.
Klockan 0020 den 27 december kopplades en lossningsslang mellan
fartyget och land.
På bryggan informerades 2:e styrman av en surveyor om att han ville att
prover skulle tas i tankarna. Att prover togs var rutinmässigt och då 2:e
styrman var informerad om att lasten bestod av så kallat ofarligt
processvatten såg han inga problem med provtagningen. Han bad via radio
en matros att assistera surveyorn när denne kom ner på däck.
Fartygets befälselev befann sig för om bygget på babordssidan där han var
sysselsatt med att ta hand om en kastlina efter förtöjningen. Matrosen
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befann sig i närheten av eleven som hörde att 2:e styrman bad denne att
göra klart för provtagning.
Matrosen begav sig mot tankrengöringsluckan till babords tank nummer 6
och började lossa på luckans vingmuttrar. Eleven hörde att det omgående
började ”pysa” ur luckan när vingmuttrarna lossades. Matrosen började
hosta och backade mot den lejdare som ledde ner till luckan. Han segnade
sedan ihop och blev sittande på ett lejdarsteg lutad mot lejdarens räckverk.
Eleven sprang fram till matrosen och samtidigt som han försökte skaka liv
i honom lyckades han få tag i matrosens radio och ropade till 2:e styrman
att matrosen hade svimmat. Eleven försökte också ropa till en person på
kajen för att larma om det inträffade men lyckades inte få kontakt med
personen. I den stressade situationen tappade han vid något tillfälle den
radio som han hade lyckats få tag på.
Eleven försökte dra matrosen från platsen men lyckades inte. Eleven kände
att han blev alltmer omtöcknad och fumlig och kände sig svag. Han
retirerade då till poopdäck vid byggets förkant där han svimmade och föll
ihop. Eleven minns att när han senare vaknade upp befann han sig i
fartygets dagrum.
På bryggan hade 2:e styrman på radion hört elevens rop och tittade då ut
genom ett fönster. Han kunde se att eleven höll tag i matrosen som skakade
på ett sådant sätt att 2:e styrman först trodde att han hade drabbats av ett
epileptiskt anfall. Matrosen satt på den lejdare som ledde från babords
gångbro till tankdäck där luckan var belägen.
2:e styrman insåg omedelbart att något var galet och sprang genom
inredningen ner till poopdäck. Där fann han eleven liggande på
babordssidan för om bygget med benen mot den lejdare som ledde ner till
babords gångbro.
På poopdäck babord om bygget fanns surveyorn och loading master som
varnade 2:e styrman med orden ”akta dig för det är gas”. 2:e styrman
sprang över till ett omklädningsrum på styrbordssidan för att där hämta en
filtermask. Han hittade ingen mask med monterat filter och återvände då
till babordssidan. Där tog han ett djupt andetag och medan han sedan höll
andan lyckades han nå fram till tankrengöringsluckan som det fortfarande
strömmade gas ur. 2:e styrman drog åt vingmuttrarna som hade lossats med
3 – 4 gängor. Så vitt han minns drog han först den mutter som fanns längst
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från luckans gångjärn. 2:e styrman begav sig sedan till dagrummet och på
väg dit aktiverade han brandlarmet. I dagrummet fanns då eleven. 2:e
styrman återvände till tankdäck där matrosen fanns och dit en annan
matros också hade kommit. Tillsammans flyttade de den skadade matrosen
från platsen.
2:e styrman hämtade sedan från sjukhytten oxygenapparaten som sattes
ihop av befälhavaren som hade kommit till platsen. Den skadade matrosen
hade burits upp till poopdäck för om bygget där han fick syrgas för att
sedan flyttas till sjukhytten där han lades i framstupa sidoläge. En matros
sändes runt för att kontrollera att samtliga luckor till tankarna var stängda.
Ambulans hade tillkallats av ”slangvakten”. Ambulanspersonal tog sedan
över behandlingen av de två skadade personerna. För att vara behjälplig
och som kontaktperson följde 2:e styrman med en av ambulanserna till
sjukhuset. Han kunde återvända till Stoc Regina efter cirka 4 timmar.

Analys
Vid lastningen i Göteborg fick befälen muntlig information om att lasten
bestod av ofarligt processvatten. Inget säkerhetsdatablad erhölls från
befraktaren. Från Stoc Regina nöjde man sig med den muntliga
informationen och kontrollerade inte att säkerhetsdatablad fanns
tillgängligt innan lasten togs ombord. Enligt det så kallade ”voyage
nomination” som befraktaren hade sänt till fartyget skulle ett
säkerhetsdatablad ha levererats såvida ett sådant inte redan fanns ombord.
Oavsett den muntliga information som befälen fick så borde de ha begärt
ett säkerhetsdatablad innan lasten togs ombord. Befraktaren borde också
självmant ha försett fartyget med säkerhetsdatablad. Stoc Regina hade vid
ett tidigare tillfälle fört liknande last utan problem. Även vid detta tillfälle
skulle säkerhetsdatablad ha levererats. Förhållandet har sannolikt
medverkat till att både befälen och agenten har betraktat lasten som ofarlig.
De har inte lagt tillräckligt stor vikt vid att betydelsefull information fanns
tillgänglig på säkerhetsdatabladet.
Den aktuella tanken var fylld till cirka 75 procent och lastens temperatur
var vid lastningen cirka 22o C. Av analysresultatet framgår att lasten
innehöll sulfat som tillsammans med svavelhaltiga komponenter i oljan har
medfört att en förhöjd svavelvätekoncentration har bildats under resan.
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Gasbildningen i tanken har varit större än i de tankar som hade högre
fyllnadsgrad.
Matrosen hade av 2:e styrman fått besked om att assistera surveyorn inför
provtagningen i tanken. Matrosen har inget minne av själva händelsen. Han
har uppgett att det var vanligt att prover togs från tankrengöringsluckan.
När matrosen fick besked om att göra klart för provtagning har han
sannolikt rutinmässigt börjat öppna tankrengöringsluckan eftersom han var
van vid att prov togs via den. Så vitt han minns så hade han fått
informationen att lasten bestod av någon form av ofarligt slaggvatten.
Stoc Regina var förtöjd klockan 2355 och en lossningsslang var klockan
0020 kopplad mellan fartyget och land. Vid provtagning skulle det så
kallade ”slutna systemet” ha använts då det möjliggjorde att prov togs på
sådant sätt att ingen risk fanns för att eventuellt förekommande farlig gas
kunde skada de som tog proverna. Kutymen att ta prover genom
tankrengöringsluckorna hade utvecklats då det upplevdes som besvärligt
och tidsödande att ta prover via de slutna systemen. Sannolikt har
besättningen, tidigare och vid den aktuella händelsen, efter förtöjningar
velat komma igång med lossning så fort som möjligt vilket bidrog till att
provtagning via tankrengöringsluckorna blev kutym. Surveyors mer eller
mindre krav på att prover skulle tas via tankrengöringsluckorna har också
medverkat till kutymen. Oavsett dessa förhållanden så visar
tillvägagångssättet på faran av att frångå att använda befintliga säkra
system som fanns tillgängliga.
Vid tillfället låg Stoc Regina förtöjd med babords sida till kaj. Vinden, som
var 6 – 7 m/sek, kom in i stort sett från tvärs styrbord. Platsen för
händelsen var belägen mellan kobryggan och babordssidans gångbro.
Bygget och kobryggan har medfört att viss vindturbulens har uppstått på
platsen. Detta förhållande kan ha inneburit att den utströmmande gasen till
stor del har skingrats för vinden. Det har då bidragit till att matrosen inte
har andats in gasen i den höga koncentration som den strömmade ut med.
Koncentrationen i den utströmmande gasen var så hög att matrosen
sannolikt hade avlidit inom loppet av få sekunder under lite ogynnsammare
förhållanden.
När 2:e styrman kom ner till poopdäck blev han varnad för att det fanns
gas i området. Han hittade ingen filtermask med monterat filter i
omklädningsrummet på styrbordssidan och återvände då till babordssidan.
Där tog han ett djupt andetag och höll sedan andan och lyckades dra åt
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vingmuttrarna på tankrengöringsluckan som det fortfarande strömmade gas
ur. Genom det rådiga agerandet räddade han sannolikt livet på matrosen
som fortfarande fanns i närheten av den giftiga utströmmande gasen.
Det finns inget som tyder på att trötthet har bidragit till att händelsen
inträffade.

Orsaker och faktorer
•

Inget säkerhetsdatablad fanns ombord tillgängligt för den aktuella
lasten.

•

Besättningen hade fått informationen att lasten bestod av ofarligt
processvatten.

•

På Stoc Regina hade utvecklats en kutym att ta prover från lasten
via tankrengöringsluckorna i stället för genom det slutna systemet.

•

Surveyors ställde mer eller mindre krav på att prover skulle tas via
tankrengöringsluckorna.

•

Besättningens önskan att de efter förtöjningen ville komma igång
med lossningen snarast möjligt.

•

Matrosen handlade ”av gammal vana” när han började öppna
tankrengöringsluckan.

•

Den aktuella tanken var fylld till cirka 75 procent.

Rekommendationer
Vid händelsen skulle prov från lasten tas via en lucka som var avsedd för
lastrengöring. På fartyget fanns det slutna system som var avsedda att ta
prover från. Det är viktigt att alltid använda den utrustning och de system
som finns tillgängliga på sätt som de är avsedda för. I de fall befintliga
rutiner revideras eller nya införs bör alltid en riskanalys göras.
Rederiet för Stoc Regina ska införa rutiner som säkerställer att
säkerhetsdatablad finns tillgängligt ombord innan lastning påbörjas.
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Vid den aktuella händelsen var koncentrationen av gas så hög att
filtermasker sannolikt hade haft en begränsad användningstid. Om det vid
tillträde till utrymmen finns misstanke om höga koncentrationer av gas ska
alltid andningsapparater användas.

Personskador
Två besättningsmän fick föras till sjukhus för vård.
Däcksbefälseleven fick lämna sjukhuset på förmiddagen samma dag som
händelsen inträffade. Han har återinträtt i tjänst och så vitt är känt kommer
han inte att få några bestående men.
Matrosen överfördes från Slagelse sjukhus till Rigshospitalet i Köpenhamn
och senare till Halmstads Lasarett. Av läkare har han fått beskedet att han
inte kommer att få några bestående men på grund av de skador som han
fick vid tillfället.

Övrigt
Besättningens agerande och omhändertagande av de två skadade efter
händelsen var föredömligt.
För att undvika ett återupprepande av händelsen har rederiet för Stoc
Regina vidtagit följande åtgärder:
•

Däckspersonalen har utrustats med syremätare och mätare för
svavelväte.

•

Däckspersonalen har också utrustats med filtermasker.

•

Besättningen har uppmanats att vara extra uppmärksamma på
eventuell förekomst av svavelväte eller andra gaser som kan
förekomma i laster.

•

Säkerhetsdatablad ska ovillkorligen begäras innan lastning
påbörjas.

•

Prover ska alltid tas via det så kallade slutna systemet.
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Genom de vidtagna åtgärderna har de utfärdade rekommendationerna
omhändertagits.
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