
 
DN DEBATT: "Besättningens misstag förtigs". Avhoppad
expert 
 
Den internationella haverikommissionen har från början haft en ursäktande attityd till "Estonias" besättning.
Ledamöter och experter har till slut blivit rädda för fakta och böjt sig för den estniske ordföranden. En rad

kunskapsfel och brister i besättningens agerande har uteslutits ur
 rapporten eller fått en fördelaktig presentation. Därför kan inga
 lärdomar dras av den slutrapport som offentliggörs i dag. Det skriver
 Bengt Schager, sjöfartspsykolog och tidigare expert i
 "Estonia"-kommissionen.

Estonia avgick från Tallinn med styrbords slagsida orsakad av ojämn
 lastfördelning. Tidigare samma dag inspekterades fartyget. Svenska
 sjöfartsinspektörer utbildade estniska kolleger i förfarandet vid en
 hamnstatskontroll. En sådan innebär att föreskriven dokumentation,
 besättningens kompetens, fartygets säkerhetssystem och organisationen
 ombord kontrolleras med hänsyn till internationella konventioner.

När en av de svenska inspektörerna vittnade framkom att inspektionen
 "körde ihop sig från början". Fartygets säkerhetsmanual var ofullständig,
 fyra andra nödvändiga dokument kunde inte hittas. Inspektören uppfattade
 även att överstyrman inte var kunnig i stabilitetsberäkningar vid
 lastning.

Överstyrman, som följde inspektörerna, visste inte vad bryggans
 signallampor för de vattentäta dörrarna betydde. Han gissade att dörrarna
 var stängda eftersom lamporna lyste gröna. Styrmannen hade tjänstgjort på
 "Estonia" från början. Han trodde således att hyttavdelningen på däck 1
 var stängd i vattentäta sektioner. Fartyget låg då vid kaj med hundratals
 passagerare ombord som givetvis kunde röra sig fritt.

Fortsatt inspektion visade att 3-4 branddörrar var ur funktion och att
 brandskyddet i fartygets kök var "totalsaboterat". Bildäck inspekterades
 och man fann att defekt lastsurrning användes, att bogvisirets tätning
 hade skador samt att 2-3 däcksluckor stod öppna och fastrostade. De
 stängdes med hjälp av spett och slägga och inspektören bedömde att de
 inte hade varit stängda på 1-2 år. Däcksluckor måste vara stängda till
 sjöss för att fartygets flytförmåga ska bibehållas i händelse av
 vatteninträngning. Efter en diskussion med styrmän på "Estonia"
 konstaterade inspektören "att de visade en allvarlig brist på kunskap och
 respekt" för sådana frågor.

Under olycksnatten



fick bryggan rapporter om metalliska ljud från området kring bogen. Man
 skickade därför ner matros Silver Linde med order att tillsammans med
 båtsman kontrollera visir och ramp och att de var ordentligt stängda.
 Båtsman hade hand om nyckeln till bogportarnas manövrering. Vid detta
 tillfälle var befälhavaren närvarande. Ordern bevisar att befälet hade en
 klar idé om orsaken till ljuden. Ordern, som Linde ansåg ovanlig, gavs
 dock i normal ton och "Estonia" fortsatte med bibehållen fart. Linde
 utförde inte ordern skyndsamt. På väg till bildäck gjorde han utflykter
 till baren och hann aldrig ner innan "Estonia" kantrade.

Tre besättningsmän såg i maskinrummets TV-monitor att det kom in vatten
 på bildäck. En annan monitor fanns på fartygets brygga. Inget tyder på
 att styrmännen tittade i sin monitor trots att de misstänkte fel på visir
 eller ramp. När kantringen kom girade de därför med öppet förskepp mot
 vågorna. Brygga och maskin samtalade senare två gånger i telefon men 3:e
 maskinisten berättade aldrig att vatten forsade in på bildäck.

Bryggan sände ut alarm för sent, när slagsidan redan var betydande och
 när många passagerare redan börjat fly. Deras första alarm skulle
 egentligen användas vid brandbekämpning. För att passagerare inte skulle
 förstå innebörden och bli rädda var larmet kodat. Livbåtsalarm sändes
 några minuter senare men så sent att det saknade praktisk betydelse. Alla
 var då redan på flykt. Mayday-anropet sändes försent. Det var
 ofullständigt och inte enligt de regler som fartygsbefäl är tränade i att
 använda. Därför saknades nödvändig information.

Utredningen efter olyckan visar att fartyget varit lastat mot reglerna.
 Avståndet mellan fordon var omkring 10 centimeter i stället för
 föreskrivna 60. Passage mellan bilar för brandsläckning på bildäck hade
 varit omöjlig. "Estonias" båda nödsändare hittades efter olyckan med
 huvudströmbrytarna frånslagna, vilket innebar att de aldrig aktiverades
 när fartyget sjönk. Telegrafisten hade kontrollerat dem en vecka
 tidigare.

I fartygets säkerhetsmanual var telegrafisten inte nämnd och således utan
 säkerhetsuppgifter. Överstyrman stod som ansvarig för
 radiokommunikationen. Manualen var sannolikt kopierad ifrån Silja som
 inte har radiotelegrafist ombord. Varken telegrafisten eller överstyrman
 kan ha studerat manualen eftersom de då borde ha sett felet.

Följande brister

fanns således före avgång:



Fartyget var fellastat och med okorrigerbar slagsida.
 Fordon på bildäck var lastade för tätt.

Defekt lastsäkringsutrustning användes.

Fartygets båda nödsändare var frånslagna.

Dokumentationen ombord var bristfällig eller saknades.
 Överstyrman var okunnig om stabilitetsberäkningar.
 Överstyrman kände inte till betydelsen av signallamporna för de
 vattentäta dörrarna.

3-4 branddörrar var ur funktion.

Brandskyddet i köket var satt ur funktion.

Bogvisirets tätning hade skador.

2-3 däcksluckor var fastrostade i öppet läge.

Styrmännen visade brist i förståelse och respekt för lastlinjefrågor.
 Telegrafisten fanns inte med i säkerhetsmanualen.

Vissa brister upptäcktes vid inspektionen innan "Estonia" avgick och
 några åtgärdades. Andra brister upptäcktes efter haveriet. Inspektören
 tillfrågades av haverikommissionen om det funnits anledning att kvarhålla
 "Estonia" om inspektionen varit skarp och han svarade nekande.

Kommissionens fråga är naiv. Inspektören hade inga befogenheter i Tallinn
 och fartyget sjönk några timmar efter inspektionen. Vad förväntade man
 sig att han skulle säga?

Kommissionen borde i stället kommit fram till sin egen slutsats. Ingen
 myndighet tillåter att fartyg får lämna kaj med sådana felaktigheter som
 fanns på "Estonia". Trots detta skriver kommissionen att fartyget var
 sjövärdigt vid avgång.

Under natten gjorde besättningen följande fel:
 "Estonia" kördes utan känsla och respekt för naturens krafter.
 Farten bibehölls trots metalliska ljud och pågående undersökning.
 Bryggbefälet misstänkte fel på ramp och visir men reagerade inte.
 Matrosen följde inte givna order.

Maskinisten meddelade aldrig bryggan om vatten på bildäck.
 Bryggbefälet tittade aldrig i sin monitor.



Bryggbefälet girade åt fel håll.

Man sände ett kodat brandalarm vid slagsida.

Man alarmerade inte i tid.

Nödsignaleringen var ofullständig.

Enstaka avvikelser och fel finns på alla fartyg och besättningar. Den
 sammanlagda mängden fel, felhandlingar och kunskapsbrister ombord på
 "Estonia" visar emellertid att säkerhetskulturen och medvetenheten om
 risker varit låg. Besättningens agerande visar en oförmåga att reagera på
 signaler om att någonting håller på att hända samt på brister i kunskap,
 initiativ och disciplin. Sådant förekommer inte i fartyg med hög
 säkerhetskultur, där befäl och manskap är säkerhetsmedvetna, vältränade
 och ansvarsfulla. Säkerhetskulturen ombord på "Estonia" var, enligt min
 mening, klart underkänd.

Det är utifrån brister

i säkerhetskulturen man ska bedöma befälets agerande under olycksnatten.
 "Estonia" kördes med den högsta fart maskinstyrkan medgav av en
 besättning som uppenbarligen inte insåg riskerna. Vi vet att det
 dundrade, skakade och gungade kraftigt, att passagerare inte kunde sova,
 att många var sjösjuka och att många tyckte att färden var våldsam.
 Besättningen borde, i alla fall av komfortskäl, ha anpassat farten.
 Besättningen hade flera goda skäl att sakta farten men endast ett skäl
 att köra fort: tidtabellen.

Kommissionen har en överdriven tilltro till beräkningar och statistik men
 har varit skeptisk till vittnesutsagor. Följdriktigt har den därför
 räknat fram komforten i "Estonia" med hjälp av ett komfortindex som
 kortfattat består av genomsnittlig kräkfrekvens vid olika
 fartygsrörelser. Kalkyler har visat att komfortindex för "Estonia" varit
 under gränsvärdena. Vittnesmål har lämnats utan avseende.

Kommissionen konstaterar att fartyget endast varit med om så hårt väder
 ett par gånger tidigare och då mellan Tallinn och Stockholm. Befäl på
 tidigare rutter säger att "i hård motsjö var man tvungen att reducera
 farten eller ändra kurs av hänsyn till passagerarnas komfort". På dessa
 rutter har inte lika svåra väderförhållanden kunnat uppstå, konstaterar
 kommissionen. Slutsatsen blir att det inte fanns fog för att reducera
 farten olycksnatten. Slutsatsen saknar logisk koppling till de data
 kommissionen själv redovisar. Att det funnits liknande förhållanden



 tidigare, men att låsanordningarna då höll, utreds inte i rapporten.

Kommissionen har också räknat ut att det inte hade betytt särskilt mycket
 om "Estonia" verkligen hade saktat ner. Krafterna på visiret hade inte
 reducerats i samma takt som farten. Till mig har man sagt att låsen ändå
 skulle ha brustit senare eftersom vädret förvärrades.

Följden av resonemanget blir att befälen inte hade anledning att sakta
 farten eftersom det som hände ändå skulle hända senare. Min åsikt är att
 en besättning naturligtvis förväntas anpassa farten till de förhållanden
 som råder och korrigera när så behövs.

Kommissionens slutsatser medför också, om de är riktiga, att befälhavare
 blir hjälplösa. Anpassning av farten blir meningslös, i stället måste man
 köra åt ett annat håll. Befälhavarna på "Silja Europa" och "Viking
 Mariella" som parallellt med "Estonia" stävade mot Stockholm gjorde andra
 bedömningar och reducerade farten med hänsyn till vågkrafter och komfort.

Jag avgick som expert

i september för att jag inte kunde ställa mig bakom rapporten,
 arbetssättet och vissa av kommissionens slutsatser.

Under tre år har kommissionen haft en ursäktande och förklarande attityd
 till besättningens brister och från första stund behandlat "Estonias"
 fart som utredningens hetaste potatis. Ledamöter och experter har till
 slut blivit rädda för fakta och böjliga inför den estniske ordförandens
 advokatyr. Med ett tillkrånglat och ologiskt resonerande har kommissionen
 därför försökt visa att fartreducering var olämplig, opåkallad och
 meningslös.

Inspektionsfynd och omständigheter som varit ofördelaktiga för
 besättningen har endera uteslutits ur rapporten eller fått en fördelaktig
 presentation. Inspektörens vittnesmål har till exempel inte redovisats
 fullständigt. Orsaken är en förhandlingslösning de tre ordförandena
 emellan. Säkerhetskulturen ombord kunde därför inte analyseras i
 rapporten och inga lärdomar dras.

Analysen om "den mänskliga faktorn" har utelämnats. Den var en av mina
 uppgifter i kommissionen och skulle ha visat att det inte nödvändigtvis
 är individuella sjömäns sammanlagda brister som ska sättas i fokus, inte
 heller gångjärn och kolvar. Man måste höja blicken och skilja mellan
 orsak och verkan, sjukdom och symtom. Frågan är inte vad som blir fel
 utan varför.



Attityder, riskmedvetande och säkerhetskultur påverkas från toppen.
 Ansvaret måste därför fördelas mellan både rederiledning och befäl.
 Varvet, myndigheterna och klassen bär skuld i katastrofen. Det sägs klart
 i rapporten, men analys av säkerhetskultur saknas även här.

Symtomen sänkte "Estonia", men sjukan kan kureras. Sorgligt nog ger den
 här rapporten få uppslag till behandling.

BENGT SCHAGER


