
SAFETY - Experienced challenges, from a 

commercial and operational point of view 



KAPTEINEN, har han fortsatt 
kommandoen? 

• Hva har endret seg? 

• Har vi nye utfordringer når begge parter er på 
3. språk? 

• Er det kulturelle forskjeller? 

• Hva må til for å etablere felles forståelse og 
oppfattelse? 

• Hva med egen oppfattelse av sikkerhet og 
hvor langt er vi villige til å strekke oss med 
kommersielt fortegn? 



UTGANGSPUNKTET ! 

24/12 

23/12 

22/12 

21/15 

Rita anslag 22./9 

24/05 

23./23 

23/05 Rita faktisk 

Istind  21/23hrs 

Istind  23/13hrs 

Istind  20 sept 

Florida  21 sept 

Florida  22 sept 



HVORFOR VAR VI DER? 

• Dette spørsmålet stilte: 

• -Eiere 

• -Administrasjon 

• -Befraktere 

• -Forsikringselskap 

 

• Altså: Alle som burde kjent svaret! 
 



Faktaopplysninger 

• Grieg Shipping 
– Ansvar for teknisk management / mannskap 
– Sikkerhet 
– Operasjon ? 
 

• Star Shipping 
 
– Befraktning 
– Lasting/lossing 
– Operasjon  
– Sikkerhet ? 

 



Instruksjonen fra Star Shipping 20/9 

• On the 20th September 2005, we (the ship) received message 
from Star Shipping Atlanta stating that Quote “ Due to the 
congestion and the approaching hurricane, we have 
switched cargo between your vessel and Ikebana. You will 
sail direct to Mobile after discharge in P.Arthur” 
Unquote.Vessel still discharging at Port Arthur, TX.when I 
received these instruction. 

 
• INSTRUKSJON ELLER ORDRE  

– Hvor er sikkerhetsaspektet? 

– Var det noe ”muntlig” press fra noen? 

 



Hva gjorde vi? 

• Onsdag 21: Adm. dir orientert om to skip i området/ 
situasjonen vurdert ok. 

• Rederiet kontaktet Star Shipping fredag 23 08.00 hrs (15 vår 
tid) 

• Beskjed om at skipet hadde rapportert 8 timers forsinket 
ankomst Mobile due to ”heavy weather”. 

• 13.00hrs (20.00 hrs. vår tid) beredskapsteam innkalt/ Skip i 
alvorlige problemer. 

• Beredskap avsluttet lørdag 24 klokken 17.00 vår tid. 
• Debrief av mannskap v/ skipets inspektør og ekstern hjelp. 
• Intern gjennomgang iverksatt av adm. dir. 
• Endrede rutiner iverksatt. 
 



Delkonklusjoner 

• Instruksjon fra befrakter ”misforstått” / oppfattet som ordre. 
– Forbedringspotensiale på kommunikasjon og opplæring. 
– SAKENS KJERNE: Endelig ansvar MÅ ligge på kapteinen. 

• Skipet ender opp i en ”dead end” situasjon med for liten sikkerhetsmargin. 
– Ansvar :Befrakter/Skip/ Rederi i samarbeid. 

• Kapteinens valg ved ETD Port Arthur sannsynligvis riktig. 
– For sent å seile syd/vest 

• Befrakters (befraktning/operasjonsavdeling) involvering i forhold til sikkerhet for 
dårlig? 
– Rutiner bør endres. 
– Er den maritime kompetanse i befraktningsorganisasjonen på plass, og er 

ansvar klart definert? 
• Rederiets involvering i planleggingsfasen for dårlig. 

– Rutiner er endret. 
• Skipets håndtering i den kritiske fasen. 

– Godt sjømannskap utvist 
• Rederiets håndtering i den kritiske fasen 

– Ikke stort å bidra med utover å aktivere tilgjengelige ressurser. 

 



HOVEDKONKLUSJON  

• Endelig ansvar ligger og skal ligge på 
kapteinen. 

• Kaptein må føle nødvendig trygghet. 

• Klargjør maritimt operasjonsansvar mellom 
manager, operatør og befraktning. 

• Sørg for tilstrekkelig maritim kompetanse i 
rederi og hos befrakter. 

• Utarbeid prosedyrer. 

 



DET GIKK HELDIGVIS BRA!  

• Begrensede skader på skip. 

• Begrensede skader på last. 

• Skipet var imidlertid uten radar, og vi besluttet at skipet skulle eskorteres 
av ett av våre øvrige fartøy til neste havn. 

 



ANDRE UTFORDRINGER 

• Grunnstøting  
– Kaptein sto med ryggen til og kommuniserte på VHF; 

ingen våget å bryte inn 
– Resultat:  10 mtr flenge i skrog, mennesker, skip og 

last i fare. 
– Underrapportering 

• Alkohol om bord 
– Ingen melder fra at kapteinen drikker på jobb 
–Misforstått lojalitet 
– Vesentlig sikkerhetsrisiko 

 



ANDRE UTFORDRINGER 

• Costa Concordia 
–Hvor er sikkerhetsfokus 

– Evalueres mulige konsekvenser? 

• Under- eller ingen rapportering 
–Nestenhendelser 

–Hendelser (grunnberøring) 

–Dekker for hverandre 

 

 

 



ANDRE UTFORDRINGER 

• Maroff; den seilende er kompetent, men gjør 
som den forrige gjorde, selv om han vet det er 
feil. 

• Har alt av sikkerhetsutstyr, men bruker ikke 
– Skal bare 
– Har ikke tid 
– Ingen andre bruker 

• Er rederiorganisasjonene villige til å bruke tid på 
sikkerhet til fordel for inntekt?  

• Er vi for opptatt av å måle antall hendelser i 
stedet for å finne den faktiske årsak? 
 

 

 



 

 

 


