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1 © RISE Research Institutes of Sweden Abstract Systems perspective on fire safety at sea - a study of fire safety organization and usability on RoPax ships Fires on RoPax ships can be very challenging and may inflict serious damage both to life, environment and property. The SEBRA project explored two different research themes through interviews and observations on four larger RoPax ships – firstly, the interaction between the crew, installations and environments relevant for fire protection, secondly, what governs the design of fire protective installations and working environments onboard. The study shows that proactive fire safety is a continuous process where the crews applies many different types of knowledge and experience. Several of the success factors identi-fied in the study can be linked to prior research on resilient performance in critical oper-ations i.e. properties that allow people to deal with problems that are surprising and do not fully match existing routines. Key factors for good performance in the case of fire are good working conditions and effective training, meaning working environments, systems, organizations and routines that fit the needs of the crew. However, the present study shows that a holistic approach is rarely applied to fire safety. Safety Management has a reactive bias, a clear focus on compliance and pays limited attention to usability as a driver for safety. Observations resulted in several findings of poor design that could undermine performance in the case of a real fire. Flaws in fire safety design can be traced to the overall processes of ship design, building and revision. Ship design is a processed closely focused on cost and technical demands, rarely concerned with user needs and characteristics. When the fire protection consult-ant becomes involved, many important design parameters are normally fixed and there is little room for user-oriented fire installations and concerns. Future research is needed to strengthen shipping company learning processes and to give usability a more prominent role in maritime Safety Management. There is also a need of research demonstrating how usability can be integrated as a key value in ship design.  Key words: Maritime fire safety, resilience, fire safety management, human centered de-sign, human factors, usability  RISE Research Institutes of Sweden AB RISE Rapport : 2019:57 ISBN: 978-91-88907-84-4 Lund  
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4 © RISE Research Institutes of Sweden Sammanfattning Bränder på RoPax-fartyg kan innebära svåra utmaningar och stora konsekvenser för både liv, miljö och egendom. Rapporten beskriver projektet SEBRA, som syftade till att studera förutsättningarna för ett välfungerande brandskydd utifrån ett systemperspektiv på arbete och säkerhet. Inriktningen för projektet var att förstå människans positiva bi-drag till säkerheten och hur det kan understödjas. Två huvudsakliga teman utforskades genom intervjuer och observationer på fyra större RoPax-fartyg – dels hur samspelet mellan besättningsmedlemmar och brandskyddslösningen fungerar, dels vad som styr utformningen av brandskyddet och arbetsmiljöerna ombord. Studien visar att brandförebyggande arbete på fartyg är en aktiv process där besätt-ningen använder många olika erfarenheter och kunskaper. När en brand inträffar måste många roller och mål uppfyllas under ett intensivt samarbete mellan besättningsmed-lemmarna. Nyckelfaktorer i brandhanteringen är att agera snabbt, att kunna orientera sig väl, att förstå fartygets miljöer och system, att kommunicera effektivt, att kunna agera i kritiska och pressande situationer, att ha en förståelse för brandens förlopp och att be-härska brandbekämpning i många olika miljöer och drifttillstånd. De här egenskaperna ligger i linje med det som brukar kallas resilienta förmågor, det vill säga förmågor som låter människor hantera svårdefinierade och överraskande problem. Nyckeln till bra prestationer vid en kris ligger i goda arbetsförutsättningar och effektiv träning, vilket i sin tur kräver ändamålsenliga arbetsmiljöer, system, organisationer och rutiner. Projektets resultat visar dock att rederierna inte alltid tillämpar ett helhetsper-spektiv på brandskydd. Arbetet har ofta en reaktiv prägel och lägger stor vikt vid regela-nalyser och kravuppfyllnad. Även om rederierna har många engagerade och erfarna medarbetare har säkerhetsorganisationerna begränsade resurser och en stor administ-rativ börda. Ofta saknas det både tid och arbetssätt för att göra allsidiga förbättringar av arbetsförutsättningarna ombord. Observationer på fyra större RoPax-fartyg bekräftar att användbarhet inte är högsta pri-oritet i utformningen av brandskyddet. Projektet identifierade en rad exempel på mil-jöer, system och verktyg med designbrister, till exempel svårorienterad layout, drag och ventilationsproblem, långa inträngningsvägar, dåligt integrerade system och otydliga an-vändargränssnitt. Under normala omständigheter kan besättningen kompensera för bristerna med olika kompenserande åtgärder. Vid en större brand kan bristande design däremot leda till fördröjningar och misstag. Brister i utformningen av brandskyddet kan spåras till processerna för design, byggnat-ion och ombyggnation av fartyg. Ett fartyg är ett stort system där många olika funktioner och aktiviteter måste ha utrymme. Det är emellertid ovanligt att fartygsdesign baseras på slutanvändarnas egenskaper och behov. Designprocessen involverar sällan Human Factors-kompetens, användbarhet är sällan kravställd och brandingenjörens insatser sker ofta i ett sent skede, där förutsättningarna är dåliga för användaranpassningar av brandskyddet. Framtida forskning krävs för att stärka rederiernas lärandeprocesser och för att ge an-vändbarhet och design en mer framskjuten plats i säkerhetsarbetet. Framtida forskning behöver också undersöka hur användarbehov kan ges större tonvikt i brandskyddsdesign under projektering och konstruktion av fartyg.  



5 © RISE Research Institutes of Sweden 1 Inledning Projekt SEBRA (Systeminriktat Erfarenhetsarbete för marin BRAndsäkerhet) riktades mot brandsäkerhetsarbete och brandskydd på större svenska RoPax-fartyg. Den största delen av projektet bedrevs som en fältstudie med syftet att kartlägga hur rederier desig-nar, organiserar och implementerar sitt brandskydd. SEBRA finanseriades av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. 1.1 Bakgrund Det sker en mängd brandincidenter till sjöss årligen och resultaten från olycksutred-ningar sprids mellan aktörer i sjöfartsbranschen. Samtidigt hanteras de allra flesta brandincidenterna innan de hinner utvecklas till en större olycka. Bakom dessa lyckade utfall finns organisatoriska och mänskliga styrkor och förmågor som idag inte fångas upp på ett strukturerat sätt. Händelserna syns inte i statistiken och lärdomarna blir svåra att återföra till rederier och/eller fartygskonstruktörer. En tidigare studie (Leroux et al., 2018) har också visat att fartyg kan ha ett installerat brandskydd som uppfyller alla lagkrav men samtidigt inte matcha driftsfasens behov och flöden. Ett brandskydd som inte är anpassat till besättningens aktiviteter kan påverka både arbetsmiljön och säkerheten negativt. Projektet tog avstamp i den utveckling om skett inom säkerhetsforskningen de senaste decennierna, där mer och mer uppmärksamhet riktats mot människors arbetsförutsätt-ningar och samspelet mellan människor och teknik, i ett organisatoriskt sammanhang (MTO eller Human Factors). Projekt SEBRA undersökte förutsättningarna för brandsäkerhet på två sätt - dels hur samspelet mellan besättningsmedlemmar och brandskyddslösningen fungerar, dels vad som styr utformningen av brandskyddet och vilken påverkan detta får på brandsäker-heten. 1.2 Syfte Projektet syftar till att bryta platån i statistiken över inträffade brandincidenter till sjöss, dels med hjälp av kunskaper från inträffade händelser, dels genom att lägga grunden för ett systematiskt angreppssätt för utvecklingen av marin brandsäkerhet. 1.3 Mål Målet med projektet var att:  
• Ge värdefull input till rederierna själva, men också till lagstiftare, tillsynsmyndig-heter, brandskyddsprojektörer och intresseorganisationer.  
• Skapa bättre förutsättningar för en ändamålsenlig dimensionering, projektering, drift, tillsyn och utveckling av marint brandskydd, genom komplettering med or-ganisatoriska och mänskliga aspekter av brandskyddsarbete. 



6 © RISE Research Institutes of Sweden • Bidra till brandsäkerhetslösningar som bättre matchar sjöfartens behov och som bättre harmonierar med verksamheten och användarna 
• Kunskap om resilienta förmågor hos den marina organisationen och hur dessa kan främjas 
• Lägga en grund för arbetssätt som ger aktörerna möjlighet att främja resilienta förmågor. 1.4 Avgränsningar Projektet har riktats mot Ropax-fartyg i svenska farvatten. Huvuddelen av projektet utgjordes av en fallstudie som riktades mot RoPax-fartyg större än 100 meter med huvudsakligen svenska besättningar.  Detaljerade beskrivningar och analyser av besättningens träningsupplägg och tränings-metoder ingick inte i projektet, eftersom detta undersöks närmare i ett annat pågående projekt finansierat av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. 

  



7 © RISE Research Institutes of Sweden 2 Metod Projekt SEBRA tog avstamp i tidigare studier (Bram et al., 2017; Leroux et al., 2018), vilket tillät en mer deduktiv ansats. Arbetsgången och analyssekvensen var iterativ och illustreras i Figur 1.   Figur 1. Arbetsgång och analyssekvens i SEBRA 2.1 Projektets inramning Figur 2 visualiserar inramningen och fokus för studien. Rödmarkerade områden är de områden som fick störst uppmärksamhet i projektet. Faktorer, fenomen och aktiviteter som påverkar brandsäkerheten i stort (som i sin tur består av aktivt, passivt, manuellt och organisatoriskt brandskydd) identifierades.  FlaggProduktionSkeppsdesign och ombyggnad DrifttidInträffad brandFörsäkrings-bolagYrkes-utövningParadigm Formell brandskyddslösning
• Passivt
• Aktivt
• Organisation ResiliensSläckinsatsBranddynamikMaterialSkeppsvarvPraxis RegelverkKravspecRisk-hantering EvakueringMarknad TräningArbetsmiljö  Figur 2. Visualisering av projektets inramning och fokus.   



8 © RISE Research Institutes of Sweden 2.2 Forskningsfrågor Projektets forskningsfrågor var: 1. Vilka är framgångsfaktorerna i hantering av brandincidenter på Ropax-fartyg? a. Finns det framgångsfaktorer som inte används systematiskt för att stärka brandskyddet? b. I vilken grad förutsätter brandsäkerheten på RoPax-fartyg resilienta för-mågor hos besättningen?  2. Motsvarar utformningen av brandskyddet besättningens faktiska behov vid hanteringen av en brand? a. Finns det förutsättningar för att bygga upp ett resilient brandskydd i nu-varande processer för projektering och konstruktion av fartyg?  3. Hur kan brandsäkerhetsarbetet på RoPax-fartyg utvecklas? 2.3 Urval av studieobjekt För att driva och fokusera insamlingen av empiri gjordes en outline med begrepp och fenomen hämtade från tidigare forskning, bland annat forskning kring resiliens i orga-nisationer  (Bram et al., 2017). För att välja studieobjekt skapades en ”sampling frame”, se tabell 1. Projekt SEBRA strä-vade efter att täcka upp så många områden som möjligt. Tabell 1. Sampling frame för fältarbete VAD SOM KAN UNDER-SÖKAS MÖJLIGA VAL FÖR FÄLTARBETE OCH IN-TERVJUER MILJÖER Rederi, brygga, maskinrum, bildäck, hytter, allmänna ytor, backroom, designkontoret AKTÖRER Lagstiftare, besättning, brandgrupp, säkerhetsansva-rig, brandingenjör, naval architects, utredare, tillsyn, systemleverantör HÄNDELSER Vanlig drift, störd drift, underhåll, brandlarm, inträf-fad brand, manuell släckning, släckning med släcksy-stem (ex. drencher), ägarbyte och ombyggnad PROCESSER Tolka lag och reglering, utformning brandskydd (de-sign och drift), användbarhet i utformning av rutin och teknik, arbetsgång vid brandlarm, brandrond, brandupptäckt, insats, lastning  Projektgruppen upplevde att det var enkelt att få rederierna att ställa upp på fältstudier och intervjuer. Alla deltagande var mycket hjälpsamma och måna om att stödja pro-jektets arbete. 



9 © RISE Research Institutes of Sweden 2.4 Intervjuer och fältstudier Intervjuerna var semistrukturerade med öppna frågor. Eftersom informanterna hade olika roller och olika organisatorisk placering anpassades intervjufrågorna för respektive intervju. Vissa intervjuer genomfördes på plats och andra gjordes över telefon/Skype. Intervjuanteckningar och fältanteckningar fördes vid varje intervju eller platsbesök. Vissa intervjuer spelades in på diktafon. Ibland var miljön sådan att det inte var möjligt att varken anteckna eller spela in, till exempel vid rundvandringar. Då skrevs anteck-ningar i efterhand.  Intervjuer genomfördes med följande roller: 
• Säkerhets- och miljöansvarig (DP), rederi 
• Befälhavare 
• Överstyrman 
• Styrman 
• Matros/Löpare 
• Teknisk Chef/Brandchef 
• Förste Fartygsingenjör/Gruppchef Brandstyrka 
• Maskinrumsmanskap 
• Rökdykare 
• Chef, intendentur 
• Utredare Statens Haverikommission 
• Brandingenjör 
• Systemleverantör brandlarmssystem 
• Representanter från olika funktioner på Transportstyrelsen 
• Databasansvarig ForeSea Fyra RoPax-fartyg besöktes vid fältstudierna. Vid tre av besöken åkte projektgruppen med på fartygets ordinarie rutt. Ett av besöken genomfördes när fartyget låg vid kaj. Samtliga fartyg avgick från svenska hamnar och trafikerade antingen Östersjön eller Kattegatt. En av projektets ambitioner var att identifiera framgångsfaktorer vid hantering av brand. Det ska poängteras att aspekter av verkliga framgångsfaktorer aldrig kan förmedlas i en intervjusituation eller vid enstaka och tidsbegränsade platsbesök. För en mer grundlig bild måste arbetsplatsen observeras under en längre tid och täcka in arbetet både i var-dagen och vid inträffad brand. Detta var dock inget som rymdes inom projektets ramar. Samma situation gäller för projektering av fartyg, som är en viktig fråga för brandskydds-design. För att verkligen få inblick i utmaningarna i projekteringen skulle data behöva hämtas direkt från en pågående projektering. Inte heller detta rymdes inom SEBRA. 2.5 Litteraturstudie Litteraturstudien riktades mot brand och Human Factors i en sjöfartskontext. Forsk-ningen kring människans roll vid fartygsbränder är begränsad. Det finns spår i 



10 © RISE Research Institutes of Sweden litteraturen av forskning kring användbarhet och Human Factors/MTO i generell brand-projektering, men mycket lite verkar ha omsatts i applicerade projekt och studier.  Ett dominerande fokus för människans roll i brandskydd till sjöss är evakuering. Därför vidgades sökningen till områden som inte direkt berör brand, men där paralleller kan göras till operativt brandskyddsarbete och utformningen av brandtekniska installat-ioner. Sökningarna kompletterades också med referenser från tidigare genomförda pro-jekt, bland annat för området resiliens.  Följande söktermer användes i olika kombinationer: 
• maritime 
• ship 
• fire safety 
• fire fighting 
• fire crew 
• fire safety engineering 
• risk 
• resilience 
• organisation 
• human-centered/centred design 
• design 
• human element 
• planning • prevention 

• extinguishing 
• extinguishment 
• competence 
• initiative 
• performance 
• knowledge 
• Human Factors 
• usability 
• regulation 
• IMO 
• implementation 
• uptake För sökträffarna genomlästes titel och abstract och anteckningar om relevanta partier fördes. Den litteratur som matchade projektets inriktning lästes i sin helhet. När sök-ningen var genomförd skapades en syntes av resultatet. Citat från litteraturen sorterades dels utifrån projektets outline och teoretiska ramverk, dels utifrån teman som uppkom under litteraturstudiens gång.  2.6 Analys Relevant data från intervjuer och fältstudier skrevs in i ett Excel-ark och sorterades ini-tialt utifrån följande områden: 

• Arbetsmiljö 
• Kontext 
• Drift 
• Insats 
• Koordinering 
• Kunskap 
• Larmhantering 
• Lärande  • Organisation 

• Projektering 
• Regelverk 
• Släcksystem 
• Tillsyn 
• Underhåll 
• Upptäckt 
• Utveckling Empirin kodades i omgångar och en tematisk analys genererade olika teman. Analysar-betet genomfördes iterativt där empirin undersöktes i förhållande till teori. När sorte-ringen av empirin var tillfredsställande omvandlades underlaget till löptext i rapporten, utifrån de identifierade temana.  



11 © RISE Research Institutes of Sweden 3 Litteraturstudie Projekt SEBRA handlar om brandsäkerhet ombord på RoPax-fartyg i Östersjön och Kattegatt, ett område där färjor står för en stor andel av trafiken (Mullai & Paulsson, 2011). Att upprätthålla säkerheten på ett RoPax-fartyg är förenat med utmaningar, här liksom i övriga delar av fartygsnäringen. Branschen utgör ett stort system av människor och teknik, där olika aktörer representerar en mångfald drivkrafter och mål (Mullai & Paulsson, 2011). Ombord på ett fartyg är arbetsmiljön i ständig rörelse och man är mycket exponerad för väder och vind (McNamara, Collins & Matthews, 2000). Den fasta brandutrustningen i RoRo-utrymmena är också utsatt för saltvatten och nedsmutsning från avgaser vilket kan ha påverkan på dess prestanda över tid (LeRoux, 2018). Bränder kan mycket snabbt utvecklas bortom vad besättningen förmår att hantera (Leroux et al., 2018) och ses därför som allvarliga händelser. Till skillnad från yrkesverk-samma i de flesta andra miljöer är besättningen utsatt vid en brand, eftersom de inte enkelt kan lämna arbetsplatsen (Berg, 2013). När en brand inträffar måste besättningen balansera flera olika roller och konkurrerande mål, vilket betyder att studier av krishan-tering på fartyg kräver ett helhetsperspektiv (Soliman, 2013). På ett högre plan är bran-schen utsatta för starka ekonomiska tryck (Hetherington, Flin & Mearns, 2006) där sjö-transporten ständigt måste visa sig billigare än andra fraktsätt, vilket kan undergräva investeringar i säkerhetshöjande åtgärder (Størkersen, 2015). Tidigare forskning har också noterat att allt mer avancerade tekniska system på fartyg skapar nya typer av problem och olyckor (Hetherington, Flin & Mearns, 2006) och att de dessutom gör arbetsmiljön svårare att analysera ur säkerhetssynpunkt (Puisa et al., 2018). Tekniska landvinningar har också lett till en stadig minskning av ombordvarande personal (Hetherington, Flin & Mearns, 2006) vilket minskar marginalerna vid en brand. Det är också ett faktum att arbetet på fartyg ständigt förändras. Där gamla tiders arbete var mycket fysiskt krävande får dagens sjömansyrke allt större inslag av problem-lösning och beslutsfattande (Dobie, 2003). 3.1 Bränder på RoPax-fartyg Internationellt utgör bränder en ansenlig del av olyckorna som inträffar till sjöss. Mellan år 2006 och 2015 orsakade brand och explosioner ungefär 19 % av inträffade olyckor och bränder och explosioner orsakar oftare dödsfall än andra olyckstyper (Baalisampang et al., 2018). I Baltic Sea Maritime Incident Response Group-projektet (Baltic Sea MIRG, 2016) granskades 353 brandincidenter på fartyg i Europa under åren 2010-2014. Studien visade att RoPax-fartyg utgjorde den näst mest olycksutsatta fartygskategorin och att 10% av alla bränder på fartyg ledde till allvarlig skada eller dödsfall, vilket var avsevärt högre än för andra olyckstyper. Samtidigt visade studien att 14% av bristerna som iden-tifieras av hamnstatskontrollerna i Europa har att göra med brandskyddet. Med utgångs-punkt från resultaten konstaterar forskarna att bränder utgör det allvarligaste hotet mot sjösäkerheten i Europa. Det talas ofta om ett mörkertal i olycksstatistiken för sjöfarten och att den egentliga fö-rekomsten av brandolyckor är svår att bedöma, till stor del på grund av underrapporte-ring (Baalisampang et al., 2018). Det kan till viss del kopplas till blame culture, det vill säga att individer skylls för händelser som egentligen har sina orsaker i tekniska eller 



12 © RISE Research Institutes of Sweden organisatoriska problem, något som kan leda till att besättningen drar sig för att rappor-tera händelser (Ek & Akselsson, 2005). En vanligt förekommande uppgift som sällan ifrågasätts är att ”mänskliga fel” orsakar 80-85 % av alla olyckor (Card et al., 2005; Rumawas & Asbjørnslett, 2014). Det finns emellertid forskning som motsäger sådana generaliseringar. Till exempel visar en genomgång av 188 händelserapporter under år 2007-2017 (Puisa et al., 2018) att individuella felgrepp var en marginell bidragande or-sak medan organisatoriska och systemiska orsaker istället hade störst inverkan. För att förstå hur säkerheten kan förbättras måste samspelet mellan till exempel myn-digheter, klassningssällskap, rederier, varv, leverantörer, besättningen och själva farty-gen med deras utrustning undersökas, en ansats som ser till hela systemets påverkan på säkerheten (Puisa et al., 2018). Projekt SEBRA har haft en sådan systeminriktad ansats där samspelet mellan människa, teknik och organisation varit i fokus.  3.2 Säkerhetsorganisationen International Safety Management Code (ISM) implementerades av IMO år 1998 och krä-ver att varje rederi inför ett Safety Management System (SMS) som styr hur organisat-ionen systematiskt följer och utvecklar den operativa säkerheten. Enligt forskningen läg-ger sjöfartsbranschen stor vikt vid teknisk utveckling, vilket historiskt har gynnat säker-heten till sjöss. Till stora delar tillämpar branschen ett riskbaserat synsätt på design och säkerhetsinvesteringar, i linje med Formal Safety Assessment (FSA) som förespråkas av IMO. På motsvarande sätt ägnar också inspektioner mycket uppmärksamhet åt teknisk kravuppfyllnad (Berg, 2013). Samma mönster återkommer i rederiernas Safety Manage-ment där kravuppfyllnaden också är central och där säkerhetsåtgärder ofta är tekniska eller administrativa (Valdez Banda & Goerlandt, 2018). Här är brandsäkerhet inget un-dantag. En stor del av brandskyddsarbetet handlar om kravuppfyllnad genom procedu-rer, checklistor och handböcker, medan mindre tid ägnas åt att exempelvis göra inform-ationen tillgänglig och lätt att använda (Lunau & Nielsen, 1995). 3.3 Reglering och myndighetens kontroller Forskning pekar på ett antal problem i regleringsprocessen för sjöfarten, särskilt ur ett internationellt perspektiv. Flaggstater har mycket olika förutsättningar och praxis för att göra verklighet av nya säkerhetskrav. En flaggstats myndighet måste ofta balansera olika och till synes konkurrerande mål som säkerhet, affärsnytta, miljökrav och opinioner. (Størkersen, 2015). Implementeringen av maritima regelverk (Akyuz & Celik, 2014) och i synnerhet myndighetens arbete och förutsättningar (Størkersen, 2015) är områden som behöver mer forskning. Fokuset på enskilda, spektakulära olyckor ger rederiernas säker-hetsarbete en delvis reaktiv prägel (Psarros, Skjong & Eide, 2010) och kan ibland styra diskussionerna bort från andra viktiga frågor som saknar samma nyhetsvärde. 3.4 Människan och kontexten Forskning som behandlar Human Factors (Hollnagel, 2014) för brandsäkerhet är ovanlig och de flesta förekommande exempel berör olika aspekter av evakuering, såsom larm-tolkning, informationsspridning eller vägval (Groner, 2006; Meacham, 1999). Human Factors handlar om människans inverkan på säkerheten i ett system och Human Factors Engineering syftar till att stärka säkerheten genom att skapa goda arbetsförutsättningar, 



13 © RISE Research Institutes of Sweden till exempel genom välfungerande tekniska gränssnitt, arbetssätt och organisationer (McCafferty, Hendrikse & Miller, 2004). Inom IMO används vanligen begreppet Human Element (International Maritime Organization, A.947(23), 2004).  Tidigare forskning har visat på en lång rad förhållanden ombord och utanför själva far-tyget, på olika nivåer, som alla kan påverka besättningens möjligheter att lyckas med sina uppgifter. De här faktorerna är också relevanta i många olika miljöer, till exempel däck, maskinrum, kontrollrum, brygga, förtöjningsstationer, verkstäder och passagerarytor, och kan samtliga relateras till förebyggandet och hanteringen av bränder. Några exempel är: - Fartygets beteende i vattnet – hur girning, stampning, hävning och rullning på-verkar arbetsmiljön (Dobie, 2003), problem som kan förvärras av bristfälligt analyserade ombyggnationer (se t.ex. Al-Salam Boccaccio 98 (Soliman, 2013)) - Layout och dess inverkan på förflyttningstider och orientering (Rasmussen, 2005) - Tillgänglighet och framkomlighet, sikt, synlighet och skyltning (Rumawas & Asbjørnslett, 2014) - Fysisk ergonomi som halkfria ytor, belysning, ljud, vibrationer (Montewka et al., 2017), ventilation och temperatur (Rasmussen, 2005) - Möjligheten att underhålla system på ett effektivt och säkert sätt (Rumawas & Asbjørnslett, 2014) - Människa-maskin-gränssnitt som displayer, skärmar, larm, arbetsstationer och manuella ventiler (Rumawas & Asbjørnslett, 2014) - Organisation, teamarbete och kultur (Ek & Akselsson, 2005). Vissa av frågorna har varit föremål för diskussioner inom IMO, men inte sällan saknas en bedömning av hur system eller arbetssätt fungerar under verkliga arbetsförhållanden. För samtliga faktorer finns det gott om erfarenheter och vägledning från andra indu-strier, information som skulle kunna utnyttjas mer av branschen (Rasmussen, 2005). 3.5 Reglering av användaraspekter i fartygs-design Ett tydligt exempel på att Human Factors överlag fått ökad uppmärksamhet är IMO:s Human Element Vision (International Maritime Organization, A.947(23), 2004). Doku-mentet betonar vikten av operativa frågor, uthållighet i olyckshantering, organisatoriska policys, arbetssätt och miljöfaktorer, och uttrycker att risker måste förstås på ett holist-iskt och systematiskt sätt. I branschen finns det många exempel på riktlinjer för Human Factors, till exempel från standardiseringsorganisationer (Card et al., 2005) och klass-ningssällskap (Rumawas & Asbjørnslett, 2014), även om Human Factors med koppling till bränder har en svagare representation. Men trots att det finns mycket vägledning kring Human Factors och designförbättringar har informationen haft ett begränsat praktiskt genomslag. Human Factors utgör sällan krav vid design och driftsättning av ett fartyg. Istället avgör det enskilda rederiet i vilken 



14 © RISE Research Institutes of Sweden grad sådana kunskaper faktiskt används och gör nytta. Rumawas och Asbjørnslett (2014) gör en genomgång av Human Factors i en stor mängd regelverk och konstaterar att vissa frågor (t.ex. ljud, vibration och larm) får mycket uppmärksamhet medan frågor som un-derhållsergonomi, beslutsfattande och sociala faktorer är underrepresenterade. Det kan ha att göra med att vissa aspekter helt enkelt är lättare att analysera, mäta och följa upp. Ljud- och ljusmiljön har tydliga gränsvärden, medan till exempel ”bra förutsättningar för beslutsfattande” är svårare att ta på. Samma forskare menar att flera grundläggande riktlinjer för Human Factors skulle kunna göras till formella krav. Samtidigt visar annan forskning (Meck, Strohschneider & Brüggemann, 2009) att fartygskonstruktörer måste hantera stora mängder regler och krav och sällan förstår betydelsen av användbarhet, vilket gör att sådana frågor inte får tillräcklig uppmärksamhet. 3.6 Projektering av brandskydd Brandskyddets grundläggande utformning bestäms under projektering och konstrukt-ion. Dessutom kan ett fartyg genomgå stora förändringar under sin livstid, till exempel av layout, maskin, utrustning och system. Sådana förändringar kan ha negativa konse-kvenser för besättningen om de inte genomförs med hänsyn till det praktiska arbetet ombord (Miller, 2010). Processen för att bygga eller bygga om ett fartyg är komplicerad och involverar många aktörer såsom ägare, rederi, fartygskonstruktörer, klassningssällskap, myndigheter, skeppsbyggare, leverantörer, försäkringsbolag, besättning och fackföreningar (Rumawas & Asbjørnslett, 2014). Det betyder i sin tur att flera olika intressen måste balanseras. Ägaren och rederiet vill ha ett fartyg som är säkert och enkelt att driva och underhålla till låga kostnader, fraktägare vill att frakten kommer fram utan skador, passagerare vill ha en bekväm och underhållande resa, besättningen vill ha ett fartyg som är säkert i bred bemärkelse, bekvämt och enkelt att hantera (Rasmussen, 2005). Fartygsdesign beskrivs som en konservativ värld som fortfarande hämtar många design-principer från gamla tiders fartyg (Meck, Strohschneider & Brüggemann, 2009). Van-ligtvis ligger fokus först på egenskaper som framdrift och sjöegenskaper medan operativa frågor kommer senare. Det gör att användarbehov måste förhålla sig till en layout och andra egenskaper som redan är bestämda, vilket kan leda till bristande effektivitet när fartyget tas i drift (Andrews et al., 2008). Designarbetet styrs av regelverk och krav från klassningssällskap, vars uppfyllande har högsta prioritet. Aspekter som inte är krav, t.ex. Human Factors och användbar design, riskerar däremot att utelämnas (de Vries & Bligård, 2019). Skillnader mellan hur ett fartyg faktiskt används och de antaganden som gjordes av de-signteamet har visat sig vara en vanlig bidragande orsak till olyckor (Puisa et al., 2018). Därför är det viktigt att designteamet har en så tydlig och rättvisande bild som möjligt av det operativa arbetet ombord. Emellertid är det ovanligt att data samlas in om den prak-tiska användningen av miljöer och system (Sherwood & Lutzhoft, 2015). I sitt arbete för-litar sig konstruktören till stor del på erfarenhet, regelverk, standarder och riktlinjer, men ett fartyg blir aldrig helt användbart om inte kunskap om slutanvändarens behov finns i projektgruppen (Rasmussen, 2005), något som är ovanligt (Miller, 2010). I prak-tiken finns det få stöd som hjälper konstruktören att bedöma användaraspekter i design-arbetet. Även om det exempelvis förekommer rapportering av användarsynpunkter från träning, information som skulle kunna användas för designförbättringar, saknas det ofta 



15 © RISE Research Institutes of Sweden en organisation för att använda sådan feedback på ett strukturerat sätt (Meck, Strohschneider & Brüggemann, 2009). Forskningen pekar särskilt på projektledningens ansvar för att integrera perspektiven från olika discipliner och se till att projektmedlemmarna inte har falska föreställningar om hur miljön och systemen kommer användas (Sherwood Jones et al., 2006). Projekt-gruppen måste anta ett helhetsperspektiv på fartyget och ta hänsyn till alla förekom-mande arbeten ombord, inte bara drift utan också sådant som städning, service, under-håll och nödsituationer som brand och evakuering (Österman, 2013). Enligt Mallam, Lundh och McKinnon (2015) bör Human Factors-kompetens vara inblandad redan i de första designbesluten, eftersom de har ett stort genomslag för fartygets användbarhet. Att använda kunskaper om Human Factors kräver i sin tur väl utvecklade metoder för att bedöma effekten av olika designalternativ, både för designers som jobbar nära använ-daren, myndigheten som genomför inspektioner och för de som bedömer genomslaget för regelverken (Sherwood & Lutzhoft, 2015). 3.7 Organisatorisk resiliens Tidigare forskning har visat att människor kan bidra positivt till säkerheten om de både kan och får använda sin anpassningsförmåga – det som i forskningen kallas resiliens (Dekker, 2003; Gauthereau & Hollnagel, 2005; Woods et al., 2012). Flera egenskaper hos organisationer har tidigare identifierats som skapar en grogrund för resilienta förmågor (Woods et al., 2012). Organisatorisk resiliens ger möjlighet att systematiskt och strukturerat lära av det som går bra, istället för att enbart fokusera på att minimera risker. En resilient organisation omtolkar hela tiden den operativa situat-ionen och gör de anpassningar som krävs, oavsett om det gäller organisation, arbetssätt och teknik. Organisationen arbetar i stor grad med att undersöka vad genomförda beslut fick för effekt på produktionens övriga mål och är inte rädda för att göra designföränd-ringar när problem uppenbarar sig. De har en rörlig och föränderlig hierarki där rätt kompetens utnyttjas i rätt ögonblick. Organisationen förutsätter att de inte kan veta allt och förbereder sig alltid på att behöva vara adaptiv igen. Operativ personal och lednings-personal delar samma bild om behov, möjligheter och svårigheter. Att sudda ut skillna-derna mellan hur arbete fungerar i verkligheten och hur högre beslutande ledningsnivåer tror att arbete fungerar är en viktig förutsättning för att kunna bygga upp den resilienta förmågan i en organisation (Hollnagel, Nemeth, & Dekker, 2008). Undersökningar och forskning visar att de flesta organisationer kan bygga förutsätt-ningar för resilienta beteenden (Righi, Saurin, & Wachs, 2015). Främjandet av de resili-enta förmågorna behöver dock brytas ner till applicerade arbetssätt, processer, verktyg och beslutsstöd. Säkerhetsutvecklingen på fartyg drivs till stor del av regelförändringar som har sitt ur-sprung i tidigare olyckor. Men lärande i en organisation kräver också ett proaktivt för-hållningssätt – att organisationen ständigt arbetar för att förstå hur arbetet och säker-heten fungerar genom att samla in och analysera relevant information (Ek & Akselsson, 2005). Forskning visar dock att det ofta är svårt för rederierna att lära av händelser på andra fartyg (Berg, 2013), även om det förekommer en informell kommunikation av er-farenheter mellan besättningsmedlemmar, både inom rederiet (Ek & Akselsson, 2005) och över rederigränserna (Hüffmeier & Bram, 2018). Liksom i andra branscher har 



16 © RISE Research Institutes of Sweden sjöfarten länge haft en blame culture, en tendens att förklara olyckor med individuella felgrepp, vilket lätt kan hämma ett fritt utbyte av erfarenheter (Puisa et al., 2018). Ek och Akselsson (2005) konstaterar att det finns ett forskningsbehov kring lärandepro-cesser för sjöfartssektorn. I framtiden räcker det inte att ta hänsyn till människan ur ett riskperspektiv, det vill säga att minimera risker med koppling till människan. I regel har en brand vare sig rent tekniska eller mänskliga orsaker (Beard & Santos-Reyes, 2003). Istället beror de flesta olyckor på ett samspel mellan den tekniska miljön, människan och organisationen som de är en del av (Hüffmeier, 2013). Det kommer också bli nödvändigt att förstå människans positiva bidrag till säkerheten och hur det kan understödjas (Schröder-Hinrichs et al., 2013), något som återspeglar ett större skifte inom säkerhets-forskningen där säkerhet mer och mer betraktas som närvaron av rätt istället för från-varon av fel (Hollnagel et al., 2013).  
  



17 © RISE Research Institutes of Sweden 4 Operativ brandsäkerhet på RoPax Avsnittet sammanfattar de empiriska resultat som behandlar operativt brandskydd.  Ombord på fartyget har alla besättningsmedlemmar roller i brandskyddet. Matroser ge-nomför ronderingar, däcks- och maskinpersonal bemannar vanligen brandgruppen och intendenturen har ansvar för evakuering. Besättningens storlek styrs av antalet passage-rare ombord och utgår från hur många personer det krävs för att sköta maskin, däck och nödutrustning (Life Saving Appliances, LSA). Flera intervjupersoner uppger att perso-nalen representerar en stor kostnad i driften av ett fartyg och att rederierna försöker hålla besättningen så liten som möjligt, inom ramarna för gällande regler. Bemanningen av brandgruppen måste göras utifrån det personalunderlag som finns, vil-ket gör att sammansättningen kan variera mycket när det gäller ålder och kondition, även om regelbunden träning och medicinska undersökningar görs. Brandstyrkan leds av en gruppchef (ofta förste fartygsingenjör) som fattar många beslut kring den operativa in-satsen, med brandchefen på fartygsbryggan som stöd. Varje fas i hanteringen av en brand ombord för med sig särskilda svårigheter och invol-verar olika kombinationer av människor, arbetsmiljöer, system, verktyg och arbetssätt. De följande avsnitten beskriver de olika faserna med observationer från både fältstudien och tidigare forskning. Bränder i RoRo-utrymmet är i regel förknippade med de största utmaningarna och därför har beskrivningarna en övervikt mot den miljön. 4.1 Vanliga brandrisker Enligt besättningarnas erfarenheter är de vanligaste bränderna förutsägbara och upp-kommer vid underhållsarbeten, där det finns etablerade arbetssätt för att hantera dem. Enligt besättningarnas åsikt är oförutsedda bränder ett relativt ovanligt problem. Vid fältstudien framkom att läckage av brännbara vätskor anses vara ett svårt brandscenario då en sådan brand lätt startar fler bränder. En situation som sällan nämns i litteraturen är arbete i docka. Fartyget ligger på varv vartannat eller var tredje år och enligt flera intervjupersoner inträffar de flesta bränderna då. Många personer som inte tillhör besättningen vistas ombord, samtidigt som många heta arbeten utförs. Under tiden på varv har besättningen många arbetsuppgifter utöver de normala, vilket i viss mån kan ta uppmärksamheten från det löpande brandskyddsar-betet. Bränder i RoRo-utrymmet innebär en stor risk, vilket har flera orsaker. RoRo-utrymmet kan innehålla mycket brännbart material, det är svårt att kontrollera skicket på lasten (exempelvis kylaggregat och elfordon), det finns stadig syretillförsel som syresätter bran-den och det finns stora begränsningar för släckningsarbetet. De beslut som fattas under lastningen kan också ha stor inverkan både på brandrisker och förutsättningarna för brandbekämpning i RoRo-utrymmet. Andre styrman ansvarar vanligtvis för att se över fordonen när de kommer ombord och fördela dem i lastutrymmets filer. Placeringen av farligt gods noteras av styrman vid lastningen och dokumenteras senare på bryggan, till exempel på papper eller på en tavla över lastdäcken. Den informationen är viktig för brandchefen när en brand på däck ska hanteras. Intervjupersonerna är överens om att det är svårt att optimera både säkerhet och ekonomi när däcken ska fyllas. Mängden 



18 © RISE Research Institutes of Sweden utrymme runt filerna styrs till stor del av fartygets grundläggande utformning och förut-sättningarna varierar stort mellan olika fartyg. De praktiska omständigheterna gör att det kan bli trångt på däck och det kan alltid finnas osäkerheter som besättningen måste kompensera med ad hoc-planering och rondering. I Sverige finns en särtolkning för hur tätt last och fordon får stuvas, vilken finns beskrivet i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:98, regel 13 5.1). Syftet med regeln är emellertid att underlätta utrymning, inte till exempel rondering eller brandbekämpning, vilket kan leda till att de aktiviteterna osynliggörs. Vad gäller passagerarutrymmen menar de intervjuade att främst rökning eller matlag-ning i fartygets kabyss orsakar bränder, där särskilt rökning i kombination med alkohol ansågs öka risken för brand i passagerarutrymmen. Emellertid verkar problemet ha minskat över tid, i takt med att RoPax-fartygen förlorat mycket av sin roll som ”festbå-tar”. Dessutom har rökningen minskat i och med förbudet mot rökning inomhus. 4.2 Detektion och brandlarm En brand kan upptäckas genom aktivering av detektorer eller genom manuell detektion, det vill säga att branden observeras av personal eller passagerare som sedan larmar. Ma-nuel detektion sker ofta i utrymmen där personal- och passagerartätheten är hög. Även i maskinutrymmen finns goda förutsättningar för manuell detektion då operatörerna är känsliga för luktförändringar. Idag är det färre människor som rör sig i RoRo-utrymmet, eftersom bemanningen minskat och passagerare inte längre har tillgång till utrymmet under färd, vilket minskat möjligheterna för manuell detektion där. Automatisk detekt-ion med detektorer kan påverkas av ventilation och luftflöden, vilka kan styra brand-gaserna bort från detektorerna och till exempel ned mot golvet istället. Dektionstiden beror även på detektortyp.  Brandlarmen presenteras och hanteras på fartygsbryggan, och det finns även en slav-panel till brandlarmet i maskinkontrollrummet. Tidigare forskning har identifierat flera vanliga problem kring brandlarmsystem, till exempel när det gäller systemintegrering, harmonisering av larmsignaler, larmpresentation och människa-maskin-gränssnitt (Leroux et al., 2018). Liknande observationer gjorde i projekt SEBRA.  Förekomsten av falsklarm beror på brandlarmsystemets utformning, så som exempelvis detektorers känslighet och placering. Enligt erfarenheten hos de intervjuade i fältstudien har vissa fartyg mycket falsklarm medan andra har få. Ånga från duscharna i passage-rarhytter, svetsarbeten, avgaser från lastbilars dieselaggregat som går igång under färd samt flamdetektorer som reagerar på havsreflexioner verkar vara vanligt förekommande orsaker till fellarm. 4.3 Lokalisering och bekräftelse av brand När larmet har mottagits på fartygsbryggan skickas i regel en löpare till larmpunkten för att bekräfta branden, något som kan fördröjas av krånglig layout, bristande markeringar och skyltning och otillräcklig familiarisering (Leroux et al., 2018). I utrymmen med rök-detektorer kan det initialt vara svårt för personalen på fartygsbryggan att avgöra exakt var det brinner. Det beror på att brandgaserna kan färdas långt från själva brandkällan samt att flera detektorer kan aktiveras samtidigt. Individuellt adresserbara detektorer 



19 © RISE Research Institutes of Sweden snabbar på processen att lokalisera branden. Generellt är nyare larmsystem helt indivi-duellt adresserbara medan äldre larm kan vara uppdelade i större sektioner.  Detektionstiden påverkas också av hur logisk larmets sektionering är i förhållande till övrig sektionering på båten. Fältarbetet identifierade larmsystem som kräver en mycket god anläggningskännedom för att förstå var det brinner. Fältarbetet identifierade också fel i brandlarmssystem som kompenserats med hjälp av översättningsnycklar, skyltar och manualer.  Väl på plats måste löparen kunna bekräfta att det verkligen brinner. Det kan vara särskilt utmanande i RoRo-utrymmet, eftersom lasten ofta är tätt packad och att brandgaserna kan tunnas ut av drag eller ventilation. Enligt intervjupersonerna blir det allt vanligare att löparen har en värmekamera till sin hjälp för att kunna hitta branden även om sikten är skymd. Via radiokommunikation rapporterar löparen information om branden till brandchefen, som då befinner sig på fartygsbryggan tillsammans med de andra befälen. När det gäller RoRo-utrymmet måste brandens position vara känd när det fasta släcksystemet ska ak-tiveras. Det kan dock vara svårt för en besättningsmedlem att orientera sig på däck och kommunicera sin exakta position till fartygsbryggan, eftersom många miljöer är lika varandra och markeringar kan skymmas av lasten. Kommunikation är också förknippad med vanligt förekommande problem som kan bero på både bristande utrustning, dålig täckning, språkförbistring och brist på kommunikationsregler. 4.4 Aktivering av släcksystem Intervjuerna gav att de flesta miljöerna utöver RoRo-utrymmet har fasta sprinklersystem som aktiveras automatiskt vid en brand. I de fall där släcksystem inte aktiverats eller måste aktiveras manuellt kan branden bekämpas direkt av löparen. Att förse den perso-nen med rätt utrustning (t.ex. handbrandsläckare och värmekamera) nämns som en vik-tig framgångsfaktor. Vid större bränder krävs en insats av brandgruppen och/eller akti-vering av släcksystem som drenchersystemet (RoRo-utrymmet), Hi-Fog (maskin) eller brandkanoner (väderdäck).  De fartyg som ingick i fältstudien hade olika tekniska lösningar för aktivering av dren-chersystemet – dels fjärrstyrd aktivering från fartygsbryggan, dels manuell aktivering från drenscherstationen. Att aktivera rätt sektion av drenchern förutsätter i regel ett fun-gerande samspel mellan personal vid branden, brandchefen på bryggan och i förekom-mande fall, personal i drencherstationen. Intervjuerna visade att besättningen ibland kan känna tveksamhet inför att aktivera drenchersystemet. Aktiveringen kan få stora konsekvenser för lasten och för med sig mycket efterarbete. Flera faktorer kan göra besättningsmedlemmen osäker på att rätt sektion verkligen aktiveras. Dels kan designbrister skapa osäkerhet, till exempel att num-reringen inte stämmer överens mellan brandlarmssektioner, drenchersektioner och far-tygssektioner. Dels inkluderas hanteringen av drenchersystemet inte alltid i den åter-kommande träningen. Vid en brand kan tvekan innebära att dyrbar tid går förlorad. På ett av fältstudiens rederier har man försökt etablera att alla besättningsmedlemmar ska kunna aktivera drenchern och befälen ska betona att detta är accepterat. Trots det visar intervjuerna på osäkerhet kring vad som krävs för aktivering och vem som egentligen har 



20 © RISE Research Institutes of Sweden mandatet. Det förekommer också skilda åsikter, där befäl menar att frågan är avdrama-tiserad medan besättningsmedlemmar ändå tycker att frågan är laddad.  Det finns också flera tekniska svårigheter kring bränder i RoRo-utrymmet. Fordonsut-vecklingen, med nya material och bränslen, har medfört ett ökat eller förändrat kapaci-tetsbehov på släcktutrustningen. Dagens fordon innehåller mer plastdetaljer vilket avger mycket värme vid en brand och exempelvis elbilar innebär helt nya brandscenarion. Brandutrustningen har inte utvecklats i samma takt, menar en intervjuperson från Transportstyrelsen. I många fall är brandutrustningen som används i RoRo-utrymmena dimensionerade utifrån 60-70-talens fordon och systemens effekt är inte helt känd för en modern fordonsflotta.  Effekten av drenchersystemet i RoRo-utrymmet påverkas också av avstånd mellan sprinkler och lasten, och kan minskas om laster med hög höjd placeras direkt under en sprinkler (se Figur 3). Även om förhållandena kring sprinklerhuvudet regleras genom det nyligen reviderade cirkuläret MSC.1/Circ.1430/Rev.1, kan det i praktiken vara svårt att hålla munstycket fritt, i synnerhet om en stor andel av fordonen på däcket är lastbilar.   Figur 3. Hög last placerad under ett sprinklerhuvud.  4.5 Insats  Hanteringen av en större brand är ofta förknippad med svårigheter. I RoRo-utrymmet kan lasten göra brandhärden otillgänglig och det kan vara svårt att flytta fram brandut-rustning mellan fordonskolonnerna. När lasten är tätt packad kan branden dessutom sprida sig lättare mellan fordon. I vissa fall har branden startat inuti ett fordon och är därför svår att nå med släckvatten. En större brand i RoRo-utrymmet är i regel omöjlig att släcka med resurserna och systemen ombord, och insatsen syftar då istället på att kontrollera branden.  I vissa fall kan det finnas osäkerheter kring släckningsmetoden. Särskilda brandhärdar (t.ex. kemiska ämnen så som vissa elbilsbatterier) reagerar våldsamt med vatten vilket kan göra en brand svår att bekämpa. Besättningsmedlemmar har fått informationen att sådana ämnen bara får utsättas för mycket stora mängder vatten, ett råd som inte helt självklart kan omsättas i praktiken. Underhållsinsatser kan också ha stor betydelse vid en större brand. Släckningsarbetet kräver flera driftklara brandpumpar som kan behöva åtgärder under insatsen och bränder kan till exempel störa elinstallationer där det krävs snabb reparation för att driftsäkra viktiga system. Ytterligare en utmaning i RoRo-utrymmet är att hålla kontroll över passagerare som rör sig på däck. Det finns en risk för att lastbilschaufförer sover i sina lastbilar istället för i 



21 © RISE Research Institutes of Sweden de tilldelade hytterna, eller att oregistrerade personer finns i lastbilarna, något som kan göra det svårt att räkna in passagerarna vid en brand.  4.6 Ventilation Kraftig brandgasutveckling skapar svårigheter för lokalisering och brandsläckning och rökdykarnas lager av syrgastuber kan snabbt förbrukas. Brandgasernas beteende påver-kas mycket av hur fartyget är konstruerat, till exempel när det gäller öppningar och kors-drag. Syretillförseln till branden är i regel stor även på slutna däck på grund av de stora tillgängliga luftvolymerna. Ventilationsstyrningen är inte klassad som brandskyddsutrustning, men på vissa fartyg utgör den ändå en viktig del i brandhanteringen. Genom ventilationsstyrning kan besätt-ningen påverka brandgasutvecklingen och det kan exempelvis användas för att förbättra sikten i ett utrymme eller för att förhindra att brandgaser når passagerarutrymmena. På vissa fartyg finns det en praxis för att taktikköra fläktar och ventilation med syftet att avlägsna brandgaser, men överlag uttrycker många intervjupersoner en osäkerhet i frå-gan. I vissa miljöer, till exempel vid hyttbränder, krävs det mycket kunskap om ventilat-ionssystemet, öppningar och layout för att kunna styra brandgaserna på bästa sätt.  
  



22 © RISE Research Institutes of Sweden 5 Analys Det här kapitlet sammanfattar analysen av empirin och litteraturen utifrån fyra övergri-pande teman som utkristalliserades i den tematiska analysen:  
• Inriktningen på säkerhetsarbetet 
• Lärande och yrkeskunnande 
• Brister i brandskyddets användbarhet 
• Reglering för brandsäkerhet 5.1 Inriktningen på säkerhetsarbetet Resultaten visar att uppmärksammande olyckor och efterföljande reglering är starka drivkrafter i rederiernas säkerhetsarbete, något som även tidigare forskning visat (Valdez Banda & Goerlandt, 2018). Från intervjuerna framkom att det kan vara svårt för ett rederi att utveckla säkerhetsarbetet bortom det som regelverken kräver. Det innebär investeringar som inte direkt kan motiveras utifrån tidigare olyckor inom branschen.  Sä-kerhetsarbetet både ombord och i land har ett stort administrativt inslag där mycket tid går åt till att säkerställa kravuppfyllnad. Det systematiska säkerhetsarbetet lägger stor vikt vid att minimera risker. Studien visar att rederiets Safety-funktion i regel har ganska små resurser och att dess handläggare har stora ansvarsområden. Det är inte heller ovan-ligt med organisatoriska stuprör, till exempel att säkerhets- och teknikavdelningarna är relativt isolerade från varandra, trots att deras arbetsområden har många överlapp. Forskning visar att ett alltför stor fokus på regelefterlevnad och mätbarhet kan leda till en optimering mot det som mäts och följs upp, vilket i sin tur ger mindre uppmärksamhet till andra viktiga aspekter som inte är lika lätta att mäta. Intrycket från fältstudien är att säkerhetsorganisationen har ont om tid och att det ibland finns ett glapp mellan landor-ganisation och besättning. Trots att många personer i landorganisationen har betydande operativ erfarenhet inriktas rederiernas Safety Management inte direkt på att förstå och förstärka besättningarnas arbetsförutsättningar. Det verkar ibland fattas beslut i säker-hets- och designfrågor som inte grundas i en förståelse av besättningens verkliga utma-ningar och behov. Bland de intervjuade efterfrågar flera personer mer direktkontakt mel-lan säkerhetsfunktionen och besättningarna, så att personalen ombord kan förklara sina problem och visa på konsekvenserna av beslut som fattas högre upp i organisationen. 5.2 Lärande och yrkeskunnande De flesta branscher har säkerhetsledningssystem som rent formellt styr lärandet från händelser och olyckor, men det praktiska genomförandet har ofta stora variationer. Ett vanligt tillvägagångssätt är att samla in information om inträffade händelser som sedan omvandlas till nya rutiner (Lunau & Nielsen, 1995). Men det finns också andra sätt att se på erfarenheter, dels när det gäller orsaksförklaringar (mänskliga felgrepp kontra bris-tande tekniska och organisatoriska förutsättningar), dels när det gäller framgångsfak-torerna för att hantera incidenter (att följa förutbestämda rutiner kontra att utnyttja be-sättningens yrkeskunnande, kreativitet och anpassningsförmåga). I SEBRA antas ett systemperspektiv, där orsaker till fel och olyckor ligger i bristande förutsättningar och där besättningen är en viktig men ofta underutnyttjad säkerhetsfunktion. 



23 © RISE Research Institutes of Sweden 5.2.1 Kunskaper i brandgruppen Fältstudien och tidigare forskning (t.ex. Leroux et al 2018) visar på flera förmågor och egenskaper hos besättningen som påverkar hur framgångsrikt en brand kan förebyggas och hanteras. De flesta lyfter fram en snabb respons; att med minimal fördröjning stänga dörrar, bryta strömmen, starta släcksystem och aktivera brandorganisationen. Enligt intervjupersonerna bör rökdykaren vara lugn och bra på att kommunicera tydligt, även under stress. Dessutom kräver snabba insatser både erfarenhet och en organisation där besättningsmedlemmarna tillåts agera självständigt utifrån sitt yrkeskunnande och kunskap om brandsläckning. Erfarenhet underlättar på många sätt vid en brandinsats. Dels rör det kunskaper om hur bränder uppkommer och utvecklas i de olika miljöerna ombord, dels rör det fartygets tekniska egenskaper och särarten hos det enskilda farty-get.  Att snabbt hitta vägen framhålls vid intervjuerna som en av de viktigaste förmågorna vid en brand, men samtidigt antyder flera att det formella kravet på familiarisering egentli-gen inte räcker till för att lära sig fartygets layout och utrymmen. Även i det förebyggande arbetet väger erfarenhet tungt. Fältstudien visade på flera exempel där besättningen gjort egna konstruktioner för att förenkla insatsarbetet, till exempel slangvinda för brandslang och en rigg för att spruta släckvatten under fordon. Det är exempel på hur människors yrkeskunnande och kreativitet kompenserar för de designproblem och ris-ker som finns i arbetsmiljön.  Brandgruppen har medlemmar från både däck och maskin, eftersom de olika besätt-ningsmedlemmarna har specialkunskaper om olika miljöer. Sådana kunskaper gör det lättare för besättningen att identifiera risker kring en brand, att snabbt transportera sig och välja rätt inträngningsväg, att bedöma spridningsrisken, att styra brandförloppet, att släcka och att kommunicera med annan personal, exempelvis maskinpersonal. Erfaren-heten ger också stöd till viktiga anpassningar som går bortom de enkla procedurerna. Det är till exempel inte givet att man stänger alla branddörrar vid ett larm eftersom det försvårar utrymningen och gör det svårare för folk att känna igen sig. Vid en insats verkar det, åtminstone i en svensk kontext, vara vanligt att brandchefen överlåter mycket av det operativa beslutsfattandet till brandgruppchefen. Personalens anpassningar och utnytt-jandet av människors professionella erfarenheter ligger i linje med det som säkerhets-forskningen kallar resiliens (Dekker, 2003; Gauthereau & Hollnagel, 2005; Woods et al., 2012). Vissa personer lyfter särskilt fram maskinpersonalens roll vid släckinsatsen, både för att bidra med tekniska kunskaper och för att göra snabba reparationsåtgärder. Otillräckliga tekniska kunskaper kan föra in fler risker i brandhanteringen, till exempel att elinstall-ationer besprutas med släckvatten. Här är det också en fördel om maskinpersonalen är länge vid samma båt då det tar lång tid att lära sig miljön. Samtidigt finns det idéer om att låta maskinpersonalen ambulera mer mellan många fartyg, ett mönster som också går igen för intendenturen, vilket i sin tur skulle kunna påverka lokalkännedomen nega-tivt.  Det finns vissa tecken på att besättningens möjligheter till att bygga branderfarenhet för-ändrats i takt med förändringar av arbetslivet till sjöss. Eftersom personalstyrkan har minskat över åren måste idag ett mindre antal besättningsmedlemmar behärska fler 



24 © RISE Research Institutes of Sweden arbetsuppgifter, kanske på bekostnad av vissa djupkunskaper. Samtidigt kan det vara lättare att prata och lära känna varandra i en mindre besättning, vilket i sin tur kan på-verka personkännedom och samverkan positivt. I viss mån verkar också karriärvägarna till sjöss ha förändrats. Det är ovanligare att besättningsmän arbetar länge som matros, vilket är en roll där mycket kunskaper om fartygets utformning och funktion erhålls. Dessutom är det vanligare att nya besättningsmedlemmar kommer från en akademisk utbildning och siktar på en intern karriär. Samtidigt menar flera intervjupersoner att svenska besättningsmedlemmar i regel har breda kunskaper, vilket kan vara en fördel i ett scenario där personalstyrkan av någon anledning är decimerad. 5.2.2 Övning och utbildning Gemensamt för de olika typerna av övning och träning ombord är att de kan genomföras på många olika sätt och fortfarande uppfylla de formella kraven, till exempel när det gäl-ler graden av realism eller balansen mellan teori och praktik. Här finns det olika åsikter bland intervjupersonerna. Medan vissa vill se överraskningsmoment och realistiska öv-ningar betonar andra vikten av nötande; att under kontrollerade former repetera viktiga moment. Vanligast är emellertid att besättningen förvarnas om både tidpunkten och in-nehållet för övningen. Inriktningen på övningarna styrs till stor del av kaptenen, som enligt flera intervjupersoner också färgar mycket av säkerhetsarbetet i stort. Tiden räcker inte till för att både förbereda, genomföra och bearbeta resultaten efter öv-ningar, vilket bekräftas i flera intervjuer. Arbetet kan vara svårt att prioritera i förhål-lande till andra sysslor och planeringen kräver både kompetens och kreativitet. Högsä-songen, det vill säga sommarhalvåret, innebär dessutom tätare turer, kortare tid vid kaj och en större andel oerfaren personal, vilket medför begränsningar för övningsverksam-heten. Det finns också andra tekniska och praktiska begränsningar för övningarna. Till exempel är det ovanligt att öva passagerarinteraktioner, fläktstyrning, drenchersyste-mets aktivering och släckinsats på fulla RoRo-däck eller vid slagsida. Några exempel som nämndes vid fältstudierna för att öka realismen i övningarna är att använda rökmaskiner för att öva fläktstyrning eller att dra en påse över rökdykarhjälmen för att efterlikna sikt i täta brandgaser. Brandgruppen går en certifieringskurs var femte år som varar under två dagar. Flera per-soner beskriver de här övningarna som ett bra tillfälle att lära sig om ny utrustning eller nya koncept för brandskyddet. Övningarna under utbildningen är också mer realistiska än de vanliga brandövningarna, till exempel med insatser i mock-up-miljöer av hytter eller däck. Däremot är det ovanligt att brandgruppen genomför övningarna tillsammans eftersom deltagandet bestäms av löptiden för varje personligt certifikat. Några besättningar uppger att övningar tidigare genomförts tillsammans med rädd-ningstjänst, både i hamn och med den helikopterburna RITS-styrkan. Sådana övningar verkar emellertid ha avtagit under senare tid och de flesta besättningsmedlemmarna har mycket lite kontakt med räddningstjänst. 5.3  Brister i brandskyddets användbarhet Resultaten kring projektering av brandskydd ger till största delen samma bild som litte-raturen kring allmän fartygsdesign (t.ex. Andrews et al., 2008, de Vries & Bligård, 2019). En av de främsta drivkrafterna vid projektering av ett nytt RoPax-fartyg är att maximera 



25 © RISE Research Institutes of Sweden lastkapaciteten, eftersom transport är rederiets affärsidé och främsta inkomstkälla. Brandskyddet ska sedan så kostnadseffektivt som möjligt uppfylla alla de krav som ställs på brandsäkerhet. De brandtekniska installationerna anpassas till en redan fastlagd lay-out. Förutsättningarna för brandskyddsdesign verkar variera beroende på exempelvis övergripande projektbudget och om brandskyddsfrågan drivs av särskilt engagerade in-divider. Brandskyddet uppfyller alltid kraven, men kan samtidigt skapa problem i den dagliga driften av fartyget. Utformningen av brandskyddet följer huvudsakligen SOLAS och dess tekniska riktlinjer, men klassens regelverk kan i sin tur ställa högre krav än SOLAS. I övriga val mellan le-verantörer, system och design väger projektkostnaden tungt. Det är ovanligt att använd-barhet får ligga till grund för projektering och byggnation och driften involveras vanligt-vis i liten utsträckning. Likaledes är det ovanligt att utvecklare eller leverantörer besöker båtarna för att fråga driftspersonalen om deras synpunkter. Visserligen kan leverantörer göra speciallösningar utifrån kundens specifikationer, men det kan vara svåra att moti-vera kostnadsmässigt och leverantörerna jämförs i allmänhet inte utifrån användbar-heten i deras produkter. Förfarandet kan emellertid vara annorlunda för system där myndigheten tidigare haft starka synpunkter, till exempel i frågan om drenchersystem.  Affärsmodellen för byggnation kan också ha en påverkan. I de fall där fartyg byggs för att chartras ut är inte slutanvändaren lika tydlig och lätt att involvera, medan fartyg som byggs för en tydlig och långsiktig ägare kan färgas mer av rederiets besättningar. Det finns en stor andrahandsmarknad för fartyg. Begagnade fartyg köps in och byggs om för att passa det nya ändamålet. Det kan till exempel handla om att fartyg förlängs eller att hyttutrymmen byggs om till RoRo-utrymmen. På grund av andrahandsmarknaden finns det en strävan inom branschen att hålla sig till ett standardutformningar. Exempelvis är all dokumentation på fartygen på engelska.  Vid ombyggnation kan det finnas bättre förutsättningar för att involvera driftspersona-len än vad som finns vid nybyggnation, till exempel i de fall där driften har tagit initiativet till säkerhetshöjande åtgärder. Dock kan det även vid ombyggnationer uppstå konflikter mellan driftens önskemål och ombyggnadsprojektets budget och omfattning. Fältstudien visar också att ombyggnationer ofta för med sig negativa sidoeffekter som kan gå ut över brandskyddet, så som drag, dörrar som går åt olika håll, trögstängda dörrar på grund av undertryck, ologisk layout som gör det svårare att hitta på båten, krångligare användar-gränssnitt för brandsystemet och att systemet inte längre speglar verkligheten efter änd-ringen. Även senare under fartygets driftstid kan tekniska förändringar skapa problem. Om fartyget byter besättning eller ägare kan viktiga odokumenterade kunskaper om de samlade systemen gå förlorade. Svårigheterna med att väga in driftens perspektiv på tekniska förändringar verkar till stor del ha att göra med processen för ombyggnation. Idag finns det få etablerade aktivi-teter och metoder för ombyggnation som kan blottlägga säkerhetskonsekvenser med koppling till användarnas behov. Från intervjuerna framkom att det kan vara svårt att testa alla parametrar då brandsystemet är komplext och omfattande. Dessutom är det vanligt att tester utförs i ett mycket sent skede, något som också påpekats i tidigare forsk-ning (Sherwood & Lutzhoft, 2015). I ett senare skede är utrymmet för att kunna agera på testresultatet genom designförändringar ofta begränsat. På grund av systemets komplex-itet och omfattning, och för att bränder sällan inträffar, kan det ta flera år innan fel och brister kommer upp till ytan. En uppfattning från fältstudien var att den löpande 



26 © RISE Research Institutes of Sweden utvecklingen av brandsystemet ofta är eftersatt i jämförelse med exempelvis navigations-systemen. En möjlig anledning kan vara att de system som används ofta får högre prio-ritet, men också att brandskydd traditionellt är ett regelstyrt område där fokus då går mot formell regeluppfyllnad och inte praktisk funktion. Resultat från intervjuerna antyder att intendenturen i regel inte tillfrågas lika ofta vid förändringsprojekt som personal på bryggan och i maskin. Designförändringar kan ha oförutsedda konsekvenser för säkerheten. System och inredningar kan införas som in-tendenturpersonalen inte har kännedom om. I vissa fall är det förändringar som kan på-verka brandskyddet, till exempel nya ljusstarka reklamskyltar som riskerar att ta upp-märksamheten från utrymningsanvisningarna. Sammanfattningsvis visar arbetsgången vid projektering på ett tekniskt fokus i design-arbetet, något som återspeglar tidigare forskning (Sherwood & Lutzhoft 2015, Meck, Strohschneider & Brüggemann, 2009). Nuvarande processer medger ingen strukturerad kartläggning av driftens behov och varken redare, varv eller leverantör har i regel en till-räckligt stark kompetens kring användbarhet för att omvandla behov till design. På grund av det riskerar kostnader och risker som orsakas av designbrister att flyttas från byggfasen till driftsfasen. I driftfasen är det svårare att få till designförändringar, vilket kan leda till att besättningen måste lära sig leva med ett feldesignat system och ta fram olika kompensatoriska åtgärder.  5.3.1 Alternativ utformning av brandskydd I de fall där en brandskyddslösning inte direkt uppfyller kraven i SOLAS ses den som en alternativ lösning. Brandsäkerheten behöver då bevisas analytiskt genom en så kallad regel 17-analys, vilket beskrivs i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:98, regel 17). En åsikt från intervjuerna är att det övergripande designarbetet i projektet oftast har kommit långt när brandingenjören engageras, vilket innebär att brandingenjören behö-ver förhålla sig till många designparametrar som redan är låsta.  Brandkonsulten gör en riskanalys där vissa kriterier behandlas, till exempel att skydda liv, egendom eller miljö. I det här arbetet förlitar sig brandkonsulten på att underlaget, såsom ritningar och arbetsprocedurer, återspeglar den verkliga miljön och arbetet om-bord, men intervjusvar från fältstudien antyder att så inte alltid är fallet. Brandkonsul-tens uppdrag är att se till att lösningen uppfyller gällande krav och personen har därför små möjligheter att kräva andra lösningar än de som regelverken föreskriver. Dessutom har projektet ofta incitament att hålla nere kostnaden, då det är många installationer som konkurrerar om och ska rymmas inom den totala budgeten.  I IMO:s cirkulär 1002 (International Maritime Organization, MSC/Circ. 1002, 2001) som ska tillämpas för alternativa lösningar finns en skrivning om att Human Factors-kompetens ska beaktas, men en intervjuad brandkonsult menar att det inte är tydligt hur det ska göras i praktiken. Därför kan det vara svårt att se igenom vilka effekter föränd-ringen har för exempelvis det operativa brandskyddet. Brandkonsulten förlitar sig på att rederiet bevakar arbetsmiljöfrågor och att de säger ifrån om brandskyddslösningen inte är praktiskt möjlig att genomföra. Det finns däremot ingen formell struktur som styr hur överlappet mellan brandskydd och arbetsmiljö ska hanteras. I brandingenjörsutbild-ningarna ingår valbara MTO-kurser och den systemorienterade forskningen som efter-lyste just det här systemperspektivet på brandsäkerhet är 20 år gammal (t.ex. Groner, 



27 © RISE Research Institutes of Sweden 1996; Meacham, 1999). Trots detta verkar inte kunskaper om samspelet mellan männi-skor och teknik ha integrerats och applicerats i branschen. Det verkar saknas kunskaper hos brandkonsulter, byggprojektledare och industrin om hur tekniska lösningar kan in-tegreras bättre med verksamheten – trots att även en relativt begränsad MTO-insats un-der byggtid kan leda till stora besparingar i drifttid (Mearns, 2017). 5.3.2 Konflikter mellan design och användning SEBRAs fältstudier har visat flera exempel där utformningen av miljöer, system och ru-tiner står i konflikt med besättningens aktiviteter, både i vardag och kris. Att sådana kon-flikter uppkommer är en vanlig observation i säkerhetsforskningen. Brister i arbetsmil-jön kompenseras ofta av besättningen, vilket gör att systemet fungerar trots en bristande design. När det gäller brandsäkerhet kan sådana kompensatoriska åtgärder bestå av egna rutiner, egna skyltar med förklaringar och översättningsnycklar för ologisk presentation och sektionering. Designbristerna kan dock få stort genomslag i situationer där besätt-ningens resurser utmanas, till exempel vid en allvarlig brand. Värdefull tid kan gå förlo-rad när besättningen försöker förstå systemen istället för att förstå och hantera branden. Nedan beskrivs, kortfattat, några konflikter mellan design och användning som identifi-erats i studien. Arbetsmiljö - Många olika larmsignaler på bryggan som var och en uppfyller gällande krav, men där det sammanlagda ljudet av alla larm vid en incident blir mycket stö-rande - Tunga syrgastuber för andningsapparater som ger hög fysisk arbetsbelastning vid en insats - Långa avstånd mellan dörrar ut på däck till följd av fartygsförlängning vilket ger längre inträngningsvägar för brandgruppen - Smala passager på ett fullastat RoRo-däck där det ibland är omöjligt att passera med andningsapparat på ryggen - Svårnavigerad layout, till exempel att vissa trapphus inte går till alla däck - Många och potentiellt förvirrande markeringar/sektioneringar på däck - Svårt att stänga dörrar på grund av undertryck som uppstått vid ombyggnation - Radioskugga där bara erfarna besättningsmedlemmar känner till utbredningen Användargränssnitt - Flera parallella och delvis överlappande system för larmhantering där det finns risk för informationsförlust vid larmkvittering. Som kompensation fotograferar bryggpersonalen larmpanelen före kvittering - Otydligheter i larmpresentationen, till exempel kring benämningen av larmzo-ner - Handpåläggning för att komplettera informationen från brandlarmssystemet, till exempel att identifiera rätt larmsektion med hjälp av utskrivna dokument och layout-planer - Ständigt återkommande falsklarm vilket ger en lägre tilltro till larmsystemet 



28 © RISE Research Institutes of Sweden - Behov av pappersdokumentation utöver larmsystemet för att vägleda löparen till rätt trapphus och larmsektion - Otydlig redovisning av drenchersektioner och däck i gränssnittet för bryggans fjärraktivering av drencher - Reglage för pumpaktivering som visas i drencherpanelen trots att funktionen inte kan regleras därifrån - Ordningsföljd för ventilerna i drencherstationen som inte stämmer med ord-ningen på drenchersektionerna - Ingen indikation på bryggan huruvida drenchersystemet är aktiverat - Ingen presentation och styrning av ventilation från bryggan vilket kräver koor-dinering via radiokommunikation mellan brandchefen på bryggan och kontroll-rummet i maskin - Ingen integrering av fläktarna i RoRo-utrymmena i det vanliga fläktsystemet - Automatisk avstängning av ventilationen vid ett brandlarm vilket omöjliggör taktikkörning Även när det gäller organisationen har fältarbetet identifierat exempel på ledningsbeslut som skapar problem, till exempel rollförändringar som leder till alltför hög arbetsbelast-ning eller operativa principer som inte fungerar i det praktiska arbetet under drift. Beslut om rutiner och procedurer som orsakar problem i den verkliga arbetsmiljön kan tyda på att högre ledning inte har full inblick i de operativa arbetsförutsättningarna (Hollnagel, 2015). Att sudda ut skillnaderna mellan hur arbetet går till i verkligheten och hur högre ledningsnivåer tror att arbetet görs är en viktig förutsättning för att kunna bygga upp resilienta egenskaper hos en organisation (Hollnagel, Nemeth and Dekker, 2008). Ett fartyg utvecklas ständigt i takt med att nya omständigheter uppkommer, eller att nya regler och behov uppkommer, vilket kräver ett ständigt förbättringsarbete. I många fall är det befälen i samråd med landorganisationens inspektörer som driver detta arbete. I vissa fall upplevde besättningen att de fick gehör för sina förslag, men det fanns också fall där besättningen stött på motstånd från landorganisationen när de påtalade förbätt-ringsbehov. För att få gehör för sitt förbättringsförslag från landorganisationen behöver befälen motivera behovet och beskriva förändringens ”business case”. På ett av rederi-erna lyftes förbättringsförslag in i en investeringsplan där de prioriteras i förhållande till andra förslag. Här var det viktigt att kunna peka på förändringens ekonomiska fördelar och det kan vara svårt att lyfta behov av ändringar i ett system som redan uppfyller alla formella krav.  5.4 Reglering för brandsäkerhet Tranportstyrelsen ska tillse att gällande regelverk införlivas och att de efterlevs av rede-rierna. Myndigheten arbetar huvudsakligen med regelgivning, tillstånd samt tillsyn och har en ständig dialog med olika parter i industrin. De genomför inspektioner på fartyg, men mer och mer av myndighetens tillsynsarbete delegeras till klassningssällskap. Till grund för arbetet ligger svenska föreskrifter som utgår från IMO:s regelverk, t.ex. TSFS 2009:97, 2009:98 som reglerar brandskydd på fartyg vilka trafikerar internationellt vat-ten. RoPax-fartyg är utmanande ur ett regleringsperspektiv eftersom de både kan ha lika många passagerare som ett kryssningsfartyg och samtidigt kan transportera farligt gods.  



29 © RISE Research Institutes of Sweden Inspektioner är ett av Transportstyrelsens främsta arbetsredskap, men kontrollerna ut-gör stickprov och det kan dröja länge innan ett specifikt område blir inspekterat. Rede-rierna å sin sida upplever myndigheternas inspektioner som ett stöd i att säkra att alla regler är uppfyllda. Inspektionerna inom brandområdet görs ofta i samband med öv-ningar som ger en indikation om rederiets förmågor. Inspektören gör en dokumentge-nomgång och tittar på tekniska installationer i mån av tid. Mer och mer av tillsyn görs av klassningssällskapen på uppdrag från myndigheten. Intervjuer med myndigheten pekar på att många olika behov och intressen måste balanseras i regelutvecklingen, där nya strikta regler riskerar att ha stora effekter på rederiernas ekonomier. Detta ligger i linje med tidigare forskning som visar på myndighetens ibland svåra avvägningar (Størker-sen, 2015). Vid ombyggnation av fartyg deltar Transportstyrelsen vid startmötet, där till-synen av projektet samordnas. Myndighetens inspektör följer sedan bygget och har vissa fokusområden. Brand är ett område, men inte Human Factors och användbarhet. Inom brand är det ett traditionellt fokus på regelefterlevnad och installationer, inte hur brand-skyddet samspelar med övriga mål och behov ombord.  Transportstyrelsen förväntar sig också att rederierna själva gör sina röster hörda om nya regler är svåra att implementera eller har negativa konsekvenser för exempelvis arbetsmiljön.  Inom myndigheten finns både teknisk kompetens och MTO-kompetens (Människa-Tek-nik-Organisation, den svenska benämningen på Human Factors) men de är organisato-riskt åtskilda. MTO-kompetensen involveras vanligen inte i enskilda ärenden och de är inte inblandade i regleringsprocessen. Sedan en tid inkluderas ett antal MTO-frågor i de konsekvensutredningar som görs för att undersöka möjliga effekter av nya regler, men tillämpningen beror mycket på kompetensen hos den som gör utredningen. Den sam-mantagna bilden är att MTO-kompetensen hos myndigheten har små möjligheter att på-verka myndighetens löpande arbete med industrins olika aktörer.  
  



30 © RISE Research Institutes of Sweden 6 Diskussion Oförutsedda bränder ombord på RoPax-fartyg är ett relativt ovanligt fenomen i en svensk kontext, men när bränder väl inträffar kan de ha mycket stora konsekvenser, både för människoliv, miljö och egendom. Forskning (Leroux et al., 2018) har under de senaste åren visat på många möjliga tekniska förbättringar för exempelvis detektering och släck-ning. Mindre uppmärksamhet har däremot riktats mot besättningens förutsättningar för att förebygga och hantera bränder. Detta återspeglar situationen för branschen i stort. Det är ovanligt att bygga och drifta fartyg utifrån besättningens aktiviteter och behov (Sherwood & Lutzhoft, 2015). I det här kapitlet diskuteras resultaten och uppslag till framtida områden för forskning och utveckling presenteras. Diskussionen har delats in i fyra delar: 
• Brandskydd och säkerhetsorganisationen 
• Effekter av reglering och myndighetsutövande 
• Operativa kunskaper och färdigheter 
• Brandskydd och design 6.1 Brandskydd och säkerhetsorganisationen Sjöfarten som bransch är hårt konkurrensutsatt och kan lätt förlora marknadsandelar på grund av förändringar i transportsystemen. Därför söker rederierna ständigt efter sätt att effektivisera, samtidigt som utvecklingen av säkerheten till sjöss till stor del drivits av regeländringar som i sin tur kommit till på grund av stora, uppseendeväckande olyckor. Det finns en önskan inom branschen att arbeta mer proaktivt med säkerhet, men det kan vara svårt att bevisa nyttan om det inte finns erfarenhet från tidigare olyckor att förhålla sig till. Samtidigt visar studien att rederierna på eget initiativ kan vara mycket handlings-kraftiga när tydliga risker kring driften kan påvisas. Enligt krav från IMO har varje rederi ett Safety Management System (SMS), det vill säga ett strukturerat sätt att uppfylla gällande säkerhetskrav. Från studien framgår att rede-rierna har stort fokus på regeluppfyllnad, vilket ofta leder till stort administrativt inslag. När stora resurser ägnas åt kravadministration och mätning kan det bli mindre tid över åt utvecklingen av effektiva, säkerhetshöjande arbetssätt. Detta fenomen är inte unikt för sjöfarten, utan forskning har tidigare visat på samma mönster i andra branscher.  Ett exempel på den här obalansen syns i rederiernas arbetssätt kring övningar och lä-rande. Fler besättningsmedlemmar betonar att kravuppfyllnad väger tungt, samtidigt som det kan gå slentrian i övningar och annat löpande säkerhetsarbete. Trots att det finns strukturer för att rapportera händelser är det svårt att sprida och etablera erfaren-heter. Den administrativa prägeln i säkerhetsarbetet verkar också bidra till ett avstånd mellan landorganisationen och besättningarna. Även om säkerhetsfunktionen i land för-söker arbeta nära flottan är resurserna begränsade och flera besättningsmedlemmar ef-terfrågar tätare kontakter. Flera personer menar istället att säkerhetsarbetet främst fär-gas av kaptenen. Det administrativa, regeldrivna säkerhetsarbetet garanterar en viss mi-niminivå – att vissa säkerhetsfunktioner och barriärer existerar. Däremot verkar det fin-nas utvecklingspotential i arbetssätten och strukturerna för det löpande, praktiska sä-kerhetsarbetet. 



31 © RISE Research Institutes of Sweden I flera fall är det tydligt att säkerheten är en personlig fråga för besättningarna. besluts-fattande, drar rederierna tydlig nytta av sådana mångsidiga erfarenheter och kunskaper. På öppet hav är de relativt utlämnade vid en brand och det finns många exempel på att besättningen arbetar för att hitta och hantera risker, till exempel med egna tekniska åt-gärder. På grund av att antalet personer i besättningen är begränsat måste varje besätt-ningsmedlem fylla fler funktioner och ta ansvar för större delar av både drift och säker-het. Utöver brandsystemets tekniska prestanda beror brandsäkerheten på besättningens kunskaper om brandförlopp och brandhantering, men också på deras praktiska färdig-heter och kunskaper om fartyget och dess tekniska system. Det finns behov att komplettera det reaktiva arbetet och stärka förmågan till kontinuer-liga förbättringar genom att förbättra teknik och organisatoriska förutsättningar, istället för att bara lägga ännu en rutin ovanpå de som redan finns. Inom besättningarna finns det gott om både idéer och tekniska förmågor som skulle kunna användas för att göra mer frekventa säkerhetsåtgärder ombord. Samtidigt är det sannolikt svårt för ett rederi att minska den administrativa hanteringen eftersom arbetet med regeluppfyllnade speg-lar förväntningarna från myndigheter och kontrollorgan. 6.1.1 Framtida forskning och utveckling Studien pekar på att framtida forskning och utveckling bör undersöka den kvalitativa aspekten av Safety Management på RoPax-fartyg; hur de formella systemen fungerar i praktiken, till exempel arbetet med händelseutredningar och lärande. Innehållet i Safety Management speglar inte alla delar av det människa-teknik-organi-sationssystem som aktiveras vid en brand. Fokus i framtida FoU kan vara hur säkerhets-ledning kan kompletteras för att identifiera och främja resilienta egenskaper som adap-tivitet, samverkan och kreativitet.  En möjlighet är att studera framgångsfaktorer i Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) på land ur ett systemperspektiv och samtidigt bedöma om liknande upplägg är möjliga för sjöfarten. 6.2 Effekter av reglering och myndighetsutöv-ning Uppdaterade regelverk följs av en oro hos rederierna för ekonomiska konsekvenser, ex-empelvis i form av begränsningar i lastkapacitet eller att dyra investeringar ska krävas. Forskning visar att det också kan vara svårt för myndigheten att balansera möjliga regel-ändringar och rederiernas ekonomiska förutsättningar. Vid regeländringar är det därför viktigt att myndigheter har en bra dialog med rederier och leverantörer, något som Transportstyrelsen eftersträvar i sitt arbete. Samtidigt kan det vara svårt att tillämpa ett helhetsperspektiv i myndighetens uppdrag. Brandsäkerhet är en fråga som spänner över många delar av arbetet ombord och som kräver goda arbetsförutsättningar både i vardag och kris. Liksom i många andra organisationer verkar det hos myndigheten finnas stup-rör mellan olika kompetenser vilket gör det svårare att tränga in i en mångbottnad fråga som brandsäkerhet. Sammanfattningsvis är det positivt att dialog finns på plats, men dialogens innehåll kan fortfarande utvecklas för att bättre spegla hela problematiken med brandsäkerhet.  



32 © RISE Research Institutes of Sweden Idag är myndighetens aktiviteter begränsade och en stor del av exempelvis tillsyn deleg-eras till klassningssällskapen. Vissa av klassningssällskapen verkar i gengäld uppmärk-samma människans roll och förutsättningar för säkerheten ombord, även om det sällan rör sig om krav. Intervjupersonerna påtalar också att det finns riktlinjer för att exempel-vis involvera Human Factors-kompetens vid tekniska förändringar, men att reglerna stundtals är otydliga och lämnar stort tolkningsutrymme. 6.2.1 Framtida forskning och utveckling Inom området reglering och myndighetsutövande behövs mer forskning kring imple-menteringen av maritima regelverk, och i vilken grad nuvarande regleringsupplägg kan hindra en utveckling av brandskyddet. När det gäller regelförändringar bör det påpekas att sådana vanligen riktas mot nybyggnation av fartyg, medan studien verkar visa att många problem i brandskyddet huvudsakligen uppkommer vid ombyggnation. Framtida forskning bör också undersöka myndighetens arbetsförutsättningar och hur delegeringen till klasserna fungerar i praktiken. En viktig aspekt av delegeringen är i vil-ken grad den bidrar till att både människa, teknik och organisation beaktas i brandskyd-det. 6.3 Operativa kunskaper och färdigheter En brand kräver inte bara kunskaper som besättningen får genom brandövningar och utbildning. Besättningens förmågor är sammansatta av operativ erfarenhet, tekniska kunskaper, lokalkännedom, stresstålighet och relationer till olika aktörer ombord. Rede-riernas formella system för återkommande övningar verkar emellertid bara täcka en del av de kunskaperna. Det sammankopplade människa-teknik-organisationssystem som aktiveras vid en verklig brand tränas alltså inte. Det finns vanligtvis små möjligheter för en besättning att öva tillsammans med de närmaste arbetskamraterna under realistiska omständigheter och vissa menar att man egentligen vet ganska lite om personalens re-aktioner vid en verklig, större brandhändelse. Tidigare har det i vissa fall funnits möjlig-het att lära från Räddningstjänst i land, något som verkar ha avtagit. Övningarna är oftast inriktade på att etablera ryggmärgsfärdigheter, till exempel snabba ombyten eller inräkning. En sådan inriktning hjälper till att avlasta insatssituationens komplexa analys och beslutsfattande, där de inlärda momenten kombineras utifrån den unika brandsituationen. Men en verklig brand ombord kräver också kreativitet och an-passningsförmåga, egenskaper som delvis går att koppla till lång yrkesverksamhet, men som idag är svårare att förstärka på ett systematiskt sätt.  Intervjupersonerna lyfter själva fram problemet med att bibehålla praktiska kunskaper om brandhantering i en miljö där det mycket sällan brinner. Övningar för att förstärka anpassningsbarhet och praktiska färdigheter kan bli ännu viktigare i framtiden. Dels för-ändras rekryteringsunderlaget, där praktiska färdigheter idag inte är lika vanligt och färre personer verkar arbeta länge i praktiska, tekniska befattningar. Dels kan ökande automation göra det ännu svårare för besättningarna att tillgodogöra sig praktiska erfa-renheter, både i det dagliga arbetet och kring brandincidenter. 



33 © RISE Research Institutes of Sweden 6.3.1 Framtida forskning och utveckling Framtida forskning bör undersöka hur rederierna vid övningar kan balansera mellan re-peterande nötning och överraskande scenarier. Fältstudien visar också på en rad kom-petenser ombord som är viktiga vid en brand, men som inte alltid kopplas samman med brandskyddet. Här går det antagligen att hitta fler arbetsmoment som kan integreras i återkommande brandövningar. På ett mer allmänt plan betonar intervjupersonerna vik-ten av familiarisering, ett område där forskningen skulle kunna bidra med nya metoder och stöd. Samtidigt handlar övning inte bara om själva övningsmomentet. Både förbere-delser och efterbearbetning är viktiga för att ett lärande ska ske. Även vad gäller detta finns utrymme för mer forskning och utveckling.  6.4 Brandskydd och design Studien visar att brandskyddet påverkas av många olika designaspekter, allt ifrån farty-gets grundläggande utformning till sådant som layout, arbetsmiljöer, system, utrustning, dokumentation och organisation. Eftersom det är svårt att genomföra realistiska öv-ningar kring vissa moment och system (t.ex. passagerarinteraktion, slagsida, drencher-aktivering eller manuell släckning på ett fullastat däck) går det inte alltid att förutse hur delar av brandskyddet verkligen presterar vid en större brand. Dessutom är det vanligt att besättningsmedlemmarna varierar mycket i ålder och kondition. Brandskyddets sy-stem, utrustningar och hjälpmedel måste därför vara väldesignade och robusta för ett stort spann av användare, i högre utsträckning än vad de är idag. Det verkar emellertid vara ovanligt att brandskyddsdesign har ett helhetsperspektiv på den praktiska driften av fartyget, ett faktum som också verkar gälla för generell fartygs-projektering. Det är vanligt att användarbehov vägs in för vissa centrala bryggfunktioner som navigation och manövrering, men det är ovanligt att sällananvända system som brandskyddet får samma uppmärksamhet avseende god användning. Designprocessen verkar sakna strukturer som ger användarna inflytande över slutresultatet. Rederierna har ofta god teknisk kompetens, men saknar förutsättningar för att identifiera, doku-mentera och kommunicera användarbehov till varv och leverantörer. Varvet i sin tur av-viker helst inte från etablerade standardlösningar. Vissa leverantörer trycker på använd-barheten hos deras produkter, men i slutänden är de hårt konkurrensutsatta och har be-gränsade möjligheter att ekonomiskt motivera skräddarsydda lösningar. Till stora delar tillämpar branschen ett riskbaserat synsätt på design och säkerhetsinvesteringar, i linje med Formal Safety Assessment (FSA). Det krävs mycket goda argument för att frångå designpraxis eftersom det både kan innebära ökade kostnader och nya osäkerheter. När åtgärder till stor del bedöms utifrån kostnad kan det vara svårt att argumentera för ökad användbarhet, eftersom det kan vara svårt att bevisa de möjliga vinsterna analytiskt.  Det är också tydligt att nybyggnation och ombyggnation sker på bitvis skilda premisser, både ekonomiskt och tidsmässigt. Även om mindre ombyggnationer som sker på besätt-ningens initiativ kan ha ett större användardeltagande verkar det vanligt att projekten har snäva begränsningar. Dessutom verkar det saknas processer och metoder för att se igenom möjliga konsekvenser för brandskyddet som helhet när en befintlig miljö byggs om. 



34 © RISE Research Institutes of Sweden 6.4.1 Framtida forskning och utveckling Framtida forskning behöver utveckla argumenten för användarcentrerade arbetssätt i brandskyddsdesign och visa hur det kan bidra till viktiga värden för branschen, som sä-kerhet, effektivitet och ekonomi. Här behöver forskningen undersöka incitament till an-vändarcentrerad design för andra aktörer i projekteringsprocessen, till exempel varv och leverantörer.  Studien och tidigare forskning visar att det finns möjlighet att stärka användarens roll i alla delar av designkedjan. Fartygsdesign bär också med sig många designtraditioner, etablerad praxis och standardlösningar. Besättningen behöver bättre stöd för att formu-lera och kommunicera sina behov till projektet. Rederiet behöver kunna omsätta an-vändarbehov till krav och kommunicera dessa till varv och leverantörer. Varv och leve-rantörer behöver bättre förutsättningar för att omsätta användarkrav i ändamålsenlig design. En preliminär bedömning är att brandkonsulten inte kan axla rollen som expert på användarstudier och användbarhet. Det behövs istället en breddning i nuvarande pro-cesser.  I synnerhet behövs det ett bättre stöd för testning och kvalitetssäkring av design, både för att jämföra användbarheten hos olika designlösningar och att kvalitetssäkra im-plementerade systemförändringar. Det behövs också en diskussion om branschens in-riktning när det gäller sådant som Safety Management, synen på slutanvändaren (besätt-ningen) och människans positiva bidrag till säkerheten. Ytterligare en forskningsutma-ning är att visa hur den här sortens mål kan eftersträvas i kontexter där de ekonomiska förutsättningarna är mycket snävare än i Sverige.  Projektet har hittat en rad exempel på brandskyddsdesign för RoPax-fartyg där det krävs ytterligare forskning och utveckling. Vissa av dem (brandlarmssystem, gränssnitt för drencheraktivering, och rondering) kommer beforskas i det kommande projektet LASH FIRE som koordineras av RISE och startar i september 2019. Andra områden inkluderar: - Arbetsdesign och tekniska förutsättningar för lastning (t.ex. däcksdesign, hjälp-medel och informationsdelning) - Stöd för familiarisering eller positionering av besättningsmedlemmar - Ergonomisk och ändamålsenlig utrustning för brandgruppen - Design, kontrollpanel och taktik-körning för ventilationssystem - Effekter på brandskyddet av ökande automation, t.ex. minskade resurser för manuella insatser eller försvagade kunskaper hos ombordvarande personal - Att minska barriärerna mot drencheraktivering, t.ex. genom förhållningssätt, att minska konsekvenserna av aktivering eller att underlätta träning - Design- och säkerhetsaspekter av fjärraktivering för drenchersystem 
  



35 © RISE Research Institutes of Sweden 7 Slutsats Målet med SEBRA har varit att undersöka vad som ger en lyckosam hantering av brand-incidenter på RoPax-fartyg och om de framgångsfaktorerna kan utgöra grunden för yt-terligare förbättringar. Studien gjordes ur ett systemperspektiv, det vill säga genom att undersöka samspelet mellan människor och teknik i ett organisatoriskt sammanhang. Arbetet har haft två huvudsakliga teman; dels besättningens aktiviteter och samspel med olika delar av brandskyddslösningen och fartygsmiljön, dels vad som styr utformningen av brandskyddet och vilken påverkan detta får på brandsäkerheten. Brandsäkerhet på RoPax-fartyg utformas ofta isolerat från övrig fartygsdesign, med fo-kus på uppfyllnad av lagkrav. Rederierna gör säkerhetsinvesteringar efter större olyckor, men samtidigt visar forskning att många olycksutredningar i sjöfarten inte väger in män-niskans förutsättningar för att arbeta säkert och därför inte drar alla relevanta lärdomar. Nyckeln till bra prestationer vid en kris, speciellt i situationer som är komplexa eller oför-utsedda, ligger i goda arbetsförutsättningar och effektiv träning. De förutsättningarna skapas genom design av arbetsmiljöer, system och rutiner, men eftersom brandskyddet inte alltid anpassas till besättningens aktiviteter och behov uppstår konflikter, vilket kan leda till en lägre säkerhetsnivå. Det saknas etablerade processer eller metoder som säkerställer att slutanvändarens be-hov beaktas vid utformningen av brandskyddet. I utvecklingsprocessen finns det incita-ment att hålla nere byggfasens kostnader. Det gör att kostnader i form av effektivitets-brister och lägre säkerhetsnivå förskjuts till det dagliga arbetet under drifttiden. Sjöfar-ten skulle behöva kompletterande arbetssätt för att ta hänsyn till den långsiktiga driftti-den i kortsiktiga bygg- och förändringsprojekt. Tidigare forskning visar att sådan praxis i själva verket minskar kostnaderna eftersom det minskar behovet av kostsamma korri-geringar senare under fartygets driftstid. När det kommer till hanteringen av brandincidenter måste personalen ombord besitta en kombination av kunskap om fartygets layout, processer och risker samt kunskap om brand och brandsläckning. Det är en utmaning att upprätthålla sådant yrkeskunnande med förändrade arbetslivsmönster och en ny personalbild. Dessutom kan situationen påverkas av ökad automatisering, eftersom besättningen riskerar att reduceras och för-flyttas längre från processen, vilket kan göra att besättningsmedlemmarna tappar kun-skap och erfarenhet. Främjandet av resilienta egenskaper sker långsiktigt, organisatoriskt och strukturellt. Det innefattar genomtänkt design av arbetssätt och artefakter som teknik och procedu-rer, design som måste grundas på det verkliga arbetets utmaningar. Resilienta egen-skaper beror också på ett organisatoriskt lärande som inte rutinmässigt adderar nya reg-ler och krav, utan istället tillämpar ett designperspektiv på arbetets förutsättningar. 
  



36 © RISE Research Institutes of Sweden 7.1 Forskningsfrågor Forskningsfråga 1: Vilka är framgångsfaktorerna i hantering av brandinci-denter på Ropax-fartyg? En större brand innebär utmaningar på både ett personligt, teknisk och organisatoriskt plan. Säkerheten vilar till viss del på formell Safety Management och det tekniska brand-skyddet, men inte bara. Vid en större brand beror säkerheten också på den mångsidiga erfarenheten och kompetensen hos besättningsmedlemmar som är vana vid att agera självständigt och som besitter kunskaper för att lösa en bred flora av problem. Nyckel-faktorer i hanteringen av bränder är att agera snabbt, att vara väl orienterad ombord, att förstå fartygets miljöer och system, att kommunicera effektivt, att kunna agera i kritiska och pressande situationer samt att ha en förståelse för brandens förlopp och brandbe-kämpning i många olika miljöer och driftstillstånd. De här egenskaperna ligger i linje med det som brukar kallas resilienta förmågor, det vill säga förmågor som låter männi-skor anpassa sig till och hantera odefinierade och överraskande problem. Forskningsfråga 1a: Finns det framgångsfaktorer som inte används systematiskt för att stärka brandskyddet? För att hantera en verklig brand aktiveras ett sammansatt system av organisation, människor och teknik. Formellt brandsäkerhetsarbete fokuserar främst på regelef-terlevnad och brandtekniska installationer, vilket innebär att stora delar av fram-gångsfaktorerna vid en brand osynliggörs. Egenskaper som inte har en naturlig plats i formell Safety Management är operativ erfarenhet, mångsidig kompetens, kombinationen av processkännedom och kunskap om brandbekämpning, anpass-ningsförmåga, förmåga att frångå detaljerade rutiner och skapandet av kompensa-toriska åtgärder för att hantera dålig design.   Forskningsfråga 1b: I vilken grad förutsätter brandsäkerheten på RoPax-fartyg resilienta förmågor hos besättningen? Fokus i Safety Management är till stor del planering, riskminimering och detalje-rade rutiner, men dessa är alltid underspecificerade i en verklig brand. Brandsä-kerheten upprätthålls till stor del av besättningens anpassningsförmåga, problem-lösning och kreativitet. Besättningen kompenserar också för bristande design av exempelvis styrpaneler till brandtekniska installationer. Studien har identifierat exempel på brandskydd som inte kan fungera som det är tänkt, hanteras eller för-stås utan besättningens kreativa kompensatoriska åtgärder.   Forskningsfråga 2: Motsvarar utformningen av brandskyddet besättning-ens faktiska behov vid hanteringen av en brand? Fartyg har en lång livstid och genomgår ofta flera förändringar över åren, både i funktion, layout och enskilda system. Emellertid är det ovanligt att ombyggnation eller nybyggnat-ion görs utifrån slutanvändarnas behov och egenskaper. De gängse processerna för far-tygsdesign involverar sällan Human Factors-kompetens och brandingenjörens insatser sker i ett stuprör, ibland i ett sent skede, där förutsättningarna är dåliga för mer bety-dande förändringar. Bristande design kan försämra förutsättningarna för brandsäker-heten, till exempel genom svårorienterad layout, drag och ventilationsproblem, långa 



37 © RISE Research Institutes of Sweden inträngningsvägar, dåligt integrerade system och otydliga användargränssnitt, till exem-pel för larmhantering och släcksystemsaktivering. Även om rederiernas Safety Management formellt garanterar vissa säkerhetsfunktioner kan det praktiska säkerhetsarbetet variera. Strukturerna för exempelvis övning och in-formationsspridning uppfyller förvisso kraven, men bidrar inte fullt ut till lärande och engagemang för säkerheten. Möjligheterna till realistiska övningar och efterbearbetning av övningsresultaten är ofta begränsade. Engagemanget för säkerheten verkar istället springa ur sammanhållningen och kulturen på det enskilda fartyget.  Frågan huruvida brandskyddet motsvarar besättningens behov försvåras av att brand-skyddet så sällan testas under realistiska förhållanden. Den sammantagna bilden är att det formella brandskyddet bara delvis motsvarar de egentliga förutsättningarna för en lyckosam hantering av bränder ombord.  Forskningsfråga 2a: Finns det förutsättningar för att bygga upp ett resilient brandskydd i nuvarande processer för projektering och kon-struktion av fartyg? Studien har påvisat en mängd spår av resiliens i brandskyddet ombord på RoPax-fartyg, inte minst i berättelser om tidigare brandincidenter. De egenskaper som intervjupersoner lyfter fram som viktiga framgångsfaktorer vid hantering av brand är till exempel anpassningsförmåga och att agera utifrån bred kunskap och erfa-renhet. De resilienta förmågorna speglas dock inte i brandsäkerhetsledningen och brandskyddet. Brandsäkerhet är traditionellt inriktad på regeluppfyllnad och att säkerställa ett korrekt agerande med procedurer och rutiner. Problemet är att ru-tiner alltid är underspecificerade när det kommer till en verklig brandsituation. Alltför detaljerade rutiner riskerar istället att hämma den nödvändiga flexibiliteten och anpassningen till rådande omständigheter. Det saknas kunskap och metoder för att jobba praktiskt med resiliens Att främja resiliens kräver ett helhetsperspek-tiv på personalens arbetsmiljö och förutsättningar. Forskningsfråga 3: Hur kan brandsäkerhetsarbetet på RoPax-fartyg ut-vecklas? Safety Management i sjöfarten kan bli bättre på att stödja människans bidrag till säker-heten, både tekniskt och organisatoriskt. På det organisatoriska planet behöver bran-schen fler sätt att lära, till exempel genom nya övningsupplägg, nya metoder för att be-arbeta resultaten av övningar och nya sätt för landorganisation och besättning att sam-verka. Samtidigt utgör besättningens befintliga kunskaper och erfarenheter redan en re-surs för säkerheten. Därför behövs det också bättre strukturer för att ständigt undersöka och förbättra verksamheten så att alla erfarenheter och idéer hos besättningen kan om-sättas i välfungerande design.  Vidare behöver användarbehov få en mer framskjuten plats i brandskyddsdesign under projektering och konstruktion av fartyg. Designprocessen och de inblandade rollerna be-höver utvecklas så att färre konflikter uppstår mellan olika funktioner hos det färdiga fartyget. Ett fartyg är ett komplext system där många olika funktioner måste fungera till-sammans. Därför behöver fartygsdesign tillämpa ett helhetsperspektiv där en mångfald av kompetenser representeras.  



38 © RISE Research Institutes of Sweden Särskild uppmärksamhet kan behöva riktas mot ombyggnation eftersom många problem i arbetsmiljön ombord verkar uppstå vid ägarbyten och förändringar som inte tar hänsyn till besättningens aktiviteter. Överlag verkar rederierna behöva bättre möjligheter till att bevaka användbarhet över fartygets livstid, så att de kan motverka en negativ glidning, där många små förändringar över tid urholkar arbetsmiljön ombord. 
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