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Förutom risken med bristfällig stabilitet har flera biltransportfartyg, så kallade car-carriers, 

på senare tid varit utsatta för allvarliga brandtillbud som startat på lastdäcken och i några 

fall orsakat totalförlust av fartyg och last. Överslag i elsystem och den mängd bensin som 

finns i bilarna kan vara en farlig kombination. Det är ofta, men inte alltid, begagnade bilar 

som orsakat bränderna. Med de stränga krav som biltillverkarna ställer när man 

transporterar deras helt nya bilar accepteras inte bilar som en gång varit ombord i 

brandrök även om skadorna är inga eller minimala. Därför kan bränderna få stora 

ekonomiska konsekvenser. 

Denna artikel handlar om en brand som inträffade 2020 på Höegh Xiamen, men om man 

ser tillbaka under en femårsperiod så har det förekommit minst fem liknande olyckor. 

Inledningsvis beskrivs först några av dessa senare tillbud. 

 

År 2015 råkade US flaggade Courage, tillhörig American Roll-on Roll-off Carrier Inc 

(amerikanskt bolag, ägt av Wallenius och Wilhelmsen) ut för en brand när hon befann sig i 

Engelska kanalen på resa till USA. Fartyget, tidigare Wallenius Aida, var lastat med nya 

Mercedes och BMW bilar men även med militära och privata fordon tillhöriga amerikanska 

återvändande militärer. Branden startade i en privat bil och besättningen lyckades till slut 

släcka den med hjälp av fartygets CO₂-system. Fartyget blev så illa skadat att det fick skrotas 

och den totala förlusten inklusive last beräknades till 100 miljoner USD. 
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Bilen där branden startade var en Ford Escape SUV, en modell som tillverkaren hade 

återkallat 2012 på grund av brandrisk i ABS systemet. Eftersom ägaren varit utomlands i flera 

år hade han inte nåtts av det beskedet. 

År 2017 skedde ett liknande brandtillbud på samma rederis car-carrier Honor, också det i 

Engelska kanalen. Även här startade branden i en privatbil där en spole i startmotorn tog eld. 

Besättningen lyckades även här släcka branden med CO₂ men skadorna på last och fartyg 

blev stora. 

 

 

 

Även det italienska rederiet Grimaldi har varit drabbat av två bränder som startat på 

bildäcken. Den första, år 2019 på Grande America, förstärktes av att Grimaldis fartyg är 

byggda så att man för containerlast ovanpå bildäcken, containers som nu också började 

brinna. Fartyget sjönk efter något dygn i Biscayabukten sedan besättningen räddats. 
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Senare samma år hade Grande Europa brand på bildäcken när hon var i Medelhavet. En 

brand som besättningen lyckades släcka. 

 

Nu till den senaste allvarliga branden som skedde i USA. Det här är ett kort sammandrag av 

haverirapporten som kom i december 2021 och rörde Höegh Xiamen. 
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Höegh Xiamen var en car-carrier som storleksmässigt klassades som varande i 

mellansegmentet för här typen av fartyg. Med längden 182m, bredden 31,5m, ett 

bruttotonnage på 47 232 och en dödvikt på 12 250 ton kunde hon lasta 4 900 bilar av 

branschens standardstorlek (Toyota) på de elva lastdäcken. Hon var byggd 2010 på Xiamen 

Shipbuilding i Kina och alltså tio år gammal. Ägd av ett norskt finansbolag, Ocean Yield i 

Aker/Rökkegruppen, men uthyrd på en bareboatcharter till Höegh Autoliners i Oslo som i sin 

tur hyrt ut henne på en timecharter till italienska Grimaldi Deepsea Spa. Besättningen på 21 

man var helt kinesisk, från Wallem Shipmanagement. Hon var registrerad i det norska 

internationella registret NIS med hemort Oslo. 

Afrika är känt som en soptipp för många rester från den industrialiserade världen. Inte minst 

begagnade eller krockskadade bilar transporteras av flera rederier till Västafrika från USA. 

Höegh Xiamen hade lastat sådana bilar i Freeport, Texas, och låg i Jacksonville för att lasta 

ytterligare 1 575 stycken innan hon skulle slutlasta i Baltimore. 

Biltransportrederier har för sina fartyg skriftliga, detaljerade procedurer och manualer för 

det mesta vad gäller kontroll av bilar, lastsäkring, brandsäkerhet och så vidare. Nu var det 

Grimaldi som var operatör och som var ansvarig för kontroll av de bilar som togs ombord. 

För att ge en bild av vilken slags last det var som skulle tas ombord så bestod den av 1 044 

bilar som kunde köras ombord för egen maskin, 322 som fick bogseras ombord och 209 som 

lyftes ombord med hjälp av gaffeltruckar. Många bilar var således i dålig kondition, klassade 

som ”junkcars”. Alla bilar skulle ha stått minst 72 timmar i ett hamnförråd för kontroll innan 

de fick lastas. Det lokala stuveriet som skötte lastningen hade skriftligt instruerats av 

Grimaldis Port Captain att se till att den negativa polens kabel på alla bilbatterier skulle 

lossas och kabeln säkras med tape på sidan. Dessutom skulle en plastkopp monteras som 

säkerhet på batteriets negativa pol. Inga bilar som inte gick att inspekteras fick tas ombord, 

ett ansvar som delegerats till det lokala stuveriet. 

Den 3 och 4 juni 2020 lastades bilarna och som av en slump var fartygets 

klassificeringssällskaps (DNV/GL) surveyor ombord de dagarna för att göra en ISM- audit1 av 

fartyget och dess besättning. En simulerad brandövning gjordes med besättningen. Inga 

anmärkningar framkom där. 

Klockan 15. 00 den 4 juni var lasten ombord och avgång var satt till 17.00. Quarter-rampen, 

den vinklade lastrampen, var inte i sjöläge ännu, man avvaktade en stund till dess att en 

regnskur hade passerat. Totalt fanns 2 420 bilar ombord. 

Brandlarmanläggningen, med 248 rök- och temperatursensorer på lastdäcken, hade varit 

avstängd under lastningen för att undvika falska larm från avgas från bilar och truckar, vilket 

var ett accepterat standardförfarande. Tyvärr hade man därefter glömt att sätta på larmet 

när lastningen var klar. Även delar av lastrumsventilationens fläktar var igång. 

                                                           
1
 ISM = International Safety Management Code 
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Omkring klockan 15.30 noterade fartygets överstyrman att det kom rök ur ventilatorerna i 

aktern på fartyget och slog larm. När sedan brandlarmet slogs på larmade det omedelbart på 

däck nr 7 och 8. Fartygets brandgrupp försökte med vattenslangar försökte att ta sig in på 

däck 8 men tvingades att retirera på grund av en intensiv svart rökutveckling. Fartygets 

befälhavare försökte att larma brandkår men olika missförstånd om VHF- kanaler och 

larmnummer, samt troligen också språkförbistring, gjorde att larmet till den lokala 

brandkåren inte gick fram förrän branden pågått i en halvtimme. Någon från land hade sett 

rökutvecklingen och larmat. 
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När brandkåren anlänt med utrustning beslöt man efter en viss språkförbistring att lösa ut 

fartygets brandsläckningssystem med CO₂. Som på alla liknande bilfartyg fanns på 

väderdäcket, däck 12, tankar med flytande CO₂ avsedda för brandsläckning i last- och 

maskinrum. Fartygets lastrum var indelat i 5 brandzoner där däck 7 och 8 var zon 3 och man 

beslutade att lösa ut CO₂- systemet till zon 3 vilket också gjordes. Ingen större effekt 

noterades och rökutvecklingen ökade. Till slut beslutade brandmännen att försöka gå in på 
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de brinnande däcken och slå ut bränderna med vatten. När man öppnat in till däcken och 

tagit sig in utlöstes en kraftig explosion, antagligen på grund av att nytt syre tillfördes, och 

nio brandmän brännskadades, varav fem allvarligt. Brandkåren beslutade därefter att enbart 

kyla skrovet utifrån med vattenbegjutning och att avvakta vidare insatser. Branden pågick 

under åtta dagar och det slutade med att lastdäcken 7 till 11 totalförstördes, liksom hela 

inredningen ovanpå däck 12. Fartyget och lasten deklarerades som ”total loss”, allt till ett 

värde av 40 miljoner USD. 

 

 

 

När man efter olyckan började inspektera de brunna bilarna fann man att ett 60-tal 

överhuvudtaget inte hade fått batterierna urkopplade, bland annat för att motorhuvar inte 

kunde öppnas. På andra låg de losskopplade kablarna kvar uppe på batteriet i närheten av 

minuspolen. Några plastskydd hade överhuvudtaget inte monterats på minuspolerna  

Den 60-sidiga haverirapporten kom till slutsatsen att branden startat efter ett elektriskt 

överslag i en bil på däck 8. Att CO₂-släckningen misslyckats berodde bland annat på att 

automatiska spjäll vid lastrumsfläktarna under åren bytts ut till manuella, spjäll som stod 

vidöppna och släppte in luft. Dessutom kom insatsen kom för sent, branden hade då redan 

spridit sig till närliggande brandzoner. 

Det största ansvaret lades på det amerikanska stuveribolaget som inte följt Grimaldis 

instruktioner. Flera fordon skulle aldrig släppts ombord om instruktionerna följts. Också 

Grimaldi fick sin del av ansvaret för att man inte följt upp lastningen och att instruktioner 

inte följts. Höegh hade driftsansvaret för fartyget och deras Safety managementsystem fick 
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också kritik. Stuveriet hade nämligen när lastningen var klar överlämnat en rapport där det i 

klartext stod vilka bilar som batterierna inte hade kopplats ur på. Rapporten togs emot och 

signerades av fartygets överstyrman och lades till handlingarna utan vidare åtgärder vilket 

var helt emot Höeghs instruktioner. 

 

 

 

Olyckan är en perfekt illustration till det faktum att hur omfattande manualer och regler man 

än utarbetar idag inom sjöfarten så spelar de inte så stor roll om de ändå i slutändan inte 

följs. I det här fallet skulle avgången kanske försenats med någon halvdag vid upptäckten av 

stuveriets misstag, med följdkonsekvenserna att man tvingats att boka av lotsar och 

bogserbåtar och fått en försening till nästa hamn, allt med ekonomiska konsekvenser. 

Sådana beslut är svåra att ta, speciellt för asiatiska besättningar i USA. 

Inga besättningsmän skadades men brandkåren i Jacksonville, där flera skadades allvarligt, 

har stämt fartygets ägare bland annat för att man på grund av språkförbistringen inte kunnat 

kommunicera med besättningen i den akuta inledningen. 

Som en ytterligare illustration till brandrisken på bilfartyg råkade senare på året 2020 ARC;s 

fartyg ARC Independence (ex Wallenius Faust)  och Höegh Transport båda ut för mindre 

bränder som startade i nya bilar, bränder som snabbt släcktes av besättningarna. 

 


