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Abstrakt 

Vid ett antal större fartygskatastrofer till havs de senare årtiondena har 

sjöräddningskapaciteten inte räckt till för att rädda alla eller ens en majoritet av de 

ombordvarande. Detta trots att stora insatser har gjorts för att förbättra 

livräddningsutrustningen ombord. Handelsfartyg som påträffar nödställda är skyldiga 

enligt lag att hjälpa till med räddningsarbetet. Denna studie belyser vilka resurser som 

finns i Sverige för att klara en större fartygsolycka till havs och i vilken utsträckning 

handelsflottan har möjlighet att hjälpa till. Studien har gjorts som en litteraturstudie som 

kompletterades med ett par intervjufrågor till rederier. Både handelsfartyg och 

Sjöfartsverkets specialiserade räddningsenheter har visat sig vara alldeles för dåligt 

utrustade eller för få för att klara att utföra sin uppgift vid dåliga väderförhållanden 

vilket ofta råder vid fartygskatastrofer. Mycket av ansvaret för att sätta nödställda i 

säkerhet efter en olycka hamnar istället på helikoptrar som flygs ut till olycksplatsen 

från land. En hel del tekniska problem har visat sig försvåra arbetet med evakuering via 

helikopter vid flera fartygskatastrofer då även dessa är känsliga för hårt väder. En 

utveckling av utrustning för handelsfartyg som effektivt och säkert kan användas vid 

dåliga väderförhållanden utan att behöva förflytta människor en och en mellan olika 

farkoster skulle behöva ske. Att enbart förlita sig på helikoptrar vid masslivräddning har 

visat sig vara alltför tidskrävande och sårbart. 
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Abstract 

During the last decades there have been several great ship disasters where rescue 

capability has not been sufficient to save all or even a majority of the victims of a 

number of larger marine disasters. This is despite the fact that great efforts have been 

made to improve the life-saving equipment on board. Merchant ships which encounter 

any other ship in distress are required by law to assist in the rescue. This study was 

made to illustrate what resources exist in Sweden to handle major ship emergencies at 

sea and to what extent the merchant fleet is able to help. The study was done as a 

literature study with a few additional questions to shipping companies. Both merchant 

ships and the Swedish Maritime Administration's specialized rescue units have proven 

to be far too poorly equipped or too few to handle their task in rough weather 

conditions, which are often associated with ship disasters. Much of the responsibility for 

getting crew and passengers to safety after an accident is instead transferred to 

helicopters which fly out to the emergency location from land. Many technical problems 

have been found that makes it difficult to evacuate via helicopters during multiple ship 

disasters, as helicopters are sensitive to severe weather. A development of equipment 

that can be used in rough weather conditions without having to move people one by one 

between different crafts needs to be developed. Relying solely on helicopters for mass 

evacuation has proved to be too time-consuming and vulnerable.  
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Definitioner och förkortningar 
 

COMSAR  Committee on Radiocommunications and Search and Rescue 

FIRST  First Independent Responder Safe Transfer 

FRB  Fast Rescue Boat 

ICAO  International Civil Aviation Organization 

IMO  International Maritime Organization 

IMRF  International Maritime Rescue Federation 

IMSAR International Aeronautical and Maritime Search and Rescue 

Manual 

LSA  Life Saving Appliance 

MES   Marine Evacuation system 

MOB-båt  Man Over Board Boat 

MSB  Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

MRO  Mass Rescue Operation (massräddningsoperationer) 

RAKEL  RadioKommunikation för Effektiv Ledning 

RO-PAX  Färja som transporterar både passagerare och rullande gods 

SAR  Search and Rescue 

SHK  Statens Haverikommisson 

SMHI  Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 

SOLAS  International Convention for the Safety of Life at Sea 

SSRS  Svenska Sjöräddningssällskapet 

VHF  Very High Frequency  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Efter Titanics förlisning för lite mer än 100 år sedan kom första utgåvan av 

International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) till för att öka 

säkerheten till sjöss, och har sedan dess kontinuerligt uppdaterats med nya krav på 

livräddningsutrustning, t.ex. livbåtar och livflottar, som utvecklas hela tiden. Fokus de 

senaste 100 åren har legat mycket på att överge fartyget. Enligt SOLAS ska fartyg 

kunna sjösätta alla livräddningsfarkoster med alla personer inom 30 minuter från att 

signal för att överge fartyget getts och att alla samlats med räddningsvästar på (IMO, 

2014, p. 216). Men i såväl praktiken som i regelverken verkar det ta slut där och 

nödställda anses vara räddade och i säkerhet när de väl kommit av fartyget. 

 

Anträffar en befälhavare någon i nöd är denne skyldig att lämna all hjälp som är möjlig 

och behövlig för att rädda den nödställde, om det kan ske utan allvarlig fara för det egna 

fartyget eller de ombordvarande (sjölagen, 1994:1009 kap 6 § 6). Under 

Estoniakatastrofen uppstod en situation där det låg människor i livflottar och i vattnet 

med flera fartyg runt om som kom för att hjälpa till men där det hårda vädret gjorde att 

befälhavarna inte kunde skicka ut räddningsbåtarna utan att riskera besättningen. Att 

fånga upp personer var svårt och tidskrävande och helikoptrarnas möjligheter var, och 

är fortfarande, begränsade i tid och utrymme vilket gjorde att de inte hade möjlighet att 

rädda så många. Endast 34 personer räddades direkt av fartyg, medan helikoptrarna fick 

upp 104 personer. 852 människor miste livet (Den för Estland, Finland och Sverige 

gemensamma haverikommissionen, 1998, p. 92). 

 

2012 gick Costa Concordia på grund; denna gången så nära land att nästan alla 4000 

personer kunde räddas. Denna typ av stora passagerarfartyg blir vanligare världen över 

och utvecklas och blir större och kan ha mer än 8000 personer ombord. Dessa fartyg är 

inte osänkbara och därför har denna studie inriktat sig på steget hur alla ska komma i 

säkerhet. 
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1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att undersöka vad Sverige har för resurser att klara av en 

masslivräddningssituation till sjöss och i vilken utsträckning handelsfartyg har 

möjlighet att kunna hjälpa till vid en masslivräddningssituation. Detta ledde fram till två 

frågor. 

• Har Sverige den beredskap och de resurser som krävs för att hantera en 

masslivräddningsoperation till sjöss?  

• Regelverken sätter krav på hur ett fartyg ska kunna evakueras i nöd men vad 

säger kraven om hur bistående enheter ska få upp folk i säkerhet vid 

masslivräddningsoperationer - och är det praktiskt möjligt?  

 

1.3 Avgränsningar 

Masslivräddningssituationer kan uppstå över hela världen och alla nationer har olika 

resurser för att klara av en sådan situation. För att studien inte ska bli för omfattande har 

arbetet avgränsats till att behandla Sveriges förmåga vid större sjöräddningsinsatser, 

eftersom studien grundar sig i Sverige och för att det därmed funnits större möjlighet att 

få kontakt med just svenska myndigheter och svenska rederier. 

 

Det finns många olika lagar och regler kring fartygskonstruktion, men denna studie 

avgränsas till att handla om SOLAS och Life saving appliances code (LSA koden) som 

handlar om livräddningsutrustningen ombord på fartyg. För sjöräddningsdelen har 

arbetet huvudsakligen utgått från International Maritime Organization:s (IMO) riktlinjer 

och rekommendationer för sjöräddning, IMO:s A pocket guide to recovery techniques, 

COMSAR/circ.31- Guidance for Mass Rescue Operations, IAMSAR, samt en bok 

utgiven från International Maritime Rescue Federation, som heter Mass rescue 

operation. På grund av bristande tillgång till de senaste utgåvorna av litteratur så har i 

vissa fall äldre utgåvor används, det gäller LSA koden där utgåvan från 2010 använts 

och IAMSAR där 2013 års utgåva använts. 

 

En del av studien handlar om livräddningsutrustning ombord på fartyg, där huvudfokus 

ligger på den utrustning som är gjord för att rädda människor i nöd och inte utrustning 

som är ämnad endast för evakueringen av fartyget. 
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2 Metod 

2.1 Val av metod 

Studien har gjorts som en beskrivande litteraturstudie med inslag av kritisk incident 

teknik (Rosén, Fridlund, Henricson & Billhult 2013). För att samla in data gjordes 

sökningar hos olika sökmotorer, myndigheter och organisationer som; Statens 

Haverikommission, IMO, International Maritime Rescue Federation (IMRF) samt 

Sjöfartsverket utifrån sökorden search and rescue, SAR, SAR helikopter, Estonia, 

MRO, Mass rescue, mass evacuation och evacuation. I den första delen om Sveriges 

beredskap och resurser är mycket av informationen hämtad från Sjöfartsverket eftersom 

de är ansvarig myndighet i Sverige för sjö- och flygräddning enligt lag (2003:778) om 

skydd mot olyckor (MSB, 2008). Därefter så har en kvalitativ bearbetning av materialet 

gjorts där det lästs igenom flertal gånger och kritiskt granskats och sedan sammanställts 

för att senare ställa det teoretiska från regelverk och publikationer mot verkligheten som 

beskrivs av haverirapporter och svar från rederier. 

Figur 1. Antal träffar och urval i olika sökningar 

Urvalet blev 19 artiklar och information som använts är så långt som möjligt baserat på 

lagstiftning, myndigheters och organisationers föreskrifter och rekommendationer. Där 

det har varit möjligt har alltid förstahandskällor använts, och fortsatt med 

kedjesökningar för att få en korrekt överblick av materialet som arbetats med. 

Information som behandlar räddningsinsatser i mindre skala, och den information som 

Databas Sökord Övriga 

inklusioner/exklusioner 

Antal träffar Urval 

Statens 

Haverikommission 

Estonia, 

SAR 

helikopter, 

 9 

100 

1 

0 

Google Scholar “Behaviors 

during a 

disaster”, 

crisis 

management 

in disaster, 

inkludera patent och 

inkludera citat. 

8 

10 

 

1 

0 

 

International 

Maritime Rescue 

Federation 

mass rescue 

operation, 

Recovery 

Techniques 

Exact phrase 84 

21 

1 

1 

Sjöfartsverkets SAR 

helikopter, 

rescuer 

 33 

16 

4 

1 

SSRS Båtar  1156 1 

Kustbevakningen Fartyg  585 9 
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rör räddning endast i förstadiet, dvs. fram till att båten har evakuerats har sorterats bort, 

och istället har studien fokuserat på den information som går att hitta för räddning i ett 

senare stadie och i större skala. Eftersom frågeställningarna behandlar en exceptionell 

situation som inte forskats på i någon större utsträckning har urvalet varit väldigt 

begränsat. Den information som gått att få ifrån yrkesverksamma och experter har 

därför varit avgörande i studien. 

 

Genom mejlfrågor kom tips och tillgång till tidigare forskning och artiklar om MRO. 

För samtliga av artiklarna gjordes en kedjesökning i referenslistorna för att gå djupare 

där relevant information presenterades i artiklarna och forskningen.  

 

I den andra delen av studien om handelsfartygs möjlighet att användas som 

sjöräddningsresurs vid en masslivräddning är det SOLAS och LSA-koden som är av 

högst relevans när det kommer till utrustningskrav. När det kommer till 

rekommendationer om hur handelsfartyg praktiskt kan använda utrustningen användes 

IMRF:s bok om Mass-sjöräddning, samt IMO:s cirkulär MSC.1/Circ.1182/Rev. 1 – 

Guide to recovery techniques och COMSAR/circ.31-Guidance for Mass Rescue 

Operations, som tillsammans med IAMSAR Vol. III, som måste finnas ombord på 

fartyg. Dessa källor utgjorde grunden i delen om räddningsoperationer. För att få en 

verklighetsbild av hur det ser ut i dagens färjerederier gjordes kompletterande intervjuer 

med representanter från två olika färjerederier som opererar längs Sveriges kust. 

 

2.2 Kompletterande Intervjufrågor 

Kompletterande intervjufrågor har använts i studien för att ta del av rederiernas egna 

erfarenheter samt hur de upplever att de arbetar med problemet, snarare än någon slags 

objektiv sanning. Frågorna har varit öppna och använts som stöd under intervjun för att 

ge de intervjuade så mycket utrymme som möjligt att svara på frågorna (Patel & 

Davidsson, 2011, p. 76). Rederierna som tillfrågades i denna studien verkar på olika 

platser runt Sveriges kust men inom samma segment, detta för att få en hög validitet i 

arbetet. Under studien kontaktades fem rederier varav det ställdes kompletterande 

intervjufrågor till två rederier som driver färjetrafik för att få en kompletterande bild av 

vad de använder sig av för utrustning, hur medvetna de är om problemet och hur de 

arbetar med det. Rederierna trafikerar olika leder runt Sveriges kust med större ro-pax 

färjor och transporterade enligt deras egna siffror cirka 9,6 miljoner passagerare och 2,2 

miljoner personbilar tillsammans under 2018. Ett rederi svarade över mailkonversation, 
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det andra gjordes över telefon och spelades in för att senare transkriberas av författarna 

till denna studie. För att hålla rederierna konfidentiella och samtidigt kunna skilja på 

rederiernas svar så benämns de i studien som rederi 1 och rederi 2. 

 

2.3 Etiska aspekter 

I Patel & Davidson (2011) sid. 63 finns fyra krav att följa i intervjuer för ett 

forskningsarbete som detta. Det första är informationskravet, där den som intervjuar ska 

informera om forskningens syfte vilket alla som är med har rätt att få information om 

innan den intervjuade bestämmer om han eller hon vill ställa upp eller inte. Direkt 

kopplat till informationskravet finns därmed även samtyckeskravet, som handlar om att 

deltagarna själva får välja om de vill delta eller inte och att ingen ska tvingas till att 

delta. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, som handlar om att inga uppgifter på 

deltagarna får ges ut, vilken kan förstås som extra viktigt i en studie som denna där det 

kan vara känsligt att gå ut med brister inom rederier eller myndigheter. Alla uppgifter 

om medverkande personer skall hållas dolda för allmänheten under och efter hela 

studien. Det sista kravet är nyttjandekravet som innebär att insamlade uppgifter endast 

får användas till forskningsändamål. Så kommer det även hanteras i denna studie - all 

information som samlas in kommer att användas endast till denna studie och inte på 

några andra sätt.  

 

Alla utomstående som svarat på frågor har fått all information om arbetets syfte och vad 

det handlar om, att alla deltagare hanteras anonymt och att deras svar endast används i 

denna studie och inte till något annat. Därefter har de själva fått välja om de velat 

besvara frågorna eller inte. 

 

2.4 Metoddiskussion 

Att använda sig av beskrivande litteraturstudie som metod var för att få fram teoretiska 

fakta som var så nära objektiv som möjligt med det material som fanns tillgängligt. 

Litteratursökningar gjordes på aktuella hemsidor hos alla svenska myndigheter och 

organisationer som har ansvar och enheter för sjöräddningsinsatser för att om möjligt 

hitta artiklar från andra databaser som låg utanför svenska myndigheter och 

organisationer gjordes även sökningar i Google Scholar. Efterforskningar gjordes även 

av utredningar kring reella olyckor som skett i modern tid. Då studier gjorts på så få 

händelser är det svårt att få en helhetsbild eller rekommendationer som funkar i alla 
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situationer Det saknas tillräckligt med praktisk statistik för att kunna få en fullständig 

bild av situationen då det i nuläget blir en mycket hypotetisk studie. 

 

Eftersom författarna till denna studie hade en viss förförståelse i ämnet genom 

nyhetsrapportering, tidigare intressen och liknande gjordes dataanalysen med stor 

respekt för eventuella nya rön som inte framkommit i medias rapportering. Detta 

innebar att tolkningar ständigt fick ifrågasättas och jämföras med olika källor under 

arbetets för att hålla studien objektiv. Reliabiliteten för litteratursökningen kan bedömas 

vara av tillräckligt god kvalitet då databaser, sökord och bortvalskriterier redovisats 

noggrant. 

 

Sedan gjordes även försök till intervjuer men som mynnade ut till att bara bli 

kompletterande frågor. Enkätundersökningar valdes bort var dels på grund av det 

begränsade antalet rederier i Sverige, dels för att det inte var mängden svar som var 

intressant för studien utan snarare innehållet då det var den objektiva sanningen som var 

av intresse, risken för en subjektiv påverkan hos de intervjuade fanns vilket fick tas i 

beaktande när det togs med i studien. Dessa svar kunde sedan kombineras med det 

teoretiska som framkommit under studien för en mer tydlig och nyanserad bild av 

problemområdet. Detta gav kvalitativa fakta som behövdes för detta arbete. För att få en 

bättre bild av verkligheten hade svar från fler rederier behövts. Endast två rederier 

återkom och svarade på frågorna och detta stora bortfall är naturligtvis en stor svaghet 

för studien. Bredare och mer ingående forskning behövs kring hur rederierna arbetar 

med räddningsövningar och vilken utrustning som fartygsbefäl och rederier skulle 

önska för att på bästa sätt kunna bistå vid en massevakuering. 

 

Eftersom rederikontoren ligger utspridda i Sverige planerades intervjuerna att utföras 

via telefon och det togs fram ett antal öppna frågor inför dessa telefonintervjuer. 

Nackdelen med telefonintervju jämfört med personligen kontakt är att man inte får en 

personlig koppling mellan den intervjuade och intervjuaren. På grund av tidsbrist hos 

representanterna från rederierna var det bara ett rederi som kunde svara på frågorna via 

telefon, den andra fick göras över mailkontakt. Fördelen med telefon framför mail var 

att det på så sätt skulle finnas en större möjlighet att få svaren förtydligade vid 

eventuella oklarheter. 
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3 Teori 

3.1 Masslivräddningsoperationer 

IMO definierar massräddningsoperationer (MRO) som en händelse som kräver 

direkt assistans av ett såpass stort antal människor att ett lands normala 

sjöräddningsresurser inte räcker till (COMSAR, 2003, p. 1). En MRO är, till skillnad 

från vad som ofta kallas “rutin search and rescue (SAR)”, långt ifrån rutin och är en så 

kallad “low-probability high-consequence event” (COMSAR, 2003, p. 1). Eftersom 

dessa händelser är så pass ovanliga att en SAR koordinator kan gå hela sitt yrkessamma 

liv utan att vara med om en, så finns det inget enskilt land som kan rättfärdiga, eller har 

ekonomisk möjlighet, att bygga upp och upprätthålla en räddningsorganisation stor nog 

att ensamt kunna hantera en sådan stor olycka (IMRF, 2017, p. 9). Samarbete mellan 

olika myndigheter och även mellan länder krävs för att kunna hantera dessa olyckor. 

IAMSAR Vol. II, som riktar sig mot koordination utifrån organisationer iland, nämner 

att MRO planer och övningar är utmanande och relativt komplexa. De kräver att 

ansvarig myndighet effektivt använder sitt lands resurser och även andra närliggande 

länders resurser (IMO, 2013, pp. 6–8), men eftersom det är olyckor som inträffar så 

pass sällan att det inte utvecklas någon rutin i hantering av dem så är övningar viktiga. 

Dessa övningar är dock stora och kostsamma och leder ofta till att det simuleras mer av 

träningen istället för att fysiskt öva på en ”on scene-situation” (IMO, 2013, pp. C-1). 

SAR organisationer som Sjöfartsverket i Sverige bör koordinera MRO planer 

tillsammans med rederier och flygbolag som transporterar människor. En del av en 

MRO plan är SAR planen som alla passagerarfartyg skall ha enligt SOLAS (IMO, 2013, 

pp. 6–20). Eftersom dessa situationer är så speciella är MRO planerna en väldigt viktig 

del för att vara förberedd när de väl händer (IMO, 2013, pp. 6–8). 

 

Under en större olycka ställs räddningsinsatsen inför ett antal olika problem. Utöver 

räddningen av ett stort antal människor, som är av högsta prioritet, behöver många 

transporteras för medicinsk hjälp och samtidigt kanske ett arbete med såväl en 

bärgningsoperation som med miljöräddning måste påbörjas och att lägga om rutter ifall 

olyckan skulle ske i ett trafikerat område. Allt detta försvåras ytterligare ifall olyckan 

sker i ett område där samarbete över landsgränser måste ske. En så pass stor 

räddningsoperation kräver stora resurser då den kan hålla på i flera dagar eller veckor 

innan hela operationen är avslutad (IMO, 2013, pp. 6–8). 
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Utöver det egna landets resurser och grannländernas finns även andra handelsfartyg som 

en resurs som kan användas och som rör sig runt de stora lederna och därmed ofta finns 

nära till hands när en olycka sker. Vid en stor olycka med många människor inblandade 

är handelsfartyg en bra mellanstation för att ta hand om evakuerade i väntan på att få 

dem i land. Detta kan antingen ske genom att fartygen själva med sin utrustning plockar 

upp folk - ofta är militära fartyg och större passagerarfartyg bättre utrustade för denna 

typ av räddning (IMO, 2013, pp. 6-16) - eller så som i vissa fall kan evakuerering ske 

med helikopter som kan släppa av människor på kringliggande fartyg. Ett sådant 

förfarande minskar flygsträckor och får personerna i säkerhet snabbt så att helikoptern 

kan flyga tillbaka och fortsätta plocka upp nödställda (MSC, 2014, p. 3). 

 

Den senare metoden användes vid evakueringen av Norman Atlantic 2014 där endast 88 

av 463 personer lyckades ta sig av fartyget med hjälp av den räddningsutrustning som 

fanns ombord (MES, livflottar, livbåtar). De resterande 364 som överlevde räddades av 

helikoptrar. I det fallet använde de sig till en början av ett kryssningsfartyg där 

nödställda släpptes av, men gick senare över till att använda ett militärfartyg som 

landningsplatta för att släppa av de nödställda. Räddningsoperationen tog i detta fall 

totalt 34 timmar och 30 minuter att evakuera alla från att första larmet gick. Olyckan 

skedde under dåliga väderförhållanden med 55 knop SW vind och hård sjö vilket 

försvårade räddningsoperationen (Ministry of infrastructure and transport, 2015, pp. 9, 

15–16, 19. 22–24). 

  

3.2 Sjöräddningen i Sverige 

Inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon samt Vänern, Vättern och Mälaren 

med undantag från hamnar, vattendrag och mindre insjöar är det Sjöfartsverket som är 

ansvarig myndighet för den statliga sjöräddningen (MSB, 2008, p. 30). Sjöfartsverkets 

uppgift är enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) kap 4 § 3 ansvariga för 

eftersök och räddning av människor som är, eller kan befaras vara i sjönöd och för 

sjuktransporter från fartyg. För att kunna sköta sitt uppdrag har Sjöfartsverket utöver 

sina egna fartyg och helikoptrar ett antal myndigheter och organisationer till sitt 

förfogande; Kustbevakningen, Polisen, Försvarsmakten, kommunala räddningstjänsten 

samt svenska sjöräddningssällskapet (SSRS). Det finns också andra aktörer som kan 

användas, exempelvis andra myndigheter eller organisationer och företag som har 

resurser som kan användas till sjö- och flygräddning. Dessa resurser behöver inte vara 
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flygande eller sjögående utan kan vara ex. väderinformation eller liknande som kan 

användas för att underlätta sökandet. Enligt LSO kap 6 §7 har statliga myndigheter och 

kommuner i Sverige en skyldighet att delta vid en räddningsinsats om de har lämpliga 

resurser och om det kan ske utan att det hindrar dess vanliga verksamhet. Utöver de 

aktörer som finns i Sverige så finns även samarbete med alla östersjöländer samt Norge.  

 

Sveriges beredskap och resurser 

 

I Sjöfartsverkets egen rapport Svenskt program för sjö- och flygräddning från 2019 så 

delas sjö- och flygresurser in i fyra nivåer av search and rescue (SAR). De delas in 

beroende på tillgänglighet (inställelsetid), kapacitet och på vilken kunskap som finns 

(Sjöfartsverket, 2019, p. 6). 

 

Nivå 1 – Nivå 1 är den högsta nivån. Dessa resurser har en planerad inställelsetid på 15 

minuter, de ska vara utrustade, utbildade och övade att i svåra väderförhållande kunna 

göra eftersök, räddning och sjuktransport från fartyg. De ska också kunna pejla 

nödsändare, använda radiokommunikation för effektiv ledning (RAKEL) och very high 

frequency radio (VHF), ha kompetens att kunna rädda och omhänderta personer med 

hypotermi samt första hjälpen. och utföra driftberäkningar. Besättningen i SAR-

helikoptrar ska ha genomgått Basic-SAR och minst en i besättningen ska genomgåt 

advance- SAR eller motsvarande för att räknas som utbildade (Sjöfartsverket, 2019, p. 

6). 

 

Till Nivå 1 hör SSRS (Sjöfartsverket, 2019, p. 8), en organisation med endast frivilliga 

sjöräddare som har cirka 250 båtar i varierande storlek från de minsta Rescuerunner, en 

specialutvecklad vattenskoter på 3,6 meter, till de största Gad rausing klassen på 20 

meter (SSRS, 2019). Dessa resurser är anpassade för sjöräddning och är Sveriges enda 

sjögående enheter som endast är för SAR. De deltog under 2017 i 82% av alla 

sjöräddningsfall i Sverige (Sjöfartsverket, 2017, p. 20). 

 

Sjöfartsverkets SAR helikoptrar tillhör även de nivå 1 (Sjöfartsverket, 2019, p. 7). I 

Sverige används modellen AW139 och det finns 7 stycken som är utplacerade i 

Göteborg, Kristianstad, Visby, Norrtälje, Umeå och Kiruna (Sjöfartsverket, b, 2018). 

Dessa har en flygsträcka på ungefär 900 km eller en flygtid på 3,5 h i marschfart, eller 
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4,8 h flygtid under sök. I helikoptern finns i normala fall plats för fem personer utöver 

besättningen, men de kan maximalt ta 9 personer (Sjöfartsverket, u.d.).  

 

Nivå 2 – Detta är övriga resurser som används i sjö- och flygräddning som är utrustade, 

utbildade för sök och lokalisering samt för att undsätta nödställda. Besättningarna skall 

vara utbildade och övade för SAR (Sjöfartsverket, 2019, p. 6). 

 

Till nivå två hör Kustbevakningens fartygsflotta (Sjöfartsverket, 2019, p. 9) som består 

av 30 stycken större fartyg; från övervakningsfartyg på 20 meter upp till nödbogserare 

på 81 meter. Dessa har en till två mindre snabbgående enheter ombord 

(Kustbevakningen, a, 2015). Utöver sina sjögående enheter har de även tre stycken flyg 

av modell Dash 8 Q-300 placerade i Nyköping. De har bra utrustning för spaning och 

för att pejla nödsändare. De kan dessutom släppa lys- och rökfacklor från luften vid 

upptäckande av nödställda som gör det enklare för sjögående att hitta de nödställda, 

eller så kan de fälla större flottar som de nödställda kan klättra in i medan de väntar på 

ankommande fartyg (Kustbevakningen, b, 2015). Även polisens helikoptrar ingår i Nivå 

2. Dessa är placerade i Göteborg, Stockholm, Östersund och i Boden och de är utrustade 

med bra spaningsutrustning och hjälpmedel för sök nattetid som kan användas för att 

söka efter nödställda i kustnära vatten. Helikoptrarna i Östersund och Boden är 

dessutom utrustade med vinschar för vinschning över land (Sjöfartsverket, 2019, p. 7). 

 

Sjöfartsverket ligger i en nivå mellan 2 och 3, med sina 160 fartyg, från isbrytarna som 

främst opererar vintertid, till sjömätning och arbetsbåtar samt ca. 90 lotsbåtar som är 

utplacerade över kusten. De ligger mellan nivå två och tre eftersom beredskap, 

utrustning och utbildning ser olika ut beroende på fartygstyp (Sjöfartsverket, 2019, p. 

9), där t.ex. lotsbåtar ofta används vid sjöräddning och båtsmännen ombord är utbildade 

för SAR (Sjöfartsverket, a, 2018). Till denna delade nivå hör också försvarsmaktens 

flygande resurser där samtliga helikoptrar är utrustade med vinsch och en del är 

utrustade med pejl, övriga av deras resurser kan användas vid sök, flygplanen kan 

användas för visuell spaning. Dock har försvarsmakten ingen SAR beredskap, men kan 

kallas in om det skulle behövas (Sjöfartsverket, 2019, p. 8). 
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Nivå 3 – I Nivå 3 finns övriga resurser. Dessa har inte utrustning eller vidare utbildning, 

men kan ändå användas för olika uppgifter som ex. efterforskning eller lokalisering 

(Sjöfartsverket, 2019, p. 6). 

 

Inom Nivå 3 finns sjögående enheter från Försvarsmakten med cirka 180 fartyg varav 

ett ubåtsbärgarfartyg, sjöpolisens tiotal mindre enheter (Sjöfartsverket, 2019, p. 9), den 

kommunala räddningstjänsten med mindre båtar på traliers till räddningsbåtar 

(Sjöfartsverket, 2019, p. 10). Övriga resurser i nivå tre är rederier, företag och 

privatpersoner med sjögående enheter som kan användas vid sök av nödställda. 

Luftburna enheter som finns i denna kategori är till exempel landstingens 

ambulanshelikoptrar som finns placerade runt om i Sverige. Som flygande enhet i nivå 

3 finns ambulanshelikoptrar placerade på nio olika platser i sverige, dessa har normalt 

beredskap på 5-15 minuter och är normalt utrustade med en bärbar pejl och kan 

användas vid lokalisering (Sjöfartsverket, 2019, p. 8). 

 

Nivå 4 – Nivå fyra är den lägsta nivån där övriga resurser finns, detta kan vara 

myndigheter, organisationer och företag, till och med enskilda personer som innehar 

tillgångar eller resurser som skulle kunna användas vid sjö- och flygräddning 

(Sjöfartsverket, 2019, p. 7). Ett exempel kan vara Sveriges Meteorologiska och 

Hydrologiska Institut (SMHI) (Sjöfartsverket, 2019, p. 10–11) som vid en olycka kan 

hjälpa till genom att rapportera hur vädret kommer förändras, hur strömmar rör sig m.m. 

för att kunna optimera sökområdet efter nödställda. 

 

3.3 Regelverk för livräddningsutrustning 

SOLAS 

Fartyg byggs efter olika standarder beroende på fartygstyp, vad som fraktas och vilket 

klassningssällskaps regelverk fartyget byggs efter. Gemensamt för alla fartyg som 

kölsträcktes 1 juli 1998 eller senare, eller som var i liknande stadie är att de byggts 

enligt SOLAS krav rörande säkerhet för fartyg, bland annat om livräddningsutrustning. 

Det finns olika krav beroende på vilken typ av fartyg det handlar om, det beror främst 

på om det är ett passagerarfartyg eller om fartyget endast är avsett som lastfartyg. 

 

Som passagerarfartyg räknas enligt SOLAS alla passagerarfartyg i internationell trafik 

som inte är korta internationella resor (med kort resa anses att ett fartyg inte befinner sig 
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mer än 200 mil från hamn där passagerare och besättning kan sättas i säkerhet) 

(SOLAS). Dessa fartyg skall om de överstiger 500 GT ha minst en “Man-over-board 

boat” (MOB-båt) på vardera sida om fartyget, varav en av de ska vara en “Fast rescue 

boat” (FRB). Är fartyget under 500 GT behövs bara en MOB-båt. En livbåt får 

användas som räddningsbåt om den uppfyller kraven för sjösättning och upptagning likt 

en MOB-båt (IMO, 2014, p. 216). Dessa ska alltid vara redo att sjösättas och det får inte 

ta längre än fem minuter att genomföra (IMO, 2014, p. 208). Alla ro-ro passagerarfartyg 

ska utöver detta vara utrustade med effektiv utrustning för att få upp överlevande från 

vattnet och kunna flytta överlevande från räddningsenhet eller livbåt/livflotte till 

fartyget. Detta skall vara ett system gjort för räddningssyfte. Ett “marine evacuation 

system” (MES) kan användas för detta ändamål, men om en MES ska användas ska det 

finnas handtag eller stege till hjälp för att personer ska kunna klättra upp (IMO, 2014, p. 

220). Dessutom ska dessa fartyg ha utrymme avsett för att kunna ta emot nödställda från 

helikopter. Har fartyget en längd över 130 m så ska det finnas en landningsplats för 

helikopter (IMO, 2014, p. 220).  

 

För lastfartyg är kraven på räddningsutrustning betydligt lägre, de behöver endast ha en 

MOB-båt och denna får vara livbåt om den uppfyller kraven för sjösättning och 

upptagning likt en räddningsbåt (IMO, 2014, p. 223). Dessa skall fortfarande kunna 

sjösättas på max fem minuter (IMO, 2014, p. 208). Det finns inte något i SOLAS (2014) 

som säger att dessa fartyg skall vara utrustade med andra system för att kunna få upp 

nödställda ur vattnet, eller flytta överlevande som ro-ro passagerarfartyg har. 

 

LSA-koden 

Kraven på räddningsbåtarna enligt Life saving appliance code (LSA koden) är att de ska 

kunna sjösättas under gång i fem knop under bra väderförhållanden. För FRB är kravet 

att de säkert ska kunna sjösättas i dåligt väderförhållande samt sjögång (IMO, 2010). 

Det ska finnas plats för fem personer plus en person liggande på bår med en beräknad 

vikt hos personerna på 82,5 kg (IMO, 2010, p. 55). Båtarna ska vara utrustade med ett 

fast arrangemang för bogsering av livflotte. De ska ha manöverförmåga och styrka att i 

sjögång kunna plocka upp personer ur vattnet och kunna koppla och bogsera den största 

livflotte som finns ombord på egna fartyget, när den är fylld med maxantal personer och 

den utrustning den är tillverkad för (IMO, 2010, p. 55). Har fartyget en MES ska den 

vara konstruerad för att kunna klara evakuering under 6 Beaufort (IMO, 2010). 
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3.4 Handelsfartyg vid sjöräddning 

Vid olyckor till sjöss är det stor chans att det är ett annat handelsfartyg som är först på 

plats, och trots att andra specialiserade sjöräddningsenheter ansluter till platsen, är 

handelsfartygen en viktig resurs som behövs speciellt vid olyckor med många 

människor (COMSAR, 2003, p. 1). Som fartyg på plats finns det saker att beakta för att 

säkert och effektivt kunna rädda människor. Besättningen måste ha koll på sitt eget 

fartygs recovery plan och en överblick av situationen, liksom sitt eget fartygs 

begränsningar, olycksplatsens omfattning, andra fartyg, vind, och vågor m.m. 

(COMSAR, 2003, p. 1). Under 2008 publicerades en rapport med titeln Evakuering och 

räddning från stora passagerarfärjor i hårt väder där de har kollat på färjors möjlighet 

till sjöräddning av ett stort antal människor i hårt väder (Ulvarson, 2008, p. 5). Ett 

fartygs storlek kan vara både en begränsning och en tillgång, då storleken i sig kan vara 

problematisk om det på olycksplatsen finns ett begränsat manöverutrymme, men 

samtidigt innebär plats för fler människor. Navigering måste ske med försiktighet då det 

kan finnas personer i vattnet som är svåra att upptäcka, eller andra farkoster som man 

inte vill köra över (MSC, 2014, p. 6), samt vrakdelar som kan utgöra ett hot mot de 

hjälpande fartygen. Ett problem som kan uppstå när ett stort fartyg kommer in är att det 

stora fartyget och mindre farkoster, som MOB-båt, livbåtar och livflottar, rör sig olika 

från varandra i sjögången och påverkas olika av vindar och strömmar. Detta försvårar 

för de som ska ta sig ombord och kan leda till skador på utrustning och personer (MSC, 

2014, pp. 1,5,6). För att minska sjöhävningen runt ett område kan ett större fartyg 

cirkulera runt platsen för att på så sätt skapa lugnare vatten för de nödställda samt för de 

mindre räddningsbåtarna som ska arbeta där (MSC, 2014, p. 6). 

 

 Sedan 2007 har Stena Line och Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS samarbetat med 

ett projekt de kallar First Independent Responder Safe Transfer (FIRST) där de har 

arbetat med att utveckla en alternativ metod för masslivräddning. Deras huvudsyfte har 

varit att ta fram en säkrare räddningsbåt för att bogsera och koppla livflottar för att 

sedan lyfta upp hela livflottarna direkt från vattnet utan att transferera människor mellan 

olika farkoster i vattnet (FIRST-Rescue, 2015).  

 

När man börjar arbeta på ett olycksområde måste man prioritera vilka som ska räddas 

först; de som ligger i vattnet är oftast de som behöver mest hjälp då de kyls ner fortast. 

Därefter måste man välja mellan de som är skadade och behöver mer hjälp och tar 
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längre tid att evakuera, eller de som är piggare och går snabbare att hjälpa och som 

därefter själva kan hjälpa till i räddningsarbetet (MSC, 2014, p. 4). I IMRF bok Mass 

rescue operation finns en prioriteringslista, där de föreslår att man för att fylla 

kapacitetsgapet kan låta de nödställda stanna kvar i de farkoster de befinner sig i och 

supporta dem där tills man kan bogsera dem in till land, så länge det finns 

förutsättningar för detta (IMRF, 2017, p. 53). Om förutsättningarna inte finns bör man 

följa prioriteringslistan i Bilaga B. 

 

När det kommer till besättningens storlek och fartygets egen kapacitet är det en stor 

begränsning vid större olyckor. Det går åt mycket folk för att säkert navigera fartyget, 

sköta kommunikation, sköta räddningsutrustning som MOB-båt m.m. samt ta hand om 

de nödställda när man väl fått dem ombord (MSC, 2014, p. 4). När de nödställda är 

räddade och ombord krävs det stora resurser från det hjälpande fartyget då människorna 

kommer att behöva en skyddad plats med värme, vatten, mat och en del kan behöva 

sjukvård (MSC, 2014, p. 4). Utöver detta begränsas fartygen av besättningens psykiska 

stabilitet och förmågor t.ex. av pressen av att vilja rädda alla, samtidigt som man måste 

prioritera för att människor fortfarande riskerar att dö, även om man kommit till platsen 

och påbörjat räddningsarbetet (MSC, 2014, p. 4). En individs förmåga att hantera kris 

och hot antas enligt Lennquist (1989) påverkas av jag-styrka och impulskontroll. I en 

nödsituation är det enligt forskning endast ca 25 procent av alla individer som klarar av 

att arbeta rationellt och effektivt. Det är en faktor som inte går att bygga bort eller ändra, 

som skiljer sig från person till person. Genom återkommande övningar kan denna 

förmåga förbättras i viss mån (Robinson, 2012, p. 4–5). Robinson visar med sin 

forskning att en arbetsgrupp som getts möjlighet att öva på katastrofsituationer 

regelbundet lättare kan hitta sin arbetsuppgift i katastrofen och därmed också fungera 

bättre och mer effektivt när olyckan är framme.  
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4 Resultat 

4.1 Sveriges resurser 

I Sverige är det Sjöfartsverket som har huvudansvaret för sjö- och flygräddning. Med 

sina helikoptrar, fartyg och mindre båtar bedriver de sjö- och flygräddning. 

Helikoptrarna är sjöfartsverkets enda enheter som är gjorda för SAR, men det har 

funnits problem som gjort att de vid vissa insatser inte kunnat lyfta som t.ex. dåligt 

väder i kombination med brist på samövning hos besättning och avtalsproblematik. 

Trots det har Sjöfartsverket kunnat uppfylla kraven för sjö- och flygräddning eftersom 

de till sitt förfogande har ett antal myndigheter och organisationer de kan använda sig av 

utöver sina egna resurser. I Sverige är det endast SSRS som har sjögående enheter som 

är utvecklade för sjöräddning och personal som är tränade specifikt för sjöräddning. 

Detta är en organisation bestående av frivilliga sjöräddare och som är beroende av 

bidrag och medlemsavgifter för att driva sin verksamhet. Övriga myndigheter är 

kustbevakningen, polisen, försvarsmakten och den kommunala räddningstjänsten som 

har sjögående resurser och en del har även flygande resurser för att bistå vid en 

sjöräddning. I Sverige finns de omkring 885 fartyg, från mindre strandnära enheter till 

större nödbogseringsfartyg att tillgå vid insatser till sjöss. Utöver de sjögående 

enheterna finns sju sjöräddningshelikoptrar som är specialanpassade för SAR-

verksamhet, polisens fyra helikoptrar som kan användas vid eftersök varav två är 

utrustade med vinsch, samt försvarsmaktens flygande enheter som har olika standard – 

en del har vinschar och en del har det inte. Vid sök finns även kustbevakningens tre 

flygplan. Trots ett så pass stort antal enheter så är koncentrationen av enheter låg, 

eftersom de är utspridda över en lång kuststräcka, speciellt låg blir koncentrationen på 

sträckor långt ifrån de större baserna. Eftersom en MRO enligt IMO:s definition är en 

olycka med låg sannolikhet för att inträffa, så finns det ingen rutin i hur man hanterar en 

sådan olycka. Som ett resultat av IMO:s definition av en MRO kan ett enskilt land 

aldrig förväntas ha resurser och vara förberedda inför en större räddningsinsats. Det är 

inte ekonomiskt hållbart att inneha den mängd enheter med utbildad personal som krävs 

för att hantera en så pass stor och sällsynt olycka. Det är därför inte rimligt att Sverige 

ensamt skall ha de resurser som krävs för att klara av en MRO. Som land måste man 

istället samarbeta med närliggande länder för att klara av en MRO. I Sverige har man 

samarbete med övriga Östersjöländer samt Norge för att klara av detta. Man bör även 

öva på MRO situationer vilket dock är komplicerat då övningarna blir stora, komplexa 

och dyra att utföra. Under 20 år pågick en samarbetsövning mellan ett antal länder som 
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kallades BalticSAREX och anordnades utanför Bornholm där övade man på liknande 

situationer. På fartygen som rederi 1 opererar har man ett övningsschema som gäller för 

varje enskilt fartyg utifrån de lagkrav som finns. Utöver de vanliga övningar som varje 

fartyg genomför, planerar de även in olika övningar där myndigheter i olika former 

bereds att delta, medan man på rederi 2 inte har några liknande övningar planerade vid 

det tillfället då frågorna ställdes. Det man som land istället bör fokuserar på är att bygga 

upp en beredskap för att klara det som kallas rutin SAR vilket anses finnas i Sverige 

idag. 

 

När Sjöfartsverkets helikoptrar byttes ut till nuvarande modell AW139 fick de en hel del 

kritik. Statens Haverikommission (SHK) utförde under 2018 en förstudie som visade att 

det under en sjumånadersperiod fanns problem med berededskapen vid 12 händelser. 

Detta ledde till att SHK startade en utredning om räddningsinsatser till sjöss med 

sjöfartsverkets helikoptrar. I utredningen har SHK granskat fyra sjöräddningsfall samt 

en händelse där fyra av fem helikopterbaser låg nere samtidigt (SHK, 2019, p. 5). 

 

Det första fallet rörde en ensam befarad nödställd person i närheten av Stockholm. I det 

initiala skedet kunde Visbyhelikoptern inte lyfta p.g.a. dåligt väder, samtidigt som 

Ronneby- och Norrtälje helikoptrar var ur drift (SHK, 2019, p. 15). I den andra 

händelsen som SHK har tittat närmare på handlade larmet om ett fartyg med brand i 

maskin som befann sig söder om Öland. MIRG styrkor aktiverades och Ronneby var en 

av de stationer som gjorde sig flygklar. När besked kom att MIRG styrkan inte 

behövdes valde besättningen att se över ett missljud som inte kunde identifieras och 

helikoptern togs ur drift. Detta ledde till att när helikoptern 1,5 h efter första larmet 

behövde evakuera en rökskadad besättningsmedlem från fartyget kunde helikoptern inte 

lyfta samtidigt som helikoptern på Visby var obemannad (SHK, 2019, pp. 17–18). 

Händelse nummer tre rörde en person som behövde evakueras från ett fartyg. Visby som 

var den närmaste basen var vid tillfället obemannad. I Norrtälje kunde de inte lyfta 

p.g.a. att riskbedömningen indikerade rött vilket betyder att flygningen är för riskfylld. 

En del av riskbedömningen baserades på information som uppfattades som starkt 

negativt, vilket tillsammans med brist på samövning hos besättningen, väder samt 

uppdraget i sig hindrade dem från att lyfta. Enligt SHK befann sig besättningen i gul 

nivå redan när de gick på sitt pass. I Ronneby däremot hade besättningen inte fått 

informationen som gjorde att Norrtälje reagerade så starkt negativt, så den helikoptern 
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fick lyfta och ungefär två timmar senare hade de tagit upp den skadade personen (SHK, 

2019, pp. 18–19). Nummer fyra rörde en man-över-bord situation mellan Stockholm 

och Åbo där helikoptern i Norrtälje inte kunde lyfta p.g.a. för dåligt väder. De sökte 

alternativ landningsplats för att kunna lyfta ändå men fann ingen, vilket gjorde att 

helikoptern blev stående. Det noterades även att Visby helikoptern var ur drift p.g.a. 

avtalsproblematik mellan den 1 januari och 31 januari 2018 (SHK, 2019, p. 20). I den 

sista händelsen som SHK kollade närmare på var från den 16 januari 2018 där fyra av 

de fem helikopterbaserna var ur drift samtidigt. Visby var planerat obemannad och 

baserna i Umeå, Norrtälje och Ronneby var ur drift p.g.a. att besättningen hade hamnat 

inom risknivå röd. Fackliga förhandlingar med arbetsgivaren var en del av, men inte den 

enda orsaken till den röda nivån (SHK, 2019, pp. 21–22). 

 

Värt att nämna är att trots problemen med helikoptrarna så har sjöfartsverket uppfyllt de 

övergripande krav som ställs för sjö- och flygräddning enligt LSO eftersom räddningen 

i många fall utförs av andra enheter än dessa helikoptrar (SHK, 2019, p. 6). 

 

4.2 Regelverk och utveckling kring handelsfartygs 

Livräddningsutrustning 

När det kommer till livräddningsutrustningen ombord på handelsfartyg finns det två 

regelverk från IMO som man använder sig av. SOLAS som man bygger fartygen efter 

och som säger vad man ska ha för typ av utrustning på olika typer av fartyg, och LSA 

koden som beskriver kraven på utrustningen. Inom rederi 1 arbetar man med olika 

projekt där man dels försöker utveckla system för att göra det enklare att plocka upp 

nödställda, dels arbetar man med att följa upp studier kring ämnet och deltar på olika 

sätt för att försöka påverka regeländringar. De menar att det idag finns ett regelstyrt 

system där det beskrivs exakt hur LSA systemen ska se ut, medan rederi 1 vill arbeta 

mer mot ”Goal Based Standard” där man gör ett flertal tester för att påvisa en viss 

funktion, så att man i framtiden ska kunna installera enkla system som kan opereras och 

som gör att handelsfartyg kan göra nytta vid händelse av en masslivräddningssituation. 

På rederi 2 arbetar man för tillfället inte aktivt med att utveckla något för MRO, men 

nämner att man håller möten med andra färjerederier. Vad dessa möten mer handlar om 

eller hur ofta de hålls framgår inte i intervjun. 

 

Passagerarfartyg som går i internationell trafik som är byggda från 1998 och överskrider 

500 GT har hårdast krav. I dessa krav inkluderas att det ska finnas sätt att få upp folk 
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från vattnet, mellan räddningsenheter eller till fartyget, vilket kan vara ett specifikt 

system ämnat åt att rädda folk, en MOR-flotte, eller t.ex. en MES om den är anpassad så 

man kan klättra upp för den. En MES ska enligt LSA koden klara av att sjösättas i 

vindar upp mot 6 Beufort vilket motsvarar 12,8 m/s och kan användas som en 

mottagningsplats vid fartygets sida för att släppa av folk där de sedan kan klättra 

ombord på fartyget. Ombord på fartygen som rederi 1 opererar använder man sig av 

olika system när det gäller LSA. En del har ett utvecklat system där de har kombinerat 

sin FRB med förmågan att rädda personer i vattnet i ett och samma drag där de 

använder FRB som en hiss. De flesta övriga fartyg har installerat ett system godkänt 

utifrån SOLAS. Som de förklarade det är det i princip en förstärkt kranflotte som kan 

användas som hiss för att hissa upp folk från vattenytan. På fartygen rederi 2 opererar 

efterförljs SOLAS kraven och där används den MOB-båt som är ämnad för livräddning 

och fartygen har livbåtar som skulle kunna användas.  

 

4.3 Handelsfartygens möjlighet att hjälpa till vid MRO 

Det är stor chans att ett handelsfartyg anländer som första enhet vid en olycka till sjöss 

och i vissa fall kan handelsfartygen till och med vara ensamma på olycksområdet om 

det är för långt till närmaste land som kan bidra med SAR enheter. Runt Sveriges kust 

passerar många fartyg och de flesta använder sig av de stora rutterna och i dessa rutter 

korsar många färjerutter som visas i bilaga C. Alla fartyg som transporterar passagerare 

ska ha en MRO plan; denna planen är viktig och IAMSAR rekommenderar att rederier 

samarbetar med SAR myndigheter för att ta fram dessa planer. På rederi 1 svarar man 

att man har ett generiskt förfarande där man tar fram planer för varje enskilt fartyg. 

Detta bygger på att en grundplan har framställts och därefter fartygsanpassas denna. 

Eftersom rederiet har olika flagg på sina fartyg och de olika flaggstaterna tolkar 

regelverken olika, skapas en utmaning för rederiet att försöka hantera ett regelverk fast 

under flera olika flaggor. På sina fartyg samarbetar de generellt med flaggstaterna där de 

opererar och har ett transparent förhållande med myndigheterna. Inom rederi 2 så svarar 

man bara att man arbetar med sjöfartsverket för att ta fram MRO-planen. Hur väl en 

person agerar i en nödsituation påverkas delvis av hur mycket övning personen fått på 

just den uppgiften. Att regelbundet öva sjöräddning och fartygskatastrofer skulle kunna 

göra personalen ombord på fartyg bättre förberedda på uppgiften. När alla har tydliga 

roller och vet exakt vad de ska göra när katastrofen är ett faktum underlättar och 

effektiviserar räddningsarbetet i skarpt läge.  
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4.4 Handelsfartyg vid sjöräddning 

Det främsta problemet med att få upp människor från vattnet eller räddningsfarkoster på 

de hjälpande fartygen är höjdskillnaden. Livbåtar som har egen drivning kan ha 

möjlighet att ta sig fram till fartyget för egen maskin. Förflyttningen mellan 

räddningsfarkoster under sjöhävning kan vara svårt då olika farkoster som sagt påverkas 

olika av rörelserna, speciellt mellan större och mindre farkoster. Om 

räddningsfarkosterna är täckta och har små öppningarna blir det ännu svårare. Något 

som kan försvåra situationen ytterligare är att förmågan hos de nödställdas att hjälpa sig 

själva kan vara begränsad, och de kan i vissa fall vara helt oförmögna att hjälpa sig 

själva. Stress, panik, nedkylning, utmattning och skador från evakueringen är några 

saker som kan påverka tillståndet på de nödställda (MSC, 2014, p. 3). Kan de inte själva 

klättra ombord kan man behöva lyfta upp dem, vilket i många fall ändå är att föredra 

framför att låta dem klättra själva (MSC, 2014, p. 12). Detta måste då ske säkert 

samtidigt som det ska vara effektivt. Det finns lyftkorgar gjorda för det ändamål, dock 

är inte alla fartyg utrustade med detta utan man kan själv behöva konstruera något att 

lyfta med (MSC, 2014, p. 13). Viktigt att tänka på är att personer som är nedkylda bör 

lyftas horisontellt eller så nära horisontellt som möjligt för att undvika hjärtstillestånd 

(IMO, 2012, p.6). Att sjösätta fartygets egna MOB-båt kan i många fall göras endast om 

det är relativt bra väder, och det är upp till befälhavaren att bestämma vad som anses 

säkert (MSC, 2014, p. 7). MOB-båten kan i sin tur användas till att plocka upp folk ur 

vattnet samt för att bogsera livflottar upp till det egna fartyget för att göra det sista 

närmandet enklare. Alternativt kan man transferera till MOB-båten och använda båtens 

återupptagningssystem för att lyfta upp båten och nödställda till däck (MSC, 2014, p. 7). 

Ett annat alternativ kan vara att använda sina egna livbåtar, livflottar eller om man har 

en MES; att sjösätta den för att använda som plattform för fartyg med höga fribord för 

att därifrån vidare få ombord nödställda (MSC, 2014, p. 14). Under Estoniakatastrofen 

befann sig 989 personer ombord varav 104 personer räddades av helikopter och enbart 

34 utav andra fartyg. För att plocka upp personer från vattnet gjorde Mariella fast två 

flottar långskepps, en vid fören och den andre vid akten, vilka sedan användes för att 

fånga upp livflottar från Estonia, då det gick för svår sjö för att fartygets egna 

räddningsfarkoster skulle kunna sjösättas på ett säkert sätt. På Isabella blåste man upp 

en MES för att kunna rädda folk från livflottar och vattnet och firade ner en 

besättningsmedlem för att hjälpa de nödställda, vilket visade sig vara ett bra hjälpmedel 
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för det ändamålet. I slutrapporten efter Estonias förlisning fanns en rekommendation om 

undsättning, då man upptäckte stora brister i andra fartygs möjlighet att undsätta trots 

att man var utrustade minst enligt gällande krav. Kommissionen rekommenderade att 

man skyndsamt skulle ta fram nya system för livräddning och livräddningsutrustning för 

passagerarfartyg, så att de skulle kunna rädda människor ur vattnet även i dåliga 

väderförhållanden och för att underlätta samarbetet mellan fartyg och 

räddningshelikoptrar under räddningsoperationer (Den för Estland, Finland och Sverige 

gemensamma haverikommissionen, 1998, p. 203, 210-212, 228).  
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5 Diskussion  

Syftet med detta arbete var att undersöka vad Sverige har för resurser för att klara av en 

masslivräddningssituation samt i vilket utsträckning handelsfartyg har möjlighet att 

hjälpa till.  

 

Resultatet i denna studie pekar på att Sveriges resurser inte kan väntas vara tillräckliga 

vid en större olycka. Trots ett aktivt samarbete mellan de nordiska länderna finns 

betydande problem kring exempelvis utrustning, samövning och avtalsproblematik. 

Den svenska beredskapen för att hantera masslivräddningsoperationer förlitar sig på 

internationellt samarbete och samtidigt har man låtit skära ner på antalet gemensamma 

övningar som till exempel BalticSAREX som har pausats tillsvidare. De svenska 

helikoptrar som ska bistå vid sjöräddning har haft betydande problem med driften vilket 

kan befaras vara ett stort problem inför en eventuell masslivräddning då helikoptrar 

visat sig vara en viktig enhet vid större fartygsolyckor som både Estonias förlisning och 

den senare branden på Norman Atlantic som beskrivs i studien. Svenska 

sjöräddningssällskapet är en frivilligorganisation där större delen av personalen har 

andra arbeten och ligger i jour. En organisation som bistår med mycket resurser och 

stort kunnande men frågan är hur väl en sådan organisation står sig i en 

masslivräddningssituation där arbetet kanske måste pågå i flera dygn i sträck.  

 

Det finns en stor sannolikhet att det är ett annat handelsfartyg som kommer komma 

först till platsen så det är viktigt att de har möjlighet att göra en insats för att rädda liv 

till sjöss. Som det ser ut idag har handelsfartyg en stor begränsning i hur de kan använda 

sin livräddningsutrustning på ett säkert sätt för att effektivt kunna hjälpa en större 

mängd nödställda, speciellt om det är lite vågbildning vilket medför en stor risk för 

besättningen att sjösätta MOB-båten, detta påpekades redan i haverirapporten från 

Estonias förlisning (Den för Estland, Finland och Sverige gemensamma 

haverikommissionen, 1998, p. 228). I Ulvarsons rapport (2008, p.13) dras slutsatsen att 

det vid en evakuering och räddning är fartygens egen utrustning som har den viktigaste 

rollen, samt att det är vanligast att tillskyndande fartyg är med vid räddandet av 

nödställda. Genom kompletterande intervjuer har det kommit fram att olika fartyg tycks 

ha olika rutiner för hur ofta övningar genomförs och till och med ifall de över huvud 

taget genomförs. 
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Utvecklingen inom området att evakuera människor från fartyg i nöd går framåt med 

stora avancerade evakueringssystem, men när det kommer till att få upp nödställda från 

vattnet och livbåtar så verkar det inte som att det hänt så mycket den senaste tiden. De 

stora evakueringssystemen som är designade för att få av stora mängder människor 

snabbt från det nödställda fartyget kommer att bli svåra att använda för att få upp folk ur 

vattnet. Även haverikommissionens utredning kring Estoniakatastrofen pekar på att 

fartygen hade stora problem med att få upp människor ur vattnet, det var endast 34 

personer som räddades av andra fartyg medan 104 personer plockades upp av 

helikoptrar. Efter olyckan handlade mycket om konstruktion av bogvisir, skadestabilitet 

m.m., men det verkar som att rekommendationen som utredningen kom fram till om att 

ta fram utrustning och system för att hjälpa människor ur vattnet i hårt väder inte riktigt 

nådde fram. Kommissionen rekommenderade att man skyndsamt skulle ta fram nya 

system för livräddning och livräddningsutrustning för passagerarfartyg, så att de skulle 

kunna rädda människor ur vattnet även i dåliga väderförhållanden och för att underlätta 

samarbetet mellan fartyg och räddningshelikoptrar under räddningsoperationer (Den för 

Estland, Finland och Sverige gemensamma haverikommissionen, 1998, p. 228).  

 

Ett viktigt konstaterande är att det ombord på handelsfartyg idag inte finns ett fullgott 

utbyggt system för att undsätta stora grupper av nödställda vid olyckor i hårt väder. 

Något som ytterligare behöver förbättras genom både utbildning, övningar och 

vidareutveckling av teknik för livräddningsutrustning. Idag har man krav på MOR-

flottar på alla ro-ro passagerarfartyg men om dessa system är tillräckliga, eller om de 

ens fungerar i hårt väder återstår att se. Vid Estonia kunde man som sagt inte hjälpa till 

trots regel-enlig utrustning, utan man fick förlita sig på och samarbeta med 

helikoptrarna för att rädda människor.  

  

Även under branden ombord på Norman Atlantic 2014 fick man förlita sig på 

helikoptrar till stor del på grund av att man inte hade möjlighet att använda sig av 

fartygets evakueringsutrustning. Det var enbart 88 personer utav de 463 ombordvarande 

som lyckades ta sig av med hjälp av fartygets egen räddningsutrustning. Då vindstyrkan 

var 28,3 m/s fungerade inte fartygets MES vilket kan förklaras av att LSA-kodens krav 

på vad en MES ska vara konstruerad för att sjösättas i är 12,8 m/s vilket är 15,4 m/s 

mindre än vad det blåste under evakueringen. De resterande 364 personerna som 

överlevde evakuerades till närliggande fartyg med hjälp av helikoptrar, vilket är i 



 

 

 

23 

enlighet med vad IMRF:s rekommenderar i guiden Mass Rescue Operations. Som man 

kan läsa i studien har sjöfartsverket dock problem med att helikoptrarna inte alltid kan 

lyfta, i vissa fall på grund av för dåligt väder vilket utgör ett problem eftersom de flesta 

olyckorna verkar hända just under dåliga väderförhållanden. Att använda sig av 

helikoptrar vid en räddningsaktion tar också lång tid.  Som exempel kan man se på 

Norman Atlantics evakuering, där det tog 34 timmar att evakuera folk som stod ute på 

ett fartyg. Hur lång tid det tog när man skulle vinscha när folk låg i vattnet eller från 

livbåtar/livflottar med små öppningar är svårt att finna information om. En annan 

begränsning för helikoptrarna är att de kräver ett relativt stort luftutrymme 

när de arbetar vilket medför att endast en kan arbeta åt gången.  

  

En liknande händelse inträffade 23 mars 2019 när kryssningsfartyget Viking Sky 

hamnade i sjönöd utanför Norges kust i hårt väder och man började evakuera 

passagerare med helikopter och då endast kunde använda en helikopter åt gången. 

Enligt medierna så lyckades man under cirka 19 timmar evakuera 479 personer av de 

1373 som fanns ombord, vilket inte ens är hälften på nästan ett dygns evakuering. Då all 

information kommer från medierna eftersom haveriutredningen bara börjat är det svårt 

att säga vad som egentligen har hänt, men hade fartyget drivit på grund och man hade 

behövt överge fartyget snabbare hade troligen antalet räddade sett sämre ut.  
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6 Slutsats 

De slutsatser vi kommit fram till i vår studie är att det i Sverige finns flera myndigheter 

och organisationer som tillsammans har ett stort antal enheter i beredskap för 

sjöräddning som kan användas vid en masslivräddningssituation. Beredskap finns på 

olika nivåer och med olika möjligheter att hjälpa till, med Sjöräddningssällskapet på ena 

sidan av skalan och exempelvis väderstationer på andra sidan. 

 

Trots dessa resurser för livräddning saknar enskilda länder, Sverige inkluderat, 

möjlighet att ensamma hantera en masslivräddningssituation. Eftersom en 

masslivräddning kräver fler resurser än vad ett ensamt land kan tillhandahålla så har 

man i Sverige ett samarbete med omkringliggande länder för att tillsammans skapa 

möjlighet att kunna hantera en operation av denna omfattning. 

Masslivräddningssituationer kan dock inte hanteras enbart genom rätt resurser, utan en 

betydande del i en lyckad masslivräddningssituation handlar om förberedelser såsom 

övningar, MRO planer, m.m. 

 

Vi lyfter i detta arbete fram handelsfartyg som en värdefull resurs, då dessa har 

utrustning för att rädda nödställda, och ofta är först på plats vid en olycka till havs. De 

är dessutom enligt gällande lagstiftning tvungna att bistå andra fartyg i nöd om det är 

möjligt för deras egen säkerhet 

 

Handelsfartyg begränsas dock ofta till relativt bra väderförhållanden. Fartygen kräver 

stort utrymme för att operera, men kan göra nytta genom att cirkulera eller läa för att 

skapa lugnare förhållanden inne på olycksplatsen medan mindre enheter plockar upp 

nödställda. För att maximera handelsfartygens nytta vid en masslivräddning behövs nya 

säkra system som går att använda i hårdare väder, vilket kan vara avgörande för en 

lyckad räddningsoperation. 

 

Sammanfattningsvis dras slutsatsen ett det finns en stor, ofta outnyttjad potential till 

hjälp från handelsfartyg i masslivräddningssituationer. Om man genom lagstiftning och 

utvecklande av ny livräddningsutrustning skulle fokusera på den möjlighet och 

tillgänglighet som finns på just handelsfartyg skulle man kunna rädda många fler på ett 

mer effektivt och säkert sätt. 
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7 Förslag till vidareforskning 

Under arbetets gång kom fler frågor fram som hade varit intressant att forska vidare 

med. 

Räddning med MOR-flottar. Göra vidare tester och undersöka ifall dessa system kan 

användas vid hårda väderförhållanden 

 

Efterarbetet. Det hade varit intressant att gå vidare med hur gör man när man har räddat 

flera tusen människor och tagit dem till land med sjukvård, samlingsplats, och kontakt 

med anhöriga. 

 

Politisk påverkan. Undersöka hur infrastruktur och landsbyggdspolitik påverkar 

Sveriges sjöräddning då 70-80% utförs av frivilliga sjöräddare med andra arbeten. 
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I 

Bilaga A Kompletterande intervjufrågor 
 

 

• Vad har ni idag för utrustning ombord för att få upp ett stort antal människor ur 

vattnet? 

 

• I IAMSAR så beskrivs vikten att ha en mass rescue operation plan på fartyg som 

transporterar större mängd passagerare. Hur arbetar ni med era MRO planer? 

 

• Har du varit med om någon övning? Vad övades i så fall och var 

någon myndighet delaktig? 

 

• På vilket sätt arbetar ni med att förbättra sjöräddningsinsatser? 

  



 

 

 

II 

Bilaga B IMRF:s prioriteringslista  
  

1) Människor i vattnet 

a. Utan fungerande flythjälpmedel 

.1 Vid medvetande men okontaktbar 

.2 Vid omedvetande / Till synes död - but keep a close watch on the categories below for 

deterioration, which may be very rapid  

.3 Vid fullt medvetande men begränsade (på grund av skador, ålder, kyla, mental kris m.m.)  

.4 Människor vid fullt medvetande 

b. Med fungerande flythjälpmedel som håller luftvägar ovan vattenytan 

.5 Ett fatal personer vid fullt medvetande som kan assistera med vidare upptagning och att ta 

hand om överlevare som tas ombord 

.6 Människor som är okontaktbara 

.7 Människor som är kontaktbara men begränsade 

.8 Resterande människor som är fullt medvetande 

2) Människor som inte är i vattnet, i flottar, på vrakdelar m.m. 

.1 Ett fåtal människor vid medvetande som kan assistera 

.2 Människor som är okontaktbara 

3) Människor i överlevnadsfarkoster: Prioritet enligt 2 ovanför 

4) De som visar tydliga tecken på att inte vara vid liv 

  



 

 

 

III 

Bilaga C Översiktskort över Sverige 

Figur 2. Översiktskort över Sverige med förtydligade trafikstråk och färjeleder 


