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Abstrakt 

Sedan implementeringen av on-load release funktionen på samtliga livbåtskrokar har det skett 

många olyckor som följd av introduktionen med detta system. Detta problem diskuterades 

under Internationella Maritima Organisationens Maritime Safety Committee, 89:e 

sammanträde 2011. Under detta sammanträde utvecklades ändringar och tillägg till koden för 

International Life-Saving Appliances med syfte att bemöta detta problem. Fokus för denna 

studien är resolution MSC.320(89) vilket formulerades under det sistnämnda mötet. 

Resolutionen lade fram nya krav rörande on-load release livbåtskrokar. Syftet med denna 

studie är att förstå hur MSC.320(89) har påverkat säkerheten vid hantering av livbåtar. 

Studien har utförts genom en kvalitativ litteraturstudie med komplementerande intervju. 

Genom att jämföra orsakande faktorer vid livbåtsolyckor med det nya kraven så har man 

kunnat spekulera fram positiva effekter gällande säkerheten. Implementeringsprocessen 

består av godkännande för utformning och funktion, rigorösa tester iland, samt 

granskningskrav för samtliga ombordvarande system. Minskning i antalet rapporter om 

olyckor vilket sker till följd av on-load release krokar efter implementeringsprocessen av 

MSC.320(89) tyder på att det sker ett färre antal olyckor relaterade till on-load release 

system. Denna minskning kan möjligtvis påverkas av implementeringen med fallprevention 

devices vilket kan ha som effekt att maskera svikt av on-load release system. Det 

övergripande resultatet från studien tyder på att MSC.320(89) har haft en positiv inverkan 

vad gäller säkerheten vid hantering av livbåtar. 
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Abstract 

There have occured many accidents as a result of the mandatory implementation of on-load 

release mechanisms on all lifeboats. In order to combat the problem amendments to the 

International Convention for the Safety of Life at Sea and the International Life-Saving 

Appliances Code were put forth during the Maritime Safety Committee, 89th session, 

2011. The focus of this study lies on a product of this meeting: resolution MSC.320(89). 

The resolution presents new requirements for the design and function of on-load release 

systems. The purpose of this study is to understand how MSC.320(89) has influenced 

safety concerning the handling of lifeboats. A qualitative literature study with a 

complementary interview was used to conduct this study. By comparing causal factors of 

accidents involving on-load release systems with the new requirements stated in 

MSC.320(89) speculations could be made pertaining to improved safety conditions. The 

implementation process for the new requirements included a design review and 

performance test of existing and new on-load release and recovery systems. Moreover all 

systems onboard merchant vessels were either inspected, modified or replaced in order to 

be made compliant with the amended Life-Saving Appliance code. A decline in the 

number of accident reports concerning on-load release systems following implementation 

was observed during the data collection phase of this study. This decline may imply a 

reduction in the number of accidents caused by on-load release systems however the use of 

fall-prevention devices may have stopped failing on-load release systems from ending in 

catastrophe. The overriding conclusion of this study infers that resolution MSC.320(89) 

has effected safety concerning the handling of lifeboats in a positive manner.    
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Definitioner och Förkortningar 

ATSB  Australian Transport Safety Bureau 

BMA  Bahamas Maritime Authority 

GISIS  Global Integrated Shipping Information System 

IMO  International Maritime Organisation 

LSA  International Life-Saving Appliance Code 

MAIB  Marine Accident Investigation Branch 

MSC  Maritime Safety Committee 

OCIMF  Oil Companies International Marine Forum 

OLR  On-load Release 

OLRRS  On-load Release and Recovery System 

SHK  Statens Haverikommission 

SOLAS  International Convention for the Safety of Life at Sea 

SWL  Safe working load 

TSB  Transport Safety Board of Canada  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Det existerar ett obevisat påstående att livbåtar skördar fler sjömäns liv än de räddar. Marine 

Accident Investigation Branch (MAIB) publicerade 2001 en studie om livbåtsolyckor under 

en 10-årsperiod. Studien visade att sexton procent av alla dödsfall ombord på handelsfartyg 

under denna period berodde på livbåtsolyckor. Som följd av denna studie rekommenderade 

MAIB att Internationella Maritima Organisationen (IMO) utför en undersökning kring värdet 

av livbåtar ombord handelsfartyg (MAIB 2001).   

 

Den moderna livbåten som ett dedikerat säkerhetssystem har inte existerat i sjöfartens historia 

särskilt länge. Om det rör sig om öppna gamla långbåtar sedan tiden med segelfartyg eller 

heltäckta livbåtar från nyare tider vilket började ta form under 1900-talets svåra förhållanden 

i nordatlanten. Moderna livbåtar konstrueras vanligtvis i glasfiber men det har inte förändrat 

det huvudsakliga riskmoment med att fira en båt över fartygets reling och därefter ett flertal 

meter till vattenytan (jfr. Gard 2006). Lyckligtvis är förlisningar av fartyg så pass ovanliga 

idag att många sjöfarare aldrig behöver överge sitt fartyg under sin yrkesmässiga karriär. Det 

som är ett återkommande moment för varje sjöman är antalet säkerhetsövningar vilka 

regelbundet och rutinmässigt måste utföras (IMO 2000).  

 

Efter kravet 1986 på alla livbåtar att montera On Load Release system har det skett ett stort 

antal olyckor under övningar med livbåtar (Gard 2016). Av denna anledning lade IMO fram 

nya riktlinjer 2011 för förändringar i koden för Life-Saving Appliances (LSA) i form av 

resolution MSC.320(89) vilket trädde ikraft 1 januari 2013 (IMO 2011b). Dessa nya regler 

ställer högre krav på livbåtens krokar och utlösningssystem vanligen känt som On-load 

Release and Retrieval System (OLRRS). De nya reglerna resulterade i att samtliga redare 

vars fartyg med livbåtar inte uppnår kraven under MSC.320(89) tvingades under första 

schemalagda torrdockning under perioden 1 juli 2014 - 1 juli 2019 uppdatera systemet eller 

byta till ett system som uppfyller de nya riktlinjerna (IMO 2011b). Om det nya reglerna har 

haft önskvärd effekt är oklart då det inte har skett någon uppföljning från IMO. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att förstå hur MSC.320(89) har påverkat säkerheten kring 

hantering av livbåtar. För att uppnå detta behandlas följande frågeställningar. 

 

 Vad ligger till grund för de nya reglerna (MSC.320(89)) gällande livbåtskrokar? 

 Hur har implementeringarna av de nya reglerna gått till? 

 Hur har de nya reglerna påverkat säkerheten kring hantering av livbåtar? 

 

1.3 Studiens disposition 

Studien följer IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion) struktur. I 

inledningen så presenteras bakgrundsinformation om det erkända problemet med 

livbåtsolyckor och arbetet med att ta fram nya riktlinjer för livbåtars kroksystem. 

Metodkapitlet beskriver hur arbetet har genomförts och varför vald metod har använts. I 

teoridelen redovisas allmän information om livbåtar och tillhörande system, tidigare 

forskning kring ämnet livbåtsolyckor, och information om regelverk rörande OLRRS. 

Resultatkapitlet består av två delar. Den första delen redovisar empirin i form av 

information från olycksrapporter och regelverk vilket tematiseras utifrån studiens 

frågeställningar. I andra delen av resultatkapitlet presenteras analysen där datan jämförs, 

tolkas och sammankopplas. Diskussionskapitlet sammanfattar och generaliserar resultaten 

samt ger förslag till vidare forskning (jfr. Skrivguiden u.å). 
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2 Metod 
 

2.1 Val av forskningsmetod 

Målet med arbetet är att undersöka hur de nya kraven för OLRRS, vilka kom med 

MSC.320(89), har påverkat säkerheten vid hantering av livbåtar. För att uppnå detta valdes 

en kvalitativ litteraturstudie som metod. Undersökningen har en kvalitativ inriktning för att 

kunna beskriva, tolka och förstå hur det nya reglerna vill påverka säkerheten. Denna 

inriktning är lämplig för att beskriva hur ett fenomen utvecklas med tid. Tidsdimensionen 

är ett viktig bakomliggande förhållande i denna studie då undersökningen behandlar olika 

händelser och beslut som sker över ett tidsspann. Undersökningen har varit av en 

explorativ natur där den insamlade datan har format slutsatsen (jfr. Skärvad & Lundahl 

2016, s. 117-119). 

 

2.2 Datainsamling 

Denna litteraturstudie baseras till den största del på sekundärdata, eftersom materialet 

utgörs av andra författares arbeten. Användandet av sekundärdata anses som god 

utredningsekonomi då det minskar arbetsbelastningen gällande insamlingsprocessen vilket 

gav mer tid till analysprocessen. För att komplettera litteraturstudien utfördes en intervju 

vilket tillförde studien primärdata. Med primärdata menas information som författaren 

själv samlat in (jfr. Skärvad & Lundahl 2016, s. 99, 157-158).     

 

Sökning efter litteratur och tidigare forskning kring ämnet gjordes först med hjälp av 

bibliotekets söktjänst OneSearch. Bibliotekets databas Reg4Ships användes för att söka 

efter regelverk och publiceringar från Internationella Maritima Organisationen gällande 

livbåtar och OLRRS. Sökning efter olycksrapporter med livbåtar genomfördes i ett antal 

databaser för haverikommissioner till exempel Marine Accident Investigation Branch 

(MAIB), Australian Transport Safety Bureau (ATSB), Bahamas Maritime Authority 

(BMA), Transport Safety Board of Canada (TSB), Statens Haverikommission (SHK) i 

Sverige, och Norska Statens Haverikommission för Transport (SHT).  

 

Vid val av litteratur användes “purposive sampling” där datan väljs utifrån relevans för 

problemställningen (Skärvad & Lundahl 2016, s. 120). Relevans i denna studie innebär att 

informationen har samband med livbåtar och livbåtskrokar. Nedan visas en tabell som 

visar antalet träffar vid sökning i specificerad databas med angivit sökord. Relevanta 
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olycksrapporter sorterades först utifrån titeln i sökresultatet och genom att läsa abstrakt. 

Därefter gjordes ett andra urval utifrån själva innehållet. Gällande olycksrapporter så var 

det viktigt att säkerställa att livbåtsolyckan orsakades av livbåtskroken. Sökord som 

användes var: lifeboat, livbåt. 

 

Tabell 1: söktabell olycksrapporter 

Källa Sökord Träffar 1:a Urval  2:a Urval 

ATSB Lifeboat 12 1  0 

BMA Lifeboat 53 1  1 

MAIB Lifeboat 53 8  4 

SHK Livbåt 8 0  0 

SHT Lifeboat 4 0  0 

TSB Lifeboat 6 1  1 

 

För att få mer information om ämnesområdet kontaktades Transportstyrelsen. 

Transportstyrelsen är den myndighet som är ansvarig för implementering av regeländringar 

för livräddningsfarkoster och kroksystem i Sverige. Kommunikation genomfördes över e-

mejl med öppna frågor. Frågorna framfördes till avdelningen sjö och luft, sektion för 

sjövärdighet. Totalt sex frågor ställdes (se bilaga 2).  

 

2.3 Källkritik 

För material i form av sekundärkällor är det viktigt att bedöma tillförlitlighet. Det är viktigt 

att ha i åtanke vem eller vad som källan riktar sin uppmärksamhet mot och dessutom i 

vilket syfte informationen är tänkt att tjäna. Genom att använda ett kritiskt förhållningssätt 

kan man identifiera om information som presenteras är på något sätt medvetet vinklad till 

fördel för någon eller något syfte. Identifiera vem som publicerar informationen och var 

informationen publiceras (Skärvad & Lundahl 2016, s. 162). För att granska en källa så 

tillämpades fyra kriterier vilka benämns de källkritiska principerna som beskrivs i boken 

Källkritik (2019) av Torsten Thurén och Jack Werner. Kriterier är som följande: 
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 Äkthet: Är källan tillförlitlig i det den utger sig för att vara och inte är en 

förfalskning av information.   

 Tidssamband: Är informationen tidsenlig och kan appliceras till studiens syfte. 

 Oberoende: Identifiera att källan är ett självständigt verk som inte är ett referat av 

en annan källa.  

 Tendensfrihet: Identifiera om informationen ger en förvrängd verklighetsbild på 

grund av ekonomiska eller politiska intressen.   

 

För att säkerställa äkthet av datan så söktes olycksrapporter, utredningar och regelverk på 

databaser till statliga myndigheter eftersom det är till dessa myndigheter som en 

olyckshändelse måste rapporteras. Myndigheterna utför utredningar av händelser som 

publiceras på offentliga nätbaserade plattformar vilka är öppna för allmänheten. 

Rapporterna har som syfte att öka säkerheten till sjöss, inte att lägga skuld på inblandade 

parter. Detta betyder att informationen inte är vinklad till vinning för någon part. En möjlig 

felkälla är att utredningar baseras i vissa händelser på intervjuer utförda med involverade 

personer i händelserna, dessa individer kan ha anledning att undanhålla eller förfalska 

information. Böckerna som användes under undersökning är studentlitteratur som 

publiceras av seriösa bokförlag. 

 

2.4 Analysprocess 

 Analysprocessen av kvalitativ data kan grovt summeras i att kategorisera, reducera, och 

diskutera. Materialet kategoriseras genom att sortera informationen utifrån till exempel 

teman. För att reducera materialet så gallras det fram kategorier som bedöms vara givande 

för fortsatt analys. Utifrån kvarvarande material så diskuteras det fram teorier och idéer 

(Skärvad & Lundahl 2016, s. 124). 

 

Den insamlade datan analyserades vidare med hjälp av ett frågeformulär (Se bilaga 1). 

Följande frågeställningar användes som huvudteman för frågeformulären: vad ligger till 

grund för de nya reglerna (MSC.320(89)) gällande livbåtar, hur har implementeringarna av 

de nya reglerna gått till och hur har de nya reglerna påverkat säkerheten kring hantering av 

livbåtar. Frågorna under varje huvudtema hade som syfte att belysa den överordnade 

frågeställningen. Utöver att kategorisera materialet så tjänade frågeformulären till att 
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reducera den insamlade datan genom att få fram fruktbar information. Den data som 

presenteras i resultatkapitel är en vidare reducering utifrån relevans till syftet. 

 

Kvarvarande material från varje frågeställning användes för att formulera idéer gällande 

hur MSC.320(89) har påverkat säkerheten. Detta gjordes i resultatanalyskapitel genom att 

kategorierna jämfördes mot varandra och tidigare forskning. Viktigt att poängtera är att 

idéer börjar ta form under hela forskningsprocessen, från insamlingen av data till analysen 

(jfr. Skärvad & Lundahl 2016, s. 123). 

 

2.5 Forskningsetiska aspekter 

Vetenskapsrådet har fyra huvudkrav när det gäller etiska krav på forskning. Första kravet 

är informationskravet, att den som medverkar i forskningen ska få veta studiens syfte. 

Andra kravet är samtyckeskravet, att medverkan i undersökningen ska vara frivilligt. 

Tredje kravet är konfidentialitetskravet som säger att deltagarnas identitet och 

personuppgifter ska hållas konfidentiellt. Sista kravet, nyttjandekravet, är att insamlad data 

får enbart användas till undersökningen (Patel & Davidson 2019, s. 84). 

 

För att följa informationskravet så informerades respondenten om studiens syfte. Att svara 

på frågorna som skickades var frivilligt och respondenten gav sitt samtycke att medverka i 

studien med sina svar. I enlighet med konfidentialitetskravet så nämns inte respondenten 

vid namn, enbart position. Mottagna svar skall enbart användas i denna studie för att uppnå 

nyttjandekravet. 

 

2.6 Metoddiskussion 

På grund av det syfte som valdes för studien så var det lämpligt att använda en kvalitativ 

forskningsmetod. Kvalitativa undersökningar används för att beskriva, tolka och förstå 

sociala företeelser såsom förändringsprocessen tillföljd av MSC.320(89) (jfr. Skärvad & 

Lundahl 2016, s. 118). Det finns inte några klara regler inom vetenskapen gällande analys 

och tolkningsarbeten i kvalitativa studier (Skärvad & Lundahl 2016, s. 124) vilket 

resulterade i att analysprocessen var svår att definiera. En möjlig alternativ metod skulle 

kunna baseras på kvalitativa intervjuer eller en enkät med studieobjekt: personer 

involverade i hantering av livbåtar. Men till följd av det tidsspann som passerat kan det 

finnas en risk i att individer involverade med livbåtshantering kan ha svårt att återkalla 

information/minnen. En kvantitativ forskningsmetod skulle begränsa möjligheten att få 
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bredare förståelse kring ämnesområdet då resultat skulle presenteras som numerisk data 

och inte individuella händelser som går att granska (jfr. Skärvad & Lundahl 2016, s. 103). 

  

Tillförlitlighet i kvalitativa studier brukar bedömas med hjälp av fyra kriterier: 

trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet, och objektivitet (Skärvad & Lundahl 2016, s. 

126). Med trovärdighet så menas tillförlitlighet i hur väl resultaten överensstämmer med 

verkligheten. En metod som användes för att ge studien trovärdighet var att leta efter och 

diskutera faktorer som säger emot slutsatsen. Tillförlitlighet betyder att resultaten skulle 

kunna återskapas. För att försöka åstadkomma detta så har alla steg av metoden redovisats.  

Överförbarhet betyder att resultatet kan tillämpas i liknande sammanhang. Denna studies 

överförbarhet vill vara begränsad på grund av att den behandlar ett sådant specifikt 

ämnesområde. Objektivitet beskriver i vilken grad undersökningsresultatet påverkas av 

forskarens fördomar eller intressen. Denna undersökning har utförts av två personer vilket 

kan öka objektivitet genom att förutfattade meningar kan identifieras och bestridas av 

motparten men är ingen garanti för objektivitet (jfr. Cohen & Crabtree 2006).  

  



  
 

8 

3 Teori 

3.1 Introduktion Livbåt 

Generella specifikationer och krav rörande livbåtar finns i SOLAS (74) och i LSA-koden 

(IMO 2014). Nedan beskrivs kortfattat vad som betecknas som en livbåt, dess 

sjösättningssystem och vitala kroksystem som gör det möjligt att frigöra livbåten från 

fartyget. Det två vanligaste systemen av livbåtar är dävert och frifall där denna studie 

fokuserar på livbåtar av dävert modell. Denna avgränsning begrundar sig i att 

frifallslivbåtar inte är utrustade med OLRRS och berörs därmed inte av MSC.320(89). 

 

En konventionell livbåt i dagens sjöfart är en båt med en styv skrovkonstruktion och med 

en övre skyddande och täckande konstruktion. Det är viktigt att materialet som utgör 

skrovet och den täckande konstruktionen är mycket motståndskraftigt eller fullständigt 

obrännbart. Normalt är nyare livbåtar konstruerade i glasfiber medan äldre modeller kan 

vara konstruerade i aluminium, stål eller till och med trä. Livbåtens skrov består av en enda 

solid del konstruerad av det utvalda materialet med ett tillhörande dubbelskrov för ökad 

säkerhet och motståndskraft. Det är viktigt att livbåten är målad i en färg med hög 

synlighet men färgen får inte orsaka obehag för passagerarna (House 2011, ss. 97-123).  

 

 
 

Figur 1: Livbåt (Inger) RTC Kalmar 
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När livbåten inte är i bruk förvaras den tvärskepps från relingen in mot fartygets sida i ett 

stuvat läge. Livbåtar ligger alltid jämnt fördelade längs fartygets sidor där positioneringen 

och det totala antalet regleras under SOLAS kap 3 (IMO 2014). 

 

Hanteringen av livbåten sker med hjälp av ett system bestående av en vajertrumma, två 

dävertar och lyftblock. I enlighet med LSA-koden ska systemet kunna arbeta fritt från 

kraftsystem såsom hydrauliska eller elektriska motorer. Förflyttning av livbåten från 

stuvningsläget till vattenytan görs med tyngdkraft eller lagrad energi (IMO 2017). Under 

normala förhållanden lyfter man livbåten tillbaka till sin position med hjälp av en 

tillkopplad motor på systemets vajertrumma. Om systemet inte fungerar kan båten lyftas 

med hjälp av ett manuellt vevhandtag. När livbåten ska sjösättas lossas förtöjningar och 

låssprintar i dävertarna, och strömförsörjningskablar tas bort. I nästa steg lättas bromsen på 

vajertrumman och livbåten sänks ned till ett embarkeringsläge. Samtidigt släpper gripes 

automatiskt vilket är stålvajrar i livbåtens för och akter vars funktion är att hålla in båten i 

det stuvade läget. I embarkeringsläget hålls båten in mot fartygssidan med hjälp av inridare 

vilka efter ombordstigning släpps ut och lossas för att skapa ett större frirum mellan 

fartygssidan och livbåten. Båtsmannen kan från förarplatsen sänka ned livbåten med hjälp 

av en styrvajer kopplad direkt till bromsen på vajertrumman. Hastigheten vid 

nedsänkningen är begränsad av en centrifugalbroms.  

 

 

Figur 2: Dävertarm RTC Kalmar 
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Livbåten är utrustad med ett system av mekaniska krokar vilket båtföraren kan öppna från 

sin position. Krokarna är designade att rotera kring en ocentrerad punkt i den övre delen 

där den hålls på plats av en låskam speglade för och akter. Efter det att livbåten nått 

vattenytan kan den frigöras från dävert systemet. Genom en kontrollkabel från låskammen 

till ett hydrostatiskt lås i livbåtens köl kan utlösningshandtaget, som är placerat vid 

båtsmanns position, föras till öppet läge och krokarna kan öppna sig (House 2011, ss. 127 -

137). 

 

 

 

Figur 3: Livbåtkrok RTC Kalmar 

 

Från boken Marine Survival 3rd edition beskriver författaren David J. House (2011, s. 139) 

att det finns två typer av utlösningssystem för livbåtskrokar: on-load och off-load. Ett 

system av varianten off-load bygger på att så länge det existerar en kraft på livbåtskroken 

från sjösättningssystemet kan den inte öppna sig förrän det hydrostatiska låset fastställt att 

båten flyter och ingen kraft finns på kroken. Till skillnad från detta så är ett on-load system 

designat så att det ska kunna öppnas vid det skede då båten har nått vattenytan och flyter 

oavsett om det existerar någon belastning på livbåtskrokarna eller inte . Systemet har en 

“bypass” funktion vilket går att nyttja genom att exempelvis krossa någon form av 

skyddsglas och lyfta en spärr tillhörande det hydrostatiska låset.   
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Figur 4: Livbåtkrok hopsättning i låst position (TSB 2006) 

 

Något som har tillkommit på senare tid kring hanteringen av livbåtar när de lyfts i och ur 

vattnet under övningar och underhåll är “Fall prevention devices” eller FPDs vilket är 

surrningar mellan blocken och krokarna vanligen innefattande någon form av lastsling 

med elastiska egenskaper eller låspinnar. FPDs ska fungera som en extra säkerhetsbarriär 

ifall kroksystemet inte är återställt på ett korrekt sätt och systemet skulle öppna sig då 

livbåten befinner sig i ett hängande tillstånd (House 2011, ss. 143 - 145). 

 

3.2 Regelverk 

International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) har som syfte att förbättra 

säkerheten till sjöss genom att etablera gemensamma regler. SOLAS kapitel III handlar om 

krav på livräddningsutrustning och anordningar (IMO 2014). Krav på on-load release 

anordningar hamnar i detta kapitel. LSA koden blev adopterad under kapitel III av SOLAS 

konventionen genom resolution MSC.48(66) den 4 juni 1996 och trädde i kraft under 

SOLAS den 1 juli 1998. 

 

Resolution MSC.317(89) ändrade SOLAS kapitel III genom att lägga till en ny femte 

paragraf under första regulationen som handlar om tillämpning av reglerna. Den nya 

paragrafen 1.5 stipulerar att trots paragraf 4.2, att alla fartyg ska ersätta on-load release 

system som inte uppfyller kraven i paragraf 4.4.7.6.4 till 4.4.7.6.6 (MSC.320(89)) av LSA 

koden med godkänd utrustning. Detta ska ske under den första torrdockningen efter den 1 

juli 2014 men inte senare än 1 juli 2019 (IMO 2011b). 
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Resolution MSC.320(89) innehåller ändringar till LSA koden kring kraven på OLRRS. 

MSC.320(89) adopterades 20 maj 2011 och sattes i kraft den 1 januari 2013. Resolutionen 

införde sju nya underliggande paragrafer och en tidigare paragraf ersattes i kapitel IV av 

LSA koden gällande OLRRS (IMO 2011b).  

 

En ny paragraf (4.4.7.6.3) tillförde nya krav för system som inte är “load over center”. 

Krokens rörliga del ska hållas stängd av låsningsmekanismen inom dess safe working load 

(SWL) under alla förhållanden. I system vilket använder sig av en låsande kam för att 

direkt eller indirekt låsa fast den rörliga delen av kroken så skall den rörliga delen ändå 

fortsatt vara låst tills dess att kammen roterat 45 grader från stängd position (IMO 2011b).  

 

Paragraf 4.4.7.6.4 fastställer att OLRRS ska vara utformad så att när den är stängd och 

återställd så ska tyngden av livbåten inte överföra någon kraft till den del som utlöser 

systemet. Paragraf 4.4.7.6.5 säger att låsningsanordningen ska vara utformad så att den inte 

kan öppna sig på grund av krafter från kroken. Paragraf 4.4.7.6.6: den hydrostatiska 

låsningsanordningen ska automatisk återställa sig när livbåten lyfts från vattnet (IMO 

2011b). 

 

Vidare så tillades en ny paragraf (4.4.7.6.9) som handlar om korrosionsskydd där alla delar 

av krok systemet ska vara gjord av ett korrosions resistent material utan behov av 

galvanisering eller ytbehandling. Förväntat slitage ska inte negativt påverka funktionen av 

systemet under sin livslängd. Mekaniska manövrerings delar såsom styrkablar ska vara 

vattentäta och ska inte ha oskyddade delar (IMO 2011b). 

 

3.3 Tidigare Forskning 

Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) publicerade 1994 resultaten av en 

undersökning om livbåtens säkerhet. Data om livbåtsolyckor insamlades genom en enkät 

som skickades till rederier och statliga myndigheter. 92 olyckor rapporterades och det 

visade sig att större delen av olyckorna hade skett under övningar. Vidare så skedde nästan 

hälften av olyckorna under upphämtningen av livbåtar efter sjösättning. Två tredjedelar av 

olyckorna var orsakade av utrustningssvikt och bristfällig design medan en tredjedel var 

orsakade av den mänskliga faktorn. Studien rekommenderade att rederier skulle se över 

rutiner för förbättrad träning, sjösättnings och upphämtnings procedurer, livbåt 
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underhållsrutiner, och användningen av FPD vid övningar. Rekommendationer framfördes 

kring design av livbåtar för att förenkla sjösättningssystemet så att underhåll blir enklare 

och säkerhetsmarginaler av kritiska komponenter såsom utlösningsmekanismen 

förbättras.   

 

År 2001 så publicerade MAIB “Review of Lifeboat and Launching Systems’ Accidents”. 

Studien hade fem målsättningar: att väcka uppmärksamhet inom den maritima näringen 

kring det stora antalet livbåtsolyckor som skedde mellan 1989 och 2001, att inte glömma 

lärdomar, att identifiera gemensamma faktorer som ledde till olyckorna, att undersöka 

riskerna kring livbåts sjösättningssystem, och att få fram rekommendationer för att 

förbättra säkerheten till sjöss. Studien fann att grundorsaken till många av livbåtsolyckorna 

var överkomplicerade sjösättningssystem och komponenter som kräver mycket träning att 

använda. Det flesta av olyckorna skedde i samband med sjösättning och upphämtning av 

livbåtar. Den vanligaste orsaken vid olyckor där personer har mist livet är på grund av 

svikt av on-load release krokar. Otillräcklig träning och underhåll var också identifierade 

som orsakande faktorer. Studien rekommenderade att IMO skulle undersöka nuvarande 

värde och behov av livbåtar. Ytterligare så rekommenderades omdesign av systemet tills 

dess att livbåtars sjösättningssystem kan manövreras och förstås med minimal träning samt 

att användandet kan ske utan att personer kommer till skada (MAIB 2001). 

 

I 2005 så var Burness Corlett - Three Quays Ltd inhyrd av Storbritanniens Maritime and 

Coastguard Agency för att göra en undersökning av säkerheten av dåvarande OLRRS. 

Huvudsyftet med undersökningen var att få fram förslag till åtgärder som skulle förhindra 

olyckor med livbåtar. Undersökningen kom fram till att det finns flera källor till 

livbåtsolyckor men att det flesta allvarliga olyckor var på grund av on-load release 

mekanismen. Detta för att utformningen av många OLR är i sin natur ostabila. OLR 

mekanismen vill öppna sig på grund av livbåtens egen vikt och måste hållas stängt av en 

låsmekanism. Som följd så finns det inget skydd mot brister i systemet, eller mänskliga fel 

såsom felaktig återställning. Detta ansågs vara huvudorsaken till nästan alla allvarliga 

olyckor med OLRRS. Studien ansåg att förbättrad träning inte räcker för att lösa 

problemen. Mänskliga fel är oundvikliga, särskilt i svåra arbetsmiljöer. Det är därför 

olämpligt att livbåtars sjösättningssystem ska kunna svikta katastrofalt till följd av ett enda 

mänsklig fel. Problemlösningen ansågs inte ligga i träning eller underhåll men istället i 

omdesign av livbåtskrokarna. Det är möjligt att designa stabila on-load release krokar och 
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det existerar ett flertal sådana system i bruk. Studien rekommenderade att ostabila OLR 

krokar skulle identifieras och ersättas med stabila krokar på alla fartyg. En vidare 

rekommendation var att fallprevention devices (FPD) skulle användas vid nedsänkning och 

återupptagning av livbåtar. Vidare så uppmärksammades möjlighet att använda sig av en 

“single fall” dävert kapsel som livräddningsfarkost ombord på fartyg med mindre 

besättningar. Dessa kapslar är utrustad med stabila OLR krokar (Burness Corlett - Three 

Quays Ltd 2006).  
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4 Resultat 
 

4.1 Empiri 

 
4.1.1 Anledningar till de nya reglerna för livbåtskrokar 

För att bedöma hur reglerna har påverkat säkerheten vid hantering av livbåtar så var det 

nödvändig att få en uppfattning av vad som ligger till grund för det nya reglerna. Det har 

skett många olyckor på grund av OLR livsbåtskrokar under övningar och underhåll av 

livbåtar (MAIB 2001). Farorna med OLR krokar har varit känd sedan länge inom 

handelsflottan. Bristande underhåll, fallerande säkerhetsrutiner och otillräcklig träning är 

vanliga orsakande faktorer vid olyckor med OLR system (MAIB 1994). 

 

4.1.1.1 Bristande underhåll 

När det kommer till underhåll av livbåtar är det viktigt att tänka på att livbåtar produceras 

av många olika tillverkare och kommer i olika storlekar och utformningar. Av den 

anledningen måste alla tillhörande instruktionsböcker finnas tillgängliga ombord, på 

fartyget som livbåtssystemet tillhör, vilket beskrivs i MSC.1/Circ.1206. Utöver detta så 

specificeras i samma dokument under punkterna 3.1 till 3.8 kraven som ställs för 

underhållet av livbåtar. Dokumentet börjar med att referera punkterna 4.4.7.6.2.2 till 

4.4.7.6.5 i LSA-koden. Punkterna pekar inte på hur underhållet ska utföras men lägger en 

ram för hur systemets utformning ska se ut. Därefter ställer MSC.1/Circ.1206 krav på att 

personer som utför arbete eller underhåll är tillräckligt tränade och bekväma med systemet 

(IMO 2006). Med kroksystem av modellen on-load/off-load ska det utöver rutinmässigt 

underhåll också utföras vart femte år, underhåll och säkerhetstester för att säkerställa att 

systemet är funktionsdugligt (House 2011). 

 

Bristande underhåll är oftast inte huvudorsaken vilket leder till en olycka eller tillbud men 

det kan det ha en starkt bidragande effekt. Otillräcklig smörjning, rost och saltavlagringar 

kan ha kraftigt negativa effekter på vitala säkerhetssystem. Exempel på detta är den 

styrvajer som efter ovan nämnda negativa effekter inte klarade av att göra en komplett 

återställning av livbåtens akterliga kroksystem ombord på Hoegh Duke. Inspektioner av 

styrbord och babords livbåtar visade en generell brist på underhåll (MAIB 1994). Ett 

säkerhetssystem som inte körs eller motioneras under regelbundna intervaller kommer 

fallera visas tydligt i säkerhetsrapporten för olyckan som inträffade den 9:e april 2014 

ombord på kylfartyget Nagato Reefer. Enligt information i rapporten hade det förekommit 
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bristande underhåll på fartygets två livbåtar upp till sex månader innan olyckshändelsen. 

Bristande underhåll ledde till kärvande komponenter och inträngning av färg och smuts i 

utlösningssystemet, detta resulterade i att besättningen “tvingade” komponenter att utföra 

sina funktioner som i sin tur resulterade i skador på viktiga komponenter. Dessutom i 

senare kompletterande övningar med fartygets styrbordslivbåt den 14e april 2014 framkom 

problem med att öppna livbåtens krokar då livbåten var nedsänkt till vattenytan. Problemet 

korrigerades först efter att besättningen hade utfört en komplett rengöring av livbåtens 

kroksystem (MAIB 2015). 

 

Ett annat exempel på en OLR olycka där bristande underhåll var ett orsakande faktor 

skedde ombord på Forest-1 den 16 maj 2007. Den ursprungliga orsaken till händelsen var 

det bristfälliga underhållet vilket lämnade kroksystemet på livbåten i ett tillstånd där det 

saknades delar vilket resulterade i en synlig skillnad mellan för och akter livbåtskrok. 

Underhållet var till den största delen besättningens ansvar men det saknades en officiell 

instruktionsbok till systemet ombord på Forest-1. Under dagens första övning bemannades 

fartygets livbåt av 6 besättningsmedlemmar och ytterligare 3 i besättningen hanterade 

båtens dävertsystem samt livbåtens painter line. Efter att inte kunnat uppvisa tillräckliga 

kunskaper kring sjösättning av fartygets livbåt utförde besättningen ombord på Forester-1 

efter begäran från port-state kontrollanten en andra övning samma dag. Upprepningen av 

övningen skedde med samma upplägg efter att besättningen samlats för ett möte där 

övningens moment och relevant information för uppgiften diskuterades. Det framkommer i 

rapporten att vital information relaterad till problem med vinschen tillhörande 

dävertsystemet inte framfördes till fartygets skeppare eller någon annan person i ledande 

befattning ur besättningen. Problemet med vinschen orsakade större påfrestningar på 

livbåtens on-load release krokar än under normala förhållanden. På eftermiddagen då den 

andra övningen påbörjades lyftes livbåten från sitt stuvningsläge och detta ledde till att 

livbåtens akterliga on-load release krok öppnade sig. Livbåten föll och skadades mot 

fartygets däck där den akterliga entringsluckan på livbåten öppnade sig. Efter fallet blev 

livbåten hängande i den förliga on-load kroken vilket efter en stund slets från sin fästpunkt 

i livbåtsskrovet. När den förliga kroken släppte föll livbåten från en höjd på cirka sju meter 

innan den träffade vattenytan och kantrade. Tre av sex besättningsmedlemmar lyckades ta 

sig ut ur livbåten på egen hand men tre besättningsmedlemmar förblev kvar i livbåten. 

Bärgningen kunde inte utföras förrän räddningsmanskap lyckades ta sig fram till livbåten 

(BSU 2008).  
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4.1.1.2 Otillräckliga kunskaper 

I enlighet med de krav som ställs i SOLAS Regulation III/19.3.3 vad gäller livbåtsövningar 

ska samtliga i besättningen närvara under livbåtsövningar minst en gång varje månad. 

Utöver detta pekar MSC.1/Circ.1206 paragraf 2.3.3.3 att personer som inspekterar, utför 

underhåll och justerar livbåtar och dess tillhörande system är väl kända och tränade med 

systemet (IMO 2006). Det kan förekomma variationer mellan fartyg gällande vilken 

avdelning som har ansvar för livbåten och dess underhåll.  

 

Flera av olycksrapporterna gällande OLR som undersöktes visade att besättningens 

kunskap och träning kring OLR mekanismen på deras fartygs livbåtar var bristfällig. En av 

det bidragande faktorerna i olycksrapporten om Gulser Ana var att ingen ombord hade 

någon träning kring underhållet av livbåtarnas OLR mekanism. Manualen för användandet 

och underhållet av livbåtskrokarna var skrivet på bristfällig engelska vilket enbart kaptenen 

och överstyrmannen kunde förstå då arbetsspråket ombord på Gulser Ana var turkiska 

(MAIB 2002).  

 

Ett annat exempel på en olycka där bristande kunskaper är en orsakande faktor skedde 

ombord på MV Galateia i Liverpool den 26 januari 2002. Dagen före olyckan så byttes 

majoriteten av besättningen ut med en ny besättning då fartyget skulle byta ägare och 

flagg. Enbart kaptenen och den tekniska chefen var kvar från den gamla besättningen. För 

att få ett tillfällig Safety Management Certificate så ordnades en inspektion genom 

klassningssällskapet. Inspektören krävde att en livbåtsövning skulle utföras. Kaptenen 

förklarade för överstyrman var kontrollerna fanns, hur det fungerade och gav order att 

utföra övningen. Livbåten sänktes ner till vattnet, kopplades loss, motorn testades och 

livbåtskrokarna återkopplades till fallen. Därefter hissades livbåten upp till 

embarkingsläget. När överstyrmannen tog ner hangtaget till stuvningsläget så öppnades 

livbåtskrokarna och livbåten föll. Orsakande faktorer till olyckan var bristfällig kunskap 

om livbåtens system och att en låspinne inte användes under övningen (MAIB 2002). 
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4.1.1.3 Felaktig återställning 

Vid återställning av on-load systemet är det viktigt att alla moment utförs på ett korrekt 

sätt. För att uppnå detta så ska systemet vara markerat med varningsinstruktioner och 

beskrivningar på hur systemet ska återställas på ett korrekt sätt. Vid aktiveringshandtaget 

för systemet ska det vara uppmärkt med beskrivningar på hur återställning går till. Det ska 

också vara markerat och beskrivet hur låsnings sprintar placeras på ett korrekt sätt (House 

2011). 

 

Felaktig återställning av release mekanismen är en vanlig källa till olyckor vid hantering av 

livbåtar. Ett exempel på detta är olyckan som skedde ombord på Sea Urchin den 22 maj 

2006. Under en övergivningsövning av fartyget så skulle styrbords livbåt sänkas ner till 

vattenytan och sedan tas upp igen för att återställas i stuvningsläget. Överstyrman höll i 

övningen där 2:e styrman, 3:e styrman, två matroser, och en lättmatros var ombord på 

livbåten under nedfirning och upphämtning. Livbåten firades ner till vattenytan och 

krokarna utlöstes, därefter så kopplades krokarna åter i release mekanismen och handtaget 

återställdes. 3:e styrmannen upplevde problem med systemet och behövde hjälp för att få 

in säkerhetspinnen vid aktiveringshandtaget. Därefter rapporterade 3:e styrman att livbåten 

var klar för upphämtning och överstyrman gav order om att hissa upp livbåten. När 

livbåten hade nått ändläget för fallen och dävert armarna började lyfta in livbåten 

tvärskepps mot fartyget så släppte den aktra kroken. Kraften som den förliga kroken 

utsattes för resulterade i att denna också öppnades. Livbåten föll 11 meter till vattenytan 

där den slogs sönder, kantrade och sjönk. Fyra av det fem besättningsmedlemmarna 

lyckades ta sig ur livbåten. Den femte besättningsmedlemmen påträffades senare då 

livbåten lyftes upp ur vattnet av fartygets proviant kran. Försök av återupplivning utfördes 

men tyvärr misslyckades. Undersökning av hook release gear visade att vissa delar av 

systemet hade blivit deformerade på grund av för höga krafter vid återställning. Innan 

lyftet påbörjades så återställdes utlösningshandtaget för systemet men den låsande delen i 

livbåtskroken var i en mellanliggande position vilket hindrade kammen att rotera. Detta 

ledde till att kammen inte var i återställt läge och därmed så var kroken inte låst. Den 

låsande delen hölls enbart på plats av friktionen skapad av livbåtens egenvikt vilket gjorde 

lyftet av livbåten möjligt. Dessutom gjorde deformationen i aktiveringshandtaget och 

utösningskabeln det möjligt att sätta in låsningsprinten. Trots alla fel såg systemet ut att 

vara återställt även fast detta inte var fallet. Det skapade en falsk trygghet kring att 

systemet var korrekt återställt inför lyftet. (TSB 2006). 
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4.1.2 Implementeringen av de nya reglerna 

 

4.1.2.1 Internationellt 

Ändringarna till LSA koden som kom med resolution MSC.320(89) delades ut i enlighet 

med artikel VIII(b)(i) av SOLAS som stipulerar att förslag på ändringar till SOLAS ska 

lämnas in till Secretary-General av IMO som därefter ska dela ut dem till alla medlemmar 

av IMO sex månader innan avvägning. Därefter adopterades ändringarna enligt SOLAS 

artikel VIII(b)(iv) som stipulerar att ändringarna ska godkännas av en två tredjedels 

majoritet av närvarande medlemsstater och att en tredjedel av alla medlemsstater ska vara 

närvarande vid omröstningen (IMO 2011a). 

 

4.1.2.2 Nationell Process 

Specifika krav på livbåtar och sjösättnings anordningar enligt SOLAS och tillhörande LSA 

koden är ratificerade i svensk lag genom lag om marin utrustning (SFS 2016:768). Paragraf 

4 av lagen säger att marin utrustning ska tillfredsställa kraven i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2014/90/EU som i sin tur kräver enlighet med SOLAS konventionen, samt 

resolutioner och cirkulären från IMO som påverkar konventionen. 

 

4.1.2.3 Godkännandeprocessen 

Redan 2011 så uppmuntrade IMO att påbörja godkännandeprocessen för det nya 

OLRRS (IMO 2011a), två år innan MSC.320(89) trädde i kraft. Detta för att minska risken 

för tidsbrist gällande evaluering, modifiering av nuvarande system, och leverans av nya 

system (Transport Styrelsen 2011).  

 

Godkännandeprocessen påbörjas av tillverkarna genom ett eget bedömande av deras 

nuvarande OLRRS för att se om det uppfyller det nya kraven i LSA koden. Om 

tillverkaren anser att systemet följer LSA koden så ska dokumentationen kring denna 

bedömning skickas till en ansvarig myndighet eller utsedd erkänd organisation. 

Myndigheten ska därefter göra en eget granskning av systemets utformning. Bedöms 

systemet godkänt så ska tillverkaren genomföra ett funktionstest i samarbete med 

myndigheten eller utsedd erkänd organisation. Klarar systemet funktionstesterna så kan 

den användas ombord på fartyg (IMO 2011a).  
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MSC.1/Circ.1392 fastställde fyra delmoment för funktionstest avsett för OLRRS. Ett första 

test utförs genom att lasta livbåten med 100% av sin SWL, därefter släpps livbåten med 

hjälp av release mekanismen. Detta ska göras 50 gånger. Under testerna så ska båda 

livbåtskrokar öppnas samtidigt och ingen skada får uppstå på OLR mekanismen. Efter 

detta test så ska OLRRS tas isär och delarna ska undersökas för slitage. Därefter ska 

mekanismen monteras ihop igen. Det tredje testet görs på krokarnas ihopsättning medans 

de är bortkopplade från OLR mekanismen. Krokarna ska utsättas 10 gånger med 

varierande belastning mellan ingen belastning och 1.1 gånger SWL under 10 sekunder per 

cykel. Inför sista delen av testen så ska kroken sättas ihop med utlösningsmekanismen och 

systemet ska uppvisa funktionsduglighet på ett tillfredsställande sätt inom sin SWL. Alla 

sammankopplingar ska fungera, indikatorer och handtag ska fungera och ha rätt position. 

OLRRS bedöms vara godkänt om det klarar alla tester, men om någon oavsiktlig utlösning 

sker så ska systemet underkännas (IMO 2011a). 

 

Om ett system bedöms att inte vara i enlighet med den reviderade LSA koden så kan 

modifikationer utföras för att foga sig till regelverken. I dessa fall så ska 

godkännandeprocessen börja om från början med det modifierade systemet och följa 

samma process för funktionstest. (IMO 2011a).  

 

4.1.2.4 Ombordprocessen 

Resultaten av evalueringen av existerande OLRRS ska rapporteras till IMO av den statliga 

myndigheten. Alla OLRRS ska bli klassade som godkänt, godkänt efter modifiering, eller 

icke-godkänt. Medlemsstater uppmuntrades att beakta resultaten som skickades till 

organisationen av andra medlemsstater (IMO 2011a). Alla OLRRS som har blivit testade 

finns på IMO’s Global Integrated Shipping Information System (GISIS) databas som är 

öppen för allmänheten. Rederier ska fastställa vilka OLR mekanismer som är installerade 

på deras livbåtar och därefter använda sig av GISIS för att se om det är godkänt, godkänt 

efter modifiering, eller icke godkänt. Om systemet är godkänt så ska det undersökas 

ombord av tillverkaren för att säkerställa att det är samma system som har gått igenom 

godkännandeprocessen och för att bedöma slitage av systemet. Om systemet är icke-

godkänt så måste det bytas ut med ett godkänt system. Dessa åtgärder skall utföras inte 

senare än första schemalagda torrdockning efter 1 juli 2014 och inte senare än 1 juli 2019 

(United States Coast Guard 2014). Under den tiden framtill utbytning eller modiefering av 

OLRRS så rekommenderas det att installera FPDs (Transportstyrelsen 2011). 
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Det som ligger till grund för tidsramen 2014-2019 att byta ut, modifiera, eller undersöka 

OLRRS är det stora antalet fartyg som skulle behöva byta ORL krokar menar respondenten 

från sektionen för sjövärdighet, Transportstyrelsen. Man uppskattade att 40000 fartyg 

skulle behöva byta OLR krokar.  

 

Enligt MSC.1/Circ.1392 så ska utbytning av OLLRS göras av livbåtstillverkaren. Men 

ombord på flera Koreanskt flaggade fartyg så kunde livbåtstillverkarna inte utföra utbytes 

servicen under den tiden som schemalades för första torrdockningen. Detta på grund av 

bristfällig internationell service, täckning och begränsade antal certifierade tekniker 

tillsammans med brist på nya system. Detta ledde till att fartygens Passenger Safety eller 

Cargo Ship Safety Certificates blev ogiltiga på grund av icke godkända OLRRS (IMO 

2015).  

 

Sjöförsäkringsbolaget Gard uppmärksammade en brist gällande det nya reglerna om 

OLRRS i en artikel benämnt On-load release hooks in lifeboats and rescue boats (2016). 

SOLAS och LSA koden kräver att alla livbåtar, inklusive det livbåtar som används som 

räddningsbåtar ska ha krokar med belastad och obelastad frigivnings möjligheter. Däremot 

har dedikerade räddningsbåtar inget sådant krav och får ha en krok med enbart obelastad 

frigivnings kapabilitet men det är inte förbjudit att ha även belastad frigivnings kapabilitet. 

OLR krokar som är installerade på räddningsbåtar har samma riskmoment som system 

vilket är installerade på livbåtar, trots detta så är rena räddningsbåtar inte underlydande det 

nya kraven på OLR som kom med MSC.320(89). Några flaggstater som Republiken 

Marshallöarna och USA har utfärdat föreskrifter som kräver att även OLR krokar 

installerade på dedikerade räddningsbåtar ska uppfylla kraven i den ändrade LSA koden. 

 

4.1.3 Nya reglernas påverkan på säkerheten vid hantering av livbåtar 

Ombord på MV Harmony of the Seas så skedde det en livbåtsolycka den 13 september 

2016. Fartyget var nybyggt, levererades maj 2016, och därmed hade godkända OLRRS i 

enlighet med det nya kraven i LSA koden. Då alla fartyg byggt 1 juli 2014 eller efter ska 

vara i enlighet med ändringarna till LSA koden som tillkom med MSC.320(89) (IMO 

2011b). Olyckan skedde under en livbåtsövning då fartyget låg till kaj i Marseille. 

Livbåten lyftes en aning vid stuvat läge för att dra in surrnings gripes. Den akterliga gripen 

drogs in av en matros medan den förliga satt kvar. Maskinisten som skulle släppa den 



  
 

22 

förliga gripen höll vid tillfället på att förbereda livbåtens motor för att därefter koppla ur 

laddningskabeln. När 2:a båsen(extra) kom så rapporterade matrosen att den aktra delen 

var klar och han uppfattade detta som att hela livbåten var klar att firas ner till 

embarkeringsläget. När Chief Safety Officer kom till båtdäcket så frågade han överstyrman 

om man hade fått tillstånd att fira ner livbåtarna. Han antog att alla livbåtar var klara. 2:a 

båsen gav order att fira ner, när matrosen släppte bromsen så gick den aktra delen av 

livbåten ner medan den förliga satt kvar på grund av den förliga lashing gripe. Den 

aggressiva vinkeln och vikten av livbåten fick den förliga länken att glida ur kroken. Fören 

föll ned och den aktra länken i sin tur gled ur sin krok och livbåten föll mot vattnet. Den 

förliga gasten ombord i livbåten avled till följd av sina skador, två personer skadades 

allvarligt, och två lindrigt. En bidragande faktor till olyckan är att rollerna kring vem som 

skulle lossa surrningarna för och akter var oklar, vem som skulle göra vad var inte muntlig 

uttalat (Bahamas Maritime Authority 2017). 

 

4.2 Resultatanalys 

 

4.2.1 Anledningar till de nya regler för livbåtskrokar 

Det som ligger till grund för de nya reglerna är det stora antalet allvarliga olyckor som har 

skett vid hantering av OLRRS under övningar och underhåll. Reglerna har i sin tur kommit 

till efter åtskilliga påtryckningar från näringen, försäkringssällskap och leverantörer som 

alla menade att systemet före MSC.320(89) inte var tillräckligt driftsäkert. I resultatet 

lyftes det fram ett antal rapporter som exemplifierar de typer av olyckor som visat sig 

vanliga gällande OLRRS. Vanliga orsakande faktorer till olyckorna är bristande underhåll, 

otillräcklig träning, och inkorrekt återställning av systemet.  

 

Otillräcklig träning och bristande kunskaper är vanliga bidragande faktorer i flera av 

olycksrapporterna som undersöktes. Både MAIB’s 2001 Review of Lifeboat and 

Launching Systems’ Accidents report och Burness Corlett 2006 rapport identifierade 

bristande kunskaper och träning som en del av problemet men inte huvudkällan till 

olyckorna. Resolution MSC.320(89) berör inte direkt krav på träning, övningar eller 

manualer för sjösättningsutrustning. OLRRS från olika tillverkare kan skilja sig i 

utformningen, men det nya reglerna sätter vissa krav på funktioner och utformning. Om 

systemen blir mer likartade i utformning och funktion vill detta underlätta för nya 

besättningsmedlemmar som har hanterat OLRRS på andra fartyg. Olyckan som skedde på 
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MV Galateia där nya besättningsmedlemmar skulle utföra en livbåtsövning men var 

obekant med utrustningen (MAIB 2002) är ett exempel på en situation som skulle kunna 

påverkas av mer likartad utformning och funktion av OLRRS. 

 

När man ser till underhåll och de personer ombord som utför detta arbete måste vi ha i 

åtanke att detta arbete utförs av många olika individer som i sin tur vanligtvis tjänstgör på 

en mängd olika fartyg. På leverantörssidan finns de regler i LSA-koden med krav på vad 

som systemet ska leva upp till, detta resulterar i att det inte finns/existerar någon generell 

utformning av hur ett OLRRS ska vara utformat. Detta resulterar i att det sätt som 

underhållet utförs på vill variera till en hög grad.  

 

MSC.1/Circ.1206 lyfter fram att en känd orsak är bristande underhåll på individuella delar 

och hela livbåtssystemet. Underhåll av systemen är tidskrävande och riskfyllt på grund av 

att det är mycket komplicerade system (MAIB 2001). Otillräckligt översyn och underhåll 

resulterade i korrosionsskador exemplifierade av en sönderrostad styrvajer i rapporten från 

Nagato Reefer från 2014 (MAIB 2015). Genom nya tillskott av reglerna säger 

MSC.320(89) under punkt 4 att systemet ska konstrueras i ett material som är 

motståndskraftigt mot korrosion och som inte ska behöva någon form av ytbehandling. 

Systemets funktion ska inte påverkas av slitage under hela sin livstid vilket beräknats för 

systemet. Tillägget har satts in i LSA-koden som en underparagraph 4.4.7.6.9. Genom att 

göra systemet mer motståndskraftig gällande korrosion och slitage så krävs mindre 

underhåll och därmed minskar detta risken för att bristande underhåll ska kunna vara en 

orsakande faktor. 

 

När det rör sig om livbåtens OLRRS är det av yttersta behov att rådfråga diverse manualer 

för de individuella systemen för att säkerställa att underhållet sker på ett korrekt sätt. Detta 

så att utrustningen kan fungera på ett optimalt sätt. Vikten av att det återfinns aktuella 

manualer för systemen hittar man i MSC.1/Circ.1206. 2.3.2 - 2.3.4 och 2.3.7. Dessa 

punkter ställer krav på att det ska finnas instruktionsböcker relaterade till det aktuella 

systemet och dem ska förvaras ombord på fartyget. Dem kräver att personerna som utför 

underhållet är tränade, bekanta med sina uppgifter och tillräckligt certifierade. Det vill 

också säga att endast underhåll som klassificeras som att vara etablerad praxis och som är 

godkänt får utföras. Vikten av detta har varit mycket uppenbar kring granskningen av 

Forest-1 olyckan maj 2007 där underhållet resulterat i att det saknades delar i kroksystemet 
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och det fanns en synlig skillnad mellan för och akter livbåtskrok (BSU 2008). Fastän 

underhållet var en underliggande orsak till olyckan efter återupprepade övningsmoment 

ville fortsatt punkterna i LSA-koden gällande familjaritet och underhåll tillgodosett 

besättningen med det kunskaper som krävs för att upptäcka felet innan det inträffade under 

övningen. 

 

Flera av olycksrapporterna som undersöktes i resultaten hade felaktig återställning av 

livbåtskrokar som olyckskälla. Även tidigare forskning till exempel MAIB 2001 Lifeboat 

Study har identifierat detta som en vanlig orsak vid svikt av OLRRS. Burness Corlett - 

Three Quays Ltd undersökning kom fram till att det flesta olyckor kring OLR är på grund 

av dess ostabila natur där krokarna vill ständigt öppna sig och hålls stängd av enbart 

låsningsdelen. Den nya paragrafen 4.4.7.6.2 av LSA koden som kom med MSC.320(89) 

säger att frigivnings mekanismen inte ska kunna öppnas på grund av slitage, felställning, 

eller oavsiktlig kraft inom kroksystemet eller kontrollsystemet. Olyckan som skedde på 

Sea Urchin den 22 maj 2006 var på grund av felaktig återställning av sjösättnings systemet. 

Det som skedde var att låsningsdelen var i en mellanliggande position, med andra ord 

felställning vid återhämtningen då den öppnade sig och livbåten föll. Ett system som är 

förenlig med paragraf 4.4.7.6.2 skulle inte kunna öppna sig under samma förhållanden.  

 

4.2.2 Implementeringen av de nya reglerna 

Implementering av det nya reglerna gjordes av varje enskild medlemsstat genom 

lagstiftning. I Sveriges fall så hänvisar Lag (2016:768) om marin utrustning till 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU som i sin tur hänvisar till SOLAS 

konventionen. I och med att Sverige är medlem i EU så är EU direktiv bindande men är 

enbart minimikrav. Hårdare krav får införas så länge det inte strider med EUs fri rörlighet 

gällande varor, tjänster, personer, och kapital (European Law Monitor 2006). Ett exempel 

på hårdare krav gällande tillämpningarna av kraven under MSC.320(89) skulle vara 

implementeringen av OLR krokar monterade på dedikerade räddningsbåtar. 

 

Grundläggande kan man inte se någon skillnad i arbetsuppgiften att förflytta en livbåt från 

stuvningsläget till vattenytan med den som sker för en dedikerad räddningsbåt. OLRRS 

som är monterade på rena räddningsbåtar har inte samma krav gällande OLRRS vilket är 

monterat på konventionella livbåtar som måste uppfylla reglerna i MSC.320(89) (Gard 

2006). Det är svårt att hitta argument för detta annat än att det skulle vara en kostnadsfråga. 
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Att räddningsbåtar inte behöver rätta sig efter samma regler under MSC.320(89) vill 

framstå som ologiskt. OLRRS som är monterade på dedikerade räddningsbåtar innebär 

samma risker under användandet av systemet som det för system monterat på livbåtar.  

 

Tillverkarna av OLRRS tillsammans med auktoriserade myndigheter är involverade i 

processen för godkännande. Genom att förstå att flera parter måste vara involverade i 

godkännandeprocessen ger det en trygghet i funktionsdugligheten hos systemet. 

Myndigheten kan ses som en mer opartisk aktör under godkännandeprocessen. 

Funktionstesterna av OLRRS vilket beskrivs under resultatdelen utförs av producenten för 

systemet och ansvarig myndighet (eller certifierad tredje part) detta ska tjäna till att 

upptäcka eventuella problem med systemet innan introduktion på marknaden och kommer 

i kontakt med konsumenten och deras fartyg.  

 

Ett äldre system vilket inte längre är i produktion kan modifieras för att möta det nya 

reviderade kraven under MSC.320(89). Detta gör att systemet tvingas undergå en 

fullständig godkännandeprocess så som om systemet var nytt under produktion (IMO 

2011a). En sådan situation blir väldigt opraktiskt i små volymer då testerna måste utföras 

under kontrollerade förhållanden vilket kan leda till att det är mer praktiskt att investera i 

ett nytt system. 

 

Undersökning, utbytning, eller ändring av system pågick mellan 1 juli 2014 och 1 juli 

2019. Kravet på att icke-godkända OLRRS skulle bytas ut under den första schemalagda 

torrdockningen ledde till att många fartyg skulle byta ut system samtidigt. Antalet 

certifierade tekniker och nya OLRRS räckte inte till i Korea (IMO 2015). Denna brist kan 

ha lett till försening eller kvarhållning av fartyg vilket kan ha resulterat i ekonomiskt 

förlust.  

 

4.2.3 Nya reglernas påverkan på säkerheten vid hantering av livbåtar 

Under datainsamlingen av olycksrapporter, visade sig en minskning i frekvensen av 

rapporter där grundorsaken kan relateras till felande OLRRS efter implementering av 

MSC.320(89). Det man slutligen kan se är en frånvaro av rapporter gällande temat vilket 

kan tyda på att implementeringarna av kraven från MSC.320(89) till LSA-koden har haft 

önskvärd effekt vilket resulterat i en minskning av antalet olyckor. 
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Trots detta ställs det fortfarande samma krav gällande antalet övningar och mängden 

underhåll som utförs från före implementeringen av MSC.320(89). För att täcka in behovet 

finns under SOLAS tredje kapitel följande regulationer 19 och 20. Livbåtsövningar sker 

med ett minimum på en månadsbasis för samtliga besättningsmedlemmar (SOLAS Kap III 

Reg 19.3.2). Utöver övningar på en månadsbasis måste också samtliga livbåtar med sina 

tillhörande mönstringsgrupper sjösättas och manövreras inte mindre än var tredje månad. 

Tänker man sig att samtliga fartyg följer SOLAS Kap III betyder detta att samtliga livbåtar 

ombord på passagerar och lastfartyg sjösätts, frikopplas och manövreras minst en gång var 

tredje månad (jfr. IMO 2014).   

 

Regulation 20 i SOLAS tredje kapitel för veckounderhåll kan man tolka punkten 20.6.3 

som ett frivilligt tillägg gällande underhållet där livbåten flyttas ur stuvnings läget om 

rådande väder tillåter detta. Det är inte svårt att spekulera ur ett tidsperspektiv att man 

väljer avstå den sistnämnda punkten. Punkterna 20.3.1 och 20.7 styrker underhålls biten 

med att underhållet ska utföras efter en checklista på en månadsbasis och att själva 

underhållet utförs efter specifikationer från systemleverantören (jfr. IMO 2014).  

 

 Samtliga rederier ställs inför en situation där det skall uppdatera, undersöka eller byta ut 

sina befintliga OLRRS mot nyare system som efterlever dem nya kraven. 

Implementeringsperioden på fem år där samtliga rederier arbetar med att uppgradera 

systemen kan ses som en föryngring av alla befintliga OLRRS. Problematik kring erosion 

eller andra typer av slitage vill på så sätt försvinna eller åtminstone kraftigt minska 

eftersom samtliga system uppdaterats genom uppgraderingar till gällande standard eller 

utförda som nymonteringar gjord av certifierade leverantörer. 

 

Kraven på OLRRS är inte så stränga som det skulle kunna vara. Burness Corlett Ltd. 

slutsats var att en omdesign av livbåtskrokar behövdes och rekommenderade att ostabila 

on-load release krokar skulle ersättas med stabila system ombord på alla fartyg. Idag har 

många fartyg installerat stabila system där belastningen är över centrum (load over center) 

och livbåtens tyngd håller systemet stängd men sådana system är inte ett krav. Ostabila 

system är fortfarande i användning men strängare krav har lagts på sådana system genom 

MSC.320(89). 
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5  Diskussion & vidare forskning 
Resultaten av denna studie tyder på att det nya kraven som introducerades genom 

implementeringen av resolution MSC.320(89) har förbättrat säkerheten vid hanteringen av 

livbåtar.  

 

Under granskningen av rapporter om olyckor som skedde på grund av OLR krokar så 

identifierades bristande kunskap och otillräckligt underhåll som vanliga orsakande 

faktorer. Dessa faktorer kan leda till felaktig återställning av systemet och katastrofala 

följder. MSC.320(89) ställer högre krav på konstruktionsmaterial vilket kan leda till 

mindre behov av underhåll och därmed reducera risken som bristande underhåll innebär. 

Det nya reglerna ställer inga krav på träning, övningar, eller manualer ,vilket är sätt att 

motverka bristande kunskap. Däremot så ställs krav på utformning och funktion vilket som 

följd kan leda till att system från olika producenter blir mer likartade. Om systemen är mer 

likartade så är det lättare för användaren att gå från ett system till ett annat fartyg 

emellan.     

 

Den process under vilket kraven i MSC.320(89) implementerades ger intryck av en 

förbättrad säkerhet vid hantering av livbåtar. För att systemet ska bli godkänt måste det 

genomgå en godkännandeprocess där utformningen och funktionen av systemet granskas 

av tillverkaren samt auktoriserad myndighet. Därefter så utsätts systemet för rigorösa tester 

vilket kontrollerar att funktionaliteten och hållbarheten lever upp till specifikationerna 

under regelverket. Genom att en auktoriserad myndighet är involverad i 

godkännandeprocessen ger detta en trygghet där myndigheten kan ses som opartisk. Att 

kraven introduceras internationellt genom IMO leder till en högre säkerhetsstandard kring 

OLRRS. Men det existerar fortfarande en splittring mellan livbåtar och dedikerade 

räddningsbåtar utrustade med likartade OLRRS då rena räddningsbåtar inte behöver leva 

upp till kraven under MSC.320(89).  

 

Det låga antalet rapporter gällande olyckor som orsakats av OLR krokar efter 

implementeringsdatumet av MSC.320(89) tyder på förbättrad säkerhet vid hantering av 

livbåtar. Livbåtar hanteras lika mycket idag som innan implementeringen av det nya 

kraven. Övningar och underhåll med livbåtar ska utföras med samma intervaller. Trots 

detta märktes en minskning i antalet olycksrapporter relaterat till OLR krokar. Under 

perioden 2014 - 2019 där samtliga fartyg undersökte, bytte ut eller modifierade sina system 
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kan ses som om samtliga fartyg har erhållit en förhöjd minimumstandard av befintliga eller 

nya OLRRS. Dessa regler möjligtvis hjälpte till att höja standarden för befintliga system 

men det finns fortsatt utrymme för förbättring. Den ostabila naturen av OLR krokar som 

inte är load over center finns kvar idag. 

 

Det bör tas i åtankte att implementeringarna av FPD’s till livbåtssystemet kan ha fungerat 

som en maskerande faktor för felande OLRRS. Antagandet kring detta baseras på att det 

normalt sett utförs olycksrapporter på händelser ombord fartyg till följd av en allvarligare 

skada på person eller fartyg. En livbåt med ett fallerande OLRRS där krokarna öppnar sig 

och FPD’s förhindrar ett fall kan möjligtvis sluta som near miss eller en intern 

tillbudsrapport. Near miss och tillbudsrapporter vilket är mindre allvarliga incidenter 

rapporteras internt inom rederier och/eller gemensamma databaser som används inom den 

maritima näringen som exempel ForSea. Att använda enbart det olycksrapporter 

publicerade av haverikommissioner som granskningstillfällen resulterar i det finns en risk 

att enbart en del av det totala antalet olyckshändelser inkluderas. Inledningsvis planerades 

det att använda sig av ForSea för att få tillgång till mer data men databasen är inte 

offentlig. Olyckligtvis kunde ingen kontakt upprättas för att få tillgång till deras slutna 

databas.  

 

Den information som granskats under denna studie tyder det på att MSC.320(89) har 

förbättrat säkerheten vid hantering av livbåtar men inget absolut svar kan ges. 

För att få en mer konkret bild gällande effekterna av det nya kraven under LSA-koden bör 

man låta en längre tidsperiod fortlöpa innan man försöker sig på att återskapa 

undersökningen. Alternativt skulle ett senare forskningsarbete kunna utföras med djupare 

undersökningar i hur load over center förhåller sig till ostabila kroksystem ur ett 

säkerhetsperspektiv.  
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V 

Bilagor 
 

Bilaga 1: Frågeformulär 

 Vad ligger till grund för dem nya reglerna (MSC320(89)) gällande livbåtar. 

 Hur vanliga är olyckor på grund av onload release mechanism(OLR)? 

 Hur ser  ett vanligt händelseförlopp ut som leder till olyckor med OLR? 

 Varför gjordes det nya regler, förändringar 2011 men inte tidigare (varför 

just då?). 

 Har problemet lyfts fram av handelsflottan/Någon flaggstat eller enbart på 

IMO’s initiativ. 

 Finns det en specifik händelse som ligger till grund för införandet av 

regeln? 

 Varför har man valt en 6-årsperiod för iscensättandet av 

implementeringarna? 

 Vem/vilken myndighet står för den största delen av 

undersökningarna/specifikationerna för OLRRS-systemets 

funktioner/utformning? 

 Vilka föregående regeländringar kring OLR ligger till grund för MSC 

320(89)? 

 

 Hur har implementeringarna av det nya reglerna gått till. 

 Vad ligger till grund för det tidsspann gällande implementerings datum och 

stopdatum. 

 Hur har handelsflottan, flagstater reagerat på det nya reglerna? 

(protester/motstånd?). 

 Hur klarar tjänsteleverantörer (systemtillverkare) det nya reglerna? 

 Har tjänsteleverantörer märkt en ökad efterfråga efter nya OLR? 

 Vid ökning klarar dem att producera, leverera till efterfrågan? 

 Hur har evaluation av pre MSC320(89) OLR gått till? 

 Har pre MSC320(89) OLR som inte blivit godkänd kunnat bli retrofitted för 

att bli godkänd? 

 Hur mycket har olika involverade myndigheter samarbetat kring 

implementeringen? 



  
 

VI 

 Vilken part har varit drivande i frågan? 

 

 Har det nya reglerna påverkat säkerheten kring livbåtsövningar. 

 Har olyckor rörande livbåtar visat någon tendens till minskning? 

 Hur har den tillfälliga lösningen med FPDs gett för utdelning (2013-2019)? 

 Hur ser det ut med olyckor på båtar som inte följt regeländringarna (2013-

2019)? 

 Har olyckor rörande livbåtar visat en förändring av bidragande faktorer? 

 Har olyckor rörande livbåtar visat en förändring av root cause? 

 Har olyckor rörande livbåtar visat en förändring av direct cause? 

 Brister kring OLR mechanism före/efter regeländringar? 

 Innebär regeländringarna nya rutiner kring evakuerings övningar? 

 Har det skett olyckor pga av livbåtskrokar efter implementeringen? 

 Har det skett olyckor trots närvaro av FPD? 

 Kan regeln ha bidragit till en lägre vilja för att utföra övningar från 

besättningen? 

 Har tillskottet av FPD gett tillskott av nya typer av olyckor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VII 

Bilaga 2: Mail-intervju Transportstyrelsen  

 

 Finns det en specifik händelse som ligger till grund för införandet av ändringar och 

tilläggen till LSA-koden? Ex. Titanic(1912):SOLAS 

 

 Vad ligger till grund för den tidsramen som gavs för att implementera ändringarna 

2013-2019 (6år)? Har det med fartygens rutinmässiga service vart 5:e-år att göra? 

 

 Varför valdes 2011 som datum för "Adoption-date"? 

  

 Hur mycket har Transportstyrelsen deltagit i testerna och godkännandet av OLR 

systemen eller är det till största del klassningssälskapen? 

 

 Har ni använt er av det test av OLR som andra länder har genomfört för att bestämma 

överensstämmelse med det nya kraven? 

 

 Hur har handelsflottan, flaggstater reagerat på det nya reglerna? (protester/motstånd?). 

 

 Har Transportstyrelsen märkt någon skillnad i olycksstatistik och själva olyckans 

karaktär när det gäller on-load release olyckor? 

 

 


