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Sammandrag:  

 
Detta examensarbete är ett projektarbete som går ut på att uppdragstagaren har fått i uppgift 

att konstruera femton stycken brand och säkerhetsövningar. 

 

Projektet riktar sig till att användas ombord på MS Peter Pan, detta fartyg är ett av sex fartyg 

som TT-Line koncernen kontinuerligt driver passagerare och godstrafik mellan Trelleborg i 

Sverige och Travemünde i Tyskland. 

 

Projektet i sin helhet kommer att vara en del i det säkerhets utvecklande arbetet som ständigt 

fortlöper ombord på MS Peter Pan. Själva utformningen med övningarna är konstruerade så 

att det endast berör de två brandgrupperna och fartygsledningen ombord. De områden ombord 

som berörs av övningarna är tänkta att vara områden där både passagerare och 

besättningsmedlemmar befinner sig huvudsakligen under dyngnets 24 timmar. 

 

Förhoppningen med detta projektarbete är att det skall kunna hjälpa till att utveckla säkerhets 

tänkandet ombord, då detta är en mycket väsentlig del i TT-Lines policy. I denna policy så 

beskrivs kompetensen och utbildningen av besättningen ombord som en av de viktigare 

delarna i säkerhetsarbetet för att bedriva en god och säker sjöfart på Östersjön.(säkerhet, TT-

Line, www.tt-line.se, 2010-03-22).   
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ABSTRACT:  
This examination paper is a project where the employer has the assignment to construct 

fifteen fire and safety exercises. 

 

The project is intend to be used onboard MS Peter Pan, this ship is one of six ship that the TT-

Line concern continuously shipping passenger- and rorotraffic between Trelleborg in Sweden 

and Travemünde in Germany.  

 

The project is going to be a part of the safety developing work that continuously is going on 

onboard MS Peter Pan. The layout of the exercises is constructed so that they only concern 

the two fire groups and the ship management onboard. The areas onboard that are concerned 

by exercises have the intension to be areas where the passengers and the crew spend the most 

of the 24 hours of the days.    

 

The expectation with this examination paper is that it should be a part of the safety developing 

works onboard, this because it is a very important part of the TT-Lines policy. This policy 

describes that competence and education of the crew onboard as one of the most important 

part of the safety work that there is with good and safe shipping on the Baltic Sea.  

.(safety, TT-Line, www.tt-line.se, 2010-03-22).   
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