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ABSTRAKT 

Trots att isen lagt sig på Bottenhavet avstannar inte handeln med de norrländska hamnarna. 

Många av de fartyg som anlöper dessa hamnar har som primär överlevnadsfarkost en 

frifallslivbåt, en typ av livbåt som av experter har blivit utdömda som värdelösa i samband med 

is. Även fartygens sekundära överlevnadssystem, som består av uppblåsbara flottar, har blivit 

kritiserat. Syftet med detta arbete var att undersöka vad svenska rederier med fartyg som bär 

denna typ av livbåt har för beredskap inför en eventuell nödsituation i isen. 

 

Undersökningen har grundats på en kvalitativ intervjustudie med representanter från tre 

svenska rederier som bedriver vintersjöfart. Studien har visat på stora skillnader mellan de 

olika rederierna gällande rutiner för att operera i is. Inget av rederierna som intervjuats har 

haft en speciell plan för övergivandet av fartyg i isförhållanden, trots att de har en 

säkerhetsorganisation som blivit godkänd av den svenska Transportstyrelsen. 
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ABSTRACT 

Even though the ice has formed on the Gulf of Bothnia the trade with the northern ports of 

Sweden and Finland does not cease. Many of the ships calling these ports have their primary 

survival craft in form the of a freefall lifeboat, a survival craft that experts have condemned as 

useless in ice. Even the ship's secondary survival system consisting of inflatable rafts has been 

criticized. The purpose of this study was to examine what kind of plan Swedish shipping 

companies, who operate vessels that carry this type of lifeboat, have to deal with a possible 

emergency situation in the ice. 

 

The study was based on qualitative interviews with representatives from three Swedish 

shipping companies operating in winter conditions. The study revealed great differences 

between the various companies in routine procedures when operating in ice. None of the 

interviewed companies had a special plan for the abandonment of ships in ice conditions, 

although they have a safety organization approved by the Swedish Transport Agency. 
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1. Inledning  

Under första kvartalet 2008 passerade 4200 fartyg Ålands hav (Personlig kommunikation med 

Sjöfartsverket, 29 mars 2011). Sannolikheten är stor att merparten av dessa fartyg var tvungna 

att navigera genom områden täckta av is och att en del av dem var utrustade med 

frifallslivbåtar. Om det ombord på ett av fartygen med frifallslivbåtar hade inträffat en olycka 

som hade tvingat besättningen att överge fartyget, skulle då besättningen haft rätt utbildning 

och utrustning för att överleva? Craig Eason rapporterade i sjöfartstidningen Lloyd's list (2010, 

sid 4) att man under en konferens om arktisk sjöfart belyste hur frifallslivbåtar skulle vara 

oanvändbara i en nödsituation i is. ”Freefall lifeboats on many ice class tankers operating in 

the arctic would be simply useless if a ship was either on fire, sinking or had a risk of explosion 

that ment an evacuation was needed”.   

 

Både i International Association of Independent Tanker Owners [Intertanko] (2011) och i Baltic 

and International Maritime Council’s *BIMCO] (2011) generella resecertepartier 

(resebefraktningsavtal) finns det en isklausul som innebär att fartygens befälhavare har 

friheten att undvika områden med is. Om det finns risk för att stöta på is i eller på väg till 

destinationshamnen så kan befälhavaren meddela befraktaren och gå till närmsta isfria hamn 

för lossning.  

 

Om det är som Craig Eason skriver, och det enligt många av dagens certepartier är frivilligt att 

trafikera hamnar med is, så borde de rederier som specialiserat sig på issjöfart ha tänkt på hur 

man hanterar en nödsituation i is. Efter att ha genomfört tre praktikperioder på sammanlagt 

12 olika fartyg, var av sju fartyg med frifallslivbåtar, har vi dock aldrig varit med om att man 

talar om hur ett eventuellt övergivande av fartyg skulle gå till vid isförhållanden. Vi har heller 

aldrig sett speciella is-övningar eller instruktioner för nödsituationer i is. Därför ville vi 

undersöka hur några svenska rederier har förberett sig och sina besättningar inför en eventuell 

nödsituation i is.   
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1.2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka vad svenska rederier med frifallslivbåtar som primär 

överlevnadsfarkost har för plan före, under och efter en evakuering av sina fartyg i 

isförhållanden.  

 

1.2.1. Frågeställningar 

Våra teoristudier har resulterat i dessa tre huvudfrågeställningar.  

 Har svenska rederier en speciell plan för övergivande av fartyg i isfarvatten, och i så fall 

hur ser den ut? 

 Hur tränas besättningarna inför ett sådant scenario? 

 Vad finns det för extra utrustning ombord, utöver det SOLAS kräver, för att underlätta 

ett övergivande i isfarvatten?  

 

1.3. Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till svenskägda rederier med lastfartyg som vintertid trafikerar 

områden som regleras av finsk-svensk isklass. Vi har valt denna grupp av rederier då vi i 

Sverige har lång erfarenhet av issjöfart. Vidare har vi valt att avgränsa oss till fartyg med 

frifallslivbåtar då dess primära sjösättningssystem av naturen är förenat med livsfara i 

isfarvatten (Eason, 2010).  
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2. Teori 

Sedan sjöfarten blev motoriserad och stålskrov blev normen för hur handelsfartyg byggs har 

sjöfart i isförhållanden blivit en självklarhet för oss i norr. De första isbrytarna byggdes redan 

på 1800-talets senare hälft (Fischerström, 1997) och sedan dess har vintersjöfarten bara vuxit. 

Idag har tekniken för att bryta is kommit så pass långt att man på ryska isbrytare arrangerar 

semesterresor till den faktiska Nordpolen (Poseidon Arctic Voyages, 2011). 

 

Trots att vi i de nordiska länderna anser att det är normalt att bedriva issjöfart så anser övriga 

världen att is är ett stort hinder. På grund av detta har man i de vanligaste resecertepartierna 

infört en isklausul som ger befälhavaren frihet att undvika områden där det finns risk att stöta 

på is. Exempel på detta är GENCON 94 (BIMCO, 2011) och Tankervoy 87 (INTERTANKO, 2011).  

Bägge dessa avtal är dispositiva vilket innebär att man kan avtala fram annat än det som står 

förtryckt i avtalet. Befraktare med laster som skall till eller från hamnar med is tvingas därmed 

att stryka isklausulen, detta medför att de rederier som har fartyg byggda för att klara isen 

accepterar frakten (Ihre, 2010).  

 

 Ett modernt handelsfartyg med finsk-svensk isklass 1A Super skall klara av att ta sig fram 

igenom över en meter tjock is i bruten ränna (Sjöfartsverket & SMHI, 2010). Många av dessa 

fartyg är utrustade med frifallslivbåtar och livflottar, som det enda sättet att lämna fartyget vid 

en nödsituation. Barker, Simões Ré, Walsh & Kennedy (2004) har i en rapport avhandlat hur 

livbåtar beter sig i isförhållanden och kommit fram till att livbåtar har svårt att ta sig fram 

genom bruten is. Rapporten avhandlar dock inte hur man skall förfara vid sjösättning av 

frifallslivbåtar i isförhållanden. 

 

Vid en konferens i Helsingfors i maj 2010 avhandlade man att nuvarande regler för livbåtar 

ombord på fartyg i polarområden är inadekvata. Frifallslivbåtarnas sjösättningssystem 

kritiserades då man inte skall använda sig av frifallsfunktionen om det finns föremål i vattnet. 

Man kom fram till att frifallslivbåtar skulle vara oanvändbara i isfarvatten speciellt på fartyg 

som M/T Tempera/Mastera (Eason, 2010). Dessa två fartyg är konstruerade för att bryta isen 

på ett bättre sätt när de backar. Den akterliga placeringen av frifallslivbåten leder till att den är 

placerad i färdriktningen vid gång i is och att den skulle sjösättas mot den obrutna isen. 
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Tore Ibsen från Norsafe säger att deras frifallslivbåtar kan hantera relativt tjock is, när de väl är 

i vattnet. Vidare säger han att man inte ska utnyttja frifallsfunktionen om det finns föremål i 

vattnet, såsom is. Om det finns föremål i vattnet ska man istället använda livbåtens sekundära 

sjösättningssystem såsom dävert eller kran (Personlig Kommunikation, 2 februari 2011). 

Wright, Timco, Dunderdale och Smith (2002) bekräftar detta i sin rapport där de skriver att en 

frifallslivbåt framtagen för öppet vatten inte skall användas i is. I samma rapport skriver de att 

det kan vara vanskligt att använda vanliga livflottar i isvatten då de är känsliga för 

punkteringsskador. 

  

International Maritime Organization's [IMO] nyligen utvecklade ”Guidelines for ships operating 

in polar waters” (2009) behandlar vilka extra krav som finns angående kläder, personlig 

utrustning och livräddningsutrustning. Den beskriver dock inte hur man bör gå tillväga vid 

övergivande av fartyg. Dessutom gäller dessa riktlinjer endast nord om N 60° och syd om S 60° 

med undantag för Skandinavien och Island. I Östersjön är det SOLAS som reglerar 

säkerhetsutrustning och inte finsk-svensk isklass, som man skulle kunna tro. Den finsk-svenska 

isklassen reglerar endast fartygets isprestanda såsom skrovtjocklek och maskinstyrka. 

(Transportstyrelsens författningssamling [TSFS], 2009:111). Detta medför att ett fartyg som 

trafikerar bottenhavet på vintern har samma krav på överlevnadsutrustning som ett fartyg 

som trafikerar Nordsjön på sommaren. Handelsfartyg som trafikerar kallt vatten utanför 

polarområdena skall ha uppblåsbara livflottar, livbåtar och en överlevnadsdräkt till varje 

besättningsmedlem ombord.  

 

När ”M/S Herald of Free Enterprise” kapsejsade den 6 mars 1987, omkom 150 passagerare och 

28 besättningsmän. Olyckan berodde på att man hade glömt att stänga bogporten varpå 

vatten strömmade in på bildäck med förlorad stabilitet som följd (Marine Accident 

Investigation Branch [MAIB], 1988). Denna olycka tillsammans med många andra samtida 

olyckor grundade sig i bristande rutiner ombord. För att minska antalet olyckor, som kan 

härledas till avsaknad av ombordrutiner, arbetade IMO fram riktlinjer till hur man på ett säkert 

sätt skall bedriva sjöfart. Dessa riktlinjer har utvecklats till det vi idag känner igen som 

”International Safety Management Code” *ISM-koden] (IMO, 2011). Dagens ISM-kod har som 

huvudsyfte att skapa en internationell standard för att bedriva säker sjöfart. Det innebär bland 

annat att man inom rederiet skall ha utarbetat rutiner för att identifiera och förbereda sig inför 

tänkbara nödsituationer (IMO, 2010). 



 

5 
 

 

För att minska antalet olyckor med stor miljöpåverkan som följd har världens oljebolag skapat 

ett system för att inspektera de fartyg som man fraktar olja med. Man har under en tid försökt 

att likrikta dessa inspektioner, mera kända som vettinginspektioner, vilket har resulterat i SIRE-

manualen (Oil companies international marine forum [OCIMF], 2011). SIRE-manualen fungerar 

som en guide till vad en vettinginspektör skall kontrollera ombord på ett tankfartyg. Till årets 

upplaga av denna manual har man tillfört kapitel 13 ”Ice operations”, som behandlar fartygets 

säkra navigering i områden med låga temperaturer. Man har dock inte behandlat säkerheten 

vid ett eventuellt övergivande av fartyget i sådana områden. 
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3. Metodik 

 

3.1. Metod 

Målet med den här uppsatsen har varit att undersöka vad svenska rederier har för plan vid 

övergivande av fartyg i isförhållanden. Vi har därmed inte varit intresserade av att söka 

statistik för hur många rederier som har en sådan plan. På grund av detta har vi genomfört en 

kvalitativ intervjustudie istället för en kvantitativ undersökning. Innan studien påbörjades 

besatt vi endast ringa kunskap om ämnet vilket hade gjort det svårt att utforma och 

genomföra en kvantitativ enkätstudie med hög validitet. En kvalitativ studie är bra för att nå en 

djupare förståelse inom ett tidigare outforskat ämne. En annan fördel med att använda sig av 

intervjuer istället för enkäter är att man kan fortsätta fråga tills man anser sig ha fått ett 

uttömmande svar (Ekholm, Fransson, 2005). Av både ekonomiska och praktiska skäl valde vi 

att genomföra telefonintervjuer. För att minska effekterna av eventuella förutfattade 

meningar från vår sida och samtidigt fokusera på rätt område valde vi att genomföra 

semistrukturerade intervjuer.  

 

När man använder sig av en kvalitativ metod kan man vara säkrare på att man får fram de undersöktas 

åsikter och tolkningar. Det är inte undersökarens frågor, och därmed hans förutfattade meningar, som avgör 

vilken typ av information man får in. (Jacobsen, 2007, s.48)     

 

Innan vi genomförde intervjuerna utarbetade vi en intervjumall (se bilaga 2). En intervjumall 

skall innehålla centrala teman och frågor som tillsammans ska täcka de viktigaste områdena 

för studien (Dalen, 2007). 

 

Vi har av etiska skäl valt att redovisa undersökningens resultat utan att namnge något av de 

deltagande rederierna. Vi hoppas att anonymiteten har medfört att rederierna vågade erkänna 

eventuella fel och brister, så att de på ett mera fritt sätt kunde associera kring ämnet och 

frågeställningarna. 
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3.2. Urval 

I denna intervjustudie har vi studerat resultatet av intervjuer med representanter från tre 

svenska rederier. Vi har använt oss av Sveriges redareförenings hemsida och utifrån deras 

medlemsregister tagit kontakt med rederier som vi visste var inriktade på issjöfart. Vid urvalet 

togs ingen hänsyn till rederiets storlek, storleken på deras fartyg eller besättning. Efter att ha 

tagit kontakt med sammanlagt sju rederier fick vi tre rederier som ville ställa upp på intervju.  

 

3.3. Etik 

Utifrån de reaktioner vi fått av studiekamrater har vi förstått att detta är ett ämne som 

engagerar och berör sjömän. Det finns en risk att något eller några av de rederier som ingår i 

undersökningen inte har en evakueringsplan för isförhållanden. Avsaknandet av en sådan plan 

skulle kunna kasta en negativ skugga över ett rederi. Därför har resultatet redovisats anonymt. 

Dalen (2007) skriver ”De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall deltaga. De skall kunna avbryta sin 

medverkan utan att detta medför negativa följder för dem.” (s.21) I vår första kontakt med 

rederierna klargjorde vi att undersökningen kommer att vara anonym och att de kan avbryta 

intervjun när som helst utan repressalier.  

  

3.4. Genomförande 

Vi inledde den här undersökningen med att ta kontakt med Norsafe som tillverkar 

frifallslivbåtar och Viking life-saving equipment som bland annat tillverkar livflottar. Detta 

gjorde vi för att tillgodogöra oss en djupare kunskap i hur livräddningsutrustning fungerar i is. 

Både Norsafe och Viking var mycket tillmötesgående och gav oss information om hur deras 

produkter skall användas. Informationen vi fick av företagen tillsammans med rapporter och 

artiklar på nätet gav oss uppslag för att skapa en intervjumall. Vi testade denna intervjumall på 

en studiekamrat för att se ifall våra frågor var relevanta för vårt syfte och begripliga för 

respondenten. 

 

Efter att via mail tagit kontakt med ett antal rederier som låg inom våra avgränsningar, var två 

rederier villiga att ställa upp på en telefonintervju (se bilaga 1). Det tredje rederiet i 

undersökningen tog vi kontakt med direkt via telefon. Med hjälp av vår intervjumall 

intervjuade vi rederiernas utsedda säkerhetsperson [DP]. Vi spelade in och transkriberade de 
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två första intervjuerna, medan den sista intervjun på grund av tidsbrist endast blev inspelad. 

Intervjuerna redovisas under kapitlet resultat i denna rapport.   

 

3.5. Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden har fyllt sitt syfte för denna undersökning då målet med den har varit 

att undersöka mer grundligt vad svenska redare har för plan vid övergivande av fartyg i is. Vi 

har under arbetet fått en ökad förståelse om problematiken kring fartygsövergivanden i is och 

har insett att frågor gällande överlevnadsutrustning inte alltid är så enkel som vi i vår enfald 

inbillat oss.  

 

3.6. Undersökningens validitet och reabilitet 

Validiteten i den här uppsatsen anser vi som författare som god då vi fått svar på de 

frågeställningar vi ställde upp innan intervjuerna ägde rum. Vår intervjumall har varit till stor 

hjälp för oss under intervjuerna och på så vis bidragit till ett tillförlitligt resultat. 

 

Eftersom att vi endast intervjuat representanter från tre rederier har vi inte kunnat dra några 

generella slutsatser om andra rederier. Det kan mycket väl vara så att många svenska rederier 

har väl utarbetade planer för fartygsövergivande i isfarvatten. Valet att genomföra 

telefonintervjuer gjorde att vi inte fick samma kontakt med respondenterna som vi hade fått 

om vi genomfört personliga intervjuer. Risken finns att vi därmed har missat kroppsspråk och 

ansiktsutryck som kunde ha förstärkt svaren. Vår förmåga att leda en intervju har under 

arbetets gång utvecklats. Hade vi gjort en ny undersökning i dag, skulle vi säkert kunna ställa 

fler och bättre följdfrågor och därigenom få mer uttömmande svar och nå en ännu djupare 

förståelse. Eftersom att vi har spelat in våra intervjuer, har vi haft möjligheten att gå tillbaka till 

intervjuerna och på det viset försäkra oss om att vi tolkat respondenterna på ett korrekt sätt. 
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4. Resultat 

 

4.1. Bakgrund 

Rederi 1 har tre stycken tankfartyg som ligger inom våra avgränsningar. Alla fartygen är 

klassade i Bureau Veritas och anlöper frekvent hamnar där det periodvis förekommer is. 

 

Rederi 2 har fyra stycken torrlastfartyg som ligger inom våra avgränsningar. Alla de fartygen är 

klassade i Lloyds Register och anlöper sporadiskt hamnar där det periodvis förekommer is. 

 

Rederi 3 har sju stycken tankfartyg som ligger inom våra avgränsningar. En del av fartygsflottan 

är klassad i Germanischer Lloyd och en del i Bureau Veritas. Fartygen anlöper frekvent hamnar 

där det periodvis förekommer is. 

 

4.2. Intervjuresultat 

VI har valt att redovisa resultatet från intervjuerna genom att presentera svaret på 

huvudfrågeställningen i punktform. Under denna sammanställning redovisar vi resonemang 

och tankar hos de olika rederierna. Se exempel nedan 

 

Fråga 

Svar från rederi 1 

Svar från rederi 2 

Svar från rederi 3 

 

Gemensamma åsikter 

 

Åsikter från rederi 1 

 

Åsikter från rederi 2 

 

Åsikter från rederi 3 
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4.2.1. Den primära överlevnadsfarkosten 

Vilken är den primära överlevnadsfarkosten i isfria vatten? 

(1) Frifallslivbåten. 

(2) Upp till befälhavaren att avgöra. 

(3) De ombord får avgöra. 

 

Inget av rederierna har några specifika rekommendationer i sina SMS-manualer. 

 

Rederi 1 säger att frifallslivbåten är den primära överlevnadsfarkosten. Dock är det upp till 

befälhavaren att avgöra från fall till fall vilken farkost som skall användas. 

 

Rederi 2 säger att alla beslut skall grunda sig på så säkra förhållanden som möjligt och då det 

är så många parametrar som styr är det upp till befälhavaren att bestämma. ”Det är upp till 

befälhavaren ombord att avgöra från fall till fall och vi litar på att den kunskapen har de, 

annars hade de inte haft den befattningen”. 

 

Rederi 3 säger att det är upp till dem som är ombord att avgöra. 

 

4.2.2. Frifallslivbåt och is 

Hur ska man sjösätta sin frifallslivbåt när det finns is i vattnet? 

(1) Med dävert. 

(2) Med dävert. 

(3) Med dävert. 

 

Alla rederierna anser att det enda sättet att sjösätta en frifallslivbåt i is är med dävert.  

 

Rederi 1 vill ha en eller två personer kvar på moderskeppet och resten i livbåten för att minska 

riskerna med att klättra på lejdare. Man ställer sig dessutom tveksam till om man 

överhuvudtaget kan ha användning för frifallslivbåten när det är is, däremot kan den fungera 

som ett vindskydd. Vidare reflekterar man även över att en av de viktigare funktionerna med 

en frifallslivbåt är att man kan skapa en skyddad atmosfär i den, om det finns giftiga gaser i 

luften samt att den eller de som sköter däverten inte har tillgång till friskluft.   
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Rederi 2 säger att det måste avgöras från fall till fall men att det krävs minst en kvar ombord 

för att sköta däverten. Torrskodd embarkering är dock det viktigaste.  

 

Rederi 3 vill ha så få personer som möjligt i livbåten, dock minst 2 stycken personer för att man 

skall kunna få tag i livbåten efter sjösättningen. Detta för att minska konsekvenserna om vajern 

skulle gå av. Resten av besättningen får ta sig ner via lejdare vid livflottsstationerna.   

 

4.2.3. Livflottar och is 

Viking life-saving equipment har tagit fram en serie med livflottar som är speciellt anpassade 

för kallt klimat, dessutom har de ett eluppvärmt skal för att hålla dem isfria. 

Vad har ni för sorts livflottar ombord?   

(1) Vanliga livflottar ombord. 

(2) Vanliga livflottar ombord. 

(3) Vanliga livflottar ombord. 

 

Inget av rederierna leasar sina livflottar utan de äger dem själva. Inget av rederierna har 

livflottar som är speciellt anpassade för kallt klimat.  

 

Rederi 1 tror inte att det finns något rederi som skulle beställa speciallivflottar innan det blir 

ett krav. ”Den dagen det blir ett krav är det inte säkert att den är godkänd”. I de dagliga 

rutinerna ingår det att hålla livflottarna isfria.  

 

Rederi 2 säger att ”Båtarna är byggda efter klassens regler och med Sjöfartsverkets tillsyn, det 

är inget mer än vad reglerna kräver”    

 

Rederi 3 har noterat risken för nedisning av flottar och har rutiner för att hålla dem isfria. Dock 

är man inte intresserad av att skaffa några speciallivflottar. ”Man måste ju se kostnaden i 

relation till hur många resor man gör i isen varje år”. Dessutom har man tidigare stött på 

problem med att ligga före reglementen och tycker att det är negativt att man inte har något 

för sitt engagemang.    
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4.2.4. Överlevnad på isen - Extrautrustning 

Känner du till IMO's ”Guidelines for ships operating in polar waters”? 

(1) Ja, lite. 

(2) Ja, lite. 

(3) Nej. 

 

Rederi 1 och 2 känner till ”Guidelines for ships operating in polar waters” men då deras fartyg 

inte omfattas av riktlinjerna har de ingen djupare kunskap om dess innehåll. Rederi 3 känner 

inte till dessa riktlinjer. 

 

Rederi 1 tycker inte att riktlinjerna är helt applicerbara i Östersjön men gillar idén om 

överlevnadskit. Man säger att det idag inte finns några pengar att lägga på extra utrustning 

som inte krävs. Däremot poängteras att man kan använda en livflotte som vindskydd om man 

inte har ett överlevnadskit med tält ombord. Vidare anser de att man snart har en helikopter 

på plats i och med de korta avstånden från land i Östersjön.  

 

Rederi 2 är inte helt främmande för att ett överlevnadskit skall finnas ombord, men har inte 

blivit uppmärksammade på att det skulle vara något som önskas. De anser och tror att deras 

besättningar har goda kunskaper om hur man klär sig rätt ”Man ska inte omyndigförklara 

sjöfolk, jag tror att de är rätt pålästa”.  

 

Efter att kort ha förklarat för rederi 3 om vad riktlinjerna handlar om så tycker man inte att 

man behöver något extra överlevnadskit för kalla klimat. ”De ska ju jobba i det klimatet i alla 

fall varje dag, så det är väl inget extra som behövs för att evakuera”. Liksom rederi 1 tycker 

man att en livflotte skulle kunna användas som vindskydd på isen. 
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4.2.5. SMS 

Har ni några riktlinjer för hur ofta man skall hålla övningar med kallt väder som tema?  

(1) Ja. 

(2) Nej. 

(3) Ja. 

 

Rederi 1 informerar sina fartyg inför issäsongen att de skall hålla övningar och gå igenom de 

rutiner som finns för fartygets operation i is. De säger även att de har ett relativt omfattande 

iskapitel, innefattande navigation, rutiner och övningar i sin manual. Däremot finns inget 

speciellt kapitel som omfattar övergivande av fartygen i is. Under säsongen sker fortlöpande 

utbildning om hur man skall bete sig i kallt klimat. Det nya kapitlet i SIRE manualen har inte 

inneburit några större förändringar i rederiets SMS-manual. 

 

Rederi 2 tar inte upp isövningar i sin SMS-manual men säkerhetsavdelningen i rederiet 

uppmuntrar besättningarna att vidareutveckla sina befintliga övningar. Det finns ännu inget 

iskapitel i SMS-manualen men säkerhetsavdelningen håller på att arbeta fram ett. 

 

Rederi 3 har i sitt ordinarie övningsschema stipulerat hur ofta man skall hålla övningar med 

kallt klimat som tema. I rederiets SMS-manual finns instruktioner om isnavigering och 

utbildning inom detta men man har inget speciellt träningsprogram för de som inte är vana att 

arbeta i kyla. I rederiets SMS-manual står det däremot inte något om hur man skall gå tillväga 

för att överge sitt fartyg i is. I och med det nya kapitlet i SIRE-manualen, som handlar om is, har 

man fått tidigare oskrivna rutiner och erfarenheter på pränt. 

 

4.2.6. Reglementen 

Vilket regelverk/ konvention tycker du skulle reglera överlevnadsutrustning för is? 

(1) SOLAS. 

(2) Inget Svar. 

(3) SOLAS. 

Rederi 1 och 3 tycker att det är SOLAS som borde reglera överlevnadsutrustning för is. Rederi 3 

tycker dessutom att det vore fel att reglera detta på nationell nivå ”De flesta båtar som går i 

Östersjön är ju inte svenskflaggade”.  
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5. Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad svenska rederier har för plan vid 

övergivande av fartyg i isförhållanden. För att besvara våra frågeställningar har vi genomfört 

en intervjustudie med representanter från tre svenska rederier. 

 

5.1. Resultatdiskussion 

Efter att ha tagit del av de intervjuade rederiernas SMS-manualer framgår det att rederierna 

har rutiner för navigering i is samt hur man skall undvika skador på struktur och system. 

Exempel på detta är att brandvattenledningar dräneras och att barlastankar inte skall fyllas till 

100% för att minimera risken att ventilationen fryser med tanksprängning som följd. Däremot 

har inget av rederierna någon speciell plan för övergivande av fartyg i isförhållanden. De två 

rederier med mest omfattande is-manualer är de som mest frekvent går i is. Dessa två rederier 

är dessutom tankrederier. Man kan fråga sig om den högre beredskapen beror på att de 

utsätts för hårdare inspektioner utav oljebranschen eller om det beror på att de ofta opererar i 

is? 

 

Av de reaktioner vi har fått under intervjuerna har vi fått intrycket att evakuering i is inte har 

uppfattats som ett problem. Ofta har de intervjuade verkat överaskade av ämnesvalet och 

speciellt av frågan om förfarande vid sjösättning av frifallslivbåten i is. När vi bad rederierna att 

beskriva förfarandet för sjösättning av frifallslivbåten med dävert, var det som om de kom på 

sig själva med att det endast fanns ett övningsförfarande för detta och inga instruktioner om 

förfarande vid ett skarpt läge. Eftersom övningar är något som ingår i rutinerna ombord måste 

de ske med extra säkerhetsföreskrifter och tillhörande riskanalys. Detta medför att 

övningsrutinen inte alltid är det snabbaste och effektivaste sättet att sjösätta en livbåt på, men 

däremot det säkraste. Dessutom fanns det skillnader i de föreslagna förfarandena och man 

kunde ana att beskrivningarna var grundade mer på personliga erfarenheter än på oberoende 

rekommendationer. Man kan också fråga sig hur lång tid det tar eller om det är praktiskt 

möjligt att sjösätta en frifallslivbåt med dävert i en nödsituation. Egna erfarenheter säger oss 

att det tar längre tid och är mer komplicerat att sjösätta en frifallslivbåt med hjälp av dävert 

eller kran än med en konventionell dävertlivbåt vilket skulle kunna bli ett problem om det är 

bråttom att överge fartyget.  
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Utifrån våra intervjuer har vi kunnat konstatera att alla tre rederierna är säkerhetsmedvetna 

och uppfyller alla SOLAS krav. Utöver kraven i SOLAS har rederi 1 och 3 infört extra övningar i 

sitt träningsschema. Dessa övningar inriktar sig mer på köldskydd, så som hypotermi, än på 

övergivande av fartyget. Däremot har inget av rederierna någon guide till hur en nyanländ 

besättningsmedlem skall hantera kylan, utan detta överlämnas till de övriga i besättningen att 

lära ut. Även på det här området har de två tankrederierna en mer genom arbetad SMS-

manual. Detta trots att SIRE-manualen (OCIMF, 2011) ännu inte tar upp säkerhetsträning i kallt 

väder. Är det så att det från början påtvingade säkerhetstänkandet i tankbranschen har 

resulterat i att tankrederierna idag är så säkerhetsmedvetna att man ligger steget före 

reglerna? 

 

När det gäller frågan om överlevnadskit för kyla går åsikterna mellan rederierna isär. Här säger 

de båda tankrederierna att ett sådant kit skulle kunna vara bra, men att det är för dyrt och att 

det kan medföra problem vid vettinginspektioner om man har utrustning ombord som ännu 

inte är godkänd. Däremot säger rederi 2 att om det finns intresse från fartygen, så kan det 

tänkas komma i framtiden. Efter personlig korrespondens med rederi 2 framgår det att 

säkerhetsavdelningen inte har någon egen budget och om det är något speciellt krävs ombord 

så skall rederiet köpa in detta. Det här förhållandet är överraskande då tankrederierna ligger 

långt före vad det gäller SMS-manualen. 

 

Craig Eason's artikel i Lloyd's List (2010) pekar på att frifallslivbåtars sjösättningssystem rent 

utsagt är livsfarliga i isförhållanden och att risken för skador på livbåten är stora när man går i 

konvoj, vilket skulle resultera i att man inte längre är ett SOLAS-godkänt fartyg. Detta gör 

frifallslivbåten till en mindre lämplig överlevnadsfarkost i is. Å andra sidan säger man i filmen 

”Ice navigation and Baltic ice conditions” (Finnish Maritime Adminstration *FMA+, 2007, tid. 

10:46 min) att inte heller livflottar går att använda vid isförhållanden. Klämda mitt emellan står 

besättningar och befälhavare utan en fungerande överlevnadsfarkost. De rederier vi har varit i 

kontakt med tycker att det är befälhavarens uppgift att utifrån egna erfarenheter avgöra hur 

man på bästa sätt överger sitt fartyg. Detta trots att befälhavaren förmodligen aldrig har 

övergett ett fartyg, än mindre i is. Under ett fartygsövergivande kommer befälhavaren och 

besättningen vara under extremt stor press och det finns en risk att man i sådana situationer 

inte alltid tar rationella beslut. Därför kräver ISM-koden § 8:1-2 att man för tänkbara 

nödsituationer har checklistor och övningar (IMO, 2010). Hur kan Transportstyrelsen, som har 
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till uppgift att godkänna rederiers SMS-manualer, godkänna att de rederier som opererar i is 

inte har en speciell plan eller lämplig utrustning för detta? Kan man verkligen kalla ett fartyg 

sjövärdigt om det inte finns användbara överlevnadsfarkoster? Som det ser ut idag har inte vi 

sett några vettiga alternativ till att använda livflottar och konventionella livbåtar på fartyg som 

navigerar i isfarvatten. Wright m.fl. (2002) skriver i sin rapport att det finns en amfibiegående 

överlevnadsfarkost vid namn ARKTOS, som liknar en pansarvagn från första världskriget. 

Denna farkost kan man knappast se som ett rimligt alternativ för ett fartyg som sporadiskt 

trafikerar vatten täckta med is. En ARKTOS väger nämligen nästan 25 ton dessutom är den inte 

självrätande om den skulle kapsejsa. 

 

Genom att bygga fartyg med hög isklass och acceptera certepartier där isklausulen är struken, 

bedriver de intervjuade rederierna sjöfart där större delen av världens rederier anser att det 

för kostsamt och riskfyllt. Trots att man har satsat stora pengar på att förstärka fartygens skrov 

och framdrivningsmaskineri så har inte de intervjuade rederierna lagt särskilt mycket tid eller 

pengar på att vinteranpassa besättningens livräddningsutrustning. Det har ännu inte skett 

någon större fartygsolycka i Östersjön på vintern involverande ett fartyg med frifallslivbåt. 

Måste man verkligen vänta på en katastrof likt Titanic eller Herald of Free Enterprise för att 

kunna skriva regler och skydda människors liv? 
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6. Slutsats 

Efter att ha diskuterat resultatet av intervjuerna har vi kommit fram till att inget av de 

undersökta rederierna har någon speciell plan för hur man skall gå till väga vid ett eventuellt 

övergivande av fartyget i isfarvatten. Man har uppenbarligen sett de ökade riskerna för skador 

på fartygens struktur vid gång i is och därför specialbyggt sina fartyg för att klara de ökade 

påfrestningarna. Man har dock inte sett det som ett problem för besättningen att överge sitt 

fartyg under samma förhållanden. Det beror förmodligen till stor del på att det inte i modern 

tid har skett någon större olycka i isförhållanden och till viss del på att de svenska 

myndigheterna godkänner SMS-manualer utan speciella planer för fartygs övergivande i is. 

Detta trots att ISM-koden stipulerar att man skall ha fastställt procedurer för alla tänkbara 

nödsituationer (IMO, 2010).  

 

En del av de intervjuade rederiernas besättningar tränas för fartygets dagliga operation i kallt 

klimat. Däremot har inget av rederierna några speciella övningar för fartygsövergivande i 

isfarvatten. Inget av rederierna har heller någon extra utrustning utöver det som SOLAS kräver 

för att hjälpa besättningen vid en nödsituation i is. Detta beror förmodligen precis som tidigare 

på att man inte har sett det som ett större problem att överge fartyget i kyla än vid något 

annat klimat. 

 

Eftersom man på konferensen om arktisk sjöfart kom fram till att frifallslivbåtar är värdelösa i 

samband med is (Eason, 2010) kan vi säga att det är ett problem att rederierna vi intervjuat 

inte vet hur man skall evakuera sina fartyg vid isförhållanden. För att kunna visa hur pass 

utbrett detta problem är måste dock en bred kvantitativ undersökning genomföras. 
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7. Förslag på vidare forskning 

Under arbetets gång har vi stött på flera intressanta ämnen för framtida studenter att 

undersöka. Så som... 

 En kvantitativ undersökning om hur många svenska rederier som har en utarbetad 

plan för övergivande av fartyg i isfarvatten. 

 Upplever besättningarna ute på fartygen att det finns brister i säkerheten inom detta 

område? 

 Hur ser svenska Transportstyrelsen på övergivande av fartyg i isfarvatten? 

 Är finska rederier bättre förberedda än de svenska? 

 Är det någon skillnad mellan hur den svenska Transportstyrelsen och den finska 

motsvarigheten tolkar ISM-koden? 

 Vilken av dagens överlevnadsfarkoster lämpar sig bäst för issjöfart? 

 Framtida överlevnadsfarkoster för issjöfart? 

 Om ett par år vore det intressant att se hur långt SIRE-manualen har utvecklats inom 

detta område och om tankbranschen har nått en högre medvetenhet än andra 

branscher. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjuförfrågan 

 

Hej, 

 

Vi är två studenter som går sista året på Sjökaptensprogrammet vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

Just nu skriver vi ett examensarbete med titeln ”Evakuering av fartyg i isfarvatten” som, med 

hjälp av intervjuer med tre rederier, kommer avhandla vilka tankar svenska rederier har 

gällande  evakuering av fartyg i is. 

 

Intervjuerna kommer att ske på helt frivillig basis och den intervjuade kommer kunna avbryta 

intervjun när han/ hon vill. Intervjuerna kommer att presenteras anonymt i en rapport. De 

enda som känner till respondentens identitet och vilket företag de tillhör är vi som författare 

och vår handledare.    

 

Skulle du eller någon annan på ert rederi vara intresserad av att ställa upp på en 

telefonintervju med det ovanstående temat? Du kommer behöva avsätta ungefär en timme för 

intervjun.  

 

Vi skulle vara oerhört tacksamma om du ville ställa upp!  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Andreas Granlund och Jonas Torvaldsson 
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Bilaga 2: Intervjumall 

 

Bakgrund 

Hur många isklassade fartyg utrustade med frifallslivbåtar har ni? 

  

Vilket klassificeringssällskap använder ni? 

 

Hur frekvent anlöper era isklassade fartyg hamnar med is? (grovt uppskattat, 1 gång per år 

eller 20ggr?)  

 

Leasade eller egna flottar?  

 

Huvudtema 

Om man av någon anledning måste överge fartyget och i optimala förhållanden dvs. isfritt 

blekvatten: 

 

Vilken är den primära överlevnads farkosten för detta?  

 

Har ni några rederispecifika rekommendationer (SMS) eller är det upp till befälhavaren att 

bestämma? 

 

Rekommenderar ni samma farkost i hög sjö? 

 

Har du hört talas om eller läst IMO's ”Guidelines for ships operating in polar waters”? 

 

Ja.  Låter det rimligt att använda sig av en sådan kod i våra farvatten? 

 

Nej. Berätta kort om Polarkoden och fråga om respondenten tycker det låter rimligt att 

använda sig av en sådan kod i våra farvatten? 
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Flottar 

En hel del tillverkare av livflottar kan endast garantera funktion ner till minus 30 grader vilket 

är en temperatur som inte är allt för sällsynt i Bottenviken. Det är framför allt drivgasen, CO2, 

som tappar effekt vid lägre temperaturer. Även en del av det material som flottarna är 

uppbyggda av blir skört under minus 30 grader och risken är då stor att flotten förstörs under 

uppblåsningen (Viking). 

  

Är det här något som ni beaktade när ni beställde era flottar? 

 

Om leasing: Erbjuder firman några kallanpassade flottar? 

 

Viking liferafts har en serie livflottar med eluppvärmda containrar som skall klara av att hålla 

en stuvad livflotte isfri ända ner till minus 49 grader.  

 

Hur ser era rutiner ut för att hålla flottarna isfria? 

 

Har ni riktlinjer för hur ofta säkerhetsövningar skall genomföras med temat kallt klimat? 

 

Hur tränas de som inte är vana med kyla inför ett uppdrag i isområden?  

  

Har du något exempel på hur en isövning skulle kunna se ut? 

  

Hypotermiövning? 

 

Frifallslivbåtar 

På Arctic Shipping Summit i Helsingfors i maj förra året tog man upp problemet med att 

använda sig av frifallslivbåtar i farvatten med is. Man dömde till och med ut dem som 

värdelösa i samband med is då man inte kan använda sig av frifallsfunktionen. Vi har även varit 

i kontakt med en tillverkare av frifallslivbåtar och de bekräftar att man inte ska använda 

frifallsfunktionen när det finns objekt i vattnet t.ex. is.  

  

Vad tänker du när du hör detta? 
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Vad fick ni för information av livbåtstillverkaren angående isprestanda och användande vid 

inköpet? 

  

Om man ska använda däverten så blir minst en man kvar ombord för att manövrera däverten, 

eller har ni någon annan lösning? 

 

Hur många vill ni ska finnas ombord på moderskeppet för att säkert ta ner frifallslivbåten? (en, 

tre, alla?) 

 

Hur tar han/hon/de sig ner i livbåten?   

 

LSA 

Om man väljer att evakuera besättningen ut på isen istället för att använda sig av en farkost, 

vad finns det då för utrustning ombord för att klara av en övernattning på isen?   

 

Vad skulle du vilja ha i ett sådant kit? 

  

Tycker du att detta är ett problem som IMO borde belysa mer? Inte bara för fartyg i Arktiska 

vatten. 

  

Är detta något som klassen har några åsikter om? 

  

Tycker du att finsk-svensk isklass borde behandla säkerhetsutrustning? 

 

Har du något övrigt att säga eller tillägga detta ämne?  


