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ABSTRAKT  

Vår målsättning med detta examensarbete var att ta fram en nödbogseringsmanual till skolfartyget 

Calmare Nyckel. Denna skulle vara helt i enlighet med de regler och riktlinjer som fanns tillgängliga 

och underlätta beslutsfattandet för besättningen i situationer som kräver nödbogsering. 

Projektbeställare var Bengt Karlsson, befälhavare på Calmare Nyckel, och efter ett inledande möte 

sattes arbetet i gång då i form av ett projektarbete inom ramen för examensarbete.  

Vi har baserat manualen på i första hand aktuell lagstiftning och riktlinjer men också på andra fartygs 

nödbogseringsmanualer vi bedömde som bra. 

Arbetet förflöt enligt utsatt tidsplan och det slutgiltiga resultatet blev väl utfört enligt oss och 

projektbeställaren. 

Calmare Nyckel är nu utrustad med en fullt fungerande nödbogseringsmanual som vi med säkerhet 

kan säga uppfyller alla tillämpliga krav som ställs på en sådan. Vår förhoppning är att manualen aldrig 

kommer att behöva användas i skarpt läge, men däremot regelbundet fungera som underlag i övnings- 

och utbildningssyfte. 
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Nyckelord:  

ETM; Emergency Towing Manual ETB; Emergency Towing Booklet 

SWL; Safe Working Load Gross Ton; Ett sortlöst index relaterat till fartygets totala interna volym. 

ISM-Koden; Är ett regelverk antaget av IMO som definierar överordnade regler för säker drift av 

fartyg. Load test;Är en process där man belastar ett objekt och mäter dess reaktion.  
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ABSTRACT  

Our goal has been to develop an Emergency Towing Manual for the scholar ship M/S Calmare 

Nyckel. It would be in line with present rules and conventions and facilitate decision-making in 

situations requiring emergency towing. Our project client is Bengt Carlsson, Master on the Calmare 

Nyckel, and after intitial talks the work was set in motion taking form of a project. 

The Emergency Towing Manual is foremost based upon present legislation and guidelines but also on 

other ships ETM:s, which we have found succesfull. 

The project was carried out within our schedule and the resulting manual was well appreciated by us 

and the project client. 

M/S Calmare Nyckel is now equipped with a fully functioning Emergency Towing Manual which 

meets all applicable demands. Our hope is that the manual will never have to be used during real 

emergencies – however, regularly refered to in exercises as part of the onboard emergency 

prepardness. 

Keywords:   

ETM; Emergency Towing Manual ETB; Emergency Towing Booklet SWL; Safe Working Load 

Gross Ton; Ett sortlöst index relaterat till fartygets totala interna volym. ISM-Koden; Is a acquis that 

provides an International standard for the safe management and operation of ships and for pollution 

prevention. Load test; Is a procedure that measures a objects reaction after stress.  
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