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ABSTRACT 

Pirater är ett ämne som berör många med anknytning till sjöfarten. Det har tagits upp en 

del i media under de senaste åren då det har skickats ner militära fartyg till Adenviken 

för att bekämpa pirater. 

 

Syftet med undersökningen är att få fram vad Svenska rederier vidtar för åtgärder för att 

motverka piratattacker. Följer rederierna de gällande riktlinjer som finns? För att få svar 

på frågeställningen har vi använt oss av en kvalitativ metod. Den information som är till 

grund för resultatet har samlats in från fyra olika personer som ansvarat för säkerheten 

på respektive rederis fartyg. I sammanställningen av resultatet har vi jämfört gällande 

rekommendationer och hur rederierna i undersökningen agerar. Samtliga rederier i 

undersökningen är anonyma av säkerhetsskäl. 

 

Resultatet av undersökningen visar att samtliga rederi som medverkat vidtar åtgärder för 

att motverka eventuella piratattacker. 
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ABSTRACT 

Piracy is a subject that concerns many people with connection to shipping. It has also been 

brought up in media lately because naval vessels have been sent down to Gulf of Aden for 

protection against pirate attacks. 

 

The purposes with this paper is to establish what measures the shipping companies are 

taking to prevent piracy attacks and if shipping companies are following existing 

guidelines? To answer the questions we have used a qualitative method. The 

information we used as a base for the results has been collected from four responsible 

officers working for Swedish shipping companies. In the summery of our results we 

have compared the guidelines and how the companies act. The shipping companies who 

have been surveyed for this paper is anonymous because of safety reasons. 

 

The result of the paper shows that all companies are taking measures to prevent piracy 

attack.  
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1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

 

Pirater är ett ämne som berör många med anknytning till sjöfarten. Det har tagits upp en 

del i media under de senaste åren då det har skickats ner militära fartyg till Adenviken 

för att bekämpa pirater. IMB Piracy Reporting Center skriver i en artikel att 

piratattacker har ökat från 196 år 2009 till 266 år 2011, räknat från första halvåret
1
. 

2004 skrevs ett examensarbete ”Moderna pirater och skydd”
2
 om metoder för att skydda 

sig mot/vid en attack. På sjöfartshögskolan i Kalmar skrevs år 2007 arbetet ”Moderna 

Pirater”
3
. Arbetet var skrivet som en beskrivande undersökning om pirater. En av 

frågeställningarna i arbetet var ”kan man undvika en piratattack?” Slutsatsen av frågan 

var enbart vilka rekommendationer IMO och IMB-CC hade år 2000.  

 År 2010 skrevs en studie om sjömannens upplevelse av att trafikera piratvatten
4
. I 

studien intervjuades olika besättningsmän anonymt. De intervjuade personerna beskrev 

hur besättningen förberedde sig ombord innan de trafikerade piratvatten. I förslag till 

fortsatt forskning togs att ”undersöka hur svenska rederier skulle agera om ett av deras 

fartyg blivit kapat” upp. Det var den frågan som väckte vårt intresse för att utföra en 

undersökning vilka åtgärder Svenska rederier vidtar när deras fartyg trafikerar 

piratinfekterade farvatten. 

 

Det finns flera olika tekniska åtgärder som kan vidtas för att förebygga piratattacker. 

Exempel kan vara taggtråd, elstängsel och vattenkanoner. Secure-Marine är ett företag 

som erbjuder ett elstängsel på 5500 volt runt fartyget och olika typer av vattenkanoner 

för att förebygga piratattacker. Rederier har även tagit in nya metoder för att skydda sig 

mot attacker. Både Wallenius
5
 och Stena Bulk

6
 har tagit ombord beväpnade vakter för 

                                                     
1(Mukundan, 2011) 
2(Andreas Wahlström, 2004) 
3(Hansson, 2007) 
4(Karl Af Ekström, 2010) 
5(Wannerskog, 2011) 
6(svt, 2011) 
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att skydda sina fartyg. Regeringen har startat en utredning om det skall vara tillåtet med 

vapen på svenska fartyg
7
. ”Danmark och Norge tillåter - eller kommer att tillåta - 

beväpnade vakter ombord på nationellt flaggade fartyg”. Svenska fartyg har varit 

ganska skonade från piratattacker men ingen går säker, sommaren 2011 blev ett svenskt 

rederi utsatt för en attack utanför Nigerias kust
8
.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna undersökning är att kartlägga vilka åtgärder de svenska rederierna 

som trafikerar piratvatten vidtar för att deras fartyg inte skall bli attackerade. Om de 

skulle bli attackerade, vilken beredskap och vilka åtgärder kommer rederiet att ta? 

Följer rederierna de gällande rekommendationer som bland annat IMO förespråkar? 

Undersökningen utgår från följande frågeställningar.  

 Vilka åtgärder vidtar rederiet när deras fartyg trafikerar piratinfekterade 

områden? 

 Vad har rederierna för åtgärder i land och ombord om ett av deras fartyg skulle 

bli utsatta för en piratattack? 

 Följer rederiernas åtgärder de gällande rekommendationer från IMO
9
 och anti-

piratbyrån ICC (Advice To Masters)
10

 

 

  

                                                     
7(Schönning, 2011) 
8(Månsson, 2011) 
9(IMO, 2009) 
10(ICC Commercial Crime Services) 

http://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/advice-to-masters


 

5 

1.3 Avgränsningar 

 

Endast rederiernas riktlinjer till fartygen kommer att undersökas, inte hur det i praktiken 

hanteras ombord på fartygen för att skydda sig.  

 

När begreppet piratattack används i denna uppsats räknas även väpnat rån mot fartyg. 

Det förekommer en juridisk skillnad mellan de båda begreppen. Men faran för fartyget 

och besättningen är likvärdig både vid en piratattack och ett väpnat rån. 

 

IMO har publicerat ett dokument ” CODE OF PRACTICE FOR THE 

INVESTIGATION OF THE CRIMES OF PIRACY AND ARMED ROBBERY 

AGAINST SHIPS”
11

för medlemsstater som ska underlätta utredningar av den 

brottsligheten piratattacker och väpnat rån mot fartyg medför. I dokumentet definierar 

IMO begreppen piratattack och väpnat rån mot fartyg. 

Undersökningen grundar sig på svenska rederier med fartyg som trafikerar farvatten där 

piratverksamhet förekommer. Det första steget var att komma fram till hur många och 

vilka rederier som trafikerar på oceanfart. Efter kontakt med Sveriges redarförening 

mottogs dokumentet ”Den svenska handelsflottan”12 och genom det konstaterades att elva 

rederier hade fartyg som trafikerade oceanfart. Efter övervägningar av bl.a. Vilka 

farvatten rederiernas fartyg trafikerade, kontaktbarheten med rederierna och deras CSO 

så valdes sedan fyra rederier ut för undersökningen. Andelen rederier som valts ut till 

förfrågan är fyra vilket utgör nästan 40 % av de svenska rederierna med fartyg i 

oceanfart. 

 

 

 

 

 

                                                     
11(IMO) 
12(Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2011) 
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1.4 Definitioner och förkortningar 

 

Här förklaras begrepp, förkortningar och uttryck som förekommer i uppsatsen 

1 ICC: Internationella Handelskammaren (International Chamber Of Commerce) 

2 IMB: Special avd. På ICC(International Maritime Bureau) 

3 IMO: Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization) 

4 BMP 4: Best Management Practices for Protection against Somalia Based Piracy 4 

5 CSO: Rederiets skyddsansvarige (Company security officer) 

6 AIS: Automatiskt identifikationssystem (Automatic Identification system) 

  

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Maritime_Bureau&action=edit&redlink=1
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2. Metod 

 

I detta kapitel kommer det att redovisas vilka olika metoder som har använts vid 

genomförandet av den här undersökningen. 

2.1 Informationssökning 

 

För att finna tidigare arbeten användes internetbaserade databaser som Diva och 

Sjöfartshögskolans interna databas för examensarbete. Några av de arbeten som ansågs 

vara intressanta att läsa var ”Moderna pirater och skydd” och ”Vi har pirater ombord” . 

IMO och IMB:s hemsidor och även skriften BMP 4 som laddades hem från deras 

respektive hemsidor var en stor källa för bakgrundsinformation. Även arkiverade klipp 

från Nyheterna på SVT-Play användes vid införskaffandet av bakgrundsfakta. Vi deltog 

även i ett seminarium i Göteborg ”Världssjöfartens dag 2011”
13

 och temat 2011 var 

piracy. Arrangörerna var Sjöfartsforum och medverkande på seminariet var bland annat 

Försvarsmakten, kustbevakningen med flera. Här fick vi en bra start att sätta oss in i det 

aktuella läget i världen med den senaste utvecklingen och även knyta ett antal kontakter 

med olika rederier som var på plats. 

 

2.2 Metodval 

 

Kvalitativ metod: 

Efter en informationssökning i ämnet föll det sig naturligt att enligt de vetenskapliga 

principer som existerar att använda en kvalitativ insamlingsmetod av data. Med den 

metoden så fanns det större möjligheter för informanterna att utveckla sina svar. 

Intervjustudie:    

Intervjuer med personer som är insatta i vad som eftersöks/ krävs ger en bra grund i 

sökandet efter vilka kunskaper som är aktuella. En intervjuundersökning med några 

                                                     
13(Sjöfarts forum) 
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utvalda personer med djup kunskap/erfarenhet inom ämnet innebär att det är en 

kvalitativ intervjuundersökning. Samtalsintervjuundersökningar ger goda möjligheter att 

registrera svar som är oväntade. En av de stora fördelarna är också möjligheten till 

uppföljningar.
14

 

Eftersom studien syftar till att kartlägga preventiva åtgärder mot piratattacker lämpar sig 

intervjuer, därför att med denna metod insamlas lämplig information från rederierna.  

Intervjustudie är den studie som bidrog med resultat för undersökningen. Vid kontakt 

med representanterna på respektive rederi frågades hur de ville svara på frågorna. 

Samtliga rederi utom Rederi A föredrog att svara på frågorna via mejl i form av ett 

frågeformulär. Rederi A ville gärna ha en personlig intervju på rederikontoret. 

 

2.3 Frågeformulär 

 

Merparten av frågorna i frågeformuläret är inspirerade av gällande rekommendationer i 

skriften BMP 4 (för mer information om BMP 4 se sid. 14)hur fartyg och rederier bör 

agera för att undvika piratattacker. Inspiration ifrån rekommendationerna i BMP har 

använts för att på ett tydligt sätt kunna se om rederierna följer deras råd. 

 

2.4 Genomförande av Intervjuerna 

 

Frågeformulären skickades via e-post till respektive person som ansvarade för 

säkerheten på Rederi A, Rederi B, Rederi C och Rederi Ds fartyg (CSO).  

Resultaten från frågeformulären sammanställdes när de kom tillbaka till oss. Efter 

sammanställningen utformades kompletterande frågor till respektive rederi. Se tabellen 

nedan för hur historiken för frågeformuläret till respektive rederi sett ut. 

Frågeformuläret i sin helhet finns i bilaga1. 

                                                     
14(Lantz, 2007) 



 

9 

 

Översiktstabell på behandlingen av frågeformulär 

Rederi Frågor utskickade Inkomna svar  Sammanställning 

Rederi B 08 december 2011 12 december 2011 12 december 2011 

Rederi C 09 december 2011 13 december 2011 14 december 2011 

Rederi D 09 december 2011 13 januari 2012 14 januari 2012 

Rederi Kompletterande 

frågor utskickade  

Inkomna svar  Slutlig 

sammanställning 

Rederi B 14 december 2011 17 januari 2012 17 januari 2012 

Rederi C 14 december 2011 14 december 2011 16 december 2011 

Rederi D 17 januari 2012 02 februari 2012 02 februari 2012 

 

Den personliga intervju som utfördes på Rederi A ägde rum i slutet av november 2011 

på Rederi A:s huvudkontor. Personen som intervjuades ansvarade för säkerheten på 

Rederi A:s fartyg (CSO). 

Frågorna som låg till grund för intervjun var samma frågor som i frågeformuläret. 

Hjälpmedel på plats var en digital inspelningsdiktafon av märket OLYMPUS, 

anteckningsblock och frågeformuläret.  

Intervjun gick till på följande vis: Martin Strandberg ställde frågorna till Rederi A:s 

representant samtidigt som Magnus Johansson antecknade svaren. Den digitala 

diktafonen spelade in hela intervjun. Den totala tiden för intervjun var 45 minuter. 

Dagen efter intervjun sammanställdes hela frågesamtalet till ett dokument med hjälp av 

den digitala inspelningen och anteckningarna. 
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2.5 Bearbetning 

 

Dataanalys: 

Dataanalys innebär att man inhämtar information från olika källor och sedan analyserar 

detta. Ett sätt kan vara att jämföra hur frekvent något händer. Dessa data kan sedan 

göras om till resultat. Genom ett antal insamlade observationer och data är det möjligt 

att få en sammanfattande beskrivning av ett ämne.
15

 

När all information mottagits från respektive rederi bearbetades svaren och 

sammanställdes detta till ett resultat. Resultaten sammanställdes som en jämförande 

studie där rederiernas åtgärder jämfördes mot BMP:s rekommendationer. 

 

2.6 Etik 

 

En del av den informationen som insamlats från rederierna är av känslig karaktär. För 

att det inte ska vara möjligt att identifiera enskilda rederier och vad de har för 

preventiva åtgärder mot piratattacker är samtliga rederier anonyma i denna 

undersökning. Det är även av samma företagsetiska anledning som rederiernas svar inte 

presenterats i fulltext.  

Rederierna fick slumpvis namnen Rederi A, Rederi B, Rederi C och Rederi D.  

                                                     
15(Esaiasson P, 2007) 
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3. Teori/Fakta 

 

I den här delen av undersökningen kommer det presenteras olika fakta som är hämtade 

från vetenskapliga rapporter, lagtexter, litteratur och organisationer som IMO och IMB. 

Anledningen till en presentation är att de förekommer senare i undersökningen i kapitel 

resultat och slutsats. 

 

3.1 Organisationer 

 

Här kommer det en kort presentation av olika organisationer samt deras roll när det 

gäller motverka piratattacker och väpnat rån mot fartyg.  

 

Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery 

against Ships in Asia (ReCAAP) 

ReCAAP
16

 är ett regering till regering avtal om att främja och förbättra samarbete mot 

piratattacker och väpnade rån mot fartyg i Asien. Avtalet slutfördes den 11 november 

2004 och trädde i kraft den 4 september 2006. Hittills har 17 stater blivit avtalsslutande 

parter i ReCAAP. 

 ReCAAP fungera som en plattform för informationsutbyte mellan deltagande 

regeringar att förbättra incidenthantering, analysera och visa korrekt 

statistik av piratattacker och väpnade rån mot fartyg för att främja bättre förståelse av 

situationen i Asien. 

 

 

 

                                                     
16(ReCAAP) 
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Maritime Security Center - Horn of Africa (MSCHOA) 

MSCHOA
17

 är ett initiativ som fastställts av EU Naval Force med nära samarbete av 

sjöfartsnäringen. MSCHOA övervakar 24 timmar om dygnet fartygs passage genom 

Adenviken. 

MSCHOA planerar bland annat konvojer för handelsfartyg som leds av militära fartyg 

för att undvika piratattacker. 

 

UK Maritime Trade Operations (UKMTO) 

The UK Maritime Trade Operations
18

 kontor I Dubai utgör den främsta kontaktpunkten 

för handelsfartyg och samverkar med militära styrkor i regionen. UKMTO administrerar 

även för det frivilliga rapporteringssystemet (Voluntary Reporting Scheme) där 

handelsfartyg uppmanas att regelbundet rapportera sin position, kurs, hastighet och den 

beräknade tiden till nästa hamn (ETA).  

Nya och relevanta uppgifter som påverkar den kommersiella sjöfarten kan sändas direkt 

till fartyget istället för att skicka det till rederikontoret. 

 

IMB Piracy Reporting Centre 

The International Maritime Bureau (IMB)
19

 bildades 1981 som en 

specialiserad avdelning inom International Chamber of Commerce (ICC) för att 

hantera alla typer av marina brott och oegentligheter.  

År 1992 bildades IMB Piracy Reporting Centre (IMB PRC) i Kuala Lumpur, Malaysia. 

De erbjuder en rad gratistjänster, bl.a. en 24-timmars akut hjälplinje för befälhavare att 

rapportera försök till piratattacker eller genomförda piratattacker och väpnade rån mot 

fartyg. IMB PRC erbjuder en ständigt uppdaterad online-baserad piratkarta (Se Figur 1). 

Dessutom publiceras rapporter angående piratattacker kvartalsvis samt en 

                                                     
17(MSC - HOA) 
18(UKMTO) 
19(ICC Commercial Crime Services) 

http://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre
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sammanfattande årlig rapport. Det finns även en guide riktad till befälhavare (Advice 

To Masters)20 som listar flera olika åtgärdspunkter som bör vidtas vid trafikerande av 

farvatten med hög risk för piratattacker. 

 

IMO 

International Maritime Organisation (IMO)
21

 påbörjade 1998 ett långsiktigt projekt för 

att motverka pirattacker och väpnat rån mot fartyg. Det hela började med ett antal 

regionala seminarier med deltagande av representanter från länder där 

piratverksamheten var stor. IMO: s mål har varit att främja utvecklingen av regionala 

avtal om genomförandet av antipiratverksamhet. 

Maritime Safety Committee (MSC) är en kommitté inom IMO som bland annat har tagit 

fram “Actions to be taken to prevent acts of piracy and armed robbery”.
22

 Det är en 

manual som är riktad till rederier, fartyg och även till länders regeringar. Manualen 

innehåller riktlinjer om hur man kan skydda sig mot piratattacker och hur man kan 

förebygga piratverksamhet på politisk nivå. 

 

3.2 BMP 

 

BMP (Best Management Practices for Protectionagainst Somalia Based Piracy) är en 

manual som tagits fram av flera organisationer (se Bilaga 2) och inriktar sig på Somalia 

och Adenviken men de flesta av rekommendationerna är applicerbara i alla 

högriskområden. Den riktar sig till rederier och deras fartyg. BMP är en manual på 95 

sidor som börjar med att beskriva de tre viktigaste åtgärder ett fartyg bör vidta.  

1. Registrera fartyget hos MSCHOA. 

2. Rapportera till UKMTO enligt gällande rekommendationer. 

                                                     
20(ICC Commercial Crime Services) 
21(International Maritime Organisation) 
22(International Maritime Organization, 2011) 

http://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/advice-to-masters
http://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/advice-to-masters
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3. Samt att följa de rekommendationer angående säkerheten ombord som beskrivs i 

manualen. 

De rekommendationer angående säkerheten ombord berör bland annat råd på teknisk 

utrustning man kan montera på sitt fartyg som t.ex. taggtråd, vattenkanoner och 

övervakningskameror. Manualen tar även upp rekommendationer om hur man bör agera 

vid en eventuell piratattack. Senaste versionen är BMP 4. 

 

3.3 IMB Piracy Map 2010 

 

Kartan visar alla piratattacker och väpnade rån mot fartyg som rapporterats in till IMB 

Piracy Reporting Center under 2010. IMB Piracy Reporting Center har även en Live 

Piracy Map som uppdateras kontinuerligt på deras hemsida.  

 

 

Figur1 Live Piracy Map (Källa: IMB Piracy Reporting Centre) 
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3.4 Piratområden / högriskområden 

 

IMB Piracy Reporting Center rekommenderar att vara extra försiktig och vidta 

nödvändiga försiktighetsåtgärder om man opererar i följande områden: 

 

Sydostasien och Indiska kusten  

Bangladesh: Hela området är listat som högriskområde. De flesta rapporterade attacker 

har inträffat mot fartyg som legat för ankar.  

Indien: Även vid ögruppen Cochin har de flesta rapporterade attacker varit riktade mot 

fartyg som legat för ankar.  

Indonesien: Anambas, Natuna, Mangkai, Subi, Besar och Merundung.  

Malacca Straits: Även om antalet attacker har minskat på grund av ökade patruller av 

kuststaternas myndigheter sedan juli 2005, uppmanas fartyg fortfarande att upprätthålla 

en strikt antipiratverksamhet när de passerar sundet. 

Malaysia: Tioman, PulauAur och sydkinesiska havet.  

Singapore Straits: Hela området. 

Vietnam: Vung Tau 

Afrika och Röda havet 

Nigeria: Lagos och Bonny river. Piraterna har varit ovanligt våldsamma och attackerat, 

kidnappat och rånat besättningsmedlemmar längs kusten, floden, hamnar och i 

omgivande vatten.   

Benin: Cotonou. Attackerna har ökat i omfattning och även här är piraterna synnerligen 

våldsamma. Det har rapporterats att piraterna skjutit mot bryggan.  

Conakry: Guinea. Piraterna har varit beväpnade med automatvapen och i en del fall 

utklädda till militärer. 
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Somalia: Adenviken, Röda havet. Somaliska pirater har fortsatt att attackera fartyg trots 

ökad närvaro av militära fartyg i området. Piraterna har ökat sin räckvidd pga. att 

moderskepp används. Piraterna har varit tungt beväpnade med pansarskott (RPG-gevär) 

och automatvapen. 

Syd och Centralamerika och Västindien 

Brasilien: Villa do Conde och Santos. Attacker har ökat. De flesta attacker har skett vid 

ankarplatser. 

Peru: Callao. De flesta attacker har skett vid ankarplatser trots vakter ombord. 

Venezuela och Haiti: Hela områdena. 

 

3.5 Tekniska lösningar 

 

Det finns en rad olika tekniska lösningar som används för att skydda sig mot pirater en 

del av dem nämns i den här undersökningen därför kommer en kortare presentation av 

några. 

Mörkerseende instrument: Oftast en handburen värmekänslig kamera som gör att man 

kan se i mörker. Ett annat alternativ är mörkerkikare. 

Dockor / Dummies: Används som statister, de placeras ut på strategiska platser ombord 

för att efterlikna personer som håller utkik. 

Skyddsgaller: Ett galler som monteras utanför fönstren. För att hindra pirater ta sig in 

genomkrossade fönster. 

Taggtråd: Är oftast ingen vanlig taggtråd utan den har istället taggar av rakblad. 
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Figur 2 Ex. riggning av taggtråd  Figur 3 Ex. riggning av taggtråd  

(Källa: BMP 4)   (Källa: BMP 4) 

 

Vatten kanoner och brandslang: Man kan använda sig av det befintliga brandsystemet 

ombord genom att rigga brandslangar på strategiska positioner ombord. Det finns även 

en rad olika lösningar som går att köpas av säkerhetsföretag. Syftet med utrustningen är 

att göra det svårare att borda fartyget.  

  

Figur 4 Ex. riggning av spolkanoner  Figur 5 Ex. riggning av spolkanoner och taggtråd  

(Källa: BMP 4)   (Källa: BMP 4) 

 

Citadell: Ett speciellt rum som är framtaget där besättningen skall sätta sig i säkerhet 

om de blir attackerade av pirater. För att det skall vara ett citadell är det vissa kriterier 

som skall vara uppfyllda. Det skall bl.a. kunna stå emot piraternas försök att komma in i 

rummet under en viss planerad tid. Mer information om exakt vad som krävs av ett 

citadell finns på MSCHOA och NATO sippingcenters
23

 hemsidor. 

Säker samlingsplats: I stället för ett citadell kan man använda sig av en säker 

samlingsplats. En säker samlingsplats kan vara en plats som besättningen har kommit 

överens om att samlas på vid en eventuell piratattack.  

                                                     
23(NATO) 
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4. Resultat och analys  

 

I det här kapitlet redovisas resultatet av datainsamlingen. Resultaten från intervjuerna 

jämförs med BMP:s gällande rekommendationer. Först presenteras vad 

rekommendationerna säger följt av vad rederierna har svarat. Efter rederiernas svar 

följer en kort analys. Uppdelningen av resultatet är under följande kategorier: 

 Förebyggande åtgärder innan fartyget ska trafikera högriskområde 

 När fartyget trafikerar högriskområden 

 Fysiska åtgärder 

 Om ett fartyg blir utsatt för en attack 

 

4.1 Förebyggande åtgärder innan fartyget ska trafikera högriskområde 

 

Registrering av fartyget 

 

BMP rekommenderar starkt att rederiet registrerar de fartyg som trafikerar 

högriskområdet i Adenviken på MSCHOA:s hemsida. När man har skapat ett konto så 

kan man ta del av viktig information om hur situationen ser ut i högriskområdet. Denna 

registrering är inte den samma som att registrera sitt fartygs rörelse i högriskområdet.  

Så gör rederierna 

Alla medverkande rederier registrerar sig hos MSCHOA. För två av rederierna 

registrerar fartygen sig själva. 

Fartygen registrerar sig själva eftersom de har internetuppkoppling. Fartygen har 

gjort det sedan vi börja med internetuppkoppling.( Rederi A) 

Analys 

Rederierna följer de gällande rekommendationerna när det gäller att registrera sina 

fartyg på MSCHOA:s hemsida. Om fartyget eller rederiet gör registreringen har ingen 

större betydelse. Men det kan vara bra för både fartyg och rederikontor att läsa den 

information man kan ta del av då man loggar in på hemsidan. 
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Deltagande i Group Transits och National Convoys 

 

BMP rekommenderar att fartyg som trafikerar högriskområdet i Adenviken deltar i 

Group Transits eller National Convoys som kordineras av MSCHOA. I Group Transits 

ansluter man sitt fartyg till en grupp handelsfartyg med en planerad rutt igenom 

högriskområdet. I National Convoys ansluter man sig i en grupp handelsfartyg som 

eskorteras av militära fartyg.  

Så gör rederierna 

Tre av rederierna har varit med i Group Transits och National Convoys. Ett av 

rederierna medverkar varken i Group Transits eller National Convoys. Om man 

medverkar måste farten anpassas till det långsammaste fartyget i gruppen. 

National Convoys är att föredra. (Rederi B) 

Nej det gör vi inte för att då måste vi hålla samma fart som det långsammaste 

fartyget. Hög fart är ett väldigt bra försvarsmedel. (Rederi A) 

Analys 

Här följer inte alla rederier BMP:s rekommendationer. Att medverka i en National 

Convoy upplevs som en stor trygghet då man är en samlad grupp med minst ett militärt 

fartyg närvarande. Men det finns vissa nackdelar då man måste anpassa farten till det 

långsammaste fartyget. BMP säger även att man ska hålla så hög fart som möjligt 

igenom högriskområdet. Om man går med reducerad fart så tar det längre tid för 

fartyget att komma fram till lossningshamn, vilket är en nackdel för att kunna ge 

rederiets kunder en fullgod service. 

 

Registrering av fartygs rörelse i högriskområdet 

 

I BMP står det att innan ett fartyg ska trafikera högriskområdet bör rederiet eller 

fartyget registrera en så kallad Vessel Movment Registration Form till MSCHOA. 

Denna blankett kan man antingen fylla i på MSCHOA:s hemsida eller faxa. I blanketten 
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fyller man i information om fartyget som fartygets namn, kontaktinformation, antalet 

besättningsmedlemmar ombord och om man har vidtagit några tekniska 

säkerhetsåtgärder för att förhindra en piratattack. 

Så gör rederierna 

Samtliga rederier säger att fartygen själva fyller i Vessel Movment Registration Form. 

Och skickar den till MSCHOA.  

Analys 

Alla rederier i undersökningen följer BMP:s rekommendationer när det gäller att 

registrera blanketten med information om fartyget till MSCHOA. Rapportering till 

MSCHOA gäller enbart när fartyg trafikerar Adenviken. 

 

AIS Policy 

 

BMP säger att det är upp till befälhavaren att bestämma om fartygets AIS ska vara 

aktiverad eller avstängd, men BMP rekommenderar att AIS sändaren är påslagen under 

högriskområdet för att bland annat MSCHOA ska kunna se var fartyget befinner sig. 

Men att man enbart ger minimal information såsom fartygets namn, position, kurs, fart 

och säkerhetsrelaterad information som går att utläsa från fartygets AIS.  

Så gör rederierna 

Samtliga rederier som medverkat rekommenderar befälhavaren att AIS-sändaren ska 

vara avstängd i högriskområden. 

Det är upp till befälhavaren. Men vi förespråkar när de passerar indiska oceanen 

att stänga av AIS:en och aktiverar den när de kommer upp till Adenviken eftersom 

det är konstaterat att en del av piratgrupperna har tillgång till AIS-mottagare. 

(Rederi A) 
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Analys 

Här har samtliga rederier valt att inte följa BMP:s rekommendationer gällande AIS 

policy. Varför de inte följer rekommendationerna är för det har noterats att pirater 

använder AIS-mottagare. 

 

4.2 När fartyget trafikerar högriskområden 

 

Riktlinjer för underhållsarbete på däck och i maskinrum. 

 

BMP rekommenderar att man minimerar underhållsarbete på däck och i maskin när 

fartyget trafikerar högriskområde. När det gäller underhållsarbete på däck så bör alla 

arbeten vara strikt kontrollerade. Inget underhåll på nödvändig utrustning i 

maskinrummet. 

Så gör rederierna 

Tre av rederierna utför inga underhållsarbeten på däck eller i maskin när fartyget 

befinner sig i högriskområde. Ett av rederierna tillåter däcksarbete men de som utför 

arbetet måste vara lättillgängliga. 

Nästan all personal är upptagen med någon form av övervakning eller 

förberedelser. Samtliga måste vara beredda att ta skydd på kort tid och kan inte 

befinna sig för långt ifrån säkra utrymmen (Rederi D.) 

Det går inte göra så mycket underhållsarbete när större delen av fartyget är 

avspärrat. (Rederi B.) 

Analys 

Här följer rederierna BMPs rekommendationer när det gäller underhållsarbeten. Att ett 

av rederierna tillät underhållsarbete på däck berodde på att de ansåg sina fartyg säkra på 

grund av deras höga fribord.  
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Rapportering av fartygets position till UKMTO 

 

I BMP står det att fartyg som trafikerar högriskområdet i Adenviken bör rapportera via 

e-post minst en gång per dag. Rapporteringen sker genom att fylla i en färdig blankett 

som innehåller bland annat fartygets position, kurs och fart.  

Så gör rederierna 

Samtliga rederier säger att deras fartyg rapporterar sin position till UKMTO minst en 

gång om dagen.  

Fartygen rapporterar sin position enligt UKMTO:s rekommendationer och enligt 

BMP4. (Rederi D.) 

Fartygen rapporterar var 6:e timme.(Rederi B.) 

Analys 

Samtliga rederier följer gällande rekommendationer när det gäller Rapportering av 

fartygets position till UKMTO. Rederi B har valt att rapportera var 6:e timme det beror 

på att styrmännen går sina 6 timmars pass. Rapportering till UKMTO gäller enbart när 

fartyg trafikerar Adenviken. 

 

Utkik 

 

I BMP står det att man bör utöka antalet utkikar per vakt när man trafikerar 

högriskområden. Man bör även se över om man kan ha tätare avlösningssystem för att 

göra utkikarna mer alerta. BMP förespråkar att utkikarna använder mörkerseende 

instrument. 

Så gör rederierna 

Samtliga rederier i undersökningen utökar antalet utkikar per vakt.  

När det gäller avlösningssystem så var det två rederier som hade annorlunda system för 

högriskområde. 
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Utkikarna har ett annat avlösningssystem vilket bidrar till att de är mer 

alerta.(Rederi B.) 

Två av rederierna hade mörkerseende instrument till sina utkikar.  

Analys 

Rederierna följer gällande rekommendationer när det gäller att utöka antalet utkikar per 

vakt. När det gäller avlösningssystem så anser Två rederier att deras system är 

tillräckligt. Rederi B och Rederi D modifierade sina utkikars avlösningssystem i 

högriskområde. 

Rederi A och Rederi D hade mörkerseende instrument till sina utkikar. 

 

Utökad säkerhet på bryggan 

 

BMP rekommenderar att man utökar säkerheten på bryggan genom att: 

 Ha skottsäkra hjälmar och västar till personerna på bryggan. 

 Skyddsstängsel mot RPG-gevär. 

 Laminera fönsterrutorna så att inte glassplitter fyller bryggan. 

Så gör rederierna 

Rederi C och Rederi D hade skottsäkra hjälmar och västar till personerna på bryggan. 

Rederi B hade vanliga skyddshjälmar och skyddsglasögon.  

Det finns inget som heter skottsäkra hjälmar eller skottsäkra västar. Vi har valt att 

inte ha det på grund av att folk kanske tror att de är skottsäkra. Så svar nej.(Rederi 

A.) 

Rederi C var det ända rederi som hade skyddsstängsel mot RPG-gevär 

Alla rederier hade laminerade fönsterrutor på bryggan. Rederi A eftermonterade laminat 

på vissa fartyg som saknade detta. 
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Analys 

Två rederier har valt att följa rekommendationerna för skottsäkra hjälmar och västar på 

bryggan. Rederi A ansåg att det kunde medförde en ökad risk för personalen. 

Alla fönsterrutor på fartygs bryggor är inte fabrikslaminerade, om de inte var 

laminerade från början så laminerade Rederi A dessa i efterhand på varvsbesök.  

 

Tillträdet till brygga, inredning och maskinrum 

 

I BMP står att det är väldigt viktigt att kontrollera tillträde till brygga, inredning och 

maskinrum för att hindra pirater som har lyckats ta sig ombord på fartyget.  

 Låsa alla dörrar inklusive nödutgångar som går till brygga, inredning 

och maskinrum. 

 Montera skyddsgaller på fönster. Om glaset skulle krossas kan inte 

piraterna ta sig in genom fönstret.  

Så gör rederierna 

Alla rederier i undersökningen instruerade sina fartyg att alla dörrar som går till brygga, 

inredning och maskinrum skall vara låsta när fartyget befinner sig i farvatten med 

pirataktiviteter. 

Om piraterna väl kommer upp på däck har vi låst nödutgångarna med vanliga lås 

så att besättningen skall kunna använda dem vid nödfall. (Rederi A.) 

När det gällde att montera skyddsgaller på fönster vidtog Rederi C och Rederi D den 

åtgärden. 

Analys 

Samtliga rederier i undersökningen följer gälande rekommendationer att säkra 

tillgången till bryggan, inredningen och maskinrummet. 

Att låsa alla dörrar inklusive nödutgångarna som går till brygga, inredning och 

maskinrum är en relativt enkel åtgärd att vidta. Att fördröja piraterna vid en eventuell 
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attack kan dyrbar tid sparas. Tiden kan användas till att larma om situationen och samla 

besättningen.  

Det är viktigt att besättningen kan använda låsta nödutgångar vid en eventuell 

nödsituation. 

 

Fartygets hastighet 

 

I BMP står det att ett av de effektivaste sätten att motverka en piratattack är att fartyget 

håller så hög fart som möjligt för att eventuellt kunna köra ifrån eller göra det svårare 

för piraterna att borda fartyget.  

När BMP 4 publicerades fanns det inte några rapporterade fall där fartyg hade utsatts för 

attacker som hållit en hastighet på över 18 knop. 

Så gör rederierna 

Rederi A, Rederi C och Rederi D kör med så hög fart de bara kan på sina fartyg. Rederi 

B kör med högre fart men inte max på grund av den höga bränsleförbrukningen som det 

medför. 

Inte max men hög fart. Maxfart i en vecka blir otroligt dyrt. (Rederi B) 

Analys 

Samtliga rederier följer rekommendationerna när det gäller att upprätthålla så hög 

hastighet på deras fartyg som möjligt. Man får även ha i åtanke att ett fartygs hastighet 

varierar kraftigt beroende på fartygstyp.  

Det är även en ekonomisk avvägning då ökad hastighet bidrar till förhöjda 

bunkerkostnader som Rederi B hänvisar till. 
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Belysning ombord 

 

BMP rekommenderar att man släcker ner övrig belysning på fartygets utsida och enbart 

har navigationsljusen tända nattetid.  

Så gör rederierna 

Samtliga rederier medger att de rekommenderar sina fartyg att enbart ha 

navigationsbelysningen tänd nattetid 

Det är upp till befälhavaren. Men vi rekommenderar att man släcker ner allt utom 

signal ljus. Ska man ha något tänt är det den belysningen som går ner mot vattnet 

så man bländar piraterna om de försöker borda. (Rederi A.) 

Allting är nedsläckt och ventiler avskärmade med rullgardiner och kartonger. 

(Rederi B) 

Analys 

Rederierna i undersökningen följer gällande rekommendationer när det gäller 

belysningen ombord.  

Rederi A riktade även belysning mot vattenlinjen för att blända pirater vid en eventuell 

bordning. 

 

Beväpnade vakter ombord 

 

BMP skriver att de varken råder eller avråder från att man har beväpnade vakter 

ombord. Det är upp till varje rederi att bestämma om de vill ha beväpnade vakter 

ombord på sina fartyg. 

Så gör rederierna 

Rederi A, Rederi C och Rederi D har valt att anlita externa vakter ombord på sina fartyg 

när de trafikerar högriskområdet i Adenviken. 

Vakterna är till för att öka säkerheten för besättningen så att de känner sig trygga. 

(Rederi A) 
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Analys 

Att ha beväpnade vakter ombord är en omdebatterad fråga speciellt på politisk nivå. 

Svenska regeringen är fortfarande inte klar med sin utredning om man ska ha beväpnade 

vakter ombord på svenska handelsfartyg. Norge och Danmark har presenterat sin 

utredning och de tillåter beväpnade vakter ombord. 

 

4.3 Fysiska åtgärder 

 

Samtliga åtgärder som är presenterade i diagrammet nedan är rekommendationer som 

BMP förespråkar. Med undantag för beväpnade vakter ombord. 

Så gör rederierna 
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Har fartygen beväpnade vakter? 

Försöker fartyget hålla så hög hastighet som 

möjligt igenom högriskområde? 

Finns det ett särskilt larm för piratattack? 

Används säker samlingsplats? 
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Övervakningskameror?  
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Brandslangar? 

Vattenkanoner? 

Varningsskyltar för elstängsel? 
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Används taggtråd ombord? 

Antal Rederier 
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Analys 

Resultatet i diagrammet visar vilka tekniska åtgärder rederierna använder på sina fartyg. 

i stora drag följer rederierna gällande rekommendationer.  

En del av lösningarna är inte applicerbara på alla fartygstyper. Tillexempel elstängsel är 

inte speciellt lämpligt ombord på ett tankfartyg med hänsyn till brandrisken. Samtliga 

rederier som medverkade använde sig av den befintliga brandutrustningen ombord. 

Vi riggar brandslangar. Det är viktigt hur man applicerar munstyckena, de är 

riktade mot eventuella platser där man kan klättra upp på fartyget. (Rederi A.) 

 

4.4Om ett fartyg blir utsatt för en attack 

 

Rutiner ombord 

 

I BMP står det ett antal rekommendationer på åtgärder om man blir utsatt för en 

piratattack. 

 Att man har ett larm ombord som informerar besättningen att pirater har blivit 

upptäckta. Larmet bör inte vara samma som tillexempel brandlarmet. 

 Att samla besättningen antingen på en säker samlingsplats eller en så kallad 

citadell.  

Så gör rederierna 

Rederi A och Rederi B hade inget unikt larm för piratattacker utan de använde generel 

alarm följt av ett meddelande i PA anläggningen. Rederi A medgav även att alla ombord 

var utrustade med en UHF-radio när fartyget befinner sig i högriskområde.  

Alla ombord har även walkie talkie på sig när fartyget är i piratfarvatten det är det 

säkraste sättet att kunna kontakta besättningsmedlemmar. (Rederi A.) 

Rederi C och Rederi D samlade inte besättningen på en säker samlingsplats. Rederi C 

och Rederi D använde sig istället av ett så kallad citadell.  
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Analys 

Samtliga rederier följer delvis gällande rekommendationer när det gäller larm vid en 

piratattack. Det är ju enklare att använda sig av ett general alarm följt av ett meddelande 

i PA anläggningen. Det viktigaste är att besättningen samlas på rätt plats så de inte 

förväxlar larmet med tillexempel ett brandlarm. Det är inte så bra om besättningen 

samlas ute på däck om en eventuell beväpnad piratattack är på gång.  

 

Rutiner på rederikontoret 

 

BMP har inga direkta rekommendationer för hur Rederikontoret bör agera vid en 

eventuell piratattack.   

Samtliga rederier hade någon form av krisgrupp som agerar vid sådana tillfällen. 

Vi är en grupp om cirka 20 personer som innehar en krismanual benämnd OCM 

”Office Contingency Manual”. Beroende på situationen kallas folk in av av ERC  

(Emergency Response Co-ordinator).  I den manualen står vem som talar med 

media, viktiga telefonnummer med mera. (Rederi B.) 

Vi har en krisgrupp som är sammansatt för att ta hand om alla sorters kriser och 

det är den gruppen som agerar vid en eventuell piratattack. (Rederi A) 
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5. Diskussion 

 

Här kommer en diskussion om de resultat som vi har kommit fram till att diskuteras och 

sammanställas. Även förslag till vidare forskning presenteras här. 

 

Syftet med denna undersökning var att kartlägga vilka åtgärder de svenska rederierna 

som trafikerar piratvatten vidtar för att deras fartyg inte skall bli attackerade. Om de 

skulle bli attackerade, vilken beredskap och vilka åtgärder kommer rederiet att ta? 

Följer rederierna de gällande rekommendationer som bland annat IMO förespråkar? 

I det stora hela så tar de rederier vi har haft kontakt med IMO och IMB:s 

rekommendationer i beaktande. Vid tillfällen då rederier inte följer 

rekommendationerna så har de en egen teori som skall vara mer anpassad för deras 

fartygstyper.  

När det gäller förebyggande åtgärder så kan det konstateras att rapportering utför 

samtliga rederier enligt gällande rekommendationer. Några rapporterar även oftare än 

vad rekommendationerna säger. När det gäller AIS rekommendationerna så gör inget 

rederi som rekommendationerna säger. Anledningen är för en del pirater har börjat 

använda sig av AIS mottagare för att finna mål. Rederierna väljer istället att avaktivera 

AIS:en tills man ser att man har pirater efter sig och då startas den samma så att militära 

fartyg skall kunna se och identifiera fartyget.  

Under passage i högriskområde så rekommenderar samtliga rederier att alla dörrar till 

inredningen och maskinrummet skall vara låsta. Ett av rederierna gör även gällande att 

nödutgångar låses på sådant sätt att de går att öppnas inifrån för att det inte ska bli en 

säkerhetsrisk. Alla rederier följer rekommendationerna då det gäller underhållsarbete 

både på däck och i maskin. Då detta kan leda till mer skada än nytta och att det är 

viktigt att besättningen är redo att sätta sig i säkerhet så snabbt som möjligt om man 

skulle bli attackerade. Ett rederi använder skyddsgaller som ett extra skydd om ett 

fönster skulle krossas av piraterna för att ta sig in i fartyget. 
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 Vad det gäller fartygets fart genom högriskområden så finns det flera aspekter att ta i 

beaktande, om man går i en konvoj eller group transit så skall farten på alla i följet 

anpassas efter den långsammaste vilket gör att det kan bli en svaghet för vissa 

snabbgående fartyg. Detta gör att vissa fartyg går utan sällskap och kör fullfart istället 

för som rekommendationerna i BMP 4. Vid tiden för författandet av denna rapport har 

inget fartyg ännu kapats som gjort en fart över 18 knop. När det inte finns några transits 

eller konvojer tillgängliga så säger tre rederier att de går för full fart genom riskområdet 

medans det fjärde säger att de inte kör full fart på grund av för stor bränsleförbrukning.  

När det gäller belysningen rekommenderar rederierna sina fartyg att följa 

rekommendationerna och endast använda sig av navigationsbelysning. Beväpnade 

vakter har tre av rederierna infört på sina fartyg för att öka säkerheten och för att få 

besättningen att känna sig tryggare ombord. Detta är även en fråga som har varit väldigt 

aktuell ända upp på hög politisk nivå då man inte vet hur det skulle bli rent juridiskt om 

vakterna skulle behöva ingripa.  

Tekniska lösningar har rederierna löst på olika sätt, vissa lösningar har alla rederierna 

medan andralösningar endast återfinns på ett av rederierna. Här har rederierna olika 

förutsättningar för vad som behöver göras och vad som kan göras, vissa har naturliga 

hjälpmedel som högt fribord eller hög fart medan andra är långsamtgående eller har lågt 

fribord. En annan aspekt som även spelar in här är hur ofta fartygen passerar i 

högriskområden. 

Vid ett angrepp mot fartygen så har två rederier general alarm med ett utrop på PA-

systemet och intern kommunikations radio som piratlarm, medan de två andra 

rederierna har ett speciellt larm för piratangrepp. Vid ett eventuellt angrepp så har 

samtliga rederikontor en krisplan färdig på rederiet för hur de skall gå tillväga. 

Rederierna har även en utsedd grupp för att ta hand om sådana situationer. Mer 

information om detta vill rederierna inte gå ut med då detta anses vara känslig 

information. Men rederierna är noga med att påpeka att det finns beredskap ifall deras 

fartyg skulle bli utsatta.   
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Förslag till vidare forskning 

 

Vidare forskning kan vara att följa upp vilka åtgärder som faktiskt görs ombord på 

fartygen. Tillexempel intervjua befälhavare ombord på fartyg som trafikerar 

högriskområden. Den här undersökningen har enbart frågat rederikontoren vilka 

åtgärder som vidtas.  

En alternativ frågeställning skulle vara vad rederierna gör för besättningen. Vad säger 

gällande rekommendationer med hänsyn till speciell ersättning när fartyg trafikerar ett 

högriskområde. Har sjömannen rätt till att mönstra av om han känner olust?  

Frågan angående beväpnade vakter ombord är en kontroversiell fråga i sammanhanget. 

Hur resonerar de rederier som anlitat beväpnade vakter ombord? Varför väntade de inte 

på Svenska regeringens utredning? När den Svenska regeringen väl presenterar sin 

utredning kan man jämföra den med exempelvis andra länders utredningar. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1  Frågeformulär 

1 .   Vilka förebyggande åtgärder utför rederiet innan fartyget ska 

trafikera piratvatten? 

1.1.   Registrerar rederierna fartyget som trafikerar piratvatten på MSCHOAs webbsida? 

1.2.   Deltar fartygen i grupper som trafikerar piratvattnen gemensamt (Group Transits) 

som kordineras av MSCHOA 

1.3.   Deltar fartygen i konvojer med militära fartyg (National Convoys) som MSCHOA 

schemalägger på deras webbsida. 

 

2.   Planering ombord. 

Före 

2.1.   Rapporterar fartygen att de ska passera piratvatten till militär t.ex. The UK 

MaritimeTrade Operations (UKMTO) och The MaritimeSecurity Center – Horn 

ofAfrica (MSCHOA)? 

2.2.   Genomförs någon övning ombord på fartyget innan man trafikerar piratvatten? 

2.3.   Hur ser policyn för AIS ut? Stänger man av fartygets AIS? 

2.4.   Hur lång tid tar det att förbereda fartyget för en passage genom piratvatten? 

Under  

2.5.   Finns det några speciella riktlinjer när det gäller underhållsarbete på däck och 

maskinarbeten i maskin? 

2.6.   Rapporterar fartyget kontinuerligt sin position till UKMTO och hur ofta? 

3.   Tekniska åtgärder ombord. 

Utkik 

3.1.   Finns det fler personer än normalt för att hålla utkik? 

3.2.   Har utkikarna kortare arbetspass för att de ska vara mer alerta? 

3.3.   Används mörkerseende instrument? 
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3.4.   Placeras dockor ut på fartyget? 

Utökad säkerhet på bryggan. 

3.5.   Finns det skottsäkra hjälmar och västar till personerna på bryggan? 

3.6.   Skyddas bryggan på något sätt t.ex. stängsel mot RPG-gevär eller skydd för 

fönstren? 

3.7.   Har man laminerat fönsterrutorna på bryggan? 

Tillgång till Bryggan, inredningen och maskinrum. 

3.8.   Låses alla dörrar inkl nödutgångar som går till bryggan, inredningen och 

maskinrum?  

3.9.   Görs något med ventilerna t.ex. monterar skyddsgaller? (Om glaset skulle krossas) 

 

4.   Fysiska åtgärder. 

4.1.   Används taggtråd ombord? 

4.2.   Elstängsel med varningsskyltar? 

4.3.   Vattenkanoner av något slag eller bara brandslangar? 

4.4.   Ånga/ Hetvatten 

4.5.   Övervakningskameror? Inspelning? 

4.6.   Används en så kallad citadell eller bara en säker samlingsplats? 

4.7.   Hur hanteras belysningen ombord när fartyget trafikerar piratvatten? 

4.8.   Finns det ett särskilt larm för piratattack med hänsyn till samlingsplats? 

4.9.   Försöker fartyget hålla så hög hastighet som möjligt igenom piratvattnen? 

4.10.   Har fartygen beväpnade/obeväpnade vakter ombord?  

4.11.   Övrigt skydd? 

 

5.   Besättning 

5.1.   Får besättningen någon speciell utbildning? 

5.2.   Om man känner olust innan ingång i piratvatten finns möjlighet att mönstra av då? 
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5.3.   Finns det extra försäkringar för besättningen vid passage genom piratvatten? 

5.4.   Får besättningen någon ersättning för att gå genom piratvatten?  

5.5.   Skiljer sig besättningens arbetstider när man går genom piratvatten.  

 

 

 

6.   Om ett fartyg blir kapat. 

6.1.   Om ett av rederiets fartyg blir kapat, Hur agerar personalen iland?  Är all personal 

på rederiets kontor involverade? Eller är det bara en speciell grupp? 

6.2.   Hur kontaktas de anhöriga?  

7.   Övriga frågor. 

7.1.   När anser ni att det är högriskområde? (följer ni IMBs riktlinjer?) 

7.2.   Har ni tagit omvägar för att undvika högriskområden? 

7.3.   Tas det hänsyn till antipiratåtgärder vid nybyggnation? 
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Bilaga 2  Organisationer bakom BMP 4 

BIMCO: The Baltic and International Maritime Council 

CLISA: Cruise Lines International Association 

ICS: International Chamber of Shipping 

IGP&I: The International Group of P&I clubs 

IMB: International Maritime Bureau 

IMEC: International Maritime Employers’ Committee Ltd 

INTERCARGO: International association of Dry Cargo Ship-owners 

InterManager: The International trade association for the shipmanagement industry 

INTERTANKO: The International association of independent Tanker Owners 

ISF: The International Shipping Federation 

ITF: The International Transport workers Federation 

IPTA: The International Pacel Tankers Association 

JHC: The Joint Hull Committee 

JWC: The Joint War Committee 

OCIMF: The Oil Companies International Marine Forum 

SIGTTO: The Society of International Gas Tanker and Terminal Operators 

The Mission to Seafarers 

WSC: The World Shipping Council 

Militärorganisationer 

CMF: Combined Maritime Forces 

EUNAVFOR: The European Union Naval Force 

INTERPOL: International Police organization 

MARLO: The Maritime Liaison Office 

MSCHOA: The Maritime Security Center-Horn of Africa 

NSC: NATO Shipping Center 

Operation Ocean Shield 

UKMTO: The UK Maritime Trade Operations 

 

https://www.bimco.org/

