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Sammanfattning 

Detta uppdragsbaserade arbete är en del av ett stort projekt som Göteborgs Hamn AB 

driver, vars syfte är att förnya det nuvarande brandskyddet i Energihamnen och även 

möta framtida krav. Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka förväntningar 

personal vid rederier och fartygsbefäl som regelbundet anlöper Energihamnen har på 

Göteborgs Hamn AB:s brandskyddsutrustning och brandberedskapsplaner. Vidare 

undersöktes vilken brandskyddsutrustning några av de tankfartyg som regelbundet 

anlöper Energihamnen har ombord, även vilka krav som ligger till grund för den 

utrustningen. För att få svar på ovanstående syfte kombinerades intervjuer med personal 

vid tre rederikontor och fem fartygsbefäl från samma rederier med en litteraturstudie. 

Litteraturstudien består av en sammanställning av de regelverk som ställer specifika krav 

och rekommendationer för det brandskydd som ska finnas ombord på tankfartyg. 

Intervjuerna genomfördes för att bl.a. få fartygsnäringens förväntningar på Göteborgs 

Hamn AB vid nödsituationer under lastoperationer. Resultatet visar att flertalet 

informanter förväntar sig att Göteborgs Hamn AB bör ha brandskyddsutrustning på kaj 

som kan släcka bränder ombord på fartygsdäck. De förväntar sig också att hamnens 

beredskapsplaner ska vara väl inövade och ska snabbt dras igång vid en nödsituation. 

Nyckelord: Göteborgs Hamn AB, brandutrustning, beredskapsplaner. 
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Abstract 

This thesis is part of a major project that the Port of Gothenburg has embarked upon, 

and is produced as a result of a project directive. The purpose of that project is to renew 

its current fire protection in Energihamnen (the Energy Port) but also meet future 

requirements. The purpose of the present study is to examine what expectations 

shipping companies and ship´s officers, which regularly arrive to the Energy Port, have 

on the Port of Gothenburg’s fire prevention systems and fire emergency plans. Further 

investigated are the requirements that form the basis for the fire protection equipment 

onboard tankers that regularly arrive in the Energy Port. To obtain answers from the 

above mentioned purpose, interviews were conducted with three ship owners and five 

ship officers, and this was combined with a literature summary which consists of the 

regulatory framework that places specific requirements and recommendations for the fire 

prevention equipment that will be on board tankers. The interviews were conducted to 

include the shipping industry's expectations of the Port of Gothenburg’s emergency 

procedures during cargo operations. The result shows that the majority of respondents 

expected that the Port of Gothenburg should have firefighting equipment on their docks 

that can extinguish fires onboard the ship’s deck. They also expected that the port's 

emergency response plans should be well rehearsed and should also quickly come into 

force during an emergency. 
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1 Definitioner och förkortningar 

 

Brandledning - Vattenledning som används för brandvatten. 

 

CO2 - Koldioxid, vilket används för släckning av eld genom att späda ut luftens syrehalt 

till en nivå som är för låg för att underhålla förbränning. Syrehalten i luft är ca 21 %, och 

för att erhålla en släckande atmosfär skall syrehalten normalt reduceras till ca 15 %. 

 

Depåföretagen - Det finns tre raffinaderier och tre lagringsbolag i Energihamnen. De tre 

raffinaderierna är Preem, St1 och Nynäs. De tre lagringsbolagen är Vopak, Nordic 

Storage och Scandinavian Tank Storage. 

 

EEBD - Emergency Escape Breathing Device, en andningsmask som används för att ta 

sig ur rökfyllda utrymmen. 

 

Emergency fire pump - En nödbrandpump som finns ombord på alla fartygen. 

 

Ejektor - Även kallad strålpump, överför en vätske- eller gasström till en annan vätska.  

 

FSS-koden -The international code for Fire Safety System, tillhandahåller internationella 

normer för tekniska specifikationer för brandsäkerhetssystem som krävs enligt kapitel II-

2 i SOLAS 

 

GAP-Analys - Är en analys för att jämföra den nuvarande och den optimala 

utrustningen. Detta ger insikt om inom vilka områden som kan förbättras. 

 

General service pump - En pump ombord som b.la. kan användas som brandpump 

 

Hot foam - En typ av skum som används för släckning av bränder, och som är mer 

värmetålig än andra skum. 
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Hi Fog - En typ av punktsläckningssystem som använder sig av en mycket fin 

vattendimma. 

 

Incinerator - En förbränningskammare avsedd att förbränna avfall. 

 

ISGOTT- International Oil Tanker and Terminal Safety Guide, rekommendationer och 

krav för tankfartyg och terminaler. 

 

ISM koden - International Safety Management code, innehåller internationella 

standarder för säker drift och hantering av fartyg. 

 

Långskeppsled - Ett begrepp som beskriver en riktning längs med fartyget  

 

Main fire pump - Huvudbrandpumpen ombord på fartyg. 

 

Maskinrum av kategori A - utrymmen och trunkar till sådana utrymmen som  

innehåller något av följande: 1. förbränningsmotorer som används för fartygets  

framdrivning, 2. förbränningsmotorer som används för andra ändamål än för fartygets 

framdrivning, där motorerna  har en sammanlagd effekt av lägst 375 kW, eller  

3. oljeeldade ångpannor eller brännoljeenhet eller annan oljeeldad utrustning än 

ångpannor, till exempel inertgasgeneratorer och förbränningsanläggningar.  

 

Monitor - En skumkanon som bl.a. sitter på fartygsdäcket, den är avsedd att kunna 

täcka fartygsdäck med skum. 

 

MSC/Circ - Maritime safety committee/circulars.  Specifika krav från SOLAS chapter II-

2. 

 

Musterstation - En plats på fartygen där ombordvarande samlas vid en nödsituation. 

 

Pipetrunk - En plats ombord där lastlinor och eventuella värmeväxlare för lasten är 
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inneslutet istället för att de är uppe på fartygsdäck. 

 

Punktskyddssystem/Punktsläckningssystem - Ett sprinkler- och 

vattenspridningssystem. 

 

Repeaterpanel - Är en panel som visar samma information som brandcentralen, fast på 

ett annat ställe t.ex. i maskinkontrollrummet. 

 

Ship to shore safety checklist - En checklista som exempelvis lastansvarig och 

kapten/överstyrman går igenom innan lastoperation. Den innehåller bland annat 

säkerhetsåtgärder vid en nödsituation m.m. 

 

SOLAS - Safety Of Life At Sea, behandlar internationella säkerhetskrav för 

handelsfartyg. 

 

Strålrör - Ett munstycke som kopplas på brandslang. 

 

SMPEP - Shipboard Marine Pollution Emergency Plan, är ett dokument med ombord 

som ger vägledning till besättning i händelse av en kollision eller en brand på ett fartyg. 

 

Station Bill - En lista över besättningen och deras uppgifter vid brand och andra 

nödsituationer. 

 

TSFS 2009:98 - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd  

om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg  

byggda den 1 juli 2002 eller senare. 

 

Vetting/charter - Representanter från de som äger lasten ombord på ett tankfartyg. 

 

Water spray - Ett punktsläckningssystem som använder sig av större vattendroppar än 

t.ex. Hi-Fog. 
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2 Introduktion 

Inom Göteborgs Hamn AB finns terminaler för container, roro, bilar, passagerare samt 

olja och andra energiprodukter1. Den hamnanläggning i Göteborgs Hamn AB som 

hanterar energiprodukter heter Energihamnen och är Nordens största energihamn. Där 

har flera olika raffinaderier och lagringsbolag sin verksamhetsbas. Göteborgs Hamn AB 

har ett fördelaktigt geografiskt läge, vilket gör hamnen till en central punkt för hela den 

skandinaviska marknaden av energiprodukter. Varje år anlöper ungefär 2 500 tankfartyg 

och hälften av all råolja som tas in i Sverige går via Energihamnen. Här hanteras årligen 

ca 20 miljoner ton olja (Göteborgs Hamn AB). 

 

Göteborgs Hamn AB hanterar infrastrukturen och säkerheten i Energihamnen. Ett 

fyrtiotal anställda arbetar dygnet runt för att säkerställa en säker och stabil drift i de tre 

hamnanläggningarna Torshamnen, Skarvikshamnen och Ryahamnen, vilka tillsammans 

bildar Energihamnen (Göteborgs Hamn AB). Göteborgs Hamn AB har på senare tid lagt 

allt större fokus på säkerhetsfrågor. De har utfört flera omfattande riskanalyser med 

avseende på säkerheten vid lastoperationer. Bland annat har Göteborgs Hamn AB 

nyligen genomfört en, s.k. GAP-analys där jämförelser har gjorts mellan 

rekommendationerna om vilken brandbekämpningsutrustning hamnterminalen bör ha 

enligt ISGOTT, gentemot den utrustning som hamnterminalen använder idag. I denna 

analys har vissa förbättringsbehov identifierats, och därför har Göteborgs Hamn AB 

startat projektet Brandskydd Energihamnen. 

Föreliggande arbete är en del av Göteborgs Hamn AB:s förstudie till projektet 

Brandskydd Energihamnen. Arbetet är en intressentanalys, vars syfte är att undersöka 

vilka förbättringsbehov andra aktörer i Energihamnen har noterat. Bland dessa 

intressenter finns t.ex. räddningstjänsten, depåföretag, rederier och tankfartyg som 

anlöper Energihamnen för lastning och lossning av energiprodukter.  

 

1 
Energiprodukter innefattar bland annat följande substanser: råolja, diesel, bensin, asfalt, gasol och 

flygbränsle. 
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Det är också intressant för Göteborgs Hamn AB att öka sin kunskap om fartygens 

brandskyddsutrustning och beredskapsplaner, för eventuella bränder vid lastning och 

lossning i Energihamnen. Samt hur rederipersonalen och deras fartygsbefäl ser på ett 

samarbete mellan fartyg och terminal vid nödsituationer. 

 

 

2.1 Syfte 

Syftet är att undersöka vilka förväntningar personal vid rederikontor och fartygsbefäl 

som regelbundet anlöper Energihamnen har på Göteborgs Hamn AB:s 

brandskyddsutrustning och brandberedskapsplaner. Vidare är syftet att undersöka vilken 

brandskyddsutrustning några av de tankfartyg som regelbundet anlöper Energihamnen 

har ombord, och även vilka krav som ligger till grund för den utrustningen. 

 

 

2.2 Projektets omfattning 

För att besvara ovanstående syfte har uppdragsgivaren angett en omfattning om vad 

projektet ska innehålla: 

 

 En sammanställning om vad som står i ISGOTT och TSFS 2009:98 gällande 

brandskyddsutrustning och nödsituationsplanering för tankfartyg. 

 En undersökning av hur rederier som regelbundet anlöper Energihamnen möter 

kraven som ställs på brandskyddsutrustning ombord.  

 En undersökning av hur tankfartygens beredskapsplaner för nödsituationer under 

lastning och lossning ser ut. 

 En undersökning av vilka förväntningar personal vid rederikontor och fartygsbefäl 

som regelbundet anlöper Energihamnen har på hamnens brandskyddsutrustning 

och beredskapsplaner. 
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2.3 Avgränsningar 

Arbetet är initierat av Göteborgs Hamn AB, och därför kommer arbetet enbart ägnas åt 

ovanstående omfattning. De brandscenarier som skall beaktas för att få förståelse för 

fartygens beredskap, är scenarier som kan ske på ett tankfartyg när det ligger till kaj i 

Energihamnen för lastning eller lossning. Där det finns en potentiell risk för en större 

olycka t.ex. lastarmsbrott, vilket leder till utsläpp av brännbara oljor som kan 

antändas. Vidare kommer inget annat tas med i undersökningen än den 

brandskyddsutrustning som finns ombord, t.ex. nödutgångar. Anledningen är att arbetet 

annars skulle bli för omfattande och tidskrävande. De tankfartyg vars fartygsbefäl som 

var med i arbetet och omtalas i bland annat syftet är de tankfartyg som regelbundet 

anlöper Energihamnen. Med regelbundet menas att fartygen anlöper minst två gånger i 

månaden.  

 

 

2.4 Faktiska omständigheter 

Som tidigare nämnts har Göteborgs Hamn AB startat ett projekt för att förbättra sitt 

brandskydd i Energihamnen. I nuläget har de tre olika hamnanläggningarna i 

Energihamnen ett brandskydd där skum och vatten kan läggas mellan kaj och fartyg 

samt runt lastarmarna. Detta system är till för att förhindra brand på kajerna där 

lastarmarna står eller att branden får spridning. Det finns även tillgång till 

vattenförsörjning till fartygen genom den internationella landanslutningen. 

 

Torshamnen har högt belägna torn med skummonitorer monterade för att kunna lägga 

skum på kajen runt lastarmarna men även på fartygsdäck. Det är planerat att fler torn 

ska byggas i de andra hamnanläggningarna i Energihamnen. Detta är för att kunna kyla 

och släcka bränder som kan tänkas uppstå vid fartygssidan eller i utrustningen på kajen, 

eventuellt kommer även monitorerna att kunna täcka manifolderområdet med skum på 

fartygsdäcket. 
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Göteborgs Hamn AB har specifika föreskrifter för de olika terminalområdena. En av 

föreskrifterna är ”Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs Hamn” i denna hamnföreskrift 

kan det läsas om vilka föreskrifter som gäller i Göteborgs Hamns område. Ett kapitel i 

dessa föreskrifter behandlar brand. Där informerar hamnen bland annat om hur 

besättningen ska agera vid brand samt hur konditionen på fartygets 

brandskyddsutrustning bör vara. Mer om detta kan läsas i bilaga 9. 
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3 Metod 

I detta kapitel kommer metoden som användes för att besvara projektets syfte att 

beskrivas och motiveras. För att besvara syftet har projektet bestått av sex faser. Den 

första fasen var tilldelning av uppdraget ifrån Göteborgs Hamn AB, samt att ett 

uppdragdirektiv arbetades fram. Den andra fasen var en litteraturstudie som bestod av 

att sammanställa relevant information ifrån ISGOTT och TSFS 2009:98, som både 

beskriver vilken brandbekämpningsutrustning som krävs på tankfartyg. Den tredje fasen 

bestod av utveckling av intervjuguider inför intervjuerna. Den fjärde fasen bestod av 

intervjuer med personal från de olika rederierna och fartygsbefälen på rederiernas 

tankfartyg, som regelbundet anlöper Energihamnen. Intervjuerna genomfördes för att ta 

del av informanternas förväntningar och syn på hur ett bra brandskydd i hamnen ska se 

ut. Hur ett bra samarbete mellan hamnen och fartygets besättning ska upprätthållas. 

Vidare genomfördes intervjuerna för att undersöka hur brandskyddet ser ut ombord på 

de olika tankfartygen, samt vad som ligger till grund för brandskyddet ombord. Den 

femte fasen var att sammanställa intervjuerna till ett lättöverskådligt dokument. 

Dokumentet skickades sedan tillbaka till informanterna för en kvalitetssäkring. Den sjätte 

och sista fasen bestod av att analysera och diskutera de sammanställda intervjuerna. 

 

 

3.1 Sammanställning av regelverk/riktlinjer 

Enligt projektdirektivet, som finns i bilaga 3 skulle en sammanställning av 

regelverk/riktlinjer göras. Detta genomfördes därför att uppdragsgivaren önskade en 

sammanställning av regelverk/riktlinjer, med hänsyn till brandskyddsutrustning och 

nödsituationsplanering för tankfartyg. Det var först meningen att OCIMF, SIGGTO, 

TSFS 2009:98 samt ISGOTT skulle sammanställas gällande brandskyddsutrustning och 

nödsituationsplanering för tankfartyg. Det ansågs förvisso att Transportstyrelsens 

författningssamling 2009:98, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 

2002 eller senare, samt att The International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals 

(ISGOTT), skulle behandlas. 
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3.1.1 Transportstyrelsens författningssamling 2009:98 

I denna författningssamling behandlas vilka krav som gäller vid ett fartygsbygge enligt 

svenska flaggstatskrav med hänsyn av brandskydd, branddetektering och 

brandsläckning ombord på SOLAS fartyg som är byggda 1 juli 2002 eller senare.  

 

Denna sammanställning genomfördes för att få en bättre förståelse för vilka krav som 

ställs på den brandskyddsutrustning, som gäller för de tankfartyg som är med i denna 

studie. Nästan samtliga av de fartyg som har ingått i studien är byggda senare än 2002. 

De flesta är även byggda enligt svenska flaggstatskrav, vilket då styrker ytterligare varför 

just TSFS 2009:98 skulle användas i denna studie. 

 

De kapitel som har behandlats är regel 7 och 10 ur Bilaga 1 samt kapitel 3- 6, 9, 12 och 

14 ur bilaga 2. I bilaga 1 behandlas allmänt vilka krav det ska finnas på 

brandbekämpningsutrustningen, t.ex. ” Brandledningar ska dimensioneras för att klara 

av det maximala flödet från två samtidigt arbetande brandpumpar. På lastfartyg behöver 

ledningarna inte klara av ett flöde större än 140 m3/h” (Transportstyrelsen, 2009, s. 92). 

Denna information ger läsaren en helhetsbild om storlek på brandpump, vilket 

vattentryck det ska finnas på samtliga brandposter, m.m. I bilaga 2 behandlas vilka krav 

som gäller för en specifik utrustning, t.ex. ”Koldioxidsystem ska ha två separata 

manöveranordningar för att lösa ut gasen i det skyddade utrymmet och säkerställa att 

larmet aktiveras. Den ena manöveranordningen ska öppna ventilen till de rörledningar 

som leder gasen till utrymmet och den andra ska släppa ut gasen ur 

förvaringskärlen”(Ibid, s. 178). Detta har valts för att ge uppdragsgivaren en 

sammanfattning av specifika krav på den brandskyddsutrustning som fartygsbyggaren 

väljer. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att i bilaga 1, står det vilka krav som ska uppfyllas. 

Sedan är det upp till fartygsbyggaren att tolka detta och välja den utrustning som de 

anser är ett bättre alternativ. Medan i bilaga 2 finns en mer detaljerad kravlista på den 

utrustningen, t.ex. ”Koldioxidsystem ska ha två separata manöveranordningar för att 
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lösa ut gasen i det skyddade utrymmet och säkerställa att larmet aktiveras”(Ibid, s. 176). 

Sammanställningen för TSFS 2009:98 kan läsas i bilaga 7. 

 

 

3.1.2 ISGOTT - The International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals 

Denna guide behandlar bland annat rekommendationer för hur fartygen ska samarbeta 

med hamnen med hänsyn till säkerhet. Den innehåller bland annat checklistor för fartyg 

och oljeterminaler. En av dessa är ”ship-to-shore safety checklist”, vilket är en checklista 

som terminal och fartyg går igenom tillammans innan lastoperation. I denna checklista 

ska bland annat fartyg och terminal komma överens om vilka åtgärder som ska vidtas 

vid en nödsituation ”Agree in writing on the action to be taken in the event of an 

emergency during cargo or ballast handling operations” (ISGOTT, 2005, s. 365). En 

sammanställning av ISGOTT ingick i direktivet med Göteborgs Hamn AB. De önskade 

att få ISGOTT sammanställd, därför att de arbetar mycket själva med ISGOTT. En av 

orsakerna kan vara att den innehåller den senaste informationen för skeppsdesign och 

lastoperation. “IMO has recognized ISGOTT as one of the principal industry reference 

manuals on the safe operation of oil tankers and the terminals that serve them, and it is 

referred to in many IMO regulations and recommendations”(Ibid, s.iii). 

 

De kapitel som har sammanställts i denna studie är kap 5, kap 8.1, kap 20.5 kap 21.1, 

kap 22.1 och kap 26.5. Dessa kapitel omfattar bland annat åtgärder av terminal och 

fartyg vid nödlägen samt kommunikation. Dessa kapitel har tilldelats skribenterna av 

Göteborgs Hamn AB, detta var för att en lättöverskådlig sammanställning över ISGOTT 

inte fanns innan. Kapitel 5 och 8.1 ur ISGOTT är sammanställda i ett separat Excel 

dokument. Dessa kapitel behandlar brandbekämpning ombord och 

brandskyddsutrustning. Detta Excel dokument var till för att uppdragsgivaren ska få en 

lättöverblick om ISGOTTs rekommendationer om de olika brandskyddsystem som ska 

finnas ombord på tankfartyg. Detta dokument är inte bifogat i studien. 
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3.2 Intervju som metod 

För att öka kunskaperna inom vilken brandskyddsutrusning och vilka förväntningar 

informanterna har på Göteborgs Hamn AB, har en kvalitativ intervjustudie använts. 

Denna metod är lämplig för att kunna fördjupa kunskapen om hur rederipersonalen och 

fartygsbefälen har resonerat kring intervjufrågorna. ”När forskaren behöver få insikt i 

saker som människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter utgör intervjuer 

med största sannolikhet en lämpligare metod” (Denscombe, 2009, s. 232). Samtliga 

intervjuer genomfördes som öppna och till viss grad strukturerade med hjälp av en lista 

över teman, jämför med Jacobsen (2012, s. 100), där intervjufrågorna för ett tema 

ställdes först innan nästa tema med dess frågor kom. Observation valdes bort som 

datainsamlingsmetod, därför att den lämpar sig bäst när man vill registrera vad 

människor faktiskt gör (Ibid, s. 114). Studien skulle inte undersöka t.ex. hur personerna 

faktiskt beter sig vid nödsituationer, utan hur informanterna tycker att ett samspel vid 

nödsituationer med hamnen skall vara. Totalt genomfördes åtta intervjuer med personal 

från tre rederier och fem fartygsbefäl från dessa rederier. Under samtliga personliga 

intervjuer användes en diktafon för att spela in all data under intervjutillfället, innan 

intervjun startades blev informanten informerad om: 

 

 Att intervjun är helt frivillig. 

 Att personen inte behöver svara på de frågor han/hon inte vill svara på. 

 Att intervjun kan avslutas när som helst och att allt material kommer att 

behandlas med största sekretess. 

 Vad informationen från intervjuerna skulle användas till. 

 

Läs mer om detta i 3.7 Etiska överväganden.  

 

 

3.3 Intervjuguide 

Utveckling av Intervjuguide för intervjuer med rederier/fartygsbefäl, skedde i samarbete 

med Göteborgs Hamn AB, och är formulerade för att ge svar på projektets omfattning. 

Två versioner av Intervjuguider utvecklades, ett för rederikontoret och ett för 
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fartygsbefälen. Detta gjordes på grund av att rederierna och fartygsbefälen sitter på 

kunskaper inom olika områden. Vissa frågor lämpar sig bättre att ställa till fartygsbefälen 

medan andra lämpar sig bättre att ställa till rederiet, t.ex. frågor kring vilka krav som 

gäller vid nybyggen, samt hur vetting representanter ställer sig till brandskyddet ombord. 

Dessa frågor var bättre lämpade för rederikontoret. 

 

Intervjuguiderna arbetades fram med speciella teman, under varje tema fanns specifika 

frågor kring temat. De olika teman för intervjuerna med rederikontoret är följande: 

 

 Brandskyddsutrustning allmänt. 

 Brandskyddsutrustning teknik. 

 Brandskydd organisation/Emergency planning. 

 Förväntningar på Göteborgs Hamn AB. 

 

De olika teman för intervjuerna med fartygsbefälen är följande: 

 

 Brandskyddsutrustning teknik. 

 Brandskydd organisation/Emergency planning. 

 Förväntningar på Göteborgs Hamn AB. 

 

Intervjuguiderna redovisas i bilaga 5 och 6. 

 

Det beslutades i samarbete med uppdragsgivaren att intervjuguiden skulle skickas ut till 

tre rederikontor. På varje rederi skulle rederikontoret och minst ett och högst tre 

fartygsbefäl vara med i undersökningen. Detta var för att uppdragsgivaren ansåg att det 

var tillräckligt med informanter för att studien skulle uppnå syftet. 

 

Innan intervjuerna genomfördes, testades frågorna genom en pilotintervju med en 

erfaren sjökapten som jobbar på Sjöfartshögskolan i Kalmar som olje- och 

kemtanklärare. Efter pilotintervjun reviderades svaren, för att säkerställa att resultatet av 
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intervjun besvarade syftet. För att få svar på samtliga frågor tog intervjun ca 60 min. 

 

 

3.4 Urval 

Förutom sammanställningen av de krav som ställs på brandskyddet ombord bestod 

studien av material från åtta intervjuer som utfördes mellan januari 2014 - februari 2014. 

I figur 1 och 2 framgår det när informanterna blev tillfrågade, när intervjuerna 

genomfördes samt när dem blev sammanställda. Rederierna som deltog i denna studie 

arbetades fram tillsammans med uppdragsgivaren, kriterierna för de rederier som ingick 

i denna studie var att de hade tankfartyg som regelbundet anlöpte Energihamnen. När 

urvalet var fastställt kontaktades rederierna via telefon av skribenterna, där de blev 

informerade kort om studien. Efter detta tillfrågades informanten om denne ville delta i 

studien. Svarade informanten ja, skickades intervjuguiden tillsammans med ett 

missivbrev till informanten. Detta gjordes för att informanterna skulle kunna förbereda 

sig innan intervjun inträffade. I missivbrevet kunde informanterna bland annat läsa om 

syftet med undersökningen, se bilaga 4 för hela missivbrevet. 

 

 

3.5 Genomförande av intervjuerna 

Vid intervjuerna med personalen på de olika rederikontoren, genomförandes två av tre 

intervjuer som gruppintervju. Intervjun med det första rederietkontoret inträffade på 

deras kontor, informanterna som medverkade i denna intervju hade; titeln DP/fleet 

manager, technical manager och technical/project. Intervjun med det andra 

rederikontoret som också inträffade på deras kontor, medverkade informanter med titeln 

technical manager, technical inspector och quality controller. Intervjun med det tredje 

rederikontoret genomfördes via e-post, detta var för att informanten ansåg att tiden inte 

fanns för en personlig intervju vilket senare ledde till visst bortfall, d.v.s. att informanten 

svarade enbart på frågorna kring temat ”Brandskyddsutrustning allmänt”. Informanten 

från det tredje rederikontoret hade titeln financial och safety manager. 
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Anledning till att intervjuerna med de två första rederikontorena genomfördes i grupp var 

för att de medverkande hade kunskaper inom olika områden, därav kunde informanterna 

ge det bästa svaren på intervjufrågorna. ”En gruppintervju kan sätta igång en 

tankeprocess så att individen bearbetar sina erfarenheter under intervjun. Det sker en 

tolkningsutveckling- en aktiv konstruktion eller rekonstruktion av verkligheten” 

(Jacobsen, 2012, s. 99). Efter varje intervjufråga blev det en diskussion, detta gav svaret 

på frågan samt gav skribenterna en bredare bild på hur informanterna såg på 

intervjufrågan. Se Figur 1 för tidsförloppet för intervjuerna med rederipersonal. 

 

Rederikontor 

tillfrågades Intervju utförd Intervju sammanställd 

Rederi A 10/12-2013 8/1-2014 14/1-2014 

Rederi B 18/12-2013 31/1-2014 4/2-2014 

Rederi C 20/12-2013 7/1-2014 7/1-2014 

 

Figur 1 - visar när informanterna tillfrågades, när intervjun utfördes samt när den blev 

sammanställd. 

 

Fem fartygsbefäl intervjuades individuellt. Den individuella intervjun valdes därför att den 

öppna individuella intervjun lämpar sig bäst under förutsättningar när man är intresserad 

av vad människor säger. Personliga intervjuer skapar individualisering. De får fram den 

enskilda individens inställning och åsikter (Jacobsen, 2012, s. 97). Av dessa fem hade 

tre informanter befattningen teknisk chef och de andra två hade befattningen kapten. 

Informanterna valdes ut av rederierna, detta var för att intervjuerna med fartygsbefälen 

helst skulle ske i Göteborgs Hamn. Rederierna meddelade då skribenterna vilka fartyg 

som snart skulle anlända till Göteborgs Hamn. När skribenterna blev informerade 

angående fartygens tid för hamnanlöp, kontaktades fartygsbefälen via e-post av 

skribenterna. Ett möte bokades samt att intervjuguiden med missivbrev skickades ut till 

informanten. Tre av fartygsbefälen intervjuades ombord på fartygen i Energihamnen. Ett 

fartygsbefäl intervjuades i Sjöfartshögskolans lokaler och ett annat fartygsbefäl 
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intervjuandes via e-post. Anledningen till att de två sistnämnda intervjuerna inte 

genomfördes i Göteborgs Hamn, var för att ett fartygsbefäl bodde i Kalmar. Därför togs 

tillfället i akt att genomföra intervjun i Sjöfartshögskolans lokaler. Den andra intervjun 

genomfördes via e-post på grund av informantens tillgänglighet. Se Figur 2 för 

tidsförloppet för intervjuerna med fartygsbefälen. 

 

 
 Fartygsbefäl 

tillfrågades 
Intervju utförd 

Intervju 

sammanställd 

Fartygsbefäl A1 4/1-2014 10/1-2014 16/1-2014 

Fartygsbefäl A2 4/1-2014 10/1-2014 16/1-2014 

Fartygsbefäl B1 25/1-2014 31/1-2014 5/2-2014 

Fartygsbefäl B2 27/1-2014 4/2-2014 7/2-2014 

Fartygsbefäl C1 27/12-2013 3/1-2014 9/1-2014 

 

Figur 2 - visar när informanterna tillfrågades, när intervjun utfördes samt när den blev 

sammanställd. 

 

 

3.6 Analys av intervjuer 

Som tidigare nämnts skrevs intervjuguiderna med särskilda teman och specifika frågor 

till varje tema. Efter varje inspelad intervju skrevs informationen ner, för att senare bli 

sammanställd. Intervjumaterialet analyserades genom tematisering enligt Figur 3. 
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Figur 3 - component of data analysis (Miles, 1994, s. 12). 

 

Data collection var den inspelade informationen från intervjuerna. Under data reduction 

sammanställdes intervjufrågorna d.v.s. att överflödig information togs bort t.ex. ”Men 

många båtar där ute är ju från hela världen, det är ju inte lika naturligt för dem att ringa 

112”. När frågorna sammanställts skickades det sammanställda dokumentet tillbaka till 

informanten. Detta genomfördes för att informanten skulle granska svaren och för att 

sedan komma med invändningar om så behövdes. Vid behov har även informanterna 

blivit kontaktade ytterligare, för att besvara frågor som missats eller för att förtydliga 

svaren informanten hade angett. Det som blev kvar var ett mer lättöverskådligt 

dokument, och det blev data display. Detta användes sedan i studiens resultatdel, där 

svaren ifrån informanterna delades upp i fyra olika teman: 

 

 Brandskyddsutrustning allmänt. 

 Brandskyddsutrustning teknik. 

 Brandskydd organisation/Emergency planning. 

 Förväntningar på Göteborgs Hamn AB. 

 

Under varje tema kunde gemensamma nämnare urskiljas. Detta gjorde att det blev 

lättare att se likheter och skillnader kring varje tema, för att sedan användas i studiens 

slutsats (Conclusion). 
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3.7 Etiska överväganden 

Informanterna som medverkade i studien blev informerade i missivbrevet och innan 

intervjun startades att information i projektet hölls konfidentiellt. Det var viktigt att 

informanterna kände sig trygga med att lämna ut information och det skall inte kunna 

användas emot dem vid ett senare tillfälle. Innan intervjuerna startade informerade 

skribenterna om: 

 

 Att intervjun är helt frivillig. 

 Att personen inte behöver svara på de frågor han/hon inte vill svara på. 

 Att intervjun kan avslutas när som helst och att allt material kommer att 

behandlas med största sekretess. 

 Vad informationen från intervjuerna skulle användas till. 

 

Sedan blev informanterna tillfrågade om intervjun kunde spelas in. Här blev de även 

informerade att inspelningen var för att det blev lättare att sammanställa intervjun, och 

att det inspelade materialet förstörs efter att studien är slutförd.  Sammanfattningsvis 

kan man säga att vetenskapsrådets fyra etiska regler har applicerats: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet). 

 

  



18 

4 Resultat 

Som tidigare nämnts innefattade projektet intervjuer med personal på rederikontor och 

fartygsbefäl som var anställda på dessa rederier. Intervjuerna genomfördes för att ta del 

av deras förväntningar och syn på hur ett bra brandskydd i hamnen ska se ut, och hur 

ett bra samarbete mellan hamnen och fartygets besättning ska upprätthållas, samt för 

att undersöka hur brandskyddet ser ut ombord på de olika tankfartygen, och även vad 

som ligger till grund för brandskyddet ombord. I detta kapitel presenteras resultaten från 

samtliga intervjuer. Skribenterna har även analyserat de svar informanterna angett. 

 

 

4.1 Sammanställningen av ISGOTT och TFSF 2009:98 

Sammanställningarna av regelverken har lagts som bilaga. Dessa sammaställningar kan 

läsas i bilaga 7 och 8. 

 

 

4.2 Brandskyddsutrustning allmänt 

Samtliga rederier menade att fartygen byggs efter SOLAS och flaggstatens krav. Två av 

rederierna hade gjort vissa modifikationer utöver vad regelverken kräver, för att öka 

standarden på rederiets tankfartyg. Ett av rederierna hade utökat den personliga 

utrustningen för insatsstyrkan ombord. 

 

Ombord har vi övningar väldigt ofta och utifrån det så hittar man olika förbättringar, t.ex. 

vi har kommunikation i rökdykarnas masker, det är inget krav ifrån regelverket. Sedan 

har vi också köpt in bättre strålrör än vad regelverket kräver. (Rederi A) 

 

De menade att eventuella kompletteringar i brandutrustningen kan utökas efter behov 

och erfarenhet. Exempel på förbättringar är kommunikation i rökdykarnas masker och 

bättre strålrör. Ett annat rederi har installerat ett automatiskt punktsläckningssystem i ett 

fartyg som byggdes 2003, trots att regelverket inte krävde det. Det tredje rederiet 

medger att de inte vanligtvis påverkat något i brandskyddet utöver klassens krav 
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Detta kan bero på att fartygen är uppbyggda för att klara sig själva vid brand, och därför 

anser rederiet att det inte behövs någon kompletterande utrustning.  

 

Vidare hade inte vetting/charter representanter några synpunkter på brandskyddet 

ombord. Eftersom rederierna lever upp till SOLAS krav. Ett citat som återkom i frågan 

var. 

 

Nej, eftersom vi lever upp till SOLAS krav och lika så med vetting. Vi har all utrustning 

men de kontrollerar så att de är besiktigat och iordning. (Rederi B) 

 

Med detta citat kan detta peka på att charter/vetting troligen anser att SOLAS krav för 

brandskydd räcker, om utrustningen är i god och väl fungerande funktion. 

 

 

4.2.1 Förändringar i regelverken 

Rederiernas tankfartyg som är i drift idag skiljer sig normalt inte i 

brandskyddsutrustningen med de fartyg som är planerade att byggas. Eftersom kraven 

för fartygen förändras hela tiden kan det vara vissa skillnader mellan dagens fartyg och 

planerade fartyg. Det behöver dock inte vara några skillnader mellan dessa, förutsatt att 

kraven inte har ändrats. 

 

Regelverken ändrar sig lite hela tiden. Vi vet inte riktigt nu vad skillnaden blir med 

nybyggen mot de båtarna vi har idag, kanske måste vi ha en extra monitor ute på däck 

för att klara av de nya kraven. (Rederi A) 

 

Inte mer än att de måste följa senaste krav, som kanske blivit ändrade. (Rederi C) 

 

Citaten pekar på att eftersom regelverken förändras, är det svårt att veta vilka krav det 

är som gäller framöver. Därför kontrollerar förmodligen rederiet vilka krav det är som 

gäller innan fartygsbygget påbörjas. 
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4.3 Brandskyddsutrustning teknik 

Under detta tema ställdes frågor angående vilken brandskyddsutrustning som fanns 

ombord på rederiernas tankfartyg. Detta var för att ge uppdragsgivaren en 

sammanfattning om hur de olika tankfartygen som regelbundet anlöper Energihamnen 

var utrustande. 

 

Fartygen som ingick i studien är utrustade med branddetektorer för att kunna detektera 

rök, värme och flamutveckling.  Samtliga fartyg hade manuella larmknappar 

(utlösningsdon) och branddetektorer som var grupperade i definierade brandzoner på 

fartyget. På en brandcentral var det möjligt att identifiera i vilken brandzon som 

brandlarmet hade aktiverats i. Beroende på område ombord så varierar det vilken typ av 

detektor som hade installerats, t.ex. rök-, värme- eller flamdetektorer. Detta framgår i 

Figur 4 nedan. 

 

Figur 4 - visar vad fartygen har för typ av branddetektorer ombord. 

 

Vid en lastoperation, hade samtliga fartyg övervakning av operationen genom manskap 

på däck och ett fartygsbefäl i lastkontrollrummet (CCR). Fartygsbefälet ansvarade för 

lastoperationen med hjälp av datoriserade lastprogram, för att kontrollera pumpar och 

flöden av lasten. 

Vi har alltid två man på däck och sedan en officer i lastkontrollrummet. (Fartygsbefäl B1) 

Typer av detektorer 

ombord 

Rök Värme Flam 

Fartyg A1 x x  

Fartyg A2 x x x 

Fartyg B1 x x x 

Fartyg B2 x x  

Fartyg C1 x  x 
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Utöver den normala övervakningen av lastoperationen hade samtliga fartyg 

besättningsmedlemar som gick brandronder, för att kunna upptäcka brister ombord som 

kan leda till brand. Inget av fartygen som besöktes hade någon form av 

kameraövervakning över fartygens lastdäck eller manifoldrar. 

 

Ingen kameraövervakning men vi har brandvakt, Vaktgåendematros har sin brandvakt på 

däck och i maskin varje dag. Vi har alltid en kille vid manifoldern under lastoperation. 

(Fartygsbefäl A1) 

Fartyget har ingen kameraövervakning. Brandpatruller utförs av däckspersonal i slutet av 

varje skift (4 timmars intervall till havs, 6 timmar mellanrum i hamn). (Fartygsbefäl B2) 

När tankfartygen ligger till kaj ändras inte inställningar på fartygens 

branddetekteringssystem, men besättningen förbereder extra brandskyddsutrustning 

innan fartyget kommer till kaj. Detta pekar på att samtliga fartyg i denna studie har 

liknande övervakningsrutiner av lastoperationer och brandronder ombord på 

tankfartygen. 

 

 

4.3.1 Brandsläckningsutrustning ombord 

Samtliga fartyg hade en huvudbrandpump, en nödbrandpump och en general service 

pump ombord. Dessa kan användas som brandpumpar. Vanligt förekommande platser 

där pumparna kan startas ifrån är cargo control room (CCR), maskinkontrollrum, lokal 

start på pumpen samt ifrån kommandobryggan. 

 

Brandpumparna är main fire pump och emergency fire pump och den sistnämnda sitter 

under backen och är matad från nödtavlan. Sen kan vi även koppla om och köra general 

service pump som brandpump. Det är sjövatten vi använder. Pumparna kan startas i från 

ECR, bryggan, lokalt samt brandstation 1. (Fartygsbefäl A2) 

 

Enligt ISGOTT så krävs det att alla tankfartyg är utrustade med internationella 

brandvattenanslutningar. Detta är för att hamnen ska ha möjlighet att trycksätta fartygets 
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brandledningssystem från landsidan. Antalet anslutningar i hamnen avgörs av 

pumpkapaciteten för fartygets brandpump, samt hur många anslutningar för 63mm 

brandslang fartygen har. Detta är något som uppdragsgivaren informerade om och 

därför undersöktes också detta under intervjuerna. Informationen om pumpkapaciteten 

och antal brandposter för 63 mm slang är sammanställt i Figur 5 och 6. 

 

 Huvudbrandpump 

(m3/h) 

Nödbrandpump 

(m3/h) 

General service pump 

(m3/h) 

Fartyg A1 130 50 140 och 90 

Fartyg A2 150 50 150 

Fartyg B1 140 50 150 

Fartyg B2 140 50 150 

Fartyg C1 70 och skum 230 70 65 

 

Figur 5 - visar vilken kapacitet fartygen har för givna pumpar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 - visar hur många brandslangskopplingar för 63 mm slang det finns ombord. 

  

 Antal 

brandkopplingar  

Fartyg A1 15  

Fartyg A2 31  

Fartyg B1 37  

Fartyg B2 37  

Fartyg C1 16  
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4.3.1.2 Fartygsdäck 

Samtliga fartyg var utrustade med skummonitorer på fartygsdäcket, vilka tillsammans är 

designade för att kunna täcka hela fartygsdäcket med skum. Vilken typ av skum som 

används ombord beror på vilken klass fartyget har. 

 

Skummet beror på hur du bygger båten, t.ex. om den har kemikalieklass eller oljetanker. 

Har du kemikalieklass då måste du ha ett alkoholresistent skum, är det ett tankfartyg 

som har oljeprodukter som last, har man ett proteinbaserat skum. (Rederi B) 

 

Har fartyget en kemikalieklass ska skummet vara alkoholresistent, är fartyget klassat 

som en oljetanker räcker det med ett proteinbaserat skum. Utöver skummonitorerna 

hade samtliga fartyg brandposter på däck, där brandslang kopplas upp för att bekämpa 

en eventuell brand. 

 

 

4.3.1.3 Maskinrum 

En informant nämnde under intervjun att det fasta släckmedlet i maskin brukar vara ett 

väldiskuterat ämne, när rederierna bygger deras fartyg. Av samtliga fartyg som besöktes 

hade nästan samtliga använt ett koldioxidbaserat släckningssystem (CO2). Proceduren 

för detta var att stänga igen lufttillförseln till utrymmet som det brinner i. Sedan aktiveras 

koldioxidsystemet för det utrymmet. Koldioxiden tränger undan syret i utrymmet vilket 

leder till att elden kvävs genom att späda ut luftens syrehalt till en nivå som är för låg för 

att underhålla förbränning. Normalt är syrehalten i luft är ca 21 %. För att erhålla en 

släckande atmosfär skall syrehalten normalt reduceras ner till ca 15 % (Brandexperten, 

2014). När ett CO2- baserat system används är det mycket viktigt att alla personer 

utrymmer området innan CO2- systemet aktiveras, eftersom en syrehalt under 16 % får 

personen svårt att andas och röra sig, under 10 % tappar personen medvetandet och en 

sänkning under 6 % är dödlig (Aalto, 2007). Ett rederi hade valt bort CO2-systemet av 

denna anledning och använder istället ett hot foam system. 

 

I fyra fartyg som är på ca 13500 ton har vi något som heter hot foam. Tidigare hade vi  

halon. När det blev förbjudet ville vi inte ha CO2 utan då valde vi hot foam. (Rederi B) 
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Med ett hot foam system kyls först elden med färskvatten, för att sedan fylla utrymmet 

med ett värmebeständigt skum. Med ett hot foam system kan personer vistas i de 

utrymmen som systemet har aktiverats i. Som tidigare nämnts hade flera utav fartygen 

som besöktes ett CO2 baserat släcksystem. I Figur 7 nedan framgår det vilket 

släcksystem respektive fartyg hade i deras maskinrum. 

 

Figur 7 - visar vad de olika fartygen har för fast brandsläckningssystem i deras maskinrum. 

 

Fartyg B1 har även ett CO2 system för speciella utrymmen i maskinrummet, t.ex. 

brännarna, incinerator och spollufsbälte. De tankfartyg som hade en pipetrunk, hade ett 

fast sprinklersystem i trunken för att kunna fylla utrymmet med skum om brand skulle 

uppstå. 

 

 

4.3.1.4 Portabel släckningsutrustning 

Samtliga fartyg som var med i undersökningen var utrustade med skum-, pulver- och 

CO2 handbrandsläckare ombord. De hade också slang med strålmunstycken som kunde 

kopplas på brandposter. Fartygen hade minst en portabel skumejektor med tillhörande 

skumkoncentrat. De hade även större portabla pulver- eller skumsläckare på vagn i 

maskinrummet. Utöver detta nämnde ett rederi att de hade brandsläckningssystem för 

inredningen som fanns på flera av deras fartyg. Detta system var kopplat på 

hydroforsystemet och kunde lätt användas genom att enbart öppna brandskåpet och 

 CO2 Hi-Fog Hot foam Water spray 

Fartyg A1 x    

Fartyg A2 x x   

Fartyg B1 x x x  

Fartyg B2   x  

Fartyg C1 x   x 
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ventilen för vattnet. 

 

Till inredningen har vi kopplat fasta brandsläckningssystem till hydroforsystemet. Eget 

rederi krav och flaggstatskrav. Det är ett skåp med kopplad slang i, denna utrustning 

finns på varje däck i inredningen, så det ända man behöver göra är att öppna ventil, dra 

ut slang och släcka elden. (Rederi A) 

 

För kylning av, bl.a. skott ombord används brandslang för att bespruta det som behöver 

kylning. En informant tillade att de även kunde använda deras skumsprinklersystem 

ombord till att kyla skotten. 

 

Vanlig brandslang och vatten. Vi kan även köra brandvatten i sprinklersystemet man 

behöver inte köra skum utan det går bra med enbart vatten också. (Fartygsbefäl A2) 

 

4.3.2 Personlig skyddsutrustning 

Ombord på samtliga fartyg fanns EEBD utplacerade, denna utrustning används vid 

utrymning av ett rökfyllt utrymme. Några av fartygen hade även EEBD utplacerade i 

varje hytt. Vanligt förekommande platser för EEBD är maskinkontrollrum, maskinrum, 

separatorrum, däcktrunk, pumprum och vid nödutgångar. Samtliga fartyg hade 

kompletta rökdykarutrustningar i sina brandstationer. 
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4.3.3 Automation 

Vid brandlarm ombord finns det inbyggda fjärrsystem som ser till att vissa enheter 

stängs eller stoppas vid brandlarm, detta är för att, b.la. minimera brandspridning. 

Nedanstående figur tydliggör vad som var fjärrmanövrerat vid ett brandlarm. 

 

 

Figur 8 - visar vad som sker automatiskt när brandlarm aktiveras på de olika tankfartygen. 

 

Fartyg A2, B1 och C1 hade även ett automatiskt punktsläckningssystem utöver sitt fasta 

brandsläckningssystem. Punktsläckningssystemet finns i vissa delar av fartygets 

maskinrum, t.ex. över huvudmaskinen, hjälpmaskineriet, i separatorrummet och pannan. 

Detta system startades automatiskt när brandlarmet för systemet aktiverades. 

 

 

4.4 Brandskydd organisation/Emergency planning 

Under detta tema ställdes frågor om fartygens förberedelser innan ankomst till 

Energihamnen. Frågor om övningar som de har ombord samt informanternas inställning 

till att utöva samövningar med Göteborgs Hamn AB. 

 

  

 Branddörrar 

stängs  

Maskinrumsfläktar 

stängs av (bara 

vid larm i 

maskinrum) 

Inredningsfläktar 

stängs av 

Brandspjäll 

stängs 

Fartyg A1 x    

Fartyg A2 x x x x 

Fartyg B1 x x x x 

Fartyg B2 x x x x 

Fartyg C1 x x x  
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4.4.1 Förberedelser 

De förberedelser samtliga informanter förklarade att de genomförde gällande 

brandutrustningen innan de kommer till Energihamnen var. 

 

 Brandslangar kopplas upp på brandposter runt manifolderområdet. 

 Extra handbrandsläckare tas fram till manifolderområdet. 

 Skumkanonerna riktas mot manifolderområdet på fartyget, för att snabbt kunna 

släcka och minimera skadorna om brand uppstår. 

 

Utöver punkterna ovan tillade en informanten att deras utrustning kontrollerades och 

testades varje vecka. En annan tillägger även att de inte hade några heta arbeten 

ombord, inte ens i verkstaden när de ligger till kaj. 

 

Naturligtvis förbereds det för bekämpning på däck i huvudsak när vi ligger till kaj. Dels så 

förbereds det för att kunna ta vatten ifrån land, sedan förbereds däckskumsystemet. 

Monitorer riktas in mot manifoldrar, det dras fram slangar, lastventilerna ställs in och två 

handbrandsläckare tas fram. (Fartygsbefäl B2) 

 

Eftersom samtliga fartyg förbereder sig på liknande sätt, kan detta peka på att det är 

krav dels från rederiet och från hamnterminal. Detta genomförs för att besättningen ska 

vara väl förberedda vid en nödsituation. 

 

 

4.4.2 Övningar 

Samtliga informanter förklarade att de har olika brandscenarier i sina underhållssystem. 

Övningarna utövas minst en gång i månaden och sker på olika områden ombord. Detta 

görs för att besättningen ska träna på flera olika scenarier som kan inträffa, varje månad 

är det ett nytt område och ett nytt scenario. Ombord utövades, bl.a. brandövningar som 

inkluderar scenarion med lastning och lossning. Besättningarna för samtliga rederier 

tränade även regelbundet på oljespill scenarion, vilket också beskrivs i fartygets SOPEP 

manual. Scenarier som inkluderade oljespill behöver inte behandlas tillsammans med 
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brandövning utan kan behandlas enbart som en oljespill övning. 

 

Oil spill övas varje månad, allt ifrån läckande manifolder, till brusten lina och 

övertoppning. Det är bara fantasin som sätter stopp för scenariorna. (Fartygsbefäl B2) 

 

I underhållssystemet finns det olika scenarier som besättningen övar på varje månad. 

Det finns alla typer av scenarier, t.ex. brand vid manifoldern, brand i inredningen 

inklusive sökning och räddning av en försvunnen person, brand i maskinrummet där en 

person drabbas av rökförgiftning, etc. Varje månad har vi ett annat scenario som 

besättningen övar på. Innan varje övning har vi en diskussion om vad som ska hända 

och vilken typ av scenario det är. (Fartygsbefäl C1) 

 

Vidare hade ett rederi beskrivit instruktioner för vad som ska ingå i övningsscenarior, 

dessa instruktioner är baserade från SOLAS minimikrav och av egna erfarenheter. Ett 

annat rederi hade beskrivit deras övningar efter ISM koden samt av egna erfarenheter. 

En mindre del av informanterna nämnde också att övningar ombord kan komma 

oförberedda för att se hur besättningen hanterar oväntade händelser. Några tillägger 

även att man delar med sig av händelser som har hänt inom rederiet, för att lära sig av 

misstagen. 

 

Vi utnyttjar incidenter som vi eller andra fartyg har råkat ut för, men även near misses, 

istället för att gå på fasta scenarier som någon annan har kommit på. (Fartygsbefäl B2) 

 

Med de svaren som har angetts kan detta peka på att fartygen har en basövning från 

rederiet, men utöver basövningen kan fartygen själva variera övningens innehåll och 

scenario vid behov. Upplägget för övningarna ombord är liknande mellan rederierna då 

de har olika övningar på flera områden ombord på fartygen. Det kan även peka på att 

fartygen tränar så ofta för att besättning ska bli väl medvetna om risker och väl 

förberedda vid ett eventuellt skarpt läge. Det står även som allmänna krav i TSFS 

2009:98 att besättningen ska veta hur utrustningen för brandskydd ombord används. 

(Transportstyrelsen, 2009, s. 129) 
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4.4.2.1 Samövning tillsammans med Göteborgs Hamn AB 

En samövning med hamnen såg samtliga som väldigt positivt, de menade att detta 

kunde ge en bra bild om hur samspelet mellan hamn och fartyg fungerar. Men eftersom 

tiden spelar stor roll i detta sammanhang var det högst troligt att tiden till övning inte 

skulle räcka till. Några nämnde att ett mindre tidskrävande alternativ kunde vara en 

rundvisning för räddningspersonal/rökdykare ombord på ett fartyg, får att få en bättre 

bild om hur det ser ut ombord. 

Brandbekämpningsövningar i hamn med deltagande av landbaserade resurser är mycket 

ovanligt. I själva verket har vårt fartyg inga uppgifter om denna typ av övningar. Det är 

dock starkt rekommenderat att dessa övningar ska genomföras. (Fartygsbefäl B1) 

 

Ja det är intressant att ha en samövning med Göteborgs Hamn AB. Det är även 

intressant att brandmän kommer ombord för att kunna få en bättre uppfattning om hur 

det ser ut, framförallt i maskinrummet. (Rederi B) 

 

Vi står positiva till att öva ihop med hamnen. (Rederi A) 

 

Informanterna hade gärna haft en samövning för att få reda på hur samarbetet med 

hamnen är. Men eftersom tiden oftast är ett dilemma kan detta bli ett problem.  

 

De förväntningarna informanterna hade på en samövning var att se hur samspelet 

fungerar mellan hamn och fartyg. En informant tillade att det är under samövningar man 

kan upptäcka brister. 

 

Att utföra den här typen av övningar är riktigt bra, det kommer att ge en mer tydlig bild för 

besättning och landpersonal hur de ska agera och vad de kan förvänta sig.  

(Fartygsbefäl C1) 

 

Det är så man hittar vad som ska förbättras, det hade vart bra men det är svårt att hitta 

tiden. Det hade vart både bra för oss och för räddningstjänsten. (Rederi A) 

 

Detta kan peka på att fartygen inte riktigt vet hur hamnen agerar vid en nödsituation i 
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nuläget, men även att informanterna är osäkra på vad de kan förvänta sig av hamnen 

vid en nödsituation. I bilaga 1 finns förslag på samövningar som informanterna 

rekommenderade. 

 

 

4.4.3 Nödsituationsplanering 

Flera av informanterna hade en liknande procedur om hur besättningen organiseras vid 

nödsituationer. Ordningsföljden av proceduren kan vara enligt nedan: 

 Alla i besättningen samlas snabbt vid angiven musterstation. 

 Information om nödläget ges ut, order delas ut. 

 Alla i besättningen har olika uppgifter vid olika nödsituationer, besättningen vet 

vad de ska göra vid skarpa lägen.  

Först samlas man på muster station som är brandstation 1 för att räkna in så att ingen 

saknas, sedan bestäms hur vi ska gå tillväga. Man följer sina duties på muster list t.ex. 

3:e maskinist ska förbereda skumpumpar, men brinner det i inredningen är inte det 

nödvändigt så man får känna lite vad som behövs. Det är alltså lite öppet beroende på 

vad det är för situation. (Fartygsbefäl A2) 

 

Flera av fartygen agerar efter liknande procedurer vid nödsituationer. Fartygen agerar 

snarlikt med viss avvikelse från varandra, men helheten är inövad och väl beprövad för 

att fungera på bästa sätt vid nödsituationer. 

 

 

4.4.3.1 Samarbete med hamnen vid nödsituationer 

Samtliga informanter är överens om att en kort och tydlig kommunikationsväg mellan 

hamn och fartyg är viktig, framför allt vid olika nödsituationer. Informanterna nämnde 

också att de vill att hamnen ger klara besked/instruktioner om vad som ska göras, samt 

att hamnen håller de andra fartygen uppdaterade angående nödsituationen för att de ska 

kunna förbereda sig.  
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Vid kontakt med hamnen är det viktigt att man är kort och tydlig, samt att man får reda på 

vad som händer/kommer att hända, så man kan förbereda sig. Detta gäller alla nödlägen 

även om det har hänt något på någon annan båt i hamnen, man måste veta vad hamnen 

vill att fartyget ska göra. (Rederi B) 

 

Vidare förväntade flera informanter att hamnen kontaktar alla utomstående organ, som 

har med nödsituationen att göra. 

 

Då är det bra att ha en bra fungerade organisation i land, ju mer de kan få igång desto 

bättre. Att de har brandberedskap och att hamnen kontaktar alla utomstående organ, 

som har med detta att göra. Så att inte båten med sina begränsade resurser behöver 

det, utan att båten kan koncentrera sig åt att minimera skador tills hjälp anländer. 

(Fartygsbefäl A2) 

 

Detta kan peka på att fartygen vill att hamnen ger klara besked/instruktioner, så 

besättningen ombord vet vad som ska göras. De förväntar sig också att hamnen 

kontaktar alla utomstående organ, så fartygsbesättningen kan koncentrera sig på att 

minimera skadorna på fartyget tills hjälp anländer. Vidare när räddningstjänsten är på 

plats, är det flera informanter som anser att räddningstjänsten bör ta över situationen 

och besättningen bistår med information och assistans. 

 

Vid brand ombord och assistans från land kommer så är det deras ansvar att ta över 

situationen och besättningen hjälper till med vad de kan. Det fungerar inte att ha två 

team som springer runt. (Rederi B) 
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4.5 Förväntningar på Göteborgs Hamn AB 

Under detta tema ställdes frågor för att få informanternas förväntningar angående 

brandskyddsutrustningen och brandskyddsorganisationen i Energihamnen. 

 

Flera informanter förväntade sig att det ska finnas fasta brandsläckningssystem på 

Energihamnens kajer. De anser att utrustningen ska kunna bekämpa brand runt 

manifolderområdet ombord och eventuellt på andra delar av fartygsdäcket. 

Informanterna nämnde också att om brand uppstår på kaj, ska hamnen kunna släcka 

branden själva med hamnens egen utrustning.  

 

Att den internationella brandanslutningen finns och kan lätt kopplas upp. Att det finns 

skumkanoner på kaj och att de fungerar som de ska. Vi förväntar oss att de ska kunna 

täcka med skum runt manifolderområdet och större delen av däck ifrån kaj. Vi har 

tillräckligt med utrustningen i båten för att klarar alla situationer för båten. (Rederi B) 

 

Naturligtvis förväntar jag mig att det finns ett fast släckningssystem som kan nå 

manifolder ombord, eftersom det även finns landarmar som kan börja läcka och brinna. 

Jag förväntar mig att det ska finnas ett fast brandbekämpningssystem på kajen. Som 

täcker kajen så att de kan sköta sig helt och hållet själva. (Fartygsbefäl B2) 

 

En informant ansåg att hamnens fasta brandsläckningssystem på kajerna kunde vara 

som ett “back-up” system mot fartygets egna brandsläckningssystem, d.v.s. om brand 

uppstår på fartygsdäck ska detta system kunna kyla och minska risken för att branden 

sprids.  

 

Med begränsade resurser menar jag att den utrustning som finns på kajen kan vara 

användbar som en back-up till fartygets egna resurser, om branden är begränsad till 

området på däck. Den kan också vara till för kylning eller förhindra att branden sprids till 

landanläggningar. (Fartygsbefäl B1) 

 

En av informanterna hade inga speciella förväntningar på hamnens 

brandbekämpningssystem, men förväntade sig att hamnen vet vad fartygen har för 
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brandskyddsutrustning ombord, samt vilken last fartygen har ombord. Ytterligare 

förväntade sig två av informanterna att hamnen ska kunna lägga en dimridå mellan 

fartyget och kajen. 

 

Inga speciella förväntningar på utrustningen, men brandmännen från hamnen bör vara 

medvetna om vilket system vi har ombord och även vilken last vi har i lasten tankar 

(Fartygsbefäl C1) 

 

I princip bör de ha brandpumpskapacitet som kan ge tillräckligt tryck för att kunna nå 

branden på fartyget. Utöver detta bör hamnen kunna lägga en dimridå mellan kaj och 

fartyg. (Fartygsbefäl A1) 

 

Jag förväntar mig också att de har vanligt brandvattensystem så att de kan lägga en 

dimridå på kajen, så att brand ombord inte sprider sig till kajen. (Fartygsbefäl B2) 

 

Detta kan peka på att flera av informanterna förväntar sig att det ska finnas fast 

brandsläckningssystem på hamnens kajer, som skall kunna hjälpa till att bekämpa 

brand. Främst runt manifolderområdet men eventuellt runt andra delar av fartygsdäcket. 

Utöver detta förväntar sig informanterna att hamnen ska klara av att släcka brand på 

hamnens eget landområde, d.v.s. att de ska vara självständiga vid släckning på kajerna. 

 

 

4.5.1 Förväntningar på hamnens beredskapsplaner 

Flera informanter nämnde att beredskapsplanen i Energihamnen ska vara inövad och 

väl beprövad, att hamnen ska ha en bra och väl fungerade brandorganisation som 

snabbt och smidigt dras igång vid en nödsituation. 

 

Att planen fungerar och är välbeprövad så inget hindrar brandbekämpning, och att de är 

snabbt på plats för tiden är den viktiga vid brand. Vi förväntar oss att de meddelar oss 

ifall det brinner i närheten av fartyget, fast i hamnens installation. För då måste vi kunna 

förbereda oss. (Rederi B) 
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En informant tillade att ett ”start–up” möte kan vara bra att börja med vid en 

lastoperation, där klar och tydlig information ges ut om vad som händer vid 

nödsituationer. Denna information bör komma både från hamn och fartyg. 

 

Man bör börja varje operation med en så kallad “start-up”, där man ger ut klar och tydlig 

information om vad som gäller vid brand eller andra nödlägen. (Rederi A) 

 

Detta kan peka på att kommunikationen mellan fartyg och hamn är viktig, så fartygen 

kan förereda sig vid en nödsituation. Flera av informanterna påpekade också att det ska 

framgå från hamnen vad de har för beredskapsplaner vid olika nödsituationer, samt 

annan relevant information t.ex. utrymningsvägar. Denna information kan ges till fartyget 

vid hamnanlöp både under ”Ship to shore safety checklist” och i form av lättöverskådliga 

lösblad. 

 

Det är bra att de finns på papper och att de delas ut till båtarna. Förr i tiden har man alltid 

fått en folder när man kommer till hamnen. Med den senaste informationen, så har man 

fått en ny varje gång man kommer till kaj. Så att man vet att man alltid har den senaste 

informationen. Där utrymningsvägar, nummer och alla annan nödvändig information står. 

(Fartygsbefäl B2) 

 

Mer omfattande information om hamnens beredskapsplaner om nödlägen.  

(Fartygsbefäl B1) 

 

Några informanter nämnde också att extra utrymningsvägar från fartyget ska finnas, 

t.ex. en MOB båt som enkelt kan sjösättas och som besättningen enkelt kan embarkera, 

om landgången inte kan användas. 

 

Jag förväntar mig att det finns utrymningsvägar för besättningen, mer än landgången. 

(Fartygsbefäl B2) 
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4.5.2 Förväntningar hur hamnen ska agera vid brand 

Informanterna hade olika förväntningar gällande hur hamnen ska agera vid brand. 

Likheterna mellan informanterna var att hamnen ska dra igång deras brandorganisation 

snabbt och att hamnen ger klar och tydlig information, om vad som kommer att ske när 

fartyget informerat om nödsituationen. 

 

Snabb action och att de finns ett beredskapsteam/räddningstjänst eller något, så att det 

snabbt rullar igång vid nödlägen. Att det finns beredskap, t.ex. att bogserbåtarna kan 

börja dra ut fartyget från terminalen. (Fartygsbefäl A2) 

 

Besättningen börjar omedelbart bekämpa och eliminera branden, det måste vara tydlig 

information från hamnen om de kommer att ta över brandbekämpningen och 

besättningen bistår räddningstjänsten. Eller om räddningstjänsten kommer att bistå 

besättningen. (Fartygsbefäl C1) 

 

Vidare var det en informant som ansåg att hamnen skulle knyta upp alla resurser i 

initialläget, för att i efterhand när situationen var utvärderad kunna avblåsa tillkallade 

resurser. Detta var för att nödläget inte skulle bli för stort för hamnen att hantera. 

 

Jag utgår ifrån att vid händelse av brand i Skarvikshamnen att de ropar in alla tillgängliga 

bogserbåtar oavsett om de kommer att behövas eller inte. Man ska knyta upp alla 

resurser som kan behövas. Sedan i efterhand kan man utvärdera vilka som behövs. Vi 

önskar att de knyter hem alla resurser i det initiala läget sedan kan man släppa 

resurserna om de inte behövs. Så att de finns ifall det skulle behövas, det är viktigare 

med resurser och personal än utrustning, utrustning kan inte väga upp emot extra 

personal och resurser. (Fartygsbefäl B2) 

 

En informant ansåg även att hamnen skulle informera räddningstjänsten med 

informationen som kommer ifrån fartyget. Men också att hamnen är i standby om 

fartyget måste gå ifrån kaj. 
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Hamnen ska informera räddningstjänsten om nödläget med den information som 

kommer från fartyget, så att räddningstjänsten är förberedda på vad som har hänt. Ju 

mer information om vad som hänt desto bättre är det. Hamnen ska även vara standby 

ifall vi måste gå ifrån kajen, då måste hamnen vara med på att ta bort lastarmarna, lossa 

trossar, m.m. (Rederi A) 

 

Detta kan peka på att informanterna förväntar sig att hamnen skall informera 

räddningstjänsten samt att hamnen informerar fartyget om vad som händer, eller vad 

som kommer att ske.  De förväntar sig också att hamnens räddningsorganisation 

fungerar effektivt och att den snabbt dras igång vid en nödsituation, att hamnen alltid är i 

standby och att alla resurser kallas in snabbt i ett initialt läge. 

 

 

4.5.3 Förväntningar på vad landpersonal ska veta om fartyg 

Samtliga informanter förväntade sig inte att hamnpersonalen vet så mycket om fartygen, 

dock bör landpersonal veta vart brandplan finns och vad den kan bistå med för 

information. Några informanter tillade att vid en nödsituation på ett fartyg skall hamnen 

informera räddningstjänsten om fartygets uppgifter, t.ex. vilken last fartyget har ombord. 

Två informanter ansåg att personal ska ha någorlunda koll på hur det kan se ut ombord. 

En annan informant förväntade sig att personal vet att det är engelska vid dialog med 

fartyg angående säkerhet/brandskyddsfrågor som kan dyka upp. 

 

Generellt sett är landbaserade brandmän bättre förberedda som brandmän, medan 

besättningen har mycket mer kunskap om fartygets layout, resurser och 

stabilitetsfaktorer. Det förväntas därför att räddningsledaren och fartyget har ett ordentligt 

informationsutbyte i dessa frågor, innan upprättande av strategi och arbetsuppgifter för 

bägge parter utförs. (Fartygsbefäl B1) 

 

Detta kan peka på att samarbetet mellan fartyg och brandmän baseras på att 

brandmännen är bättre än besättning på att bekämpa elden, men besättningen sitter på 

lokalkännedomen om fartygen. För att bekämpa nödsituationen på bästa sätt bör 

principen vara att räddningstjänsten bekämpar elden, men diskuterar specifika 
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fartygsfrågor med t.ex. fartygets brandchef. 

 

 

4.5.4 Övriga hamnar 

Enligt informanterna framgick det att brandskyddet i andra oljehamnar runt om i 

Skandinavien är av hög standard. En informant tillade också att det är väldigt få hamnar 

som informerar om vad hamnen faktiskt har för brandskyddsutrustning. Detta menade 

informanten att hamnar överlag kan bli bättre på. 

 

Jag har gått mycket i Finland, där har de fjärrstyrda skumkanoner. De sitter en bra bit 

upp, de ska kunna täcka det mesta av fartyget. (Fartygsbefäl A2) 

 

Det är nästan samma standard i varje hamn, vissa är bättre än andra. Men informationen 

om vilken typ av utrustning hamnen har, är minimal. (Fartygsbefäl C1) 

 

Flera nämner också att några hamnar utanför Skandinavien kan ha bristande 

säkerhetsanordningar. 

 

Vissa oljeterminaler i St. Petersburg med extremt lite säkerhetstänk. (Fartygsbefäl B1) 

 

Skandinaviska hamnar är hög standard, men vissa hamnar utanför Skandinavien finns 

det hamnar med dålig standard på deras utrustning. (Fartygsbefäl A1) 

 

 

4.5.5 Avvikelse/förslag till förbättringar i Göteborgs Hamn AB 

Nästintill ingen av informanterna hade någonsin lämnat någon avvikelse eller förslag till 

förbättringar och kunde därför inte uttalas sig om hur det fungerade, eller hur det togs 

tillvara på. En informant ansåg att det fungerade bra, en informant hade aldrig lämnat 

någon avvikelse men menade att det var enkelt att lämna. Några ansåg även att det 

hade underlättat om det fanns någon enkel procedur för att lämna en avvikelse/förslag 

till förbättring till hamnen. 
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Oftast när man lämnar in en avvikelse är det för att det har hänt något, och utifrån det så 

kommer det förslag till förbättringar. Är det någon incident som har inträffat så blir det 

förbättringar. (Rederi A) 

 

Det ska vara enkelt att lämna, om det är en lång procedur, då kanske man aldrig tar sig 

tid till att lämna någon avvikelse/förslag till förbättring. (Fartygsbefäl A1) 

 

Flera av informanterna hade ingen erfarenhet av att lämna en avvikelse/förslag till 

förbättringar. Dock så påpekar några att de inte vet hur man lämnar in en avvikelse eller 

ett förslag till förbättring, men hade vänt sig till lastansvarig eller annan person som har 

kontakt med fartyget. 

 

 

4.5.6 Kommunikationen med hamnpersonalen i Göteborgs Hamn 

Samtliga informanter ansåg att kommunikationen i Göteborgs Hamn är bra, förutom en 

informant som inte hade någon erfarenhet. 

 

Kommunikationen med hamnpersonalen när man väl är i hamnen är bra, där finns det 

inget att klaga över. De är fantastiskt trevliga när man väl är där. Utan det är 

planeringsstadiet och informationsstadiet som det finns brister i. (Fartygsbefäl B2) 

 

Detta citat kan peka på att informanten ville ha mer information angående planering när 

de skulle komma in till hamnen, men informanten förstod att det är svårt att få ihop. Som 

önskemål ville denna informant att hamnen skulle bli bättre på att ge mer omfattande 

information angående planeringsstadiet innan hamnanlöp. 
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5 Slutsats och diskussion 

Syftet med arbetet har varit att undersöka vilka förväntningar personal vid rederier och 

fartygsbefäl som regelbundet anlöper Energihamnen har på Göteborg hamn AB:s 

brandskyddsutrustning och brandberedskapsplaner. Vidare är syftet att undersöka vilken 

brandskyddsutrustning några av de tankfartyg som regelbundet anlöper Energihamnen 

har ombord, och även vilka krav som ligger till grund för den utrustningen. I detta kapitel 

diskuteras resultatet som redovisades i föregående kapitel. 

 

 

5.1 Allmänt om brandskyddsutrustning 

Rederierna påverkar brandskyddsutrustningen lite utöver de krav som ställs på 

brandskyddsutrustningen. Detta kan bero på att kraven för brandskyddet är utformade 

så att fartygen har tillräckligt med brandskyddsutrustning, för att själva klara av att 

släcka en brand ombord. Det är då antagligen inte nödvändigt med 

kompletteringsutrustning. Trots detta hade några fartyg i denna studie valt att förbättra 

brandskyddsutrustningen ombord med t.ex. bättre strålrör. Ett annat exempel som tagits 

upp tidigare, är att ett rederi har utrustat sina fartyg med kommunikation i 

rökdykarmaskerna. Detta är också en sak rederierna har ansett som viktig, för att 

eventuellt kunna bekämpa en nödsituation på ett lättare eller bättre sätt. 

Sammanfattningsvis kan man säga att fartygen är väl utrustade för att bekämpa brand 

ombord och det kan alltid komma in nya förslag till förbättringar från bland annat 

övningar som regelbundet utövas ombord. 

 

 

5.2 Brandskyddutrustning Teknik 

Rederiernas fartyg är byggda efter snarlika krav, då flera av fartygen är byggda efter 

svenska flaggstatskrav. Detta gör att de varierar väldigt lite i brandskyddsutrustningen 

mellan de fartyg som är med i studien. De skillnader som har varit mellan fartygen var 

vilken typ av fast brandsläckningsutrustning som var installerad i maskinrummet. Två av 

fartygen har ett hot foam system som fast brandsläckningssystem i maskinrumet, medan 

resterande hade ett koldioxidsystem (CO2). Utöver det fasta systemet har vissa fartyg i 
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studien även haft ett automatiskt punktsläckningssystem över vissa komponenter i 

maskinrummet. En informant nämnde att maskinrumssläckning är ett väldiskuterat 

ämne, av den enkla anledningen att CO2-släckning kan vara dödlig för personer som 

vistas i den miljö där det har aktiverats. Det är en av anledningarna till att ett rederi i 

denna studie har valt bort detta och ersatt det med ett hot foam system. Utöver det som 

nämnts så är det även skillnader i vad fartygen har för branddetektering ombord, men 

även vad som händer per automatik när ett brandlarm aktiveras, t.ex. att 

maskinrumsfläktar stoppas automatiskt. Sammanfattningsvis kan man säga att fartygen 

med sina system är lika varandra, bortsätt från vissa saker som nämnts. Eftersom 

fartygen lever upp till de krav som ställs på dem, så är det svårt att få stora skillnader på 

brandutrustningen mellan fartyg av ungefär samma typ, storlek och ålder. 

 

 

5.3 Brandskydd/Emergency planning 

Fartygen förbereder sig nästan identiskt innan lastoperation. De förberedelser som 

besättningen gör är att dra fram och koppla upp brandslangar, rikta monitorer mot 

manifolderområdet och tar fram extra handbrandsläckare. Detta beror antagligen på att 

fartygen har krav som ska uppfyllas både från rederi och från hamn. Samtliga fartyg övar 

regelbundet både på brand och oljespill. Det är även allmänna krav ifrån TSFS 2009:98 

att besättningen ska utbildas för att kunna hantera utrustningen ombord 

(Transportstyrelsen, 2009, s. 129). 

Under intervjuerna framgick det att alla är positivt inställda till en samövning med 

Göteborg Hamn AB, då brister i brandbekämpningsplaner för fartyg och hamn kan 

upptäckas. Informanterna är också intresserade av att se hur hamnen agerar d.v.s. hur 

samspelet mellan hamn/fartyg är. Det är mycket som troligen kan förbättras inom detta 

område då samövningar mellan hamn och fartyg inte förekommer allt för ofta. Det är 

dock tiden som är den största bidragande faktorn att möjligheterna till samövningar inte 

möjliggörs. 

 

Vid ett nödläge vill samtliga informanter att hamnens väl inövade beredskapsplan snabbt 

ska dras igång för att bekämpa nödläget. Flera informanter förväntade sig också att 
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hamnen ska kontakta alla utomstående organ som kan behövas vid en nödsituation. 

Detta kan troligtvis bero på att fartygen anser att det ligger i hamnens ansvar, men även 

som en informant uttryckte sig ”Så att inte båten med sina begränsade resurser behöver 

det, utan att båten kan koncentrera sig åt att minimera skador, tills hjälp anländer” 

(Fartygsbefäl A2). Flera informanter nämnde även att räddningstjänsten från land bör ta 

över t.ex. brandsituationen ombord. Detta ansåg flera informanter, p.g.a. att 

räddningstjänsten är generellt bättre på brandsituationer och fartygsbesättningen har 

bättre kännedom av fartyget. Eftersom flertalet av informanterna har dessa förväntningar 

är det kanske nödvändigt att efterlikna just detta vid en nödsituation. 

 

Vid en nödsituation organiserar sig samtliga fartyg i denna studie på liknande sätt och 

det är: 

 

 Alla i besättningen samlas snabbt vid angiven musterstation. 

 Information om nödläget ges ut, order delas ut. 

 Alla i besättningen har olika uppgifter vid olika nödsituationer, besättningen vet 

vad de ska göra vid skarpa lägen.  

 

Detta kan antagligen bero på att det är svårt att komma ifrån denna procedur, då den är 

väl beprövad och fartygen har instruktioner för hur nödläget skall hanteras genom 

checklistor, övningar, m.m. 

 

 

5.4 Förväntningar på Göteborgs Hamn AB 

Förväntningarna på hamnens fasta brandbekämpningssystem varierade lite. Flertalet av 

informanterna förväntar sig att hamnen ska hjälpa till att släcka en brand kring fartygets 

manifolderområde. Eventuellt även på andra delar av fartygsdäcket. Fartygen är 

utrustade på så sätt att de själva ska kunna klara av att bekämpa brand ombord, men 

som en informant nämnde ”det fasta brandsläckningssystemet på kajen kan vara som 

en ”back-up” mot fartygets egna brandsläckningssystem” (Fartygsbefäl B1). Med detta 

citat kan det anses att hamnen bör klara av att släcka bränder på deras kaj, men även 



42 

användas som en ”backup” till fartygets brandskyddsutrustning. Då hamnens egen 

utrustning t.ex. lastarmen kan vara den bidragande faktorn till att det börjar brinna 

ombord. Med detta som nämnts kan det anses att hamnterminal bör vara utrustade med 

brandskyddsutrustning som täcker fartygsdäck för att minimera skador och släcka 

bränder. 

 

Likheter kan dras mellan fartygens förväntningar och vilka rekommendationer som kan 

läsas i ISGOTT, en fråga som skribenterna ställde var vilka förväntningar informanterna 

har på hamnens beredskapsplaner? Då svarade många informanter på ett liknande sätt. 

Ett citat som en informant gav var: 

 

Att planen fungerar och är välbeprövad så inget hindrar brandbekämpning, Och att de är 

snabbt på plats, för tiden är den viktiga vid brand. Vi förväntar oss att de meddelar oss 

ifall det brinner i närheten av fartyget fast i deras installation, för då måste vi kunna 

förbereda oss. (Rederi B) 

 

Och i ISGOTT kapitlet 26.5.2 (bilaga 8) kan det läsas” Alla andra fartygen i terminalen 

bör informeras om olyckan och om så krävs, göra förberedelser till: 

● Koppla loss lasthanteringsutrustning. 

● Förbereda sina motorer och styrmaskiner till full beredskap.” 

Citatet pekar på vad informanterna förväntar sig. Det finns likheter mellan vad som 

sammanfattades ifrån ISGOTT av de kapitel som behandlar kommunikation och 

åtgärder vid nödlägen, jämfört med informanternas förväntningar på Göteborgs Hamn 

AB:s beredskapsplaner. Kraven och rekommendationerna från ISGOTT behandlas både 

i hamnen och på fartygen. Det kan vara en bidragande anledning till att svaren har varit 

av liknande art och att informanternas förväntningar liknar det som står i ISGOTT. 

Vidare kan det antas att förväntningarna på hamnen och fartygen kan vara baserade på 

ISGOTT:s föreskrifter. 

 

När det kommer till avvikelse eller förslag till förbättringar är det många som inte har 

lämnat någon avvikelse eller förslag till förbättringar. Vissa informanter är medvetna om 
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hur de skall gå tillväga för att lämna avvikelse eller förslag till förbättringar, och andra 

inte. Ett förslag från en informant var att göra det till en enkel procedur för att underlätta 

för den som vill lämna sin åsikt till hamnen. Detta kan vara en bra ide då Göteborgs 

Hamn AB får fartygsbesättningens syn på hamnen. Kommunikationen med hamnen 

uttrycker flera informanter att den är bra. Det anses att förbättringar inte nödvändigtvis 

behövs. 

 

 

5.5 Förslag till förbättring 

Efter intervjuer med fartygsbefäl och personal på rederikontor så har information 

genererats, av vad dessa informanter har för syn och förväntningar på Göteborgs Hamn 

AB i olika frågor. Detta har gjort att skribenterna kunnat urskilja intressant information 

som hade kunnat användas som förslag till förbättringar till Göteborgs Hamn AB. De 

förslag till förbättringar skribenterna har fått är: Att informanterna vill ha mer omfattad 

information ifrån hamnen gällande vad hamnen har för beredskapsplaner vid olika 

nödlägen samt annan relevant information, t.ex. utrymningsvägar. Denna information 

kan ges till fartyget vid hamnanlöp, både under ”ship to shore safety checklist” och i Pre-

arrival informationen i form av lättöverskådliga lösblad. En samövning mellan hamn och 

fartyg är något som samtliga informanter ansåg som väldigt positivt, då eventuella 

brister kan upptäckas. Om detta inte är möjligt gavs det som förslag att 

räddningstjänsten kan besöka fartygen för att få en bättre uppfattning om hur det ser ut 

ombord. Det finns exempel på övningar som informanterna framfört under intervjuerna 

och de finns i bilaga 1. Vidare så var det några informanter som inte visste hur de skulle 

lämna in en avvikelse/förslag till förbättring, för att förbättra detta kan hamnen bli bättre 

på att informera om hur och vart man lämnar in avvikelser/förslag till förbättringar. 

 

 

5.6 Förslag till vidare forskning 

Ett intressant arbete kan innefatta att undersöka vad den lokala räddningstjänsten 

förväntar sig av fartygsbesättningen vid en nödsituation. Ett annat förslag kan vara att 

göra en liknande undersökning i en annan oljehamn. 
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5.7 Metodreflektion 

Utifrån resultatet som är baserat på intervjuer av rederier och dess fartygsbefäl framgår 

det tydligt vissa likheter mellan de olika informanterna. Frågorna som ställdes har gett 

svar för att kunna uppnå projektets omfattning. Dock kan de avvikelser som uppstått 

mellan informanternas intervjusvar bero på att informanten tänkt en annan informants 

svar som en självklarhet, och därför inte nämnt den detaljen under frågan. Även genom 

intervjumetoden som använts kan skribenterna lett in informanterna på olika spår, detta 

kan ha gjort att informanterna kommit i andra tankar och gett ett missvisande svar. 

Skribenterna har fått bearbeta arbetets intervjufrågor efter inkomna svar. Detta eftersom 

när intervjun sammanställdes, upptäcktes det att svar och frågor behövde synkroniseras 

på ett mer effektivt sätt. Det är på grund av detta som kompletterande frågor skickats ut 

till flertalet informanter. Under arbetsgången har kontakt med uppdragsgivaren också 

varit en del av arbetet. Detta har gjorts för att försäkra oss om att uppdragsgivaren fått 

vad de har beställt. 

 

 

5.8 Kritik mot arbete 

Vissa av intervjufrågorna gav liknande svar och hade kunnat omforumleras till en bättre 

fråga/frågor. Tidsomloppet från genomförandet av intervjuerna till att de var 

sammanställda och utskickade till informanterna tog mellan en till sex dagar för samtliga 

intervjuer, vilket kan anses som lång tid. Detta beror på att intervjuerna skrevs noga ner 

efter genomförd intervju, för att senare sammanställas till ett mer lättöverskådligt 

dokument. Detta var väldigt tidskrävande då skribenterna var oerfarna av sådant arbete. 

Vid något tillfälle var det även två intervjuer under samma dag. Detta ansågs inte vara 

något större problem mer än att det var tidskrävande, då nästan alla intervjuer spelades 

in och informationen fanns alltid att tillgå. De intervjuer som inte spelades in fanns på e-

post. 

Samtliga rederier som var intressanta att ta med i undersökningen har Göteborgs Hamn 

AB angivit. Eftersom Göteborgs Hamn AB är uppdragsgivare och har statistik om vilka 

fartyg som regelbundet anlöper Energihamnen, ansågs det att hamnen skulle bidra med 
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denna information. Det bästa hade kanske varit om skribenterna valt ut rederierna utan 

Göteborgs Hamn AB:s vetskap, för att vinkling av studien inte skulle vara möjlig. 

Tidsomloppet för varje intervju var cirka en timme lång, detta kan anses vara normalt för 

denna typ av undersökning. 

 

Under arbetets gång har skribenterna kommit till punkter där avvikelser från direktivet 

har gjorts. Avvikelserna har gjorts för det ansågs att det nya alternativet var bättre, t.ex. 

att OCIMF och SIGGTO inte togs med i arbetet. De avvikelser som förekommit har 

uppdragsgivaren godkänt. 



I 

Litteraturförteckning 

Aalto, A. (Juni 2007). www.tyosuojelu.fi. Hämtat från 

http://www.tyosuojelu.fi/se/jobbdoktorn/1697 den 28 02 2014 

Brandexperten. (den 25 02 2014). Brandexperten.se. Hämtat från Brandexperten: 

http://www.brandexperten.se/images/stories/pdf/produktblad/Koldioxidfakta_bxp.p

df den 25 02 2014 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB. 

Göteborgs Hamn AB. (u.d.). Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs Hamn. Hämtat 

från http://goteborgshamn.se/Documents/PDF-bank/012-

0289_hamnforeskrifter_uppdat_sv_gh_130410.pdf den 17 03 2014 

Göteborgs Hamn AB. (u.d.). www.goteborgshamn.se. Hämtat från 

http://goteborgshamn.se/Om-hamnen/Kort-om-Goteborgs-Hamn/ den 07 11 2013 

ISGOTT. (2005). ISGOTT- International safety guide for tankers and oil terminals fifth 

edition. 

Jacobsen, D. I. (2012). Förståelse, beskrivning och förklaring. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

Miles, M. a. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. Sage 

Publications. 

Transportstyrelsen. (2009). Transportsstyrelsens förskrifter och allmänna råd om 

brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS fartyg byggda den 

1 juli 2002 eller senare. Transportstyrelsen. 

Vetenskapsrådet. (u.d.). www.codex.vr.se. Hämtat från 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf den 20 2 2014 

 

  



II 

Bilagor 

Bilaga 1 Förslag på övningar: 
 

Under intervjuerna blev informanterna tillfrågade om det fanns några speciella 

övningsscenarion som de ansåg att Göteborgs Hamn AB och tankfartygen, kunde utöva 

vid en eventuell samövning. En samövning skulle kunna ge en bättre uppfattning om hur 

både Göteborgs Hamn AB och tankfartygen, kan förbereda sig på ett bättre sätt vid en 

eventuell nödsituation. Men även för att kunna upptäcka brister som upptäcks då en 

samövning utövas. Några övnings scenarior som gavs av informanterna var: 

 

 Brand i maskinrum och ute på däck under lastoperation, där man använder sig av 

fartygets egna brandsläckningssystem, men även det landbaserade till den mån 

det går för att bekämpa branden. Ett tilläggsscenario i denna övning kan vara 

”skiftbytet” mellan fartygspersonal och räddningstjänsten från land, då 

räddningstjänsten tar över kontrollen av nödsituationen. Ytterligare ett 

tilläggsscenario kan vara en samövning där bogserbåtar medverkar. 

 

 Olika scenarior som inkluderar orientering i rökfyllda och mörka rum. 

 

 Stopp av lastoperationen och losskoppling av lastarmar och trossar, för att 

fartyget snabbt ska kunna gå från kaj vid en eventuell nödsituation. Möjligtvis en 

teoretiskutrymning för samtliga på hamnområdet.  

 

 Brand i hamnens lasthanteringsutrustning men även andra delar av hamnens 

landområde. 

 

 Studiebesök för räddningstjänsten ombord på tankfartyg. Att räddningstjänsten får 

en genomgång av brandskyddssystemen som finns ombord och att de får en 

bättre uppfattning om hur ett fartyg är uppbyggt.  

 

 Kommunikationsövningar mellan hamnterminal och de fartyg som inte befinner 

sig i en nödsituation, hur fartygen skall agera. 

 



III 

Bilaga 2 Fig 26.1-Example of fire instructions notice från ISGOTT 
 

 

Fig 26.1-Example of fire instructions notice (ISGOTT, 2005, s. 394) 
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Bilaga 3 Direktiv 
 

Direktiv för uppdragsbaserat självständigt arbete för Göteborgs Hamn AB. 

uppdragsdirektiv  
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1 Bakgrund 

Göteborgs Hamn är idag Skandinaviens största hamn där det anlöper det ungefär 

11 000 fartyg om året. Hamnen står för nästan 30 procent av svensk utrikeshandel och 

den innehåller terminaler för container, RORO, bilar, passagerare samt olja och andra 

energiprodukter. Den del som förfogar över olja och energiprodukter kallas för 

Energihamnen och är Nordens största energihamn. Här verkar flera olika raffinaderier 

och lagringsbolag. Det anlöper ungefär 2 500 tankfartyg till energihamnen och hälften av 

all råolja som tas in i Sverige kommer in via Göteborgs Hamn. I Energihamnen hanteras 

totalt cirka 20 miljoner ton olja och andra energiprodukter (Göteborgs Hamn AB).  

 

Göteborgshamn har nyligen startat ett långsiktigt projekt för att modernisera och öka 

säkerhet i sitt brandskyddssystem i Energihamnen. En förstudie har inletts och en viktig 

del i förstudien är en kartläggning av vilka förväntningar rederierna har på hamnens 

brandskyddsutrustning och vilken utrustning fartygen som anlöper hamnen förfogar 

över, för en ökad säkerhet i detta viktiga gods nav. 

2 Syfte 

Kartläggning av tankfartygens roll i ett samverkandebrandskydd med hamnen samt 

fartygens förväntningar på Energihamnen vad gäller en säkerhantering av nödlägen. 

3 Tidsplan 

Examensarbetet kommer att startas den 11 november 2013 och avslutas under Mars 

2014. Examensarbetet ska innehålla nedanstående punkter. 

 



VII 

4 Omfattning 

 Kartläggning och dokumentation av krav på brandskyddsutrustning från riktlinjer 

och regelverk. 

 

 Beskrivning av hur man normalt möter dessa krav på några vanlig förekommande 

tankfartygstyper som anlöper Energihamnen. 

 

 Hur ser brandskyddsutrustning ut på rederiernas nybyggen/planerade fartyg (av 

de vanligt förekommande fartygstyperna i Energihamnen?). 

 

 Hur ser fartygens brandberedskapsplaner ut och hur kan eventuella scenarier 

användas i övningar av brandberedskapsplanen.  

 

 Beskrivning av fartygens/rederiernas förväntningar på Energihamnens 

brandskyddsutrustning och beredskapsplaner. 

5 Metod 

Studien skall utföras som en kvalitativ litteraturstudie förenad med kvalitativa intervjuer 

av rederier och fartyg. Arbetsgången kommer inledningsvis bestå av förklarande art 

innan den övergår till en deskriptiv art. Granskning av de fyra regelverken ISGOTT1, 

OCIMF1, SIGTTO1 och TSFS 2009:981 kommer göras för att hitta vilka regler som gäller 

för de olika klassningarna. Intervjuguiden kommer att skickas ut till informanterna innan 

själva intervjuerna. Detta grundar sig på att frågorna har en komplex grund och således 

kräver en viss efterforskning/betänketid från informanternas sida. 

 

ISGOTT
1
- International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals 

OCIMF
1
- Oil Companies International Marine Forum 

SIGTTO
1
- Society of International Gas Tanker and Terminal Operators  

TSFS 2009:98
1
- Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS 

fartyg byggda den 1 juli eller senare 
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6 Genomförande 

Dokumentation, analys, slutsatser och förslag till förbättringar kommer även vara en del 

av arbetet. Redovisning i form av en rapport enligt IMRAD, samt en presentation för 

några intressenter hos GHAB. Göteborgs Hamn kommer att utföra tillstånd för tillträde 

av fartyg vid intervju. 

 

7 Etiska Aspekter 

Hantering av information när det kommer till intervjuerna kommer att hanteras 

konfidentiellt om inte att fartyg/ rederier går med på att känslig information kommer 

publiceras och att ett skriftligt kontrakt undertecknas. Känslig information till projektet i 

sin helhet kommer att hållas konfidentiellt, varken Göteborgs Hamn, personer eller 

företag som kommer att medverka i undersökningen där känslig information eller 

liknande behandlas kommer att lämnas ut. 

8 Avgränsningar 

Intervjuguideen kommer att skickas ut till två till tre rederier och på varje rederi kommer 

minst ett och högst tre fartyg per rederi att vara med i undersökningen. Undersökningen 

är initierad av Göteborgs Hamn därför kommer undersökningen bara att ägnas åt 

Göteborgs Hamn och de frågor som Göteborgs Hamn vill ha svar på. De brandscenarier 

som skall beskrivas är brandscenarier som sker över hela fartyget där det finns en 

potentiell risk till en större olycka, när fartyget ligger till kaj. Hänsyn kommer inte tas till 

något annat än brandutrustningen, det vill säga att saker som nödutgångar eller 

liknande inte kommer att ingå i undersökningen. 
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9 Planering 

Regelverk och intervjufrågor kommer att behandlas så att en sammanfattning om vad 

intervjuerna kommer att handla om, skickas till inblandade parter innan intervjudagen. 

Sammanfattningen av intervjufrågorna kommer att skickas ut i början av december. 

Intervjuerna kommer att göras under december till mitten av januari månad. Resten av 

tiden kommer gå åt till sammanställning av intervjuer och annan faktainsamling. 

 

10 Ersättning 

Vid eventuella köp av litteratur som behandlar uppdraget, som inte skolan eller bibliotek 

har tillhanda kommer GHAB att ersätta, även kostnader av längre resor till intervjuerna. 
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Bilaga 4 Missivbrev 
Hej 

Vi är två studenter som läser till Sjöingenjör vid Kalmars Sjöfartshögskola. I sista året av 

utbildningen ingår det att skriva ett självständigt arbete. Vi skriver vårt som ett uppdrag 

för Göteborgs Hamn AB 

 

Göteborgs Hamn AB har nyligen startat ett långsiktigt projekt för att modernisera och 

öka säkerheten i sitt nuvarande och framtida brandskyddssystem i Energihamnen. Vår 

uppgift i denna studie är att vi ska undersöka och kartlägga tankfartygens roll i ett 

samverkande brandskydd med Göteborgs Hamn AB, samt se på vilka förväntningar 

fartygen har på Energihamnen vad det gäller en säker hantering av nödlägen. 

 

För att få er syn på hur ni tycker att det framtida skyddet ska se ut och hur ni tycker 

brandskyddet är idag, samt hur era fartyg är utrustade för eventuella bränder när 

fartyget ligger till kaj, undrar vi om ni vill medverka i en intervju. 

 

Vi kommer bland annat att prata lite om: 

●  Brandskyddsutrustning allmänt. 

●  Allmänt om brandskyddsutrustning ni har ombord. 

●  Brandskydd organisation/ Emergency planning (hur ni tänker när ni tar fram 

övningsscenarier till ombordvarande utrustning). 

● Förväntningar på Göteborgs Hamn AB. 

 

All information som samlas in under intervjun är konfidentiell och kommer bara hanteras 

under arbetets gång av oss själva, Göteborgs Hamn AB samt inblandade lärare på 

Sjöfartshögskolan i Kalmar. Efter att arbetet är klart kommer all inspelad data att 

förstöras, intervjun kan vara konfidentiell om så önskas. 

 

För att få en bättre kvalitetsstämpel skickar vi gärna ut intervjun när vi sammanställt den 

för att ni ska få möjlighet till ett andra utlåtande och se att allt är som det ska innan vi 

använder den i vår rapport. Vi kan även skicka ut en kopia av rapporten när den är klar. 

 

Om ni vill veta mer ingående om projektet eller om ni har funderingar, kan ni kontakta 

Dan-Erik Andersson på Operations, Göteborgs Hamn AB.  

 

Dan-Erik Andersson 

Vice President Operations / COO, Captain 

Telefon: +46 31 368 75 09 

 

Nedan så bifogar vi några av de frågor vi tänkt ställa under intervjun. 
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Bilaga 5 Intervjuguide för fartyg 
 

Brandskyddsutrustning teknik 

1. Vad omfattar ert brandsläckningssystem ombord? 

 

● Detektion 

● Skumsystem/utrustning 

● Pulversystem/utrustning 

● Fasta brandsläckningssystem 

● Kylning 

● Brandvatten/pumpkapacitet av brandpumpar 

● Hur många kopplingar för 63 mm slang har ni ombord? 

● Personlig skyddsutrustning mot brand t.ex. EEBD 

● Automation (vad i ert brandskydd sker per automatik) 

● Kameraövervakning eller brandronder 

● Annat? 

 

2. Anpassas något system nämnt ovan när fartygen lossar/lastar i hamn? 

3. Har ni en Safety Equipment list vi kan få ta del av?  

4. Vid lastning/lossning vad har ni för övervakning på operationen? 

 

 

Brandskydd organisation/”Emergency planning” 

1. Hur förbereder ni er innan ni kommer till Energihamnen, gällande brandutrustning? 

2. Har ni några exempel på speciella händelser som ligger till grund för övningar? 

3. Har ni brandövningar som har scenarier som lossning och lastning inblandat? kan ni 

berätta några exempel? 

4. Hur tycker ni att man ska samarbeta med hamnen om en eventuell brand uppstår? 

5. Hur är er inställning till att träna på olika brandscenarier tillsammans med Göteborgs 

Hamn AB när fartyget ligger till kaj? 

 

 Har ni några önskemål på hur en övning skulle kunna se ut? 

 Om övningen hade ägt rum, har ni då några speciella förväntningar eller krav på 

övningen? 

 

6. Beskriv hur besättningen organiseras/roller vid ett läckage/brandlarm när fartyget 

ligger till kaj? 
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Förväntningar på Göteborgs Hamn 

1. I vilken utsträckning och vilka förväntningar har ni på att fasta brandsläckningssystem 

på kaj, skall kunna användas vid brandbekämpning på ombord?  

 

 Vilka förväntningar har ni på hamnens beredskapsplaner? 

 

2. Hur förväntar ni er att hamnen agerar om det utbryter en brand ombord eller på kaj? 

3. Vad förväntar ni er att landpersonalen ska veta om ert fartyg?  

4. Hur är standarden på brandskyddet i oljehamnarna ni anlöper? 

 Bra exempel 

 Dåliga exempel 

 

5. Hur tycker ni att avvikelse, förslag till förbättringar tas tillvara på i Göteborgs Hamn? 

    

 Är det enkelt att lämna 

 Tas det på allvar? 

 Har ni fått någon återkoppling från Göteborgs Hamn AB, om ni har lämnat en 

avvikelse? 

 

6. Hur upplever ni att kommunikationen med hamnpersonalen i Göteborgs Hamn är? 

 

   

  



XIV 

Bilaga 6 Intervjuguide för rederi 

Brandskyddsutrustning allmänt 

1. Vilka krav ligger till grund för brandskyddet på era tankfartyg? 

2. Påverkar ni själva brandskyddets utformning, utöver klassens krav? 

3. Har er charter/vetting representanter några synpunkter på brandskyddet för fartygen? 

4. Skiljer sig nybyggen/planerade fartyg något mot de som är i drift idag när det kommer 

till brandskydds utrustning? Är det någon ny teknisk utveckling av något system? 

 

Brandskyddsutrustning teknik 

1. Vad omfattar ert brandsläckningssystem ombord? 

 

 Detektion 

 Skumsystem/utrustning 

 Pulversystem/utrustning 

 Fasta brandsläckningssystem 

 Kylning 

 Brandvatten/pumpkapacitet av brandpumpar 

 Hur många kopplingar för 63 mm slang har ni ombord? 

 Personlig skyddsutrustning mot brand t.ex. EEBD 

 Automation (vad i ert brandskydd sker per automatik) 

 Kameraövervakning eller brandronder 

 Annat? 

 

2. Anpassas något system nämnt ovan när fartygen lossar/lastar i hamn? 

3. Har ni en Safety Equipment list vi kan få ta del av?  

4. Vid lastning/lossning vad har ni för övervakning på operationen? 

 

  



XV 

Brandskydd organisation/”Emergency planning” 

1. Hur tycker ni att man ska samarbeta med hamnen om en eventuell brand uppstår? 

2. Har ni några exempel på speciella händelser som ligger till grund för övningar 

ombord? 

3. Hur är er inställning till att träna på olika brandscenarier tillsammans med Göteborgs 

Hamn AB när fartyget ligger till kaj?  

 

 Har ni några önskemål på hur en övning skulle kunna se ut? 

 Om övningen hade ägt rum, har ni då några speciella förväntningar eller krav på 

övningen? 

 

Förväntningar på Göteborgs Hamn 

1. I vilken utsträckning och vilka förväntningar har ni på att fasta brandsläcknings system 

på kaj, skall kunna användas vid brandbekämpning på ombord?  

 

 Vilka förväntningar har ni på hamnens beredskapsplaner?  

 

2. Hur förväntar ni er att hamnen agerar om det utbryter en brand ombord eller på kaj? 

3. Vad förväntar ni er att landpersonalen ska veta om ert fartyg?  

4. Hur tycker ni att avvikelse, förslag till förbättringar tas tillvara på i Göteborgs Hamn?  

   

 Är det enkelt att lämna 

 Tas det på allvar? 

 Har ni fått någon återkoppling från Göteborgs Hamn AB, om ni har lämnat en 

avvikelse? 

 

5. Hur upplever ni att kommunikationen med hamnpersonalen i Göteborgs Hamn är? 
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Bilaga 7 Sammanställning av TSFS 2009:98 
 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om brandskydd, 

branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 2002 

eller senare; (Editerad version) 

 

beslutade den 14 oktober 2009.  

 

Transportstyrelsen föreskriverföljande med stöd av 2 kap. 1 §, 5 kap. 10 § och 6 kap. 4 § 

fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) samt 7 § för-ordningen (2005:894) om teknisk 

kontroll och beslutar följande allmänna råd.  

 

Syfte  

1 §2 Syftet med dessa föreskrifter är att:  

1. Minimera risken för att bränder och explosioner uppstår.  

2. Minimera risken för personskador.  

3. Minimera risken för skador på fartyget, dess last och miljön.  

4. maximera möjligheten att innesluta, kontrollera och kväva bränder och 

explosioner i de utrymmen där de uppstår.   

5. Ge tillräckliga och lättillgängliga utrymningsmöjligheter åt de ombord-varande.  

 

Tillämpning  

2 § Dessa föreskrifter gäller för SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 2002 eller senare. För 

dessa fartyg gäller kraven i bilaga 1 och kraven i övriga bilagor i den utsträckning som 

följer av bilaga 1.  

 

 

 

 

 

 

 

2 Motsvarar SOLAS 74, kapitel II-2, regel 2.1.   
3 Motsvarar SOLAS 74, kapitel II-2, regel 1.1.2.3.  
4 Motsvarar SOLAS 74, kapitel II-2, regel 1.3.2.  
5 Motsvarar SOLAS 74, kapitel II-2, regel 1.6.1 och 1.6.2.  
6 Motsvarar SOLAS 74, kapitel II-2, regel 1.6.6. 
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Tillämplighet på tankfartyg  

3 § 5 Bestämmelser för tankfartyg i bilaga 1 ska tillämpas på tankfartyg som 

transporterar råolja eller petroleumprodukter med en flampunkt av 60 °C eller lägre, 

bestämd med hjälp av en godkänd flampunktsapparat med sluten behållare, med ett 

ångtryck enligt Reid lägre än atmosfärtrycket, samt andra flytande ämnen med liknande 

brandrisk. För fartyg som transporterar flytande laster andra än de i första stycket eller 

kondenserade gaser som medför ökade brandrisker ska ytterligare 

brandsäkerhetsåtgärder vidtas.  

 

4 § 6 Kemikalietankfartyg och gastankfartyg ska uppfylla kraven för tank-fartyg utom i de 

fall fartyget har försetts med alternativa och extra arrangemang för brandskyddssystem 

vilka Transportstyrelsen har godkänt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 Motsvarar SOLAS 74, kapitel II-2, regel 2.1.   
3 Motsvarar SOLAS 74, kapitel II-2, regel 1.1.2.3.  
4 Motsvarar SOLAS 74, kapitel II-2, regel 1.3.2.  
5 Motsvarar SOLAS 74, kapitel II-2, regel 1.6.1 och 1.6.2.  
6 Motsvarar SOLAS 74, kapitel II-2, regel 1.6.6. 
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Introduktion 

I denna författningssamling behandlas vilka krav som gäller vid ett fartygsbygge enligt 

svenska flaggstatskrav med hänsyn av brandskydd, branddetektering och 

brandsläckning ombord på SOLAS fartyg som är byggda 1 juli 2002 eller senare. Nedan 

finns en sammanställning av dessa krav, denna sammanställning finns för att läsaren 

ska få en bättre förståelse över vilka krav som gäller för ett tankfartyg som är byggt efter 

svenska flaggstatskrav. Vill läsaren veta mer om kraven i TSFS 2009:98 kan denne gå 

in och läsa originalversionen av TSFS 2009:98. 

För att förenkla för läsaren har sammanställningen strukturerats upp efter ett typiskt 

händelseförlopp vid brand d.v.s. detektion (brand detekteras), brandvattensystem 

(brandpumpar startas), handbrandsläckare (handbrandsläckare appliceras vid en mindre 

brand, ev. insatsstyrkan tillträder) samt fasta brandsläckningssystem (det fasta 

brandsläckningssystemet aktiveras) 

Detektering och larm vid brand 

2.3.1.18 Branddetektorer ska aktiveras av värme, rök eller andra förbränningsprodukter, 

flammor eller av en kombination av dessa. Flamdetektorer får endast användas som 

tilläggsdetektorer tillsammans med rök- och värmedetektorer. 

 

● Fasta system för branddetektering och brandlarm ska vara anpassade efter   

            utrymmet, möjlig brandtillväxt och möjlig utveckling av rök och gaser. 

 

● Brandlarmknappar ska placeras så att man får en lättåtkomlig larmfunktion. 

 

● Brandpatruller ska se till att bränder upptäcks och lokaliseras på ett effektivt sätt 

och att bryggan och brandgrupperna larmas 

 

5.51 lastfartyg 

På lastfartyg ska bostads- och arbetsutrymmen och kontrollstationer skyddas med ett 

brandlarmsystem och/eller ett automatiskt sprinkler- och brandlarmsystem.  

 

 

 

 

 

 

 
 

1Bilaga 1, Del C, Regel 7 
8Bilaga 2, Kapitel 9 
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Branddetektering i maskinrum 

 

4.11 Installation 

Ett brandlarmsystem ska installeras i periodvis obemannade maskineriutrymmen och i 

maskineriutrymmen där installationen av automatiska, fjärrmanövrerade system och 

utrustningar har godkänts som ersättning för ständig bemanning. 

 

2.2.48 Placering av detektorer 

Detektorer ska placeras så att de får bästa möjliga funktion. De får inte placeras nära 

balkar, ventilationstrummor eller andra ställen där luftströmningen kan påverka 

funktionen negativt eller på ställen där stötar och fysiska skador kan förväntas uppstå. 

Detektorer som är placerade under däck ska vara placerade minst 0,5 m från skott, 

utom i korridorer, förråd och trappor. 

Tabell 9.1. Indelning av detektorer 

 

 

Detektortyp  Största golvyta   Största   Största avstånd 

per detektor     centrumavstånd  från skott 

 

Värme   37 m2    29 m2   4,5 m2 

Rök   74 m2    211 m2  5,5 m2 

 

 

Transportstyrelsen kan medge annan indelning av detektorerna än vad tabellen kräver 

förutsatt att indelningen baseras på data som visar detektorernas egenskaper. 

2 -2.1.48 Tekniska krav 

Varje brandlarmsystem, inklusive brandlarmknapparna, ska vara omedelbart redo för 

användning. Det fasta brandlarmsystemet får inte användas för något annat ändamål, 

utom stängning av branddörrar och liknande funktioner kan tillåtas från 

brandlarmcentralen.  

 

Brandlarmsystemet ska vara konstruerat och detektorerna ska vara placerade att de 

snabbt upptäcker en brand i någon del av dessa utrymmen under maskineriets alla 

normala driftförhållanden. Även variationer i ventilationen som krävs med hänsyn till 

möjliga omgivande temperaturer.  

 

 
1Bilaga 1, Del C, Regel 7 
8 Bilaga 2, Kapitel 9 
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Systemet ska utlösa akustiska och optiska larmsignaler som båda tydligt avviker från 

larm från andra system som inte indikerar brand. Larmen ska avges på de platser som 

krävs för att försäkra att larmet hörs och iakttas både på navigationsbryggan och av 

ansvarigt maskinbefäl. 

 

Brandlarmsystem som är utrustade med indikering av enskilda zoner ska vara 

utformade så att8
: 

● Fel i en slinga (till exempel strömavbrott, kortslutning eller jordfel inte sätter hela 

slingan ur funktion). 

● Systemet kan återställas till utgångsläget efter ett funktionsfel (till exempel 

elektriskt, elektroniskt eller informationstekniskt). 

● Det första brandlarmet inte förhindrar andra detektorer att utlösa ytterligare 

brandlarm. 

● Ingen slinga passerar ett utrymme två gånger. När detta är praktiskt 

ogenomförbart (till exempel för stora publika utrymmen) ska den del av slingan 

som passerar utrymmet för andra gången installeras på största möjliga avstånd 

från övriga delar av slingan. 

 

Brandvattensystem 

 

Fartyg ska ha ett brandvattensystem bestående av brandpumpar, huvud- 

brandledning, brandposter, brandslangar och munstycken. 2 

 

2.2.22 Antalet brandpumpar 

Brandpumpar ska drivas av egna motorer. Brandpumparna ska förse huvud-

brandledningen med vatten. Antalet brandpumpar på lastfartygska är enligt följande:  

 

Bruttodräktighet minst 1 000 minst två 

Bruttodräktighet mindre än 1 000 minst två varav den ena inte behöver 

drivas av egen motor 

 

2.2.12Pumpar som får användas som brandpumpar 

 

Brandpumparna ska drivas av egna motorer. De pumpar som får användas som 

brandpumpar är Sanitets-, barlast- och länspumpar samt pumpar för allmänna ändamål. 

Pumpar som används för brännolja eller annan olja bör inte användas som brandpump.  
 

 
2 Bilaga 1, Del C, Regel 10. 

8 Bilaga 2, Kapitel 9 
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2.2.4.22 Kapaciteten hos varje brandpump 

Var och en av brandpumparna, utom eventuell nödbrandpump, ska ha en kapacitet 

enligt följande: 

 

● Minst 80 procent av den föreskrivna sammanlagda kapaciteten delat på antalet 

pumpar (För den sammanlagda kapaciteten får man multiplicera kravet på 

länspumpar för passagerarfartyg med motsvarande storlek med 4/3 dock max 

180 m3/h. Sedan skall varje pump minst klara 80 % av den sammanlagda 

kapaciteten delat på antalet pumpar). 

● Minst 25 m3/h. 

● Klara av att leverera vatten till de vattenstrålar så att kraven under   

           “Brandposternas antal och placering ska vara sådana att följande krav uppfylls:”  

 

Den totala kapaciteten för brand pumparna behöver inte överstiga 180 m3/h.  

 

2.2.19 Nödbrandpumpar 

Pumpens kapacitet ska vara minst 40 procent av den totala kapaciteten hos de 

brandpumpar som krävs enligt regel II-2/10.2.2.4.1 i SOLAS.  

 

2.2.3.12 Brandpumpar 

Brandpumpar, deras kraftkällor och deras sjöanslutningar ska utformas enligt följande: 

 

På lastfartyg ska en nödbrandpump installeras om en brand i ett utrymme kan slå ut 

samtliga brandpumpar. 

 

2.2.3.32 Andra pumpar på lastfartyg 

På lastfartyg som har andra pumpar, till exempel läns- eller barlastpumpar, monterade i 

maskinrummet ska en av dessa kunna förse huvudbrandledningen med vatten, under 

förutsättning att pumpen kan ge det tryck och de flöden som krävs. (Bilaga 1, Del C, 

Regel 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2Bilaga 1, Del C, Regel 10. 
9Bilaga 2, Kapitel 12 
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2.12 Huvudbrandledning och brandposter 

Krav på huvudbrandledningen och brandposter: 

 

● De ska vara tillverkade i ett material som inte förstörs eller blir oanvändbart då det 

utsätts för höga temperaturer, alternativt vara tillräckligt väl skyddade. 

● Brandvattensystemet ska utformas så att det inte fryser igen.  

● Huvudbrandledningen ska ha anordningar för dränering.  

● Alla ledningar anslutna till brandvattensystemet som används till andra uppgifter 

än brandsläckning ska ha avstängningsventiler vid huvudbrandledningen.  

● Brandledningar och brandposter ska placeras så att de alltid är lätt tillgängliga 

och brandslangar enkelt kan anslutas till dem. 

● Anordningar för fjärrstart av brandpumparna ska finnas på, eller att 

brandsläckningsutrustningen är lättåtkomlig och kan användas omedelbart. 

 

2.1.32 Brandledningens diameter  

Brandledningar ska dimensioneras för att klara av det maximala flödet från två samtidigt 

arbetande brandpumpar. På lastfartyg behöver ledningarna inte klara av ett flöde större 

än 140 m3/h. 

 

Huvudbrandledningen bör ha en diameter enligt tabellen nedan. 

 

Fartygets längd (m)                                                                               Diameter (mm) 

 

understiger 50                                                                                          75 

uppgår till 50 men inte 100                                                                       100 

uppgår till 100 men inte 200                                                                     125 

uppgår till 200 men inte 300                                                                     150 

uppgår till 300 eller mer                                                                            större än 150 

 

Annan brandledning än huvudbrandledningen bör ha en diameter av minst 60 mm. Korta 

grenledningar för endast en brandpost bör ha en diameter av minst 50 mm. 
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2.1.62 Vattentryck vid brandposterna  

På lastfartyg behöver ledningarna inte klara av ett flöde större än 140 m3/h genom två 

godkända munstycken som är anslutna till närliggande brandposter. Vattentrycket vid 

brandposterna ska vara lägst vad som sägs nedan. 

 

● Bruttodräktighet av minst 6 000: 0,27 N/mm2 

● Bruttodräktighet av mindre än 6 000: 0,25 N/mm2 

● Det maximala trycket vid någon brandpost får inte vara högre än att en 

brandslang kan användas effektivt 

 

2.1.5.12 Brandposternas antal och placering ska vara sådana att följande krav uppfylls: 

 

● Minst två vattenstrålar från olika brandposter ska kunna nå alla delar av fartyget 

som normalt är tillgängliga för passagerare och besättning under gång. Den ena   

vattenstrålen ska komma från en slang med en enda slanglängd. 

● Minst två vattenstrålar från olika brandposter ska kunna nå alla delar av 

lastutrymmena när dessa är tomma. Den ena vattenstrålen ska komma från en 

slang med en enda slanglängd. 

● Brandposterna ska placeras nära ingången till utrymmena. 

 

2.1.4.42 På tankfartyg ska avstängningsventiler installeras på huvud-brandledningen på 

en skyddad plats vid framkanten av däckshuset och var 40:e m på tankdäck. 

 

Portabla brandsläckare 

 

3.2.42 Handbrandsläckare ska placeras väl synliga, ska alltid vara lättåtkomliga och ska 

kunna användas omedelbart. Placeringen ska dessutom vara sådan att deras funktion 

inte försämras på grund av påverkan från väder, vibrationer eller andra yttre faktorer. 

Handbrandsläckare ska förses med en anordning som visar om de har använts. 
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3.1.1.15 Varje pulver- eller koldioxidsläckare ska ha en kapacitet av minst 5 kg och varje 

skumsläckare ska ha en kapacitet av minst 9 liter, handbrandsläckare får inte väga mer 

än 23 kg.  

 

3.25 Transportabel skumspridningsenhet 

En transportabel skumspridningsenhet ska bestå av ett munstycke av ejektortyp för 

luft/skum som kan anslutas till huvudbrandledningen samt en transportabel behållare 

som innehåller minst 20 liter skumvätska och en reservbehållare med skumvätska.  

Munstycket ska kunna avge effektivt skum med en hastighet av lägst 1,5 m3/min. 

Skummet ska vara lämpligt för släckning av oljebränder. 

 

5.1.2.12 I varje pannrum ska det finnas minst en transportabel enhet för  

skumspridning. Enheten ska uppfylla kraven i FSS-koden. Den ska förvaras  

i pannrummet eller i närheten av en ingång till pannrummet.  

 

3.2.12 I bostads- och arbetsutrymmen och kontrollstationer ska det finnas en 

handbrandsläckare för varje påbörjat 250-tal m2 av utrymmets yta. Handbrandsläckare i 

bostadsutrymmen ska vara AB-släckare av lägst klass 21A 183B. I kök, radiohytt och 

styrmaskinrum ska handbrandsläckaren vara en koldioxidsläckare av klass 55B. Fartyg 

med en bruttodräktighet av minst 1 000 ska ha minst fem handbrandsläckare. 

 

3.2.42 Allmänna råd 

Antal och typ av handbrandsläckare ombord på fartyg bör följa riktlinjerna i 

MSC.1/Circ.1275. 

 

Personlig skyddsutrustning 

2.2.3.14 Flyktmasker ska kunna användas under minst 10 min.  
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Fasta brandsläckningssystem 

4.12 Typer av fasta brandsläckningssystem  

Ett fast brandsläckningssystem ska vara av en av följande typer: 

 

● ett fast brandsläckningssystem med gas som uppfyller kraven i FSS-koden 

● ett fast brandsläckningssystem med högexpanderande skum som uppfyller 

kraven i FSS-koden 

● ett fast brandsläckningssystem med vattenspridning under tryck som uppfyller 

kraven i FSS-koden. 

 

5.1.12 I maskinrum av kategori A där det finns oljepannor eller brännolje-enheter ska det 

finnas ett sådant fast brandsläckningssystem som anges ovan. Om maskin- och 

pannrummen inte är fullständigt skilda från varandra eller om brännolja från pannrummet 

kan tränga in i maskinrummet, ska bägge utrymmena betraktas som ett utrymme. 

 

Punktskydd i maskinrum 

 

5.6.12 Punktskydd i maskinrum ska tillämpas på lastfartyg med en bruttodräktighet av 

minst 2 000. 

 

5.6.22 Maskinrum av kategori A med en volym större än 500 m3 ska, utöver det fasta 

brandsläckningssystem ska förses med ett lokalt fast punktskyddssystem. Det lokala 

fasta punktskyddssystemet ska använda vatten eller likvärdigt släckmedel och ska 

utformas enligt anvisningarna i MSC/Circ.913. 

 

5.6.32 Ett punktsystem ska kunna aktiveras utan att motorer stoppas, utan att personal 

evakueras och utan att utrymmet behöver förseglas. 
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Koldioxid som släckmedel 

 

2.1.3.16 De rörledningar som används för överföring av släckmedel till de skyddade 

utrymmena ska förses med manöverventiler som är märkta så att de tydligt visar till vilka 

utrymmen ledningarna är dragna. Tillräckliga åtgärder ska vidtas för att förhindra att 

släckmedel oavsiktligt kommer in i något utrymme.  

 

2.1.3.26 Akustiska larmsignaler ska avges automatiskt när släckmedel släpps in i ett 

utrymme som personal normalt arbetar i eller har tillträde till. Larmet ska aktiveras 

automatiskt, till exempel när dörren till utlösningsskåpet öppnas. Larmet ska ljuda under 

minst så lång tid det tar att utrymma utrymmet, men inte kortare tid än 20 s innan 

släckmedlet utlöses. Vanliga lastutrymmen och små utrymmen (till exempel 

kompressorrum, färgförråd och liknande) där släckmedlet endast kan utlösas på platsen 

behöver inte ha ett sådant larm. 

 

2.2.26 Manöveranordningar  

Koldioxidsystem ska ha två separata manöveranordningar för att lösa ut gasen i det 

skyddade utrymmet och säkerställa att larmet aktiveras. Den ena manöveranordningen 

ska öppna ventilen till de rörledningar som leder gasen till utrymmet och den andra ska 

släppa ut gasen ur förvaringskärlen. De två manöveranordningarna ska vara placerade 

inuti ett utlösningsskåp som är tydligt märkt för varje utrymme. Om skåpet kan låsas ska 

det finnas en nyckel i en låda med lätt krossbart glas på ett iögonfallande ställe bredvid 

skåpet. 
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2.2.1.26 För maskineriutrymmen ska den tillgängliga kvantiteten koldioxid motsvara en 

minsta volym av fri gas som uppgår till den större av följande volymer: 

 

● Antingen 40 procent av bruttovolymen av det största skyddade 

maskineriutrymmet inklusive kappen; bruttovolymen får minskas med den del av 

kappen som finns ovanför den höjd vid vilken kappens horisontella area är mindre 

än 40 procent av den horisontella arean av maskineriutrymmet, mätt halvvägs 

mellan tanktaket och lägsta delen av kappen. 

● Eller 35 procent av bruttovolymen av det största skyddade maskineriutrymmet 

inklusive kappen. 

 

2.2.1.56 I maskineriutrymmen ska det fasta rörledningssystemet utformas så att 85 

procent av gasen släpps ut i utrymmet inom 2 min. 

Skum som släckmedel 

2.2.1.13 Skummet från fasta skumsläckningssystem ska vara avsett för oljebränder.  

Skumkoncentratet för brandsläckningssystem med lättskum ska uppfylla kraven i 

MSC/Circ.670. 

 

2.2.1.23 Varje fast lättskumsystem i ett maskinutrymme ska snabbt kunna avge en 

skummängd som räcker för att fylla det största skyddade utrymmet med ett minst 1 m 

djupt skumlager/min. Systemet ska ha fast monterade munstycken. Kvantiteten 

tillgänglig skumvätska ska räcka till en skumvolym som motsvarar fem gånger volymen 

av det största skyddade utrymmet. Skummets expansionsförhållande får inte överstiga 

skalan 1 000: 1. 

 

2.3.1.13 Skumvätskan för brandsläckningssystem med tungskum ska uppfylla kraven i 

MSC/Circ.582och MSC/Circ.582/Corr.1  

2.3.1.23 På fartyg byggda före den 1 september 2008 ska systemet på mindre än 5 min 

kunna täcka den största enskilda yta över vilken olja kan spridas med ett minst 150 mm 

djupt skumlager. Systemet ska ha fast monterade munstycken. Skummets 

expansionsförhållande får inte överstiga 12:1. 
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Däckskumsystem 

 

2.1.111 Däckskumsystemet ska ha tillräcklig kapacitet för att sprida skum såväl över hela 

lasttankdäcksområdet som till varje lasttank vars däck har rämnat.  

 

2.1.211 Däckskumsystemet ska utformas för enkel och snabb användning.  

 

2.1.311 Däckskumsystemet ska kunna användas med föreskriven kapacitet samtidigt 

som huvudbrandledningen levererar föreskrivet minsta antal vattenstrålar vid föreskrivet 

tryck. 

 

8.1.12 Lasttankdäcksområdet på tankfartyg ska skyddas av ett fast 

skumsläckningssystem som uppfyller kraven i FSS-koden. Lasttankområdet på 

tankfartyg med en dödvikt av minst 20 000 ton ska antingen ha ett fast 

brandsläckningssystem som uppfyller kraven i FSS-koden eller, om far-tygets 

konstruktion och utrustning i övrigt så medger, en likvärdig lösning som uppfyller kraven 

i 8.1.2. 

 

8.1.32 Tankfartyg med en dödvikt mindre än 20 000 ton ska vara försedda med ett 

däckskumsystem som uppfyller kraven i FSS-koden. 

 

2.1.1–2.1.310 Däckskumsystemet ska ha tillräcklig kapacitet för att sprida skum såväl 

över hela lasttankdäcksområdet som till varje lasttank vars däck har rämnat. 

Däckskumsystemet ska utformas för enkel och snabb användning. Däckskumsystemet 

ska kunna användas med föreskriven kapacitet samtidigt som huvudbrandledningen 

levererar föreskrivet minsta antal vattenstrålar vid föreskrivet tryck.  
 

2.2.1.110 Den hastighet med vilken skumlösning ska avges får inte understiga det högsta 

av följande värden: 

 

● 0,6 liter/min och m2 av lasttankdäcksarean (med lasttankdäcksarea avses 

fartygets maximala bredd multiplicerad med lasttank-utrymmenas totala längd 

mätt i långskeppsled). 

● 6 liter/min och m2 av den horisontella tvärsnittsarean av den enskilda tank som 

har den största tvärsnittsarean. 

● 3 liter/min och m2 av den area som skyddas av den största skum-kanonen, det 

vill säga den area som helt ligger framför kanonen, dock minst 1 250 liter/min. 
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8.22 För flytande last med en flampunkt av 60 °C eller lägre, för vilken ett 

brandbekämpningssystem med standardskum som uppfyller kraven i FSS-koden inte är 

effektivt och som bedöms vara last som medför ökade brandrisker, ska följande åtgärder 

vidtas:  

 

 Skumvätskan ska vara av alkoholresistent typ.  

 Skumvätska för användning på kemikalietankfartyg ska uppfylla kraven i 

MSC/Circ.799. 

 Kapaciteten och påföringshastigheten hos skumsläckningssystemet ska uppfylla 

kraven i kapitel 11 i IBC-koden. Lägre påförings-hastighet kan accepteras baserat 

på genomförda test. För tankfartyg med inertgassystem är det tillräckligt att 

medföra skumvätska för 20 min skumproduktion.  

 

Vatten spridning och vattendimma 

2.1.1.26 Munstyckenas antal och placering ska vara sådana att den genomsnittliga 

effektiva vattendistributionen är minst 5 liter/m2 och min i de skyddade utrymmena. Där 

en ökad påföringsmängd bedöms vara nödvändig ska denna mängd godkännas av 

Transportstyrelsen.  

 

2.1.1.46 Pumpen ska kunna förse alla sektioner i en avdelning som ska skyddas 

samtidigt med nödvändigt tryck.  

 

2.1.36 Systemkrav 

Systemet ska hållas under nödvändigt tryck. Den pump som förser systemet med vatten 

ska starta automatiskt vid tryckfall i systemet. 

 

Internationell landanslutning 

2.1.7.12 Fartyg med en bruttodräktighet av minst 500 ska ha minst en internationell 

landanslutning som uppfyller kraven i FSS-koden. Landanslutningen ska kunna 

användas på båda sidorna av fartyget. 

 

 

 
2Bilaga 1, Del C, Regel 10. 
6Bilaga 2, Kapitel 5 
10Bilaga 2, Kapitel 14 

  



XXX 

Bilaga 8 Sammanställning av ISGOTT 
I arbetet ingick det att sammanställa kapitel från ISGOTT ”International Safety Guide for 

Oil Tankers and Terminals” De kapitel som är samanställda i denna bilaga behandlar 

åtgärder av terminal och fartyg vid nödlägen samt kommunikation. 

 

20.54 Akut bortbogsering av tankfartyg från Kaj 

När nödsituation uppstår på ett tankfartyg, skall fartyget hållas vid kajen så länge det är 

möjligt. Detta gör att användning av landbaserad personal och utrustning är möjligt. Om 

nödsituationen inte kan hanteras bör det övervägas om att tankfartyg bör tas bort från 

kajen eller inte. 

 

Planering av en sådan åtgärd kan involvera flera olika personer såsom hamnkapten, 

kapten ombord på fartyget, terminalrepresentant, hamnmyndighet etc. 

 

Planen bör betona behovet av att undvika förhastade åtgärder som skulle kunna öka, 

snarare än minska faran för tankfartyg, terminalen, andra förtöjda fartyg i närheten samt 

andra närliggande anläggningar. 

 

21.1.13 Skepps evakuering 

 

Det bör alltid finnas en ömsesidig överenskommelse mellan fartyg och land i någon 

utrymningsplan, och det är viktigt att befälhavare på alla fartyg som använder 

anläggningen värderar utrymningsarrangemangen. Dessa arrangemang bör diskuteras 

när lastsäkerheten gås igenom mellan fartyg och hamn och identifierats under 

slutförandet av Ship to shore safety check-list. 

 

 

22.1.21 Kommunikationsförfaranden 

För att garantera bästa säkerheten hela tiden, ska bägge parter (fartyg/land) komma 

överens och fastställa ett tillförlitligt kommunikationssystem. Innan lastning eller lossning 

påbörjas ska kommunikationssystemen testas. Ett sekundärt kommunikationssystem bör 

också fastställas och godkännas.  

 

Alla andra nödvändiga signaler bör komma överens mellan bägge parter (fartyg/land). 

Undvik att använda en och samma VHF/UHF-kanal med flera fartyg och land. 

 

21.1.13 ISGOTT fifth edition part3 sidan 323 

22.1.21 ISGOTT fifth edition part4 sidan 329 

20.54  ISGOTT fifth edition part3 sidan 321 
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26.52 Nödåtgärder 

De åtgärder som ska vidtas i händelse av en nödsituation vid en terminal bör ingå i 

terminalens Emergency Response Plan 

 

26.5.12 Brand eller explosion på kaj 

 

Åtgärder av fartygspersonal: 

 

Om en brand eller explosion uppstår på en kaj, måste fartyget/ fartygen vid kaj 

omedelbart rapportera händelsen till terminalens kontrollrum på snabbast möjliga sätt, 

VHF/UHF, telefonkontakt, fartygets siren etc. 

 

● All lasthantering, bunkring, ballastoperationer och tankrengöringar bör stoppas. 

● Alla lastarmar eller slangar bör tömmas och göras klar för frånkoppling. 

● Fartygets brandsystem ska trycksättas. 

● Fartygets motorer, styrmaskin och losskastning utrustning skall föras till ett 

tillstånd av omedelbar beredskap. 

● En lotslejdare bör sättas på vattensidan. 

 

 

Åtgärder av fartyg vid andra Kajer: 

 

Om ett fartyg hör terminalens larm ljuda eller på att annat sätt informerats om en brand i 

terminalområdet, ska fartyg vid andra kajer som inte är direkt inblandade i branden:   

 

● Stäng av all lasthantering, bunkring och barlastoperationer. 

● Brandbekämpningssystemen bör sättas i beredskap. 

● Motorer, styrväxel och förtöjningsutrustning skall göras redo för omedelbar 

användning. 
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26.5.22 Brand ombord på ett tankfartyg medan fartyget ligger till kaj 

 

Åtgärder av fartygspersonal: 

 

● Fartyget måste slå larm genom att ljuda den överenskomna larmsignalen samt 

rapportera händelsen på annat sätt. 

● All lasthantering, bunkring eller ballastverksamhet måste stoppas. 

● Huvudmotorer och styrmaskiner förs till en standby-tillstånd. 

● Brandberedskap ombord ska göras redo för omedelbar användning enligt avsnitt 

9.9.2.2. 

 

Se bild I bilaga2 “Fig 26.1-Example of fire instructions notice” 

Åtgärder från Terminalpersonal: 

När ett tankfartyg ljuder den överenskomna larmsignal bör den person som ansvarar för 

en kaj/terminal omedelbart meddela kontrollrummet: 

 

● Terminalpersonalen ska ljuda terminalens brandlarm. 

● Informera hamnmyndigheten och påbörja avstängning av pågående operationer 

såsom lastning/lossning, bunkring eller ballastoperation. 

 

Terminalens brandberedskapsplan ska aktiveras och detta kan innebära avstängning av 

lastantering, bunkring och ballasthantering på fartyg på angränsande eller närliggande 

kajplatser. 

 

Alla andra fartyg i terminalen bör informeras om olyckan och om så krävs, göra 

förberedelser till: 

 Koppla loss lasthanteringsutrustning.   

 Förbereda sina motorer och styrmaskiner till full beredskap. 

 

Om det finns brandbekämpande bogserbåtar ska terminalen kalla dem för att hjälpa till 

att bekämpa elden, tills ett beslut fattas om att de inte behövs längre. 
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Ansvarig personal i terminalen bör ansvara för: 

 

● Kontakta och samla all hjälp utifrån, till exempel civil brandkår, räddningstjänst, 

medicinsk hjälp, ambulans, polis, hamnmyndigheten och lotsar. 

 

Procedurer vid nödsituationer enligt ovan bör ges till anlöpande fartyg i hamnen, t.ex. 

kan en sammanfattning som Fig 26.1-Example of fire instructions notice (Bilaga 2) ges 

ut. 
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Bilaga 9 Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs Hamn AB 
 

Kapitel 151Brand 

 

15.11Fartygetsbrandskydd 

Fartygets brandskyddsutrustning ska vara i fullgott skick och vara klar att omedelbart tas 

i bruk. Besättningen ska vara utbildad och väl förtrogen med dess hand havande. 

 

15.21 Vid brand ombord på eget fartyg 

Rädda/Varna-larma/Släck.  

Dessutom gäller 

 Avge larmsignal med fartygets tyfon. 

 Larma räddningstjänsten på telefonnummer 112 och/eller VTS Göteborg på VHF 

kanal 13. 

 vid behov assistera Räddningstjänsten. 

 Vidta åtgärder för att bekämpa branden. 

 Stoppa all lasthantering. 

 Förbered fartygets eventuella förhalning. 

 Om farligt gods finns ombord skall Räddningstjänsten informeras om UN:nr och 

godsets placering ombord. 

 

15.31Vid brand i land eller ombord på annat fartyg 

 Larma Räddningstjänsten på telefonnummer 112 och/eller VTS Göteborg på VHF 

kanal 13. 

 Inta brandbekämpningsberedskap. 

 Stoppa all lasthantering. 

 Förbered fartygets eventuella förhalning. 
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