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1 ALLMÄNT 

 

1.1 Föreskriftens syfte 

 

Genom denna föreskrift meddelar Trafiksäkerhetsverket de närmare tekniska föreskrifter om 

livräddningsanordningar på fartyg som avses i 23 § 1 mom. i lagen om fartygs tekniska säker-

het och säker drift av fartyg (1686/2009) och de närmare föreskrifter om hur servicen av 

fartygs livräddningsanordningar ska utföras som avses i lagens 83 §. 

 

1.2 Definitioner 

 

Förutom det som föreskrivs i 2 § (definitioner) i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker 

drift av fartyg (1686/2009) avses i denna föreskrift med: 

 

1) IMO (International Maritime Organization) Internationella sjöfartsorganisationen,  

2) nytt fartyg ett fartyg som är byggt den 1 januari 2013 eller senare, 

3) fartyg byggt ett fartyg som har kölsträckts eller som befinner sig på motsvarande bygg-

nadsstadium, 

4) motsvarande byggnadsstadium det stadium då  

a) byggande som hänför sig till fartyget påbörjas och  

b) då sammanfogning av fartyget har påbörjats omfattande minst 50 ton eller 1 % av den 

beräknade vikten av allt byggnadsmaterial, om denna vikt är mindre, 

5) existerande fartyg ett fartyg som inte är ett nytt fartyg, 

6) alla fartyg nya och existerande fartyg, 

7) passagerarfartyg ett fartyg som används för handelssjöfart och medför fler än tolv passa-

gerare; med passagerare avses alla personer med undantag av fartygets befälhavare och 

besättningsmedlemmarna eller andra personer som i någon egenskap är anställda eller 

sysselsatta ombord på ett fartyg för det fartygets behov eller barn under ett år, 

8) fiskefartyg ett fartyg som är utrustat eller används för att fånga fisk eller andra levande 

tillgångar ur havet, i kommersiellt syfte, 

9) pråm fartyg med en längd på minst 12 meter som saknar eget framdrivningsmaskineri; 

minimilängden gäller inte pråmar som används för arbete under vattenytan, 

10) yrkesbåt ett fartyg med en längd på minst 5,5 men under 24 meter som används för att 

utöva yrke eller idka näring,  

11) vajerfärja en färja styrd med hjälp av styrlinor eller annan ersättande anordning som Tra-

fiksäkerhetsverket har godkänt, 

12) isfärja en färja som förmedlar trafik längs en särskild vinterväg över en allmän farled, 

13) svävare en farkost som framdrivs av luftens strömningar,  

14) lastfartyg andra än i 7–13 punkten avsedda fartyg med en längd på minst 5,5 meter, 

15) internationell fart trafik mellan utländska hamnar eller mellan Finland och utländska ham-

nar, 

16) kort internationell resa en internationell resa under vilken fartyget inte avlägsnar sig mer 

än 200 nautiska mil från en hamn eller plats till vilken passagerarna och besättningen 

skulle kunna föras i säkerhet. Varken avståndet mellan den sista anlöpningshamnen i det 

land där resan börjar och den slutliga destinationshamnen eller återresan får överstiga 600 

nautiska mil. Den slutliga destinationshamnen är den sista anlöpningshamnen under den 

planerade resan där fartyget påbörjar sin återresa till det land där resan började, 

17) inrikes fart trafik mellan finska hamnar; med inrikes fart jämställs trafik via Saima kanal 

och därtill direkt anslutna ryska vattenområden till Viborg samt trafik mellan Vichrevoj och 

Viborg; inrikes farten delas in i tre fartområden som följer: 

a) fartområde I omfattar åar, älvar, kanaler, hamnar, sjöar samt sådana områden i den 

inre skärgården som inte direkt är utsatta för sjögång från öppna havet och dessutom 

korta oskyddade farledsavsnitt i den inre skärgården, 
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b) fartområde II omfattar den yttre skärgården och sådana skärgårdsområden som är di-

rekt utsatta för sjögång från öppna havet, 

c) fartområde III omfattar öppna havsområden vid inrikes fart, 

18) fiskefartygs klasser klasserna I, II och III så att fartyg med en längd som underskrider 15 

meter hör till klass I, fartyg med en längd av minst 15 meter men under 24 meter hör till 

klass II samt fartyg med en längd av minst 24 meter till klass III, 

19) fångstområde I sjöarna samt den inre och yttre skärgården fram till den yttre gränsen av 

Finlands inre territorialvatten, fångstområde II havsområdena i Finska viken, norra Öster-

sjön och Bottniska viken norr om breddgraden 59 00 N, och fångstområde III de övriga 

havsområdena i Östersjön, varvid gränsen mot Nordsjön går mellan Danmark och Sverige 

vid Skagens breddgrad 57 44,8 N, 

20) rattmärkt utrustning utrustning som har godkänts enligt lagen om marin utrustning 

(1503/2011), 

21) LSA-koden den internationella koden för livräddningsutrustning, antagen av IMO genom 

resolution MSC.48(66) jämte ändringar, 

22) marint evakueringssystem utrustning för överföring av personer från ett fartyg till en fly-

tande livflotte, 

23) räddningsväst ett skyddsplagg som vänder en handlingsoförmögen person i vattnet i rygg-

läge och bär personen så att andningsvägarna hålls ovanför vattenytan, 

24) räddningsdräkt en skyddsdräkt som minskar en persons förlust av kroppsvärme när dräk-

ten bärs i kallt vatten, 

25) termiskt skydd en säck eller dräkt av vattentätt material med låg värmeledningsförmåga, 

26) EPIRB (emergency position-indicating radio beacon) positionsangivande maritim nödradio-

sändare som fungerar inom Cospas-Sarsat-systemet, 

27) SART (search and rescue transponder) radartransponder,  

28) AIS-SART (Automatic Identification System search and rescue transponder) liv- och sjö-

räddningsutrustning för lokalisering som opererar på frekvenser avsedda för AIS,   

29) VHF (very high frequency) ultrakortvågsbandet 30–300 MHz.  

 

1.3 Fartyg som omfattas av föreskriften 

 

Denna föreskrift tillämpas på  

 

1) sådana passagerarfartyg i inrikes fart som inte omfattas av non-SOLAS-direktivet 

(2009/45/EG), 

2) lastfartyg i internationell fart med en bruttodräktighet under 500, 

3) lastfartyg i inrikes fart, 

4) pråmar, 

5) fiskefartyg med en längd av 24 meter eller mer (klass III) som är byggda före den 1 janu-

ari 1999, 

6) fiskefartyg med en längd av 10 meter eller mer men under 24 meter (klasserna I och II). I 

fartområde I i inrikes fart tillämpas föreskriften endast på sådana fiskefartyg som har en 

längd av 12 meter eller mer,  

7) yrkesbåtar,  

8) vajerfärjor och isfärjor, samt 

9) svävare.  

 

Denna föreskrift tillämpas inte på fartyg som avses i 3 § 3 och 4 mom. i lagen om fartygs 

tekniska säkerhet och säker drift av fartyg. 
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1.4 Fartyg som omfattas av andra bestämmelser eller föreskrifter 

 

Livräddningsutrustningen och livräddningsanordningarna på fartyg som omfattas av SOLAS-

konventionen (FördrS 11/1981) ska uppfylla kraven i SOLAS-konventionen jämte ändringar. 

 

Livräddningsutrustningen och livräddningsanordningarna på passagerarfartyg som används på 

inrikes resor och omfattas av non-SOLAS-direktivet (2009/45/EG) ska uppfylla kraven för 

respektive passagerarfartygsklass i non-SOLAS-direktivet jämte ändringar. 

 

Livräddningsutrustningen och livräddningsanordningarna på specialfartyg ska uppfylla kraven i 

koden för specialfartyg (IMO-resolutionerna A.534(13) och MSC.266(84)) enligt Trafiksäker-

hetsverkets gällande föreskrift om specialfartygs säkerhet. 

 

Livräddningsutrustningen och livräddningsanordningarna på fiskefartyg som är byggda den 1 

januari 1999 eller senare och omfattas av fiskefartygsdirektivet (97/70/EG) ska uppfylla kra-

ven i fiskefartygsdirektivet jämte ändringar. 

 

Livräddningsutrustningen och livräddningsanordningarna på hyresbåtar ska uppfylla kraven i 

Trafiksäkerhetsverkets gällande föreskrift om hyresbåtars utrustning. 

 

1.5 Godkännande av alternativa lösningar  

 

Trafiksäkerhetsverket kan godkänna att andra arrangemang eller annan utrustning än de som 

krävs i denna föreskrift tillämpas, om verket har konstaterat att man med dessa uppnår minst 

motsvarande säkerhetsnivå som med kraven i denna föreskrift. Redaren eller dennes repre-

sentant ska till Trafiksäkerhetsverket lämna in en tillräcklig skriftlig utredning om att arrange-

mangen eller utrustningen uppfyller minst den säkerhetsnivå som krävs i denna föreskrift. 

 

 

2 KRAV PÅ LIVRÄDDNINGSUTRUSTNING OCH LIVRÄDDNINGSANORDNINGAR PÅ 

FARTYG 

 

2.1 Livräddningsutrustningens och livräddningsanordningarnas överensstäm-

melse med kraven 

 

All livräddningsutrustning och alla livräddningsanordningar på fartyg, förutom livflottar som 

uppfyller kraven i ISO 9650-1-standarden, räddningsdräkter som uppfyller kraven i standar-

derna ISO 15027-1 och ISO 15027-2 samt flytredskap, ska vara rattmärkta.  

 

Om ett fartyg medför extra livräddningsutrustning, ska även den vara rattmärkt och uppfylla 

kraven i denna föreskrift.  

 

2.2 Diverse krav på livräddningsutrustning 

 

2.2.1 Livbåtar och beredskapsbåtar 

 

Livbåtar och beredskapsbåtar ska vara utrustade enligt LSA-koden.  

 

Om ett fartyg enligt denna föreskrift inte behöver utrustas med beredskapsbåt, ska det ha 

anordningar som gör det möjligt att rädda en hjälplös person ur vattnet.  
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2.2.2 Livflottar och marina evakueringssystem och service av dem 

 

Passagerarfartyg som används inom fartområde III i inrikes fart ska vara utrustade med liv-

flottar som uppfyller kraven i SOLAS-konventionen och är försedda med minst nödförpackning 

av typ ’SOLAS B PACK’. 

 

Passagerarfartyg som används inom fartområde I och fartområde II i inrikes fart ska vara 

utrustade med minst NON-SOLAS-flottar (HSC 2000) som är försedda med minst nödförpack-

ning av typ ’HSC PACK’. 

 

Lastfartyg som används i internationell fart och inom fartområde III i inrikes fart ska vara 

utrustade med livflottar som uppfyller kraven i SOLAS-konventionen och är försedda med 

minst nödförpackning av typ ’SOLAS B PACK’. 

 

Lastfartyg som används inom fartområde I och fartområde II i inrikes fart ska vara utrustade 

med livflottar av minst ISO 9650-1 standard. 

 

Fiskefartyg som används inom fångstområde III ska vara utrustade med livflottar som uppfyll-

ler kraven i SOLAS-konventionen och som är försedda med minst nödförpackning av typ ’SO-

LAS B PACK’. Fiskefartyg som används inom fångstområde II ska vara utrustade med NON-

SOLAS-flottar (HSC 2000) som är försedda med minst nödförpackning av typ ’HSC PACK’. 

Fiskefartyg som används inom fångstområde I ska vara utrustade med livflottar av ISO 9650-1 

standard. 

 

Yrkesbåtar och svävare i inrikes fart ska vara utrustade med livflottar av minst ISO 9650-1 

standard.  

 

Livflottar av ISO 9650-1 standard ska ha tillräcklig flytkraft som säkerställer att de fungerar 

om de helt och hållet sjunker under vattenytan. Livflottarnas egenskaper ska vara sådana att 

de lämpar sig för de förhållanden i vilka fartyget används. Livflottarna ska vara försedda med 

en mindre än 24 timmars nödförpackning av minst ISO 9650-1 standard, typ ’PACK 2’.  

 

Livflottarna ska vara märkta på det sätt som framgår av bilaga 1. 

 

I stället för livflottar enligt denna föreskrift kan fartyg utrustas med marina evakueringssystem 

som har kapacitet för motsvarande antal personer. 

  

Livflottar och marina evakueringssystem ska servas enligt tillverkarens instruktioner av ser-

viceföretag som är godkända av Trafiksäkerhetsverket.  

 

Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan tillåta en högst fem månaders förlängning av service-

intervallet för rattmärkta livflottar och för marina evakueringssystem, om det i praktiken är 

omöjligt att utföra servicen inom det föreskrivna intervallet.  

    

Redaren kan i enskilt fall komma överens med tillverkaren eller serviceföretaget om en för-

längning av serviceintervallet för ISO 9650-1 livflottar med högst fem månader, om det i prak-

tiken är omöjligt att utföra servicen inom det föreskrivna intervallet. En förutsättning för en 

förlängning av serviceintervallet är att förlängningen godkänns av Trafiksäkerhetsverket. 

 

2.2.3 Flytredskap 

 

Flytredskap ska vara av ett material och en konstruktion som godkänts av Trafiksäkerhets-

verket och uppfylla följande krav: 



 Föreskrift 

8 (32) 

TRAFI/27401/03.04.01.00/2017 
  

 

 

 

 

1) de ska vara av sådan styrka att de kan kastas i vattnet från den plats där de är stuvade 

utan att ta skada, 

2) deras massa får inte överstiga 185 kg, om det inte finns godkända sjösättningsredskap 

ombord, 

3) de ska ha flytanordningar som inte är beroende av uppblåsning,  

4) de ska vara försedda med fånglina, 

5) de ska vara brukbara och stabila på vilkendera sidan de än flyter och de ska i färskvatten 

kunna bära upp 6,7 kg järn hängande vid bukterna med ett avstånd av 30,5 cm vid vilken 

sida som helst utan att någon del av deras övre del sjunker under vattnet, och 

6) de ska runt ytterkanten vara försedda med en säkert fäst livlina som har bukter för det 

antal personer som de är avsedda för. 

 

Det antal personer för vilket ett flytredskap får godkännas bestäms av det minsta tal som 

erhålls antingen 

 

1) genom att dividera det antal kilogram järn, som flytredskapet förmår bära upp i färsk-

vatten med 14,5 eller 

2) genom att dividera antalet centimeter av omkretsen med 30,5. 

 

Flytredskap ska vara försedda med reflexband med minimidimensionerna 5 x 15 cm fästade 

vid dem så, att en del av bandet är uppåt och en del längs sidan, samt så tätt att de reflekte-

rar i varje riktning flytredskapet kan nalkas ifrån. 

 

2.2.4 Räddningsdräkter och termiska skydd 

 

Räddningsdräkterna ska uppfylla kraven i punkt 2.3 i LSA-koden, med undantag av ISO 

15027-1 och ISO 15027-2 räddningsdräkterna. 

 

Räddningsdräkterna på fartyg i internationell fart ska uppfylla kraven i punkt 2.3.2.2 i LSA-

koden.  

 

Räddningsdräkterna på fartyg i inrikes fart ska uppfylla minst kraven i punkt 2.3.2.1 i LSA-

koden. Lastfartyg med en längd under 24 meter och en bruttodräktighet under 150, som an-

vänds i fartområde I i inrikes fart, samt svävare får dock vara utrustade med räddningsdräkter 

av minst ISO 15027-1 eller ISO 15027-2 standard. 

 

Räddningsdräkterna på fiskefartyg i fångstområde III ska uppfylla kraven i punkt 2.3.2.2 och 

på fiskefartyg i fångstområde II minst kraven i punkt 2.3.2.1 i LSA-koden. 

 

Räddningsdräkterna ska förvaras enligt tillverkarens rekommendationer nära embarkerings-

stationerna och servas enligt tillverkarens instruktioner.  

 

De räddningsdräkter som är avsedda för beredskapsbåtar och för användning vid räddnings-

insatser ska vara så tillverkade att aktivt räddningsarbete är möjligt och de ska uppfylla minst 

kraven i punkt 2.4 i LSA-koden. Det ska finnas en räddningsdräkt för var och en som ingår i 

beredskapsbåtens besättning. 

 

Passagerarfartygs livbåtar, livflottar och beredskapsbåtar ska vara utrustade med ett sådant 

antal termiska skydd som räcker till för 10 % av det största tillåtna antalet personer på båten 

eller flotten, dock minst två termiska skydd. 
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2.2.5 Räddningsvästar 

 

Räddningsvästarna ska vara placerade så att de är lätt åtkomliga vid samlingsstationerna eller 

i närheten av livflottarna. Deras placering ombord ska vara klart utmärkt. Räddningsvästar får 

inte placeras i passagerarhytterna eller besättningens hytter. 

 

På passagerarfartyg och på lastfartyg med en längd av 24 meter eller mer ska det finnas rädd-

ningsvästar för vaktgående personal utplacerade i närheten av vaktstationerna. 

 

En uppblåsbar räddningsväst ska finnas för varje person som måste utföra arbete på utsatta 

platser ombord. Västarna ska inspekteras enligt tillverkarens instruktioner och en anteckning 

om utförd inspektion ska göras på västarna. De uppblåsbara räddningsvästarna kan ingå i det 

totala antalet räddningsvästar som krävs enligt denna föreskrift. 

 

Om det på ett passagerarfartyg finns fler barn än det antal för vilka det enligt denna föreskrift 

ska finnas barnvästar, eller om det finns barn på ett lastfartyg, ska antalet räddningsvästar för 

barn ökas i motsvarande grad. 

 

Om räddningsvästarna ombord inte är utformade för personer som väger upp till 140 kg och 

har ett bröstomfång på upp till 1 750 mm, ska det finnas ombord ett tillräckligt antal lämpliga 

tillbehör med vilka räddningsvästarna kan fästas vid sådana personer. 

 

Räddningsvästar för barn ska vara märkta med orden ”LAPSI – BARN – CHILD” och räddnings-

västar för spädbarn med orden ”VAUVA – BABY – INFANT”. 

 

Varje räddningsväst ska vara tydligt märkt med fartygets namn. 

 

Räddningsvästarna ska vara försedda med ljus. Räddningsvästar på fartyg som används inom 

fartområde I i inrikes fart och som är utrustade med livflottar behöver inte förses med ljus. 

 

2.2.6 Livbojar 

 

Livbojar ska vara så placerade att de är lätt tillgängliga och att de snabbt kan lösgöras. Minst 

en av livbojarna ska placeras nära aktern. 

 

Livbojar försedda med flytbar livlina ska ha en lina som är minst dubbelt så lång som avstån-

det från livbojens förvaringsplats till vattenlinjen när fartyget ligger på sitt minsta djupgående 

till sjöss, men inte kortare än 30 meter.  

 

Livbojar med självtändande ljus ska vara jämnt fördelade på vardera sidan av fartyget.  

 

Livbojar får inte vara försedda med både flytbar livlina och självtändande ljus. 

 

En livboj med självtändande ljus och självaktiverande röksignaler ska finnas i närheten av 

styrhytten, kunna lösgöras snabbt och ha en massa av minst 4 kg. 

 

Varje livboj ska vara tydligt märkt med fartygets namn.  

 

2.2.7 Pyrotekniska nödsignaler 

 

De pyrotekniska nödsignalerna ska förvaras i omedelbar närhet av styrhytten. Deras placering 

ombord ska vara tydligt utmärkt.  
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Fartyg som rör sig enbart i åar, älvar, kanaler eller fastställda hamnområden behöver inte 

utrustas med pyrotekniska nödsignaler. 

 

 

3 LIVRÄDDNINGSUTRUSTNING FÖR PASSAGERARFARTYG I INRIKES FART 

 

3.1 Fartområde III 

 

3.1.1 Passagerarfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer 

 

Passagerarfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer, som används i fartområde III i 

inrikes fart, ska ha följande livräddningsutrustning, som enligt kap. III i SOLAS-konventionen 

krävs för passagerarfartyg som används på korta internationella resor: 

 

1) minst en beredskapsbåt på vardera sidan av fartyget, 

2) ett sådant antal helt eller delvis täckta livbåtar som har kapacitet för minst 30 % av det 

största tillåtna antalet personer ombord. Livbåtarna ska fördela sig jämnt på vardera sidan 

av fartyget, 

3) ett sådant antal livflottar att de tillsammans med livbåtarna har kapacitet för 125 % av det 

största tillåtna antalet personer ombord, om fartyget är ett nytt fartyg, och för 110 % av 

nämnda personantal, om fartyget är ett existerande fartyg. Livflottarna ska fördela sig 

jämnt på vardera sidan av fartyget,  

4) en räddningsväst för varje person ombord och ett antal extra räddningsvästar motsvarande 

minst 5 % av det största tillåtna antalet personer ombord, 

5) ett antal räddningsvästar för barn motsvarande minst 10 % av antalet passagerare om-

bord, 

6) ett antal räddningsvästar för spädbarn motsvarande minst 2,5 % av antalet passagerare 

ombord, 

7) en räddningsdräkt för varje medlem av besättningen, 

8) åtta livbojar, av vilka två med flytbar livlina, två med självtändande ljus och två med själv-

tändande ljus och självaktiverande röksignaler,  

9) tolv fallskärmsraketer, 

10) ett allmänt nödlarmsystem,  

11) ett högtalarsystem, om fartyget medför fler än 36 passagerare, och 

12) en linkastare. 

 

3.1.2 Passagerarfartyg med en bruttodräktighet om 150 eller mer men under 500 

 

Passagerarfartyg med en bruttodräktighet om 150 eller mer men under 500, som används i 

fartområde III i inrikes fart, ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) en beredskapsbåt, eller om det största tillåtna antalet personer ombord överstiger 500, två 

beredskapsbåtar, 

2) ett sådant antal livflottar som har kapacitet för 125 % av det största tillåtna antalet perso-

ner ombord, om fartyget är ett nytt fartyg, och för 110 % av nämnda personantal, om far-

tyget är ett existerande fartyg. Livflottarna ska fördela sig jämnt på vardera sidan av farty-

get, 

3) en räddningsväst för varje person ombord och ett antal extra räddningsvästar motsvarande 

minst 5 % av det största tillåtna antalet personer ombord, 

4) ett antal räddningsvästar för barn motsvarande minst 10 % av antalet passagerare om-

bord, 

5) ett antal räddningsvästar för spädbarn motsvarande minst 2,5 % av antalet passagerare 

ombord, 



 Föreskrift 

11 (32) 

TRAFI/27401/03.04.01.00/2017 
  

 

 

 

6) en räddningsdräkt för varje medlem av besättningen, 

7) åtta livbojar, av vilka två med flytbar livlina, två med självtändande ljus och två med själv-

tändande ljus och självaktiverande röksignaler,  

8) tolv fallskärmsraketer, 

9) ett allmänt nödlarmsystem,  

10) ett högtalarsystem, om fartyget medför fler än 36 passagerare, och 

11) en linkastare. 

 

3.1.3 Passagerarfartyg med en längd av 24 meter eller mer och en bruttodräktig-

het under 150 

 

Passagerarfartyg med en längd av 24 meter eller mer och en bruttodräktighet under 150, som 

används i fartområde III i inrikes fart, ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) en beredskapsbåt, om fartyget har en längd av 30 meter eller mer, 

2) ett sådant antal livflottar som har kapacitet för 125 % av det största tillåtna antalet perso-

ner ombord, om fartyget är ett nytt fartyg, och för 110 % av nämnda personantal, om far-

tyget är ett existerande fartyg. Livflottarna ska fördela sig jämnt på vardera sidan av farty-

get, 

3) en räddningsväst för varje person ombord och ett antal extra räddningsvästar motsvarande 

minst 5 % av det största tillåtna antalet personer ombord, 

4) ett antal räddningsvästar för barn motsvarande minst 10 % av antalet passagerare om-

bord, 

5) ett antal räddningsvästar för spädbarn motsvarande minst 2,5 % av antalet passagerare 

ombord, 

6) en räddningsdräkt för varje medlem av besättningen, 

7) sex livbojar, av vilka två med flytbar livlina, två med självtändande ljus och en med själv-

tändande ljus och självaktiverande röksignaler,  

8) tolv fallskärmsraketer, 

9) ett allmänt nödlarmsystem, 

10) ett högtalarsystem, om fartyget medför fler än 36 passagerare, och 

11) en linkastare. 

 

3.1.4 Passagerarfartyg med en längd under 24 meter och en bruttodräktighet 

under 150 

 

Passagerarfartyg med en längd under 24 meter och en bruttodräktighet under 150, som an-

vänds i fartområde III i inrikes fart, ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) ett sådant antal livflottar som har kapacitet för 110 % av det största tillåtna antalet perso-

ner ombord, 

2) ett antal räddningsvästar motsvarande 105 % av det största tillåtna antalet personer om-

bord, 

3) ett antal räddningsvästar för barn motsvarande minst 10 % av antalet passagerare om-

bord, 

4) ett antal räddningsvästar för spädbarn motsvarande minst 2,5 % av antalet passagerare 

ombord, 

5) en räddningsdräkt för varje medlem av besättningen, 

6) fyra livbojar, av vilka två med flytbar livlina och två med självtändande ljus, 

7) en båtshake, och 

8) tolv fallskärmsraketer. 
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3.2 Fartområde II 

 

3.2.1 Passagerarfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer 

 

Passagerarfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer, som används i fartområde II i 

inrikes fart, ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) en beredskapsbåt, 

2) ett sådant antal livflottar som har kapacitet för 125 % av det största tillåtna antalet perso-

ner ombord, om fartyget är ett nytt fartyg, och för 110 % av nämnda personantal, om far-

tyget är ett existerande fartyg. Livflottarna ska vara jämnt fördelade på vardera sidan av 

fartyget, 

3) en räddningsväst för varje person ombord samt ett antal extra räddningsvästar motsva-

rande minst 5 % av det största tillåtna antalet personer ombord,  

4) ett antal räddningsvästar för barn motsvarande minst 10 % av antalet passagerare om-

bord, 

5) ett antal räddningsvästar för spädbarn motsvarande minst 2,5 % av antalet passagerare 

ombord, 

6) en räddningsdräkt för varje medlem av besättningen, 

7) sex livbojar, av vilka två med flytbar livlina, två med självtändande ljus och en med själv-

tändande ljus och självaktiverande röksignaler, 

8) sex fallskärmsraketer, 

9) ett allmänt nödlarmsystem, och 

10) ett högtalarsystem, om fartyget medför fler än 36 passagerare. 

 

3.2.2 Passagerarfartyg med en bruttodräktighet om 150 eller mer men under 500 

 

Passagerarfartyg med en bruttodräktighet om 150 eller mer men under 500, som används i 

fartområde II i inrikes fart, ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) en beredskapsbåt, om fartyget har en längd av 30 meter eller mer, 

2) ett sådant antal livflottar som har kapacitet för 125 % av det största tillåtna antalet perso-

ner ombord, om fartyget är ett nytt fartyg, och för 110 % av nämnda personantal, om far-

tyget är ett existerande fartyg, 

3) en räddningsväst för varje person ombord samt ett antal extra räddningsvästar motsva-

rande minst 5 % av det största tillåtna antalet personer ombord,  

4) ett antal räddningsvästar för barn motsvarande minst 10 % av antalet passagerare om-

bord, 

5) ett antal räddningsvästar för spädbarn motsvarande minst 2,5 % av antalet passagerare 

ombord, 

6) en räddningsdräkt för varje medlem av besättningen, 

7) sex livbojar, av vilka två med flytbar livlina, två med självtändande ljus och en med själv-

tändande ljus och självaktiverande röksignaler, 

8) sex fallskärmsraketer, 

9) ett allmänt nödlarmsystem, och 

10) ett högtalarsystem, om fartyget medför fler än 36 passagerare. 
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3.2.3 Passagerarfartyg med en längd av 24 meter eller mer och en bruttodräktig-

het under 150   

 

Passagerarfartyg med en längd av 24 meter eller mer och en bruttodräktighet under 150, som 

används i fartområde II i inrikes fart, ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) en beredskapsbåt, om fartyget har en längd av 30 meter eller mer, 

2) ett sådant antal livflottar som har kapacitet för 125 % av det största tillåtna antalet perso-

ner ombord, om fartyget är ett nytt fartyg, och för 110 % av nämnda personantal, om far-

tyget är ett existerande fartyg, 

3) en räddningsväst för varje person ombord samt ett antal extra räddningsvästar motsva-

rande minst 5 % av det största tillåtna antalet personer ombord,  

4) ett antal räddningsvästar för barn motsvarande minst 10 % av antalet passagerare om-

bord, 

5) ett antal räddningsvästar för spädbarn motsvarande minst 2,5 % av antalet passagerare 

ombord, 

6) en räddningsdräkt för varje medlem av besättningen, 

7) fyra livbojar, av vilka två med flytbar livlina, en med självtändande ljus och en med själv-

tändande ljus och självaktiverande röksignaler, 

8) sex fallskärmsraketer, 

9) ett allmänt nödlarmsystem, och 

10) ett högtalarsystem, om fartyget medför fler än 36 passagerare. 

 

3.2.4 Passagerarfartyg med en längd under 24 meter och en bruttodräktighet 

under 150 

 

Passagerarfartyg med en längd under 24 meter och en bruttodräktighet under 150, som an-

vänds i fartområde II i inrikes fart, ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) ett sådant antal livflottar som har kapacitet för 110 % av det största tillåtna antalet perso-

ner ombord, 

2) ett antal räddningsvästar motsvarande 105 % av det största tillåtna antalet personer om-

bord, 

3) ett antal räddningsvästar för barn motsvarande minst 10 % av antalet passagerare om-

bord, 

4) ett antal räddningsvästar för spädbarn motsvarande minst 2,5 % av antalet passagerare 

ombord, 

5) en räddningsdräkt för användning vid räddningsinsatser, 

6) fyra livbojar, av vilka två med flytbar livlina och två med självtändande ljus, 

7) en båtshake, och 

8) sex fallskärmsraketer. 

 

3.3 Fartområde I 

 

3.3.1 Passagerarfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer 

 

Passagerarfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer, som används i fartområde I i 

inrikes fart, ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) ett sådant antal livflottar som har kapacitet för 110 % av det största tillåtna antalet perso-

ner ombord, 

2) en räddningsväst för varje person ombord och ett antal extra räddningsvästar motsvarande 

5 % av det största tillåtna antalet personer ombord, 
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3) ett antal räddningsvästar för barn motsvarande minst 10 % av antalet passagerare om-

bord, 

4) ett antal räddningsvästar för spädbarn motsvarande minst 2,5 % av antalet passagerare 

ombord, 

5) en räddningsdräkt för användning vid räddningsinsatser, 

6) sex livbojar, av vilka två med flytbar livlina och två med självtändande ljus, 

7) sex fallskärmsraketer, 

8) ett allmänt nödlarmsystem, och 

9) ett högtalarsystem, om fartyget medför fler än 36 passagerare. 

 

3.3.2 Passagerarfartyg med en bruttodräktighet om 150 eller mer men under 500 

 

Passagerarfartyg med en bruttodräktighet om 150 eller mer men under 500, som används i 

fartområde I i inrikes fart, ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) ett sådant antal livflottar som har kapacitet för 110 % av det största tillåtna antalet perso-

ner ombord, 

2) en räddningsväst för varje person ombord och ett antal extra räddningsvästar motsvarande 

5 % av det största tillåtna antalet personer ombord, 

3) ett antal räddningsvästar för barn motsvarande minst 10 % av antalet passagerare om-

bord, 

4) ett antal räddningsvästar för spädbarn motsvarande minst 2,5 % av antalet passagerare 

ombord, 

5) en räddningsdräkt för användning vid räddningsinsatser, 

6) fyra livbojar, av vilka två med flytbar livlina och två med självtändande ljus,  

7) sex fallskärmsraketer, 

8) ett allmänt nödlarmsystem, och 

9) ett högtalarsystem, om fartyget medför fler än 36 passagerare. 

 

3.3.3 Passagerarfartyg med en längd av 24 meter eller mer och en bruttodräktig-

het under 150 

 

Passagerarfartyg med en längd av 24 meter eller mer och en bruttodräktighet under 150, som 

används i fartområde I i inrikes fart, ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) ett sådant antal livflottar som har kapacitet för 110 % av det största tillåtna antalet perso-

ner ombord, 

2) en räddningsväst för varje person ombord och ett antal extra räddningsvästar motsvarande 

5 % av det största tillåtna antalet personer ombord, 

3) ett antal räddningsvästar för barn motsvarande minst 10 % av antalet passagerare om-

bord, 

4) ett antal räddningsvästar för spädbarn motsvarande minst 2,5 % av antalet passagerare 

ombord, 

5) en räddningsdräkt för användning vid räddningsinsatser, 

6) fyra livbojar, av vilka två med flytbar livlina och två med självtändande ljus, 

7) sex fallskärmsraketer, 

8) ett allmänt nödlarmsystem, och 

9) ett högtalarsystem, om fartyget medför fler än 36 passagerare. 
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3.3.4 Passagerarfartyg med en längd under 24 meter och en bruttodräktighet 

under 150 

 

Passagerarfartyg med en längd under 24 meter och en bruttodräktighet under 150, som an-

vänds i fartområde I i inrikes fart, ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) ett sådant antal livflottar som har kapacitet för 110 % av det största tillåtna antalet perso-

ner ombord. Ett fartyg vars längd understiger 15 meter kan i stället för livflotte utrustas 

med ett antal flytredskap motsvarande det största tillåtna antalet personer ombord, 

2) en räddningsväst för varje person ombord, 

3) ett antal räddningsvästar för barn motsvarande minst 10 % av antalet passagerare om-

bord, 

4) ett antal räddningsvästar för spädbarn motsvarande minst 2,5 % av antalet passagerare 

ombord, 

5) en räddningsdräkt för användning vid räddningsinsatser, 

6) tre livbojar, av vilka en med flytbar livlina och två med självtändande ljus, 

7) en båtshake, och 

8) sex fallskärmsraketer. 

 

 

4 LIVRÄDDNINGSUTRUSTNING PÅ LASTFARTYG I INTERNATIONELL FART MED EN 

BRUTTODRÄKTIGHET UNDER 500 

 

4.1 Lastfartyg med en bruttodräktighet om 150 eller mer men under 500 

 

Lastfartyg med en bruttodräktighet om 150 meter eller mer men under 500, som används i 

internationell fart, ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) en beredskapsbåt, om fartyget har en längd av 30 meter eller mer, 

2) ett sådant antal livflottar att det på flottarna på vardera sidan om fartyget finns kapacitet 

för det största tillåtna antalet personer ombord, 

3) en räddningsväst för varje person ombord och räddningsvästar för barn, om det finns barn 

ombord, 

4) en räddningsdräkt för varje person ombord, 

5) sex livbojar, av vilka två med flytbar livlina, två med självtändande ljus och två med själv-

tändande ljus och självaktiverande röksignaler, 

6) tolv fallskärmsraketer, 

7) ett allmänt nödlarmsystem, och 

8) en linkastare. 

 

4.2 Lastfartyg med en längd av 24 meter eller mer och en bruttodräktighet under 

150 

 

Lastfartyg med en längd av 24 meter eller mer och en bruttodräktighet under 150, som an-

vänds i internationell fart, ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) en beredskapsbåt, om fartyget har en längd av 30 meter eller mer, 

2) ett sådant antal livflottar att de har kapacitet för det största tillåtna antalet personer om-

bord. Om livflottarna inte utan svårighet kan firas ned i vattnet på fartygets båda sidor, ska 

fartyget ha ett sådant antal livflottar att flottarna på vardera sidan av fartyget har kapa-

citet för det största tillåtna antalet personer ombord, 

3) en räddningsväst för varje person ombord och räddningsvästar för barn, om det finns barn 

ombord, 
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4) en räddningsdräkt för varje person ombord, 

5) fyra livbojar, av vilka en med flytbar livlina, två med självtändande ljus och en med själv-

tändande ljus och självaktiverande röksignaler,  

6) tolv fallskärmsraketer, och 

7) ett allmänt nödlarmsystem. 

 

4.3 Lastfartyg med en längd under 24 meter och en bruttodräktighet under 150  

 

Lastfartyg med en längd under 24 meter och en bruttodräktighet under 150, som används i 

internationell fart, ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) två livflottar som var för sig har kapacitet för det största tillåtna antalet personer ombord,  

2) en räddningsväst för varje person ombord och räddningsvästar för barn, om det finns barn 

ombord, 

3) en räddningsdräkt för varje person ombord, 

4) tre livbojar, av vilka en med flytbar livlina och två med självtändande ljus, 

5) en båtshake, och 

6) tolv fallskärmsraketer. 

 

4.4 Olje-, kemikalie- och gastankfartyg 

 

Livräddningsutrustningen på nya olje-, kemikalie- och gastankfartyg med en bruttodräktighet 

under 500, som används i internationell fart, ska uppfylla tillämpliga krav i SOLAS-

konventionen. Existerande olje-, kemikalie- och gastankfartyg med en bruttodräktighet under 

500, som används i internationell fart, ska vara försedda med likadan livräddningsutrustning 

som lastfartyg av motsvarande storlek i samma fartområde. 

 

 

5 LIVRÄDDNINGSUTRUSTNING PÅ LASTFARTYG I INRIKES FART 

 

5.1 Fartområde III 

 

5.1.1 Lastfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer 

 

Lastfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer, som används i fartområde III i inrikes 

fart, ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) en beredskapsbåt, 

2) en heltäckt livbåt på vardera sidan av fartyget med kapacitet för det största tillåtna antalet 

personer ombord, alternativt en livbåt som sjösätts genom fritt fall. Fartyg vars längd un-

derstiger 85 meter behöver dock inte utrustas med livbåt, 

3) ett sådant antal livflottar att de på vardera sidan av fartyget har kapacitet för det största 

tillåtna antalet personer ombord, 

4) en räddningsväst för varje person ombord och räddningsvästar för barn, om det finns barn 

ombord, 

5) en räddningsdräkt för varje person ombord, 

6) sex livbojar, av vilka två med flytbar livlina, två med självtändande ljus och två med själv-

tändande ljus och självaktiverande röksignaler, 

7) tolv fallskärmsraketer, 

8) ett allmänt nödlarmsystem, och  

9) en linkastare. 
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5.1.2 Lastfartyg med en bruttodräktighet om 150 eller mer men under 500 

 

Lastfartyg med en bruttodräktighet om 150 eller mer men under 500, som används i fartom-

råde III i inrikes fart, ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) en beredskapsbåt, om fartyget har en bruttodräktighet om 300 eller mer, 

2) ett sådant antal livflottar att de har kapacitet för det största tillåtna antalet personer om-

bord. Om livflottarna inte utan svårighet kan firas ned i vattnet på fartygets båda sidor, ska 

fartyget ha ett sådant antal livflottar att flottarna på vardera sidan av fartyget har kapa-

citet för det största tillåtna antalet personer ombord, 

3) en räddningsväst för varje person ombord och räddningsvästar för barn, om det finns barn 

ombord, 

4) en räddningsdräkt för varje person ombord, 

5) fyra livbojar, av vilka två med flytbar livlina, en med självtändande ljus och en med själv-

tändande ljus och självaktiverande röksignaler, 

6) tolv fallskärmsraketer, och 

7) ett allmänt nödlarmsystem. 

 

5.1.3 Lastfartyg med en längd av 24 meter eller mer och en bruttodräktighet un-

der 150 

 

Lastfartyg med en längd av 24 meter eller mer och en bruttodräktighet under 150, som an-

vänds i fartområde III i inrikes fart, ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) ett sådant antal livflottar att de har kapacitet för det största tillåtna antalet personer om-

bord, 

2) en räddningsväst för varje person ombord och räddningsvästar för barn, om det finns barn 

ombord, 

3) en räddningsdräkt för varje person ombord, 

4) fyra livbojar, av vilka två med flytbar livlina, en med självtändande ljus och en med själv-

tändande ljus och självaktiverande röksignaler, 

5) sex fallskärmsraketer, och 

6) ett allmänt nödlarmsystem. 

 

5.1.4 Lastfartyg med en längd under 24 meter och en bruttodräktighet under 150 

 

Lastfartyg med en längd under 24 meter och en bruttodräktighet under 150, som används i 

fartområde III i inrikes fart, ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) ett sådant antal livflottar att de har kapacitet för det största tillåtna antalet personer om-

bord, 

2) en räddningsväst för varje person ombord och räddningsvästar för barn, om det finns barn 

ombord, 

3) en räddningsdräkt för varje person ombord, 

4) tre livbojar, av vilka en med flytbar livlina och två med självtändande ljus. För fartyg med 

en längd av högst 8 meter är det tillräckligt med en livboj utrustad med flytbar livlina,  

5) en båtshake, och 

6) sex fallskärmsraketer. 
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5.2 Fartområde II 

 

5.2.1 Lastfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer 

 

Lastfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer, som används i fartområde II i inrikes 

fart, ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) en beredskapsbåt, 

2) ett sådant antal livflottar att de på vardera sidan av fartyget har kapacitet för det största 

tillåtna antalet personer ombord,  

3) en räddningsväst för varje person ombord och räddningsvästar för barn, om det finns barn 

ombord, 

4) en räddningsdräkt för varje medlem av besättningen, 

5) sex livbojar, av vilka två med flytbar livlina, två med självtändande ljus och två med själv-

tändande ljus och självaktiverande röksignaler, 

6) sex fallskärmsraketer, och 

7) ett allmänt nödlarmsystem. 

 

5.2.2 Lastfartyg med en bruttodräktighet om 150 eller mer men under 500 

 

Lastfartyg med en bruttodräktighet om 150 eller mer men under 500, som används i fartom-

råde II i inrikes fart, ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) en beredskapsbåt, om fartyget har en bruttodräktighet om 300 eller mer,  

2) ett sådant antal livflottar att de har kapacitet för det största tillåtna antalet personer om-

bord, 

3) en räddningsväst för varje person ombord och räddningsvästar för barn, om det finns barn 

ombord, 

4) en räddningsdräkt för varje medlem av besättningen, 

5) fyra livbojar, av vilka två med flytbar livlina och två med självtändande ljus, 

6) sex fallskärmsraketer, och  

7) ett allmänt nödlarmsystem. 

 

5.2.3 Lastfartyg med en längd av 24 meter eller mer och en bruttodräktighet un-

der 150 

 

Lastfartyg med en längd av 24 meter eller mer och en bruttodräktighet under 150, som an-

vänds i fartområde II i inrikes fart, ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) ett sådant antal livflottar att de har kapacitet för det största tillåtna antalet personer om-

bord, 

2) en räddningsväst för varje person ombord och räddningsvästar för barn, om det finns barn 

ombord, 

3) en räddningsdräkt för varje medlem av besättningen, 

4) fyra livbojar, av vilka två med flytbar livlina och två med självtändande ljus,  

5) sex fallskärmsraketer, och  

6) ett allmänt nödlarmsystem. 
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5.2.4 Lastfartyg med en längd under 24 meter och en bruttodräktighet under 150 

 

Lastfartyg med en längd under 24 meter och en bruttodräktighet under 150, som används i 

fartområde II i inrikes fart, ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) ett sådant antal livflottar att de har kapacitet för det största tillåtna antalet personer om-

bord, 

2) en räddningsväst för varje person ombord och räddningsvästar för barn, om det finns barn 

ombord, 

3) en räddningsdräkt för varje medlem av besättningen, 

4) två livbojar, av vilka den ena med flytbar livlina, den andra med självtändande ljus. För 

fartyg med en längd av högst 8 meter är det tillräckligt med en livboj med flytbar livlina, 

5) en båtshake, och  

6) sex fallskärmsraketer. 

 

5.3 Fartområde I 

 

5.3.1 Lastfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer 

 

Lastfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer, som används i fartområde I i inrikes 

fart, ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) ett sådant antal livflottar som har kapacitet för 110 % av det största tillåtna antalet perso-

ner ombord, 

2) en räddningsväst för varje person ombord och räddningsvästar för barn, om det finns barn 

ombord, 

3) en räddningsdräkt för användning vid räddningsinsatser, 

4) fyra livbojar, av vilka två med flytbar livlina och två med självtändande ljus, 

5) sex fallskärmsraketer, och 

6) ett allmänt nödlarmsystem. 

 

5.3.2 Lastfartyg med en bruttodräktighet om 150 eller mer men under 500 

 

Lastfartyg med en bruttodräktighet om 150 eller mer men under 500, som används i fartom-

råde I i inrikes fart, ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) ett sådant antal livflottar att de har kapacitet för det största tillåtna antalet personer om-

bord, 

2) en räddningsväst för varje person ombord och räddningsvästar för barn, om det finns barn 

ombord, 

3) en räddningsdräkt för användning vid räddningsinsatser, 

4) fyra livbojar, av vilka två med flytbar livlina och två med självtändande ljus, 

5) sex fallskärmsraketer, och 

6) ett allmänt nödlarmsystem. 

 

5.3.3 Lastfartyg med en längd av 24 meter eller mer och en bruttodräktighet un-

der 150 

 

Lastfartyg med en längd av 24 meter eller mer och en bruttodräktighet under 150, som an-

vänds i fartområde I i inrikes fart, ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) ett sådant antal livflottar att de har kapacitet för det största tillåtna antalet personer om-

bord, 
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2) en räddningsväst för varje person ombord och räddningsvästar för barn, om det finns barn 

ombord, 

3) en räddningsdräkt för användning vid räddningsinsatser, 

4) två livbojar, den ena med flytbar livlina, den andra med självtändande ljus,  

5) sex fallskärmsraketer, och  

6) ett allmänt nödlarmsystem. 

 

5.3.4 Lastfartyg med en längd under 24 meter och en bruttodräktighet under 150 

 

Lastfartyg med en längd under 24 meter och en bruttodräktighet under 150, som används i 

fartområde I i inrikes fart, ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) ett sådant antal livflottar att de har kapacitet för det största tillåtna antalet personer om-

bord. Fartyg vars längd understiger 15 meter kan i stället för livflotte utrustas med ett an-

tal flytredskap motsvarande det största tillåtna antalet personer ombord, 

2) en räddningsväst för varje person ombord och räddningsvästar för barn, om det finns barn 

ombord, 

3) en räddningsdräkt för användning vid räddningsinsatser. Räddningsdräkterna ska hålla 

minst standard ISO 15027-1 eller ISO 15027-2, 

4) två livbojar, den ena med flytbar livlina, den andra med självtändande ljus. För fartyg med 

en längd av högst 8 meter är det tillräckligt med en livboj med flytbar livlina,  

5) en båtshake, och 

6) sex fallskärmsraketer. 

 

5.4 Olje-, kemikalie- och gastankfartyg 

 

Livräddningsutrustningen på olje-, kemikalie- och gastankfartyg som används i inrikes fart ska 

förses med likadan livräddningsutrustning som lastfartyg av motsvarande storlek i samma 

fartområde. 

 

 

6 ÖVRIGA FARTYG 

 

6.1 Pråmar 

 

Pråmar ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) pråmar med en längd av 10 meter eller mer men under 40 meter ska ha en livboj i fören 

och en i aktern, 

2) pråmar med en längd av 40 meter eller mer men under 80 meter ska ha två livbojar i fören 

och i aktern, och 

3) pråmar med en längd av 80 meter eller mer ska ha två livbojar i fören och i aktern och en 

livboj med flytbar livlina på vardera sidan. 

 

6.2 Pråmar utrustade med bostadsutrymmen 

 

Pråmar utrustade med bostadsutrymmen ska ha likadan livräddningsutrustning som lastfartyg 

av motsvarande storlek i samma fartområde. 

  



 Föreskrift 

21 (32) 

TRAFI/27401/03.04.01.00/2017 
  

 

 

 

6.3 Fiskefartyg 

 

6.3.1 Fiskefartyg i klass III 

 

Fiskefartyg i klass III, som är byggda före den 1 januari 1999, ska ha följande livräddningsut-

rustning:  

 

1) ett sådant antal livflottar att de har kapacitet för det största tillåtna antalet personer om-

bord. Från och med  den 1 januari 2017 ska fartygen vara utrustade med ett sådant antal 

livflottar som har kapacitet för 200 % av det största tillåtna antalet personer ombord, 

2) i fångstområde II och III en räddningsdräkt för varje person ombord, 

3) en räddningsväst för varje person ombord, 

4) fyra livbojar, av vilka två med flytbar livlina, två med självtändande ljus,  

5) följande nödsignaler: 

- sex fallskärmsraketer, 

- sex handbloss,   

- två röksignaler, och 

6) ett allmänt nödlarmsystem. 

 

6.3.2 Fiskefartyg i klass II 

 

Fiskefartyg i klass II ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) ett sådant antal livflottar att de har kapacitet för det största tillåtna antalet personer om-

bord,  

2) i fångstområde II och III en räddningsdräkt för varje person ombord, 

3) en räddningsväst för varje person ombord, 

4) fyra livbojar, av vilka två med flytbar livlina, två med självtändande ljus, och  

5) följande nödsignaler: 

- sex fallskärmsraketer, 

- sex handbloss, och 

- två röksignaler. 

 

6.3.3 Fiskefartyg i klass I 

 

Fiskefartyg i klass I ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) ett sådant antal livflottar att de har kapacitet för det största tillåtna antalet personer om-

bord eller, om fartyget används enbart i fångstområde I, flytredskap, 

2) inom fångstområde II och III en räddningsdräkt för varje person ombord,  

3) en räddningsväst för varje person ombord, 

4) två livbojar, den ena med flytbar livlina, den andra med självtändande ljus, och 

5) följande nödsignaler: 

- tre fallskärmsraketer, 

- tre handbloss, och 

- en röksignal. 

 

6.4 Yrkesbåtar 

 

Yrkesbåtar ska ha likadan livräddningsutrustning som lastfartyg av motsvarande storlek i 

samma fartområde. Yrkesbåtar vars längd understiger 15 meter och som används i fartområde 

I och II kan i stället för livflotte utrustas med ett antal flytredskap motsvarande det största 
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tillåtna antalet personer ombord. I yrkesbåtar kan flytredskapen ersättas med livbojar, varvid 

en livboj anses räcka till för tre personer. 

 

6.5 Vajerfärjor och isfärjor 

 

6.5.1 Vajerfärjor 

 

Vajerfärjor ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) ett antal flytredskap motsvarande det största tillåtna antalet personer ombord, 

2) en räddningsväst för varje person ombord, 

3) ett antal räddningsvästar för barn motsvarande minst 10 % av antalet passagerare om-

bord, 

4) fyra livbojar, två på vardera sidan av färjan. Två av livbojarna ska vara försedda med 

flytbar livlina, två med självtändande ljus, 

5) två båtshakar, och 

6) ett högtalarsystem, om färjan har en längd av 24 meter eller mer och den medför fler än 

36 passagerare. 

 

6.5.2 Isfärjor 

 

Isfärjor ska ha följande livräddningsutrustning:  

 

1) en livboj med flytbar livlina på vardera sidan av färjan, 

2) en båtshake på vardera sidan av färjan, och 

3) ett ankare med tillräckligt lång kätting. 

 

6.6 Svävare 

 

Svävare ska ha följande livräddningsutrustning: 

 

1) ett sådant antal livflottar som har kapacitet för det största tillåtna antalet personer om-

bord, 

2) en räddningsväst för varje person ombord och räddningsvästar för barn, om det finns barn 

ombord, 

3) en räddningsdräkt för varje medlem av besättningen. Räddningsdräkterna ska hålla minst 

standard ISO 15027-1 eller ISO 15027-2, 

4) en livboj med flytbar livlina, och 

5) följande nödsignaler: 

- tre fallskärmsraketer, och 

- tre handbloss. 

   

 

7 ARRANGEMANG I SAMBAND MED LIVRÄDDNINGSUTRUSTNING OCH LIVRÄDD-

NINGSANORDNINGAR 

 

7.1 Placering av livbåtar, livflottar och beredskapsbåtar 

 

Livbåtar och livflottar ska förvaras så att de inte stör hanteringen av andra livbåtar, livflottar 

eller beredskapsbåtar. Livbåtarna och livflottarna ska dessutom vara placerade så nära vatten-

ytan som är praktiskt möjligt utan att säkerheten äventyras, dock så att de är skyddade från 

att skadas av hög sjö. 
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Livbåtar och livflottar, med undantag av flottar som sjösätts genom att kastas överbord, ska 

vara placerade så att de i embarkeringsläget befinner sig minst två meter ovanför fartygets 

vattenlinje vid full last under ogynnsamma trimförhållanden och med en slagsida av 20° åt 

endera sidan, eller till den vinkel där fartygets väderdäck hamnar under vattnet, om denna 

vinkel är mindre. 

 

Livbåtar och livflottar ska förvaras i ständig beredskap så att besättningen kan göra klart för 

embarkering och sjösättning inom fem minuter. De ska, så långt möjligt, förvaras i säkert 

läge, skyddat från eld och explosion. På olje-, kemikalie- och gastankfartyg får livbåtar och 

beredskapsbåtar inte förvaras ovanför lasttankar, inte heller på kofferdammen.  

 

Livflottarna ska vara placerade på öppet däck och de ska förses med en hydrostatisk utlös-

ningsanordning. 

 

Livflottar som sjösätts med dävertar ska förvaras inom lyftkrokarnas arbetsområde.  

 

Livbåtar och beredskapsbåtar som ska firas efter fartygssidan ska förvaras så långt för om 

propellern som möjligt och helst så att de i sina placeringar är skyddade från att skadas av hög 

sjö.  

 

Anordningarna för sjösättning av livbåtarna och beredskapsbåtarna ska alltid vara klara för 

sjösättning.  

 

Varje beredskapsbåt ska förvaras i ständig beredskap så att besättningen kan göra klart för 

embarkering och sjösättning inom fem minuter. Beredskapsbåten ska placeras så att den kan 

sjösättas och tas ombord direkt. Dess placering får inte störa hanteringen av andra livbåtar, 

livflottar eller marina evakueringssystem.  

 

7.2 Driftsberedskap och förvaring av livräddningsutrustning 

 

All livräddningsutrustning ska vara i användbart skick, servad och färdig för omedelbar an-

vändning redan innan fartyget lämnar hamnen och alltid under resan. 

 

Personlig livräddningsutrustning (räddningsvästar och räddningsdräkter) ska förvaras så att 

deras användbarhet inte äventyras. 

 

7.3 Sjösättningsanordningar för livbåtar, livflottar och beredskapsbåtar 

 

7.3.1 Anordningar för sjösättning av livbåtar och livflottar som embarkeras från 

mer än 4,5 meters höjd 

 

Sjösättningsanordningarna för alla livbåtar och livflottar som embarkeras från en höjd mer än 

4,5 meter ovan vattenlinjen ska uppfylla kraven i punkt 6.1 i LSA-koden. 

  

Dävertarna för sjösättning av livflottarna behöver inte svänga gravitetiskt. I övrigt ska sjösätt-

ningsanordningarna för livflottarna uppfylla kraven i punkt 6.1.5 i LSA-koden. 

 

När en livflotte embarkeras från en höjd av 4,5 meter eller mindre, behövs inte sjösättnings-

anordningarna, om livflotten är placerad så att den kan sjösättas direkt från sin uppställnings-

plats åt endera sidan och flottens massa inte överstiger 185 kg. 
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7.3.2 Anordningar för sjösättning av livbåtar som embarkeras från en höjd av 

högst 4,5 meter från fartyg som används i inrikes fart 

 

Livbåtarnas sjösättningsmekanismer ska vid sjösättningen fungera med gravitet eller med en 

mekanisk anordning som är oberoende av fartygets kraftförsörjning.  

 

Sjösättningen av varje livflotte ska skötas så att den kan kontrolleras under hela firningen. 

 

Vändningen utåt av sjösättningsanordningarna kan ske manuellt eller mekaniskt. 

 

7.3.2.1 Ginor och vinsch 

 

När det gäller en vinsch med flera trummor ska ginorna, om sjösättningsanordningen inte har 

ett effektivt utjämningssystem, vara anordnade så att de löper av trummorna med samma 

hastighet vid firning och löper på trummorna jämnt och med samma hastighet vid ombordtag-

ning.  

 

Ginorna ska vara av rotationsfri och korrosionsbeständig stålvajer. Deras dimensionering ska 

uppfylla kraven i punkt 6.1.1.6 i LSA-koden. Ginorna ska bytas ut med minst fem års intervall. 

 

Om sjösättningsanordningarna är utrustade för mekanisk ombordtagning, ska de också ha 

effektiva manuella mekanismer som ska kunna kopplas fria, om livbåten flyttas gravitetiskt 

eller mekaniskt. 

 

Där dävertarmarna tas in med motorkraft ska det finnas gränslägesbrytare som automatiskt 

slår ifrån motorn, om inte motorn är konstruerad så att överbelastning förhindras. 

 

7.3.3 Anordningar för sjösättning av beredskapsbåtar 

 

Anordningarna för embarkering och sjösättning av beredskapsbåtar ska vara sådana att em-

barkering och sjösättning kan ske på kortast möjliga tid. 

 

Anordningarna för beredskapsbåtarna ska vara sådana att beredskapsbåtarna kan embarkeras 

och sjösättas direkt från uppställningsplatserna med det antal personer ombord som anvisats 

som besättning i dem. Beredskapsbåtar ska även kunna sjösättas från embarkeringsdäcket 

och från själva båten. 

 

Anordningarna för beredskapsbåtar ska kunna ta ombord beredskapsbåten när den är lastad 

med tre personer och full utrustning. 

 

7.3.4 Drift av sjösättningsanordningar 

 

Sjösättningsanordningarna ska vara placerade så att de erbjuder säkert tillträde till livbåt eller 

livflotte. De ska vara så anordnade att de kan sjösätta den livbåt eller livflotte som de betjänar 

på ett säkert sätt. Sjösättningsanordningarna för livbåtar ska även kunna återta livbåtarna 

med deras besättning ombord. 

 

Sjösättningsanordningarna ska vara sådana att de kan manövreras av en person ensam från 

en plats på fartygets däck eller från en plats i den enhet som sjösätts. Om sjösättningen sköts 

från däck, ska enheten vara synlig för den person på däck som manövrerar sjösättningsanord-

ningen. 
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7.3.5 Service av sjösättningsanordningar 

 

Sjösättningsanordningarna ska servas regelbundet varje år. Grundlig inspektion och service 

ska utföras med fem års intervall. I samband med det ska dävertarna provbelastas med 10 % 

överlast.  

 

Den årliga servicen får skötas av besättningen. Grundlig inspektion, service och testning med 

fem års intervall får genomföras endast av tillverkaren, ett av tillverkaren befullmäktigat ser-

viceföretag eller en för uppgiften utbildad person. 

 

7.4 Sjösättning och embarkering av livbåtar och livflottar 

 

7.4.1 Passagerarfartyg 

 

På passagerarfartyg ska sjösättningen och embarkeringen av livbåtar och livflottar vara så 

anordnad  

 

1) att alla livbåtar kan embarkeras och sjösättas antingen direkt från uppställningsplatserna 

eller från embarkeringsdäcket, dock inte från bådadera, och 

2) att dävertsjösatta livflottar kan embarkeras och sjösättas i direkt anslutning till sina upp-

ställningsplatser. 

 

7.4.2 Lastfartyg 

 

På lastfartyg ska sjösättningen och embarkeringen av livbåtar och livflottar vara så anordnad  

 

1) att livbåtarna kan embarkeras och sjösättas direkt från uppställningsplatserna, och 

2) att dävertsjösatta livflottar kan embarkeras och sjösättas i direkt anslutning till sina upp-

ställningsplatser. 

 

7.5 Arrangemang för embarkering av livbåtar och livflottar 

 

Embarkeringen av livbåtar och livflottar ska kunna ske snabbt och under ordnade former.  

 

Fartyg ska ha en lejdare för varje station för embarkering av livbåtarna och livflottarna. 

 

Lejdarna ska vara av enkel längd och sträcka sig från däcket till fartygets vattenlinje vid 

minsta djupgående till sjöss och ogynnsamma trimförhållanden och när fartyget har en slag-

sida på upp till 20° åt någondera sidan. 

 

Fartyg där livbåtarna eller livflottarna är placerade på en höjd av högst 4,5 meter från vatten-

linjen och där säkert tillträde till dessa finns behöver inte utrustas med lejdare. 

 

Fartyg ska ha ledstänger eller handtag som man kan gripa tag i när man förflyttar sig från 

däck till lejdarens högsta steg eller tvärtom.  

 

I förekommande fall ska anordningar finnas för att rida in dävertsjösatta livbåtar och livflottar 

mot fartygssidan, så att säker embarkering kan ske. 

  

I förekommande fall ska fartyg utrustas med anordningar för att hindra att vatten från fartyget 

töms ut i livbåtarna och i de livflottar som har bestämda sjösättningsstationer. 
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Kommunikationen mellan bryggan och embarkeringsstationen och mellan embarkeringsstat-

ionen/sjösättningsstationen och livbåtarna och livflottarna ska fungera.  

 

7.6 Godkännande av livräddningsarrangemang  

 

De arrangemang för livräddningsutrustning och anordningar som avses i denna föreskrift ska 

vara godkända av Trafiksäkerhetsverket.  

Placeringen av livräddningsutrustning och anordningar på passagerarfartyg och lastfartyg med 

en längd under 15 meter godkänns i samband med besiktning.  

 

 

8 EVAKUERING OCH RÄDDNING 

 

8.1 Fartygets säkerhetsplan 

 

Fartyg med en längd av 15 meter eller mer, med undantag av obemannade pråmar, vajerfär-

jor och isfärjor, ska ha en säkerhetsplan som är godkänd av Trafiksäkerhetsverket. 

 

Följande utrustning, dess typ, antal, personantal och placering ska framgå av säkerhetsplanen: 

 

1) beredskapsbåtarna, 

2) livbåtarna, 

3) livflottarna, 

4) de marina evakueringssystemen 

5) livbåtsdävertarna och övriga sjösättningsanordningar, 

6) räddningsvästarna, 

7) räddningsdräkterna,  

8) livbojarna, 

9) de pyrotekniska nödsignalerna, 

10) de GMDSS-godkända bärbara VHF-radiotelefonerna för livbåtar och livflottar, 

11) SART eller AIS-SART, 

12) EPIRB, och 

13) lejdarna för embarkering av livbåtar och livflottar. 

 

Följande ska också framgå av säkerhetsplanen: 

 

1) samlingsstationerna och deras personantal, 

2) utrymningsvägarna ur bostadsutrymmena och övriga utrymmen till samlingsstationerna, 

3) ställena med nödbelysning, samt  

4) belysningen vid livbåtarnas och livflottarnas sjösättningsstationer. 

 

På fartyg i internationell fart ska säkerhetsplanens text vara uppgjord på fartygets arbets-

språk. Om arbetsspråket inte är engelska, ska säkerhetsplanens text också vara på engelska. 

På fartyg i inrikes fart ska säkerhetsplanens text vara uppgjord på finska och svenska och på 

arbetsspråket, om det är något annat än finska eller svenska. 

 

Bestämmelserna om brandkontrollplanen ingår i Trafiksäkerhetsverkets gällande föreskrift om 

brandsäkerheten på fartyg. 
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8.2 Mönstringslista 

 

Varje fartyg som har en besättning bestående av minst en befälhavare och tre andra personer 

ska ha en mönstringslista som specificerar varje besättningsmedlems uppgifter i en nödsituat-

ion. Mönstringslistorna för passagerarfartyg ska vara godkända av Trafiksäkerhetsverket. 

 

Mönstringslistan ska innehålla instruktioner åtminstone om hur man går till väga när fartyget 

ska evakueras och när brand utbrutit på fartyget. 

 

Mönstringslistan ska visa de uppgifter som avdelats till de olika besättningsmedlemmarna, 

inklusive stängning av dörrar och öppningar som påverkar säkerheten, användning av livrädd-

ningsutrustningen och livräddningsanordningarna, brandbekämpning, samling av passagerar-

na, och hur passagerarna ska informeras i fall av nöd. 

 

De personer som ansvarar för att EPIRBer, SARTer, AIS-SARTer och bärbara VHF-

radiotelefoner tas med i livbåtarna och livflottarna i nödsituationer ska anges i mönstrings-

listan. 

 

I mönstringslistan specificeras besättningens uppgifter i fråga om att instruera, bistå och rädda 

passagerare.  

 

Mönstringslistan ska specificera de alarmsignaler som används för att kalla besättningen till 

räddningsuppgifterna och larma passagerarna.  

 

Befälhavaren ska se till att varje medlem av besättningen känner till de uppgifter han eller hon 

har enligt mönstringslistan. 

 

Mönstringslistan ska vara uppgjord på fartygets arbetsspråk och anslås på bryggan, i maskin-

rummet och i besättningens bostadsutrymmen. 

 

8.3 Träningsmanualer och bruksanvisningar 

 

Fartyg med en bruttodräktighet om 300 eller mer ska ha en träningsmanual för livräddnings-

utrustningen. Övriga fartyg ska ha bruksanvisningar för livräddningsutrustningen. 

 

Träningsmanualen och bruksanvisningarna ska vara uppgjorda på fartygets arbetsspråk. 

 

8.4 Övningar 

 

8.4.1 Anordnande av övning 

 

Med övning avses övning i att överge fartyget och brandövning, anordnade antingen samtidigt 

eller separat. 

 

På lastfartyg i internationell fart och olje-, kemikalie- och gastankfartyg med en bruttodräktig-

het under 500 i internationell fart samt på olje-, kemikalie- och gastankfartyg i inrikes fart ska 

övning anordnas enligt reglerna 19 och 37 i kap. III i SOLAS-konventionen. 

 

På passagerarfartyg i inrikes fart ska övning anordnas en gång i månaden. De livbåtar som 

regelbundet blir på kajsidan firas till relingen minst var tredje månad och ned i vattnet åt-

minstone en gång om året.  
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På lastfartyg med en längd av 24 meter eller mer i inrikes fart, och på varje fartyg med en 

längd under 24 meter i inrikes fart, som har en besättning bestående av minst sex personer, 

ska övning anordnas varannan månad. 

 

På övriga fartyg i inrikes fart ska befälhavaren se till att hela besättningen känner till var liv-

räddnings- och brandbekämpningsutrustningen är placerad och kan använda den. 

 

På fiskefartyg ska övning i användningen av livräddningsutrustningen anordnas en gång i 

månaden. Särskild vikt ska fästas vid räddning av personer som fallit överbord.  

 

På fartyg som varit upplagda ska övning anordnas innan fartygen sätts i trafik på nytt. 

 

Vid varje övning ska det testas att det allmänna nödlarmsystemet fungerar.  

 

Övning i hantering av livflottar som inte sjösätts med hjälp av dävertar ska anordnas minst 

varannan månad. 

 

8.4.2 Utseende av en ledare för och genomförande av övning 

 

Innan en övning vidtar, ska befälhavaren, om han inte själv leder övningen, utse en ledare för 

den. Under övningen får ledaren inte tilldelas sådana uppgifter som kan hindra eller försvåra 

övervakningen av övningen.  

 

Vid övningen bör särskild vikt fästas vid att alla lär sig de uppgifter som tillkommer dem. 

 

I samband med övningen ska den livräddnings- och brandbekämpningsutrustning som använts 

kontrolleras. 

 

Anteckning om övningen ska göras i skeppsdagboken. 

 

8.5 Bemanning av livbåtar, livflottar och beredskapsbåtar 

 

Fartygets befälhavare ska se till att varje livbåt och livflotte är tillbörligt bemannad.  

 

Om fartyget är utrustat med marint evakueringssystem ska det finnas en person som är certi-

fierad att hantera räddningsfarkoster och beredskapsbåtar för varje sådant system. Stationer-

na ska bemannas enligt tillverkarens instruktioner. 

 

8.5.1 Passagerarfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer inom fartom-

råde III i inrikes fart och last- och specialfartyg med en bruttodräktighet om 

150 eller mer men under 500 i internationell fart 

 

På passagerarfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer inom fartområde III i inrikes 

fart och på last- och specialfartyg med en bruttodräktighet om 150 eller mer men under 500 i 

internationell fart ska en person ur däcksbefälet eller någon som är certifierad att hantera 

räddningsfarkoster och beredskapsbåtar enligt 59 § i statsrådets förordning om fartygs be-

manning och fartygspersonalens behörighet (166/2013) utses som chef för var sin livbåt eller 

livflotte. 

 

Den som för befäl på en livbåt ska ha en ersättare bland däcksbefälet eller bland dem som har 

ett certifikat för att hantera räddningsfarkoster och beredskapsbåtar.  
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En person med certifikat för att hantera räddningsfarkoster och beredskapsbåtar ska utses 

som chef för var sin embarkeringsstation för livflottar.  

 

8.5.2 Övriga fartyg 

 

På andra än i punkt 8.5.1 nämnda passagerarfartyg i inrikes fart samt last- och specialfartyg i 

både internationell fart och inrikes fart ska det finnas ett tillräckligt antal utbildade besätt-

ningsmedlemmar att hantera livbåtarna, livflottarna, det marina evakueringssystemet och 

sjösättningsanordningarna. 

 

 

9 OMBORDKOMMUNIKATION 

 

9.1 Nödanvisningar till passagerarna 

 

På passagerarfartyg med en längd av 24 meter eller mer i inrikes fart ska passagerarna ges 

anvisningar att följas i händelse av nöd. Det ska framgå av anvisningarna var embarkerings-

stationerna finns, vilka de omedelbara åtgärderna är i en nödsituation, hur man tar på sig 

räddningsvästen och vilka alarmsignalerna till passagerarna är.  

 

Anvisningarna ska vara uppgjorda på fartygets arbetsspråk och på de största passagerargrup-

pernas språk eller redovisas genom internationella piktogram.  

 

Anvisningarna och piktogrammen ska anslås på väl synliga platser i passagerarhytterna och 

övriga passagerarutrymmen. I alla belysningar synliga skyltar med anvisningar inklusive sym-

boler enligt standarden ISO 17631 ska vara uppsatta i korridorerna och i de allmänna utrym-

men som är avsedda för passagerarna. Anvisningarna om hur man tar på sig räddningsvästen 

ska anslås vid samlings- och embarkeringsstationerna.  

 

9.2 Allmänt nödlarmsystem och alarmsignaler 

 

På fartyg med en längd av 24 meter eller mer ska alarmsignalerna kunna ges från bryggan och 

andra kontrollstationer via ett fast installerat allmänt nödlarmsystem till alla delar av fartyget. 

 

På fartyg med en längd av 12 meter eller mer ska det finnas möjlighet att ge alarmsignalerna 

med vissla enligt sjövägsreglerna (FördrS 30/1977).  

 

9.2.1 Alarmsignaler 

 

Alarmsignalerna är: 

 

Allmänt alarm till besättning och passagerare  

sju på varandra följande korta ljud, följda av  

ett långt ljud     ....... _________ 

 

Sammankallande av besättningen till brandstationerna   

upprepade korta och långa ljud    . ___ . ___ . ___ . 
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9.2.2 Allmänt nödlarmsystem 

 

Fartyget ska ha ett sådant allmänt nödlarmsystem som uppfyller kraven i punkt 7.2.1.1 i LSA-

koden och som är lämpat för att kalla passagerare och besättning till samlingsstationerna och 

starta de aktiviteter som anges i mönstringslistan.    

 

Det allmänna nödlarmsystemet ska vara hörbart i alla inre utrymmen, i besättningens normala 

arbetsutrymmen och på alla öppna däck. På nya fartyg ska minimiljudnivån för larmet uppfylla 

kraven i punkterna 7.2.1.2 och 7.2.1.3 i LSA-koden. 

 

Nödlarmsystemet ska vara anslutet till huvudenergikällan och den elektriska nödkraftkällan.  

 

På fartyg där man från manöverpositionen kan se direkt till besättningens och passagerarnas 

utrymmen och det är möjligt att kommunicera direkt behöver kraven ovan om ett allmänt 

nödlarmsystem inte uppfyllas. 

 

9.3 Högtalarsystem  

 

9.3.1 Allmänna krav 

 

Alla passagerarfartyg och vajerfärjor med en längd av 24 meter eller mer som medför fler än 

36 passagerare ska vara utrustade med ett högtalarsystem som kan användas från bryggan. 

Högtalarsystemet ska vara så anordnat att personer med normal hörsel lätt kan höra de med-

delanden som sänds via det på alla platser ombord där människor kan tänkas befinna sig när 

fartyget är i gång. 

 

Högtalarsystemet ska bestå av en högtalaranläggning som ska vara hörbar i alla allmänna 

utrymmen som besättningen eller passagerarna eller bådadera använder samt vid samlings-

stationerna. Via systemet ska det vara möjligt att sända meddelanden från bryggan och andra 

sådana ställen från vilka Trafiksäkerhetsverket anser det vara nödvändigt att kunna sända 

meddelanden. I installationen av systemet ska hänsyn tas till akustiskt extrema förhållanden 

och systemet ska inte kräva att åhöraren vidtar åtgärder för att kunna höra meddelandena. 

 

Högtalarsystemet ska skyddas mot icke-auktoriserad användning och det ska vara tydligt 

hörbart på de ställen som avses ovan trots omgivande larm. Det ska vara försett med en 

funktion för sändande av nödmeddelanden som kan styras från ett ställe på bryggan och från 

andra av Trafiksäkerhetsverket fastställda platser ombord, fastän någon av högtalarna i 

nämnda utrymmen är frånkopplad eller dess styrka är reducerad eller högtalarsystemet är i 

annat bruk. 

 

Högtalarsystemet ska vara anslutet till den elektriska nödkraftkällan. 

 

9.3.2 Nya passagerarfartyg 

 

Förutom kraven i punkt 9.3.1 ska högtalarsystemet på nya fartyg uppfylla nedan nämnda 

krav. 

 

Minimiljudnivån för nödlarm ska uppfylla kraven i punkt 7.2.2.2 i LSA-koden.  

 

Högtalarsystemet ska bestå av minst två slingor som är tillräckligt åtskilda utefter hela deras 

längd samt ha två separata och fristående förstärkare. 
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Trafiksäkerhetsverket godkänner högtalarsystemet och dess prestanda med hänsyn taget till 

rekommendationerna i IMO-cirkuläret MSC/Circ.808. 

 

9.3.3 Existerande passagerarfartyg 

 

Om det ombord på ett existerande passagerarfartyg redan har installerats ett högtalarsystem 

som i väsentliga delar motsvarar kraven i punkt 9.3.1 och som är godkänt av Trafiksäkerhets-

verket, behöver högtalarsystemet inte ändras.  

 

Om ett existerande passagerarfartyg inte är utrustat med ett högtalarsystem, eller om det inte 

motsvarar de ovan anförda kraven, ska ett högtalarsystem enligt punkt 9.3.2. installeras om-

bord.  

 

 

10 IKRAFTTRÄDANDE 

 

Denna föreskrift träder i kraft den 1 mars 2017.  

 

Genom denna föreskrift upphävs Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om livräddningsutrustning 

och livräddningsanordningar på fartyg (27.2.2014, TRAFI/9175/03.04.01.00/2013). 

 

För livräddningsutrustning på existerande fartyg som godkänts före den 1 januari 2013 gäller 

följande: 

 

a) om en livbåt, en beredskapsbåt eller en anordning för deras sjösättning eller en anordning 

för sjösättning av en livflotte byts ut, får den nya båten eller den nya sjösättningsanord-

ningen vara av samma eller motsvarande typ som den som den ersätter, 

b) om någon annan livräddningsutrustning, inklusive livflottarna, byts ut, ska den nya utrust-

ningen uppfylla kraven i denna föreskrift, 

c) flytredskap som enligt Sjöfartsstyrelsens föreskrift om livräddningsredskap på fartyg 1997 

godkänts för fartyg med en längd av 15 meter eller mer, som används i fartområde I i inri-

kes fart, ska ha ersatts med livflottar från och med den 1 januari 2017, och 

d) räddningsvästar på existerande fartyg ska vara försedda med ljus från och med den 1 

januari 2017. Räddningsvästar på fartyg som används i fartområde I i inrikes fart och som 

är utrustade med livflottar behöver inte förses med ljus. Räddningsvästar på existerande 

fiskefartyg ska vara försedda med ljus sedan den 1 januari 2013. 

 

Existerande fartyg som omfattas av denna föreskrift ska uppfylla de övriga krav i denna före-

skrift som gäller dem senast vid den första förnyade besiktning som förrättas efter den 1 janu-

ari 2015. 

 

 

 

 

Tuomas Routa 

sjöfartsdirektör 

 

 

 

Mikko Vartiainen 

överinspektör 
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Bilaga 1 Märkning av livflottar  
 

 

Livflottarna ska ha följande märkning: 

 

1) fartygets namn och hemort, 

2) tillverkarens namn eller varumärke, 

3) serienummer, 

4) tillverkningsdatum, 

5) märkning om godkännande av livflotten (rattmärke) 

6) det senast anlitade serviceföretagets namn och hemort samt datum för senaste översyn, 

7) det största antal personer livflotten är godkänd för, angivet över varje ingång med minst 

100 mm höga tecken i en färg som kontrasterar mot flottens, 

8) märkningen SOLAS, NON SOLAS eller ISO 

9) den medföljande nödförpackningens typbeteckning,  

10) fånglinans längd, 

11) högsta tillåtna placeringshöjd ovanför vattenlinjen (beroende på fallprovshöjd och fång-

linans längd), och 

12) anvisningar för sjösättning. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


