
 
 
 

Klassningen 
 
 

1. Under huvudgrupp 3 Livräddningsutrustning finns en punkt benämnd livbojar och vi 

undrar nu om de kan vara RÖD/VITA såsom vissa försäkringsbolag har. Naturligtvis skall 

vi märka upp dom med Mina + Lidköping. 

 

2. Grupp 6 har en punkt om Oljetankar nödstängning. Vi har tänkt oss att använda 

någon typ av wire ev. klädd med ett skyddshölje. Att de skall sluta utanför 

maskinrummet är OK, men spelar det någon roll var någonstans dessa utvändiga 

"nödstängare" monteras?  

  

3. I 6:an finns också Utrymningsvägar.Måste båda lejdarna vara stål eller stålskodda? 

 

4. I 6:an finns även en punkt om startanordning av brandpump. Vi har f.n endast en 

brandpump och det är en impellerpump som sitter i ”framkant” på huvudmotorn (HM). 

HM startas från styrplatsen, men strömbrytaren som styr magnetkopplingen för pumpen 

sitter i maskinrummet. Är detta arrangemang OK? 

  
Fråga 1. Livbojar skall uppfylla kraven i LSA Coden (1.2.2 och 2.1), och vår tolkning är Orange färg och 
rattmärkta. 

Fråga 2. 2006:31 bilaga 1 §8.1 På bränslesugledningen skall det så nära tanken som möjligt finnas en 
avstängningsventil som kan stängas från däck eller annan lämplig plats utanför tank- och maskinrum.  
Var föreslår ni att placera dem? (Exempel på förslag på lämplig plats kan vara i anslutning till där man 
utlöser det fasta brandsläckningssystemet för maskinrummet). 

Fråga 3. Ja, Enligt THB gäller Allmänt för Övriga fartyg som ej omfattas av SOLAS, EU-direktiv. 
Utrymningsvägar skall vara försedda med ledstänger. Bredd hos utrymningsväg får ej understiga 650 mm. 
Passagerarfartyg, Utrymme avsedda för passagerare skall ha minst två vitt åtskilda utgångar och 
utrymningsväg skall ha en bredd av minst 10 mm för varje person för vilken utrymmet är avsett ( dock 
minst 650 mm ).  

Fråga 4. Nej 

Nr. 5 gäller pådragets (strömbrytaren) placering i maskinrummet för brandpumpen som 

du inte tyckte var bra vid min fråga förra gången. Vi kan nu tänka oss enligt bifogad bild. 

Tillsammans med brytare för fläktar och oljepanna på utsidan av kajutan. Hur ser du på 

detta arr? 

 
Nr. 6 rör den årliga besiktningen av livflottarna som vi fått en påminnelse om från 

Flottservice. Som vi tolkar det hela så behöver vi inte göra denna service i år då vi hela 

denna säsong kommer att gå som fritidsfartyg. Har vi rätt i vår tolkning? När vi så 

småningom kan klara av klassningen undrar vi om det är möjligt att få en längre 

tidsrymd mellan besiktningarna med tanke på att vi endast kommer att använda Mina 

under sommarsäsongerna.  
 

 


