Föreskrifter
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd (TSFS 2009:93) om
livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg som omfattas av 1974 års
internationella konvention om säkerheten för
människoliv till sjöss;
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Utkom från trycket
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SJÖFART

beslutade den 3 mars 2010.
Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 1 och 3 §§ och 4 kap.
38 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) samt 9 § förordningen
(2005:894) om teknisk kontroll i fråga om Transportstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd (TSFS 2009:93) om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg som omfattas av 1974 års internationella
konvention om säkerheten för människoliv till sjöss att regel 20.8.1.1 samt
regel 31.1.1.2. i bilagan ska ha följande lydelse.
___________
Denna författning träder i kraft den 1 maj 2010.
På Transportstyrelsens vägnar
STAFFAN WIDLERT
Roland Eklöf
(Sjöfartsavdelningen)
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Regel 20
Driftsberedskap, underhåll och inspektioner
8
Service på uppblåsbara livflottar och räddningsvästar, marint
evakueringssystem och underhåll samt reparation av uppblåsbara
beredskapsbåtar
8.1
Varje uppblåsbar livflotte, uppblåsbar räddningsväst och marint
evakueringssystem ska undergå service:
1. med högst 12 månaders mellanrum. Transportstyrelsen kan medge
att serviceintervall utsträcks till högst 17 månader, och
2. på en godkänd servicestation som är behörig att utföra sådan service,
är ändamålsenligt utrustad och använder endast vederbörligen
utbildad personal.
Allmänna råd
Riktlinjer för vad som bör testas vid service av uppblåsbara livflottar
finns i resolution A.761(18)1.

Regel 31
Livräddningsfarkoster och beredskapsbåtar
1

Livräddningsfarkost

1.1

Lastfartyg ska medföra

1.

2.

en eller flera helt täckta livbåtar, som uppfyller kraven i LSA-koden
4.6, med kapacitet att på varje sida av fartyget rymma totala antalet
ombordvarande, och
en eller flera uppblåsbara eller hårda livflottar, som uppfyller kraven
i LSA-koden 4.2 eller 4.3, med en vikt understigande 185 kg och
placerade så att de lätt kan flyttas från sida till sida på samma
däcksnivå, med sådan sammanlagd kapacitet att de rymmer alla
ombordvarande. Om livflotten/-flottarnas vikt är 185 kg eller mer
och de inte är placerade så att de lätt kan flyttas från sida till sida på
samma däcksnivå, ska totala kapaciteten på varje sida vara tillräcklig
för att rymma samtliga ombordvarande.

1
Resolution A.761(18), Recommendation on conditions for the approval of servicing
stations for inflatable liferafts.
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