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Alarmering av räddningstjänst 
 

Transportstyrelsen ser ett behov av att fartyg, så tidigt som möjligt, uppmärksammar räddningstjänst 
vid nöd- eller potentiella situationer som kan leda till nöd. Det är viktigt att land-, flyg- eller 
fartygsbaserade resurser kan agera utan onödig fördröjning på situationer som har eller kan ha 
påverkan på fara för liv eller miljö. Tid som förloras i början på en räddningsinsats kan påverka 
insatsen utkomst, och det är inte möjligt att arbeta ikapp förlorad tid. 

 

Faktorer som kan påverka möjligheterna till räddning är: 

- Var händelsen sker (till havs, i skärgård, på kanaler, större eller mindre insjöar och 
vattendrag) 

- När på dygnet händelsen sker (ljus, mörker) 

- Väderlek (aktuell och prognostiserad) 

- Personer i fara  

- Specifika räddningsresurser 

 

Det är nästan alltid bäst att förutsätta värsta möjliga scenario, och larma räddningstjänsten direkt. 
Beroende på omständigheterna kan den myndighet som koordinerar insatsen välja att larma ut 
räddningsenheter som en förebyggande åtgärd eller för att förkorta tiden till platsen. Om räddning 
inte är nödvändig kan en förebyggande insats avbrytas, men förlorad tid på grund sen alarmering kan 
aldrig återskapas. 

 

Tänk på att kontakta räddningstjänst vid: 

1. Alla situationer där fara för liv föreligger; 

2. Varje situation som kan utvecklas till att räddningstjänst måste engageras; eller  

3. Varje incident som kan inbegripa eller leda till fara för liv, miljö eller egendom som kan leda 
till att räddningstjänst behöver agera 

 

 

Vägledningen kan lämpligen sättas upp väl synligt invid fartygets styrplats. 
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Operativ vägledning för befälhavare på fartyg i nationell 
sjöfart, som är i nöd eller befinner sig i akuta situationer 

 
Med nödsignal avses signaler enligt regel 37, samt annex 4, i Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2009:44) om sjövägsregler. 

 

Med räddningstjänst avses myndigheter som nämns i lag- (2003:778) och förordning (2003:789) om 
skydd mot olyckor: 

- Fjällräddningstjänst, utförs av Polismyndigheten 

- Kommunal räddningstjänst, utförs av respektive kommun eller i samverkan mellan 
kommuner 

- Miljöräddningstjänst till sjöss, utförs av Kustbevakningen 

- Sjöräddningstjänst, utförs av Sjöfartsverket 

 

 

Fartyg i internationell trafik som använder maritima kommunikationstjänster rekommenderas att 
följa MSC/Circ.892. 

Behöver fartyget 
överges?

Ring 112 samt avge nödsignal

Ta med telefon och 
livräddningssignaler och gå i 

livräddningsfarkoster

Förvara telefon i vattentätt fodral 
och gör livräddningssignaler redo

Behövs omedelbar 
hjälp?

Ring 112 samt avge nödsignal

Besked mottaget från 
räddningstjänst

Kommunicera med räddningstjänst 
och räddningsenhet

Kan hjälp behövas 
senare?

Meddela räddninsgtjänst via telefon, 
e-tjänst eller på annat lämpligt sätt

Besked mottaget från 
räddningstjänst

Kommunicera med räddningstjänst 
och räddningsenhet

JA 

NEJ NEJ 

NEJ 

JA JA 

JA JA NEJ 
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