
Livflottar för yrkesfartyg 5-15 m 
 
För yrkesfartyg med en längd av 5-15 meter är fartygsägaren skyldig att göra en egenkontroll av 
utrustning.  Denna kontroll och dokumentering kallas EKAN. Information om EKAN finns och sköts på 
Transportstyrelsens hemsida.  
 

Några exempel på fartyg som berörs;  
• fiskebåtar • taxibåtar • bilfärjor • bogserbåtar • arbetsbåtar • charterbåtar • båtar som nyttjas för 
utbildningsverksamhet • fisketurbåtar • fartyg som används av hantverkare för transport av material, 
utrustning och personal.  
 

 
För utrustningskrav och klassificering av livflottar gäller; 
 

 Fartyg certifierade för trafik i Zon 1 och 2 

Ska, när det trafikerar svenska inre vattenvägar, vara utrustat med livflottar som rymmer 
samtliga ombordvarande och som kan embarkeras och sjösättas på ett säkert och 
ändamålsenligt sätt. 

Passagerarfartyg ska vara utrustade med livflottar som uppfyller kraven i LSA-koden 4.2 eller 4.3 
d.v.s. SOLAS-klassade (rattmärkta). Alternativt får passagerarfartyg vara utrustade med ORL-
flottar (Open Reversible Liferaft) som uppfyller kraven enligt Transportstyrelsens föreskrifter. 
Plastimo har inget alternativ i denna klass. 

Fartyg som inte är passagerarfartyg ska vara utrustade med livflottar som uppfyller kraven i SS-
ISO 9650-1:2005 eller som uppfyller andra krav som ger motsvarande säkerhetsnivå. Finns det 
risk att flotten kommer att användas i minusgrader är valet Plastimo Transocean (ISO 9650-1). 
Kommer fartyget enbart att framföras varmare årstider (plusgrader) och dessutom endast inom 
fartområden C-E, kan i vissa fall Plastimo Cruiser vara godkänd (kontrollera med transportstyrelsen) 
eller välj Plastimo Transocean. 

 Fartyg certifierade för trafik i Zon 3 och 4 

Ska, när det trafikerar svenska inre vattenvägar, ha lämplig utrustning ombord för att möjliggöra 
att personer på ett säkert sätt kan förflyttas till grunt vatten, till land eller till en annan farkost. 
Alternativa livflottar är Plastimo Transocean för året runt bruk. Om fartyget enbart kommer att 
framföras under varmare årstider (plusgrader) räcker Plastimo Cruiser.  

 

Läs mer om ”Zon 1-4” samt ”Fartområde A-E” på Transportstyrelsens hemsida. 

 

Service/ompackning av livflottar för yrkesbruk; 

Solas - Normalt varje år 
ISO 9650-1 samt oklassificerade flottar - Efter livflottetillverkarens  rekommendationer. När 
det gäller Plastimo livflottar är det var 3:e år. Skall utföras av Plastimo auktoriserad 
servicestation. 


