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Information för svar till passagerare och besättning om sjöfartsskydd. 

Information som kan användas som svar till passagerare och besättning gällande 
sjöfartsskydd och säkerhet ombord. 

Rederiet och hamnarna samverkar med polis och myndigheter för att bedöma om särskilda skydds- 
och säkerhetsåtgärder behöver vidtas. Detta görs för att säkerställa att informationen och 
åtgärderna är de rätta. 

Det kallas för hamn- och fartygsskydd och är en i lag stadgad funktion. Funktionen baserar sig på 
utförda riskanalyser och åtgärdsplaner för olika skyddsnivåer med krav på bl.a. övervakningssystem 
och kontroller av personer, bagage och gods. Vilken skyddsnivå man arbetar i fastställs av 
myndigheterna utgående från eventuella hot i ett nära sammarbete och informationsutbyte mellan 
fartyg, hamn och myndigheter. Fartygsskyddsplanerna och de specifika fartygsskyddsåtgärderna i 
dem är konfidentiella för utomstående av taktiska orsaker. Fartygsskyddsplanerna är även godkända 
av myndigheterna. 

Hamn- och fartygsskyddet har tre olika skyddsnivåer. Vid lägsta nivå kontrolleras en viss procent av 
alla passagerare, bagage och fordon regelbundet, utöver detta görs stickprovskontroller. Vid förhöjd 
säkerhetsnivå kontrolleras alla passagerare, bagage, gods och fordon. 

I alla hamnar finns särskilda grupper som är utbildade i att kontrollera bagage och fordon. Dessa 
grupper är utbildade i sin uppgift och arbetar för hamnens säkerhetschef.  

Personalen som i hamnarna checkar in Dig på din resa är vana att göra ID kontroller, därför är det 
viktigt att du som reser har ditt ID med dig. Det kan bli kontrollerat i olika skeden vid påbörjandet av 
din resa, exempelvis vid en bagagekontroll eller i samband med ombordstigningen. 

Alla i fartygets besättning är utbildade i att vara vaksamma gällande fartygets skydd och säkerhet 
och har genomgått en av myndigheterna godkänd utbildning i skydd som heter ”security 
awareness”.  

Befälhavaren är fartygets säkerhetschef och fartygens ordningsvakter arbetar enligt hans order. 
Säkerhetspersonalen arbetar dagligen med förebyggande övervakningsarbete på olika sätt. De är 
tränade och tilläggsutbildade i att hantera hotfulla situationer. 

Fartygets befälhavare har alltid möjlighet att snabbt få kontakt med polis och andra myndigheter vid 
olika farosituationer. På rederikontoret finns det en krisorganisation som dygnet runt är i beredskap 
att samverka om kris uppstår.  
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