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ABSTRACT  

The Northern Sea Route (NSR) has great potential for the future to become an 

alternative to passage through the Suez/Panama Canals. Writing in the field 

describes why NSR has not yet received its big break in the shipping industry; this 

is primarily due to the increased risks associated with navigation in ice-infested 

waters. In terms of the specific risks that may arise in the NSR it can be concluded 

that they raise special demands on the vessel's physical condition but also on 

cargo handling. With regard to seaworthiness from an NSR perspective, there may 

for example be a requirement of having an ice class assigned to the vessel and 

offering heating equipment for the safeguarding of the cargo to protect it from 

freezing damage. Regarding the carrier's duty to exercise due care during transport 

of the NSR can it be concluded that the carrier's knowledge of the cargo’s special 

features will be of great importance. The presentation addresses both common law 

and the Hague-Visby Rules but it also recognizes the greater burdens that will be 

placed on the carrier in transport on NSR if the Rotterdam Rules come into force 

compared to Hague-Visby Rules and common law. 

 

SAMMANFATTNING 

Northern Sea Route (NSR) har stor potential för att i framtiden kunna bli ett 

alternativ till passage via Suez/Panamakanalen. Litteratur på området beskriver 

varför NSR inte ännu fått sitt stora genomslag inom sjöfartsbranschen; vilket 

främst beror på det ökade riskerna med navigering i istäta vatten. I fråga om de 

särskilda riskerna som kan uppstå på NSR kan det konstateras att de ställer 

särskilda krav på fartygets fysiska skick men även lasthantering. Beträffande 

sjövärdighet ur ett NSR perspektiv, kan det t.ex. innebära krav på isklass och 

värmeutrustning. Angående transportörens skyldighet att utöva tillbörlig omsorg 

under transport på NSR kan det konstateras att transportörens kunskap om lastens 

särskilda egenskaper kommer vara av stor betydelse. Denna presentation 

behandlar både traditionell engelsk-amerikansk rätt och Haag-Visbyreglerna men 

den erkänner också de större krav som kan komma att ställas på transportören 

ifråga om transport på NSR om Rotterdamreglerna träder ikraft i förhållande till 

Haag-Visbyreglerna och traditionell engelsk-amerikansk rätt.  
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

Northern sea route (nedan NSR) är en handelsled i Arktiska oceanen som följer 

Sibiriens kust, och som förbinder de norra delarna av Atlanten med Stilla Havet.
1
 

NSR består inte av en enda led utan av flera olika möjliga seglingsrutter, och 

vilken som används bestäms av rådande isförhållanden på plats. Beroende på val 

av rutt, kan längden på NSR variera från 2200 upp till 3000 nautiska mil.
2
 NSR 

kan därför närmast beskrivas som en transportkorridor, snarare än en avskild led.
3
 

NSR är en del av det som kallas Nordöstra passagen, av vilken NSR utgör ca 90 

%.
4
  

 

Handelsleden är i dagsläget fortfarande under uppbyggnad trots att Ryssland 

öppnade den för internationell sjötrafik redan 1991. Före öppnandet trafikerades 

leden endast av ryska fartyg.  NSR användes då framförallt till regional trafik, 

snarare än transit trafik. Under 80-talet befordrade t.ex. över 400 sovjetiska fartyg 

råvaror och dagligvaror inom regionen. 1987 transportades 6.58 miljoner ton 

längs delar av NSR men volymen har sedan dess minskat drastiskt, framförallt 

pga. Sovjetunionens fall 1991. Som lägst transportades endast 1.5 miljoner ton 

1998.
5
  

 

Under lång tid var intresset lågt bland internationella fartygsägare, och först 2009 

seglade de första utländska fartyget hela NSR.
6
 Sedan dess har den internationella 

trafiken längs NSR ökat; från 2 fartyg år 2009, 4 fartyg år 2010, 34 fartyg år 2011, 

46 fartyg år 2012, 71 fartyg år 2013.
7
 2013 seglade det första containerfartyget 

genom NSR.
8
 Uppgifter från Northern Sea Route Information Office visar att 25 

av de 71 fartygen som använde rutten år 2013 var icke-ryskflaggade, 11 olika 

                                                           
1
 Ragner (2000) s. xxix.  

2
 Ibid. s 23. 

3
 Østreng et al. (2013) s. 13. 

4 
Ibid. s. 18. 

5
 Ibid. s. 19 och 252. 

6
 Barents Observer 1. “First through Northeast Passage”.  

7
 Barents Observer 2. “Fifty percent increase on Northern Sea Route”.  

8
 Barents Observer 3. “First container ship on Northern Sea Route”.  
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flaggstater fanns representerade bl.a. Panama, Liberia och Norge.
9
 År 2012 var 18 

av de 46 fartygen ryskflaggade, 28 var icke-ryska.
10

   

 

 

Graf 1. Trafik på NSR 2009-2013.  

 

Smältande isar i Arktis öppnar upp möjligheten för ökad transport. Om det har 

t.ex. EU-kommissionen sagt följande; ”(T)his could considerably shorten trips 

from Europe to the Pacific, save energy, reduce emissions, promote trade and 

diminish the pressure on main trans-continental navigation channels”.
11

 Framöver 

kommer isen fortsätta att röra sig norrut, bli tunnare och svagare. Under de 

senaste 30 åren har tjockleken på isen i centrala arktiska oceanen (Nordpolen) 

minskat från 3,1 meter till 1,8 meter dvs. med hela 42 %. Experiment visar att 

istjockleken kan komma att fortsätta minska med ca 30 % och isvolymen med 

mellan 15-40 % till år 2050. Om den trenden fortsätter tror vissa att istäcket kan 

komma att helt försvinna under sommartid och det under detta århundrade. 

Därmed är det inte sagt att Arktis förväntas bli isfri i närtid under vintern.
12

   

 

NSR ligger huvudsakligen i ett område som idag endast drabbas av s.k. 

förstaårs/ettårig is, en is som under arktiska förhållanden kan bli upp till 1,6 m 

tjock.
13

 På NSR har den östliga delen av rutten mer is än den västliga, men även 

på den östliga delen uppmäter isen kontinuerligt nya minimum av is under 

sommaren och har så gjort allt sedan 1979.
14

 Men mindre is betyder såklart inte 

ingen is, så fortsatt medför det geografiska läget att NSR är mer svårnavigerad 

                                                           
9
 Northern Sea Route Information Office 1. “Transits 2013”.  

10
 Northern Sea Route Information Office 2. “Transits 2012”.  

11
 Østreng et al. (2013) s. 69-70. 

12
 Ibid. s. 32. 

13
 Northern Sea Route Information Office 3. “Ice Concentration”.  

14
 Østreng et al. (2013) s. 14-15 och s. 33. 
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och nautisk riskfylld än passagen via Suezkanalen m.fl. Handelsleden är farbar 

framförallt under sommarmånaderna då istäcket är som minst, även om seglingar 

långt in november och december har förkommit.
15

 Navigering i is kan t.ex. 

resultera i skador på fartygets skrov, propeller och roder vilket medför att frågan 

om isklass blir särskilt relevant för navigering på NSR.  

 

Anledningen till att NSR är av fortsatt intresse trots dess svårigheter är att den 

potentiellt kan reducera restiden väsentligt jämfört med passage via 

Suez/Panamakanalen. Det har sagts att NSR har ”…/…considerable commercial 

potential…/…”.
16

  

 

 

Figur 1. NSR är markerad i rött. Passagen via Suezkanalen är gulmarkerad. Källa: FNI 1. 

 

För resor mellan EU och stora delar av Nordamerikas västkust och östra Ryssland, 

Japan, Kina, Korea är avståndet oftast kortare om resan går via NSR än över 

Atlanten eller Medelhavet.
17

 Kortare resa medför även en besparing i 

bränslekostnad. Sträckan mellan t.ex. Yokohama (Japan) och Hamburg 

(Tyskland) är 4,800 nautiska mil (nedan nm) eller 42 % kortare om man seglar 

NSR jämfört med via Suezkanalen, närmare bestämt 6,600 nm med NSR och 

11,400 nm via Suez. Ett annat exempel är sträckan mellan Tromsø (Norge) och 

                                                           
15

 Barents Observer 4. ” 34 vessels in transit on Northern Sea Route”.   
16

 Ragner (2000) s. xxx. 
17

 Följande stycke är baserat på Østreng et al. (2013) s. 49 f.  
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Vancouver (Kanada), där 3,350 nm eller 37 % kan sparas om man seglar NSR 

framför rutten via Panamakanalen. Å andra sidan är resan mellan hamnar i 

Medelhavet och Shanghai kortast om resan går via Suezkanalen, så NSR är såklart 

inte alltid den kortaste rutten till Europa. Seglingar under sommaren mellan Japan 

och hamnar i norra Europa brukar normalt ta 30-33 dagar via Suezkanalen. Om 

rutten istället går via NSR talar man om att 10-15 resdagar skulle kunna sparas. 

2011 seglade t.ex. ”STI Heritage” NSR på 8 dagar, med en snitthastighet på 14 

knop.
18

 

 

 

Tabell 1. Distans i km mellan olika hamnar beroende på om nordlig eller någon av de sydligare 

rutterna väljs. Källa: Østreng et al. (2013) s. 50. Not. Jag har modifierat tabellen för att bättre passa 

denna uppsats.   

 

Som ett exempel på hur ekonomiskt fördelaktig NSR kan vara, uppskattar man att 

180,000 USD kunde sparas in i bränslekostnad när ”MV Nordic Barents” 2010 

valde att befordra järnmalm mellan Kirkenes (Norge) och Shanghai (Kina) via 

NSR istället för via Suezkanalen.
19

 Resan blev 1/3 kortare, och utöver minskade 

bränslekostnader sparade man även tid och minskade koldioxidutsläpp. Ett annat 

exempel är när ”MV Foresight” och ”MV Fraternity” 2009 startade sin resa i 

Sydkorea för att sedan hämta upp last i Arkhangelsk (Ryssland) för att slutligen 

leverera lasten i Nigeria. Bolaget uppskattar själva att de sparade 300,000 USD 

                                                           
18

 Ibid. s. 185.   
19

 Följande stycke är baserat på Østreng et al. (2013) s. 52 och s. 228. 

Rutt
Panama- 

kanalen

Nordöstra 

passagen

Suezkanalen 

och Malacka- 

sundet

London-Yokohama 23,300 13,841 21,200

Marseilles-Yokohama 24,030 17,954 17,800

Marseilles-Singapore 29,484 23,672 12,420

Marseilles-Shanghai 26,038 19,718 16,460

Rotterdam-Singapore 28,994 19,641 15,750

Rotterdam-Shanghai 25,588 15,793 19,550

Hamburg-Seattle 17,110 13,459 29,780

Rotterdam-Vancouver 16,350 13,445 28,400

Rotterdam-Los Angeles 14,490 15,252 29,750

Gioia Tauro- Hong Kong 25,934 21,556 14,093

Barcelona-Hong Kong 25,044 20,686 14,693

New York-Shanghai 20,880 19,893 22,930

New York-Hong Kong 21,260 20,982 21,570

New York-Singapore 23,580 23,121 18,770
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för varje fartyg genom att segla via NSR istället för via Suezkanalen. Bolaget 

förväntar sig även att en nyare och bättre generation av fartyg skulle kunna spara 

600,000 USD på samma rutt.  

 

Av de 34 fartyg som seglade rutten 2011 befordrade 15 flytande last, 3 hade 

bulklast, 4 hade frusen fisk, 2 befordrade styckegods medan 10 gick i ballast.
20

 

Enligt uppgifter från Northern Sea Route Information Office framgår det att 2013 

transportade 13 av 71 fartyg styckegods, totalt 100 223 ton. Majoriteten av alla 

transporter utgörs fortsatt av flytande last, 31 fartyg år 2013.
21

  

Ryska myndigheter planerar att expandera volymen transporterad last 

längs NSR till mellan 7,8 och 11,4 miljoner ton till år 2015. Av det förväntas 

oljeprodukter utgöra närmare 60 % av den totala lasten.
22

  

 Man kan därför säga att idag handlar en stor del av transporten på NSR 

om utskeppning av naturresurser med t.ex. oljetankers, men den planerade ökade 

utvinningen inom området av t.ex. gas och olja kommer även kräva ökad 

inskeppning av t.ex. förnödvändigheter, vilket i sig kräver andra typer av fartyg. 
23

  

 

Under senare år har NSR rönt stort medialt intresse, och inget tyder på att intresset 

för handelsleden kommer minska framöver.   

Det måste dock tilläggas att inte alla tror att NSR kommer förändra 

sjötransportbranschen.
24

 De största hindrena skulle vara att NSR fortsatt har en 

begränsad seglingssäsong; kostnaden av isbrytarassistans, höga 

försäkringspremier, begränsad hastighet och lastkapacitet samt den höga 

kostnaden för att bygga nya isförstärkta fartyg. Så länge den traditionella passagen 

via Suez/Panamakanalens fortsätter fungera smidigt har det också hävdats att 

transportörerna inte gärna skulle välja NSR istället med hänsyn till de ökade 

riskerna som denna farled innebär.
25

 Angående kostnaden av nybyggnation kan 

det dock tilläggas att övergången till de generella kraven på dubbla skrov har gjort 

att prisskillnaden mellan normalt nybygge och nybygge av isförstärkta fartyg 

                                                           
20

 Ibid. s. 185. Se även Barents Observer 2. ” 34 vessels in transit on Northern Sea Route”.   
21

 Northern Sea Route Information Office 1. “Transits 2013”.  
22

 Østreng et al. (2013) s. 21. 
23

 Ibid. s. 132-133.  
24

Följande stycke är baserat på Ibid. s. 53 f. Se även Lasserre, F. and Pelletier, S. (2011) ”Polar 

super seaways? Maritime transport in the Arctic: An analysis of shipowners’ intentions.” s. 1 ff.  
25

 Ragner (2000) s. xxix.  
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blivit allt mindre. Beträffande isbrytarassistans, bör det nämnas att 2010 blev 

fartyget ”Monchegorsk” det första lastfartyg som seglade hela NSR utan 

isbrytarassistans.
26

 Det kan tänkas att behovet av isbrytare kommer minska 

framöver i och med att isen inte bara blir tunnare utan även att den i vissa 

områden kan komma att försvinna helt sommartid.  Även det politiska läget i 

Ryssland kan tänkas vara avhållande. 

 

Även om handelsleden inte ännu har någon reell betydelse för 

styckegodstransport, bör den fortsatta globala uppvärmnigen, tekniska framsteg på 

fartygskonstruktion samt ökade bränslekostnader medföra ett om inte ökande i 

vart fall fortsatt intresse för rutten även när det avser styckegodstransport. NSR är 

dessutom fri från pirater.
27

 En annan viktig drivkraft är det ekonomisk 

snabbväxande Asien som snart kanske inte bara kommer vara stora exportörer 

utan även importörer av varor.
28

  Utvecklingen av NSR kommer dock ta tid 

“…/…perhaps too much time for commercial players looking for profits today or 

tomorrow. However, for those players in the maritime industry who look ahead 

five or ten years or even more, NSR developments will be worth observing, as the 

route is likely to develop into a commercially viable, international transport 

corridor when the time is ripe.”
29

 Denna uppsats kommer därför ha ett 

framtidsperspektiv i åtanke.  

 

Extremt kallt väder kan orsaka skada på last, och med ökad styckegodstransport 

på NSR finns det särskilt en risk för köld/frysskador, och det finns i dagsläget mig 

veterligen inte några internationella regler som specifikt reglerar sjötransport med 

värmeutrustning.  

 

Min främsta källa till denna uppsats är del 1 ”Contract of carriage of goods by 

sea” av Aref Fakhrys artikel ”Freezing damage to Northern Sea Route Cargo: 

Liability and insurance considerations” från 1996 som kom till under det s.k. 

INSROP-programmet (International Northern Sea Route Programme) som var ett 

sex år långt forskningsprogram (1993-1999). Eftersom det snart har gått 20 år 

                                                           
26

 Østreng et al. (2013) s. 15.  
27

 Ibid. s. 39-40 och s. 59.   
28

 Ibid. s. 133. 
29

 Ragner (2000) s. xxx.  
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sedan materialet kom till anser jag att det finns ett behov att återigen analysera 

risken med köld/frysskador på last som kan tänkas uppkomma under transport på 

NSR. Detta särskilt med beaktande av nya regler för styckegodstransport som 

sedermera tillkommit nämligen: UNCITRALs ”United Nations Convention on 

Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea”. 

Reglerna kallas även Rotterdamreglerna. Namnet kommer från att konventionen 

öppnades för signaturer i Rotterdam (Nederländerna) i september 2009.
30

 Av de 

25 länder som hittills har undertecknat reglerna är Spanien, Kongo och Togo 

hittills de enda länder som formellt har anslutit sig till reglerna.
31

 Själva 

konventionen har ännu inte, maj 2014, trätt ikraft, och det är ännu ovisst om/när 

det kan ske; artikel 94.1 stadgar nämligen att konventionen kan träda ikraft ett år 

efter att 20 länder formellt anslutit sig. I uppsatsen kommer jag att räkna med 

ikraftträdande som ett realistiskt alternativ. Man bör även observera att Haag-

Visbyreglerna
32

 och Rotterdamreglerna skapades mot en annan bakgrund än just 

transport i is, och det är intressant att undersöka hur de befintliga reglerna kan 

fungera på detta nya område.  

1.2 Syfte och frågeställning 

En potentiell ökning av styckegodstransport på NSR skulle kunna medföra ett 

ökat antal skador på last, särskilt köld/frysskador. Visst material finns på området, 

men det har förflutit mer än 20 år sedan det materialet publicerades. Senare 

rättsfall har naturligt nog inte beaktats, dessutom är det så att Rotterdamreglernas 

eventuella ikraftträdande inte tidigare har analyserats just i denna kontext. 

Avsikten med denna uppsats är därför att beskriva och analysera transportörens 

ansvar för sjövärdighet och tillbörlig omsorg på Northern Sea Route, med särskilt 

fokus på köld/frysskador utifrån traditionell engelsk-amerikansk rätt, Haag-

Visbyreglerna och Rotterdamreglerna. För att kunna besvara frågeställningen 

kommer jag dela upp det i följande frågor:  

 

FRÅGA 1: Vilken typ av skada skulle typiskt sett kunna uppstå pga. de särskilda 

riskerna på NSR? 

                                                           
30

 Wilson (2010) s. 230 & Girvin (2011) s. 239. 
31

 UNCITRAL. “Rotterdam Status”.   
32

 Protocol to Amend the International Convention for the Unification of Certain Rules of Law 

Relating to Bills of Lading, 1968.  
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FRÅGA 2: Vilket ansvar har transportören för fartygets sjövärdighet
33

 innan 

transporten på NSR?  

 

FRÅGA 3: Vilket övrigt ansvar har transportören för lasten under transporten på 

NSR?  

 

FRÅGA 4: Vilka undantag från ansvar är av särskild relevans för transport på 

NSR? 

1.3 Metod och material 

Inledningsvis kommer uppsatsen klargöra och redogöra för rättsläget de lege lata 

idag. Det går inte att komma ifrån att uppsatsen därmed innehåller stora delar 

deskriptivt material. Tidigare arbete på området, se ovan angående Fakhry och 

INSROP-programmet, utgör grunden för denna uppsats, men senare tillkomna 

rättsfall och regler (Rotterdamreglerna) påkallar ytterligare analys.  

 

Den internationella sjörätt som blir aktuell för uppsatsen är inte uppbyggd på 

samma sätt som svensk lag som föregås av förarbeten osv., och den svenska 

rättskälleläran är därför av mindre intresse. Istället måste man systematiskt 

undersöka internationella instrument, doktrin och praxis (i den mån den finns). Ett 

urval av för uppsatsen relevanta legala källor är därmed grunden och möjliggör 

analys och jämförelse. Därmed innehåller uppsatsen även komparativrättsliga 

inslag varefter den gör ett försök till att dra generella slutsatser.   

 

Materialet är i huvudsak på engelska då det inte finns mycket skrivet på svenska 

om NSR. Detta är dock inget problem för denna uppsats då utgångspunkten inte är 

att redogöra för svensk rätt utan snarare på att undersöka transportörens ansvar 

enligt engelsk rätt, som åtminstone historiskt sett får anses varit ledande i 

utvecklingen av sjörätten.  

Engelska och amerikanska rättsfall har även varit historiskt sett väldigt 

betydelsefulla för tolkningen av gällande sjörätt, och även om senare 

                                                           
33

 Se kapitel 3 nedan.  
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internationell reglering tillkommit och är ikraft i dessa två länder
34

 hindrar det inte 

det faktum att rättspraxis fortfarande har en stark ställning som rättskälla. Om 

man jämför med andra länder så har antalet rättsfall i engelsk-amerikansk rätt 

dessutom varit mer omfattande än i många andra länder. Det är heller inte ovanligt 

inom sjörättens område att en domstol i ett land undersöker hur frågan har lösts i 

en annan jurisdiktion.  

Därtill är det så att det i s.k. common law länder ofta finns en preferens 

hos domstolar att undersöka rättspraxis även på lagreglerade områden, då det t.ex. 

i England kan sägas finnas en viss misstänksamhet mot lagstiftning. I s.k. civil 

law länder är rättspraxis snarare sekundär och underordnad lagstiftning. 

Grundregeln i s.k. common law länder är att en princip eller regel som fastställts i 

ett tidigare fall ska följas i alla senare fall med liknande omständigheter. Lika fall 

ska således behandlas lika, och domstolen bör inte i ett senare fall ändra redan 

avgjorda frågor, då det är något som kan skapa ovisshet för parterna.  

En stor del engelsk-amerikansk rättspraxis behåller också naturligt nog sin 

ställning som relevant vid tolkning av vissa begrepp även i senare tillkomna 

internationella instrument, om inte de nya reglerna direkt avsett att ändra den 

rättspraxis som redan existerar angående ett visst begrepp eller fråga. I den mån 

varken Haag-Visbyreglerna eller Rotterdamreglerna reglerar transportavtalet så 

kan traditionell engelsk-amerikansk rätt dessutom även i sådana fall vara av 

fortsatt relevans. Eftersom Rotterdamreglerna är baserade på Haag-Visbyreglerna 

kommer rättspraxis som tillkommit under de senare fortsatt vara av relevans för 

tolkning av Rotterdamreglerna, om dessa inte står i strid med varandra.  

 

En annan sak är att de internationella instrumenten inte har tillkommit specifikt 

för situationen på NSR, och därför måste en analys av materialet ske för att 

klargöra om dessa har någon bäring för förhållandet på NSR.  

 

Genom systematisk sökning dvs. i mitt fall användandet av vissa sökord i 

Stockholms Universitetbiblioteks sökfält, har jag kunnat finna material av 

                                                           
34

 Storbritannien tillämpar Haag-Visbyreglerna från 1968. USA tillämpar International Convention 

for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading, dvs. Haagreglerna från 

1924. 
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relevans. Genom det materialet har jag sedan kunnat spåra andra källor genom s.k. 

kedjesökning och på så sätt utvidgat mängden material.  

Olika typer av material har använts; både tryckt material och elektroniska 

källor. Visst material har koppling till Arktis, annat material är allmängiltigt för 

sjörätt, försäkring eller transport. Sedan Haagreglernas tillkomst har det 

tillkommit stora mängder doktrin; i denna uppsats har jag dock i största möjliga 

mån försökt att använda mig av nyare doktrin. Nyare doktrin har för denna 

uppsats tre fördelar; den hänvisar till äldre doktrin men innehåller mer 

uppdaterade rättsfall. Dessutom är det så att Rotterdamreglerna naturligt nog inte 

behandlas i äldre doktrin. I den mån jag inte funnit åt rättsfallen själv har jag fått 

förlita mig på doktrinens beskrivning av rättsfallet. Följande bok har varit särskilt 

behjälplig; Dockray, Martin & Reece Thomas, Katharine, Cases & materials on 

the carriage of goods by sea, 3rd ed., Cavendish, London, 2004.  

 I mina fotnoter hänvisar jag ofta till mer än en författare; eftersom 

litteraturen i vissa fall är från samma år kan jag inte anse den ena litteraturen äldre 

än den andra, och på så vis avgöra vem jag ska hänvisa till. Jag har i dessa fall 

heller inte ansett mig kunna avgöra vilken av dessa källor som har mer tyngd än 

den andra.  

Särskilt vad gäller köld/frysskador på last är tillgängligt material ytterst 

begränsat, det enda material som renodlat behandlar området är Fakhrys artikel 

och uppsatsen hänvisar därför flitigt till honom. Följaktligen har jag använt mig 

av andra källor för att försöka finna stöd för eller emot Fakhrys 

ställningstaganden.  

När det gäller rättsfall avseende kylutrustning; är de för det första inte 

alldeles enkla att leta fram, för det andra så kan prejudikatvärdet vara mer eller 

mindre högt beroende på vilken instans som avgjort frågan. Det är svårt att söka i 

t.ex. AMC och Lloyd’s Law Reports efter fall som är specifikt relaterade till 

köld/frysskador alternativt värmeskador. Jag har därför fokuserat på att finna fall 

överhuvudtaget och inte låtit analysen begränsas av att prejudikatvärde i vissa fall 

kan anses vara lågt. Ibland har analogier varit nödvändiga när det gäller praxis 

närmare bestämt från last som skadats pga. värme istället för kyla.  

 

Jag måste redan här framföra att redogörelsen av gällande rätt i sig borde anses ha 

ett vetenskapligt värde då tidigare material på området, som ovan angivits, är 
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begränsat och gammalt. Eftersom det inte finns stora mängder av material 

angående köld/frysskador har det varit svårt att presentera materialet neutralt då 

undersökningen i vissa fall endast haft tillgång till en enda källa. Jag har medvetet 

försökt att hålla mig objektiv när det gäller presentationen av undersökt material, 

av den anledningen att frågan inte tidigare behandlats i någon stor utsträckning. 

Mina egna slutsatser och åsikter presenteras därför främst under den avslutande 

diskussionen.  

 

Efter en genomgång av området som det ser ut i dag, ser jag målet med uppsatsen 

att få till stånd en diskussion om vilket ansvar transportören har när det gäller 

transport på NSR. Motsvarar reglerna de speciella behov som kan tänkas komma 

att uppstå på NSR?  

 

När det gäller kapitel 2, som behandlar frågan om vilken typ av skada som typiskt 

sett skulle kunna uppstå pga. de särskilda riskerna på NSR har rättskällan doktrin 

uteslutande använts. Konventionstexterna behandlar naturligt nog inte detta och 

det saknas mig veterligen rättspraxis om frysskador på NSR.  

I kapitel 3 och 4, som behandlar frågan om transportörens ansvar före och 

under transporten, baseras uppsatsen på traditionell engelsk-amerikansk rätt, 

Haag-Visbyreglernas/ Rotterdamreglernas konventionstexter, doktrin samt 

rättspraxis. Genom att beskriva hur reglerna reglerar frågan om transportörens 

ansvar försöker jag visa på likheter och skillnader. Först när det är gjort kan man 

analysera hur reglernas tillämpning på NSR skulle kunna se ut. Det är framför allt 

här analogier från rättsfall som behandlar last som skadats pga. värme istället för 

kyla kommer till användning.  

 I kapitel 5 som behandlar frågan om omständigheter som kan 

medföra att transportören undgår ansvar, baseras uppsatsen på traditionell 

engelsk-amerikansk rätt, Haag-Visbyreglernas/ Rotterdamreglernas 

konventionstexter, doktrin samt rättspraxis. 

1.4 Avgränsningar 

Av utrymmesskäl har frågan om t.ex. besättnings skicklighet lämnats utanför 

uppsatsen, och fokus ligger istället på kopplingen mellan fartygets fysiska skick 

och isklass samt frågan om lastvärdighet i förbindelse med bruket av 
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värmeutrustning. Eftersom uppsatsen avser styckegodstransport, faller 

bulktransport naturligt nog utanför uppsatsens fokus. Beträffande de ekonomiska 

aspekterna av NSR jämfört med passagen via Suez/Panamakanalen kommer detta 

inte utvecklas mer än vad som redan nämnts i bakgrunden. Redogörelsen av vissa 

begrepp såsom t.ex. sjövärdighet är på intet sätt avsedda att vara kompletta utan 

undersöks endast i den mån de är av relevans för uppsatsen. De internationella 

reglerna är inte avsedda för certepartiavtal; detta hindrar inte att reglerna ofta 

upptas även i sådana avtal. Detta är dock inget som uppsatsen särskilt kommer att 

diskutera. Även om frågan om bevisbörda respektive åberopsbörda har en naturlig 

del i en uppsats om transportöransvar, kommer detta inte diskuteras i denna 

uppsats då frågan inte kan anses vara specifik för situationen på NSR. Andra saker 

som hade varit intressanta att undersöka, och som hänger ihop med uppsatsen 

syfte och frågeställning men som av utrymmesskäl måste förbigås, är frågan om 

P&I/lastförsäkringens betydelse i förhållande till förlust, skada och försening av 

last på NSR.   

1.5 Terminologi och språkbruk 

Eftersom använt material i huvudsak är på engelska är det nödvändigt att finna 

lämpliga svenska motsvarigheter till en del vedertagna engelska begrepp. Det 

finns också begrepp som inte enkelt översätts till svenska, varför vissa sjörättsliga 

engelska termer kommer förekomma i uppsatsen utan översättning. Några av de 

termer jag återkommande refererar till har jag försökt översätta. För tydlighetens 

skull kommer sjövärdighet genomgående användas för ”seaworthiness” och 

lastvärdighet för ”cargoworthiness”. När ”unsea/uncargoworthiness” avses 

använder jag som alternativ sjö/lastovärdighet. Ordet last har jag valt att 

genomgående använda framför ordet gods t.ex. i fallet lastägare med ett undantag 

nämligen styckegodstransport (”general cargo transport”) som tycks vara ett 

vedertaget begrepp varför jag är obenägen att byta ut det. ”Due diligence” 

motsvarar tillbörlig aktsamhet. Tillbörlig omsorg används istället för ”due care”. 

Den engelska termen ”contract of carriage” har översatts med termen 

transportavtal. När ordet ”carrier” används måste det noteras att ordet definieras 

på tre olika sätt i de olika internationella regelsystemen. För denna uppsats räcker 

det med att säga transportören. I denna uppsats gör jag inte heller någon skillnad 
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mellan begreppen ”shipper, consignor, consignee” eller dylik, utan det är 

tillräckligt med att säga lastägaren.  

1.6 Disposition 

Framställning inleds med kapitel 1 som beskriver vad Northern Sea Route (NSR) 

är och varför den potentiellt, åtminstone i framtiden, kan förändra transportörens 

val av handelsled. NSR har både fördelar och nackdelar, men en sak torde vara 

säkert: ju större volym befordrad last på NSR– desto högre sannolikhet för skador 

på last.  I kapitel 2 beskrivs därför isförhållandena på NSR och potentiella 

riskfaktorer. Det nämns även något om skadestatistik på NSR och 

köld/fryskänslig last respektive icke-köld/fryskänslig last. Kapitel 3 inleds med en 

introduktion till begreppet sjövärdighet utifrån en traditionell engelsk-amerikansk 

synvinkel, Haag-Visbyreglerna och Rotterdamreglerna.  Därefter följer en 

diskussion om sjö/lastvärdighet ut ett NSR-perspektiv. Kapitel 4 handlar om 

transportörens period av ansvar och skyldigheten att utöva tillbörlig omsorg ifråga 

om lasten under traditionell engelsk-amerikansk rätt, Haag-Visbyreglerna och 

Rotterdamreglerna.  Frågan om information från lastägaren till transportören om 

lastens särskilda egenskaper och vilken part som faktiskt utför olika uppgifter 

diskuteras också. Kapitel 5 behandlar frågan om omständigheter som kan medföra 

att transportören undgår ansvar för förlust eller skada, trots att denna uppkommit 

under transportörens ansvarsperiod. Undersökningen fokuserar på undantag som 

kan vara av särskild relevans på NSR. Avslutningsvis diskuteras bl.a. 

konsekvenserna av Rotterdamsreglernas eventuella ikraftträdande i kapitel 6, och 

vad det kan komma att innebära för transportörens ansvar för sjövärdighet och 

tillbörlig omsorg på NSR. Det är också under detta kapitel som jag främst 

kommer föra fram min bedömning av undersökt material.  

2 VILKEN TYP AV SKADA SKULLE TYPISKT SETT 

KUNNA UPPSTÅ PGA. DE SÄRSKILDA 

RISKERNA PÅ NSR? 

Detta kapitel behandlar isförhållandena på NSR och potentiella riskfaktorer. Det 

nämns även något om skadestatistik på NSR. Även frågan om köld/fryskänslig 

respektive icke-köld/fryskänslig last diskuteras i kapitlet nedan.  
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Det går inte att säga något generellt om isförhållandena på NSR eftersom de 

ändras årligen, allt efter säsong och område.
35

 Som angivits i introduktionen 

kommer isen i framtiden fortsätta att röra sig norrut, bli tunnare och svagare.  I 

dagsläget täcks stora delar av NSR av is vintertid, men även under sommaren är 

vissa områden istäckta. Delar av NSR har trots is regelbundet använts mellan juli 

och oktober, men under senare år har seglingssäsongen i gynnsamma 

isförhållanden kunnat förlängas till upp emot 6 månader. 2011 var ett sådant år då 

seglingssäsongen började i juni och slutade först i december. Den enda sträcka 

som är öppen året runt är för närvarande Dudinka-Murmansk. 

 

Det är troligt att den arktiska havsisen kommer blir mer rörlig i framtiden, allt 

eftersom istäcket drar sig norrut bort från arktiska kusten. Eftersom rutten varierar 

beroende på isförhållandena så saknas en väl utstakad rutt.  Säker navigation kan 

vara svårt att uppnå då tillgängligheten och exaktheten av nödvändig information 

varierar. Även om vissa områden är isfria under sommaren, så innebär det inte 

automatiskt att seglingen då kommer vara problemfri eller ens möjlig utan 

isbrytarassistans. 

På NSR kommer därför många av det risker som gör sjöfart komplicerad 

att kvarstå. Ett särskilt problem i Arktis är isbildning; kallt vatten blåser upp från 

havet och fryser när det kommer i kontakt med fartyg. Allt eftersom isen byggs på 

är nödvändigt att regelbundet ta bort den, så att man inte riskerar att fartygets 

stabilitet påverkas eller att fartyget i värsta fall kapsejsar (se mer om detta nedan i 

avsnitt 3.2.2).  

 

Ryssland var under INSROP- projektet något motvillig att dela med sig av sin 

statistik om antalet skador på NSR; men det angavs att det mellan 1954-1990 

rapporterats 800 skador (22st/år). Anmärkningsvärt är även att det högsta antalet 

skador inträffade under perioden augusti-september, när isförhållandena är som 

lättast. Antalet skador var högst på den östra delen av NSR, vilket förklaras av de 

svårare isförhållandena där.
 
Behovet av isbrytare kan medföra en ökad risk. 

Statistik visar nämligen att i genomsnitt 10 % av skrovskador på NSR uppkom när 

                                                           
35

 Följande avsnitt är baserat på Østreng et al. (2013) sidorna 7, 19 f., 163 f., 191, 225-226 och s. 

231 om inget annat framgår. 
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vederbörande fartyg navigerade själv; 60 % när fartyget följde en isbrytare och 

resterande 30 % under bogsering, grundstötning eller annat arbete i is. Man måste 

här ta hänsyn till att vissa av de äldre fartygen kanske inte nödvändigtvis har varit 

tillräckligt förstärkta för att vara lämpade för navigering i is. Kanske är det också 

så att behovet och bruket av isbrytare är som störst under de svåraste förhållanden, 

trots vad som sagt ovan om högst antal rapporterade skador under augusti 

september, detta i sin tur skulle öka risken för skador oavsett användning av 

isbrytare eller inte.  

 

För fartyg får riskerna anses uppenbara
36

, men denna uppsats kommer främst att 

undersöka sådana risker som är förknippade med transport av köld/fryskänslig last 

på NSR.  

 

Idag är majoriteten av all transport på NSR icke-köldkänslig; transport av olja, 

nickel, guld, trä etc. kräver i och för sig inte någon särskild värmeutrustning.
37

 

Men på grund av den potentiellt ökade användningen av denna rutt finns det en 

överhängande risk att många andra typer av last kan komma att skadas, om inte 

nödvändiga förändringar görs för att skydda last från frysskador. Exempel på 

varor som kan vara köldkänsliga är jordburksvaror, livsmedel, boskap och vissa 

tillverkade varor såsom elektronisk utrustning. 

 Traditionellt har man delat in livsmedel som kräver transport i reglerad 

temperatur i tre olika grupper: frusen last som befordras i upp till -26°C, kyld last 

som befordras under en låg temperatur men ändå ovan fryspunkten och last som 

kräver kontrollerad temperatur t.ex. bananer som kräver exakt 13°C. Även mindre 

avvikelser eller svängningar av temperaturen kan vara ödesdigra.
38

 Temperaturen 

under transporten är därför av högsta vikt för många livsmedel.  

                                                           
36

 För den vetgiriga kan jag rekommendera avsnitten 3.3, 4.3, 5.3 och 6.3 i Marchenko, Nataliya., 

Russian Arctic Seas [Elektronisk resurs]: Navigational conditions and accidents (2012). 
37

 Följande stycke är baserat på Fakhry (1996) s. 3-4. 
38

 Stycket ovan är baserat på Rowbotham (2008) Introduction to marine cargo management, s. 59-

60.  
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3 VILKET ANSVAR HAR TRANSPORTÖREN FÖR 

FARTYGETS SJÖVÄRDIGHET FÖRE 

TRANSPORTEN PÅ NSR?  

Detta kapitel inleds med en introduktion till begreppet sjövärdighet. Därefter 

följer en diskussion om sjö/lastvärdighet ur ett NSR-perspektiv. 

3.1 Allmänt om sjövärdighet 

Med sjövärdighet avses förenklat ett fartygs förmåga att klara en resa med för 

denna normala faror.
39

 En transportör måste tillhandahålla ett fartyg som är i 

sådant skick att det kan befordra den specifika lasten på den specifika rutten. 

Sjövärdighet avser i första hand fartygets fysiska skick och dess design, 

struktur/sammansättning, kondition och utrustning för att vara lämpade att klara 

vanliga faror på dess sjöresa. Bemanning och utrustning måste dessutom vara 

tillräcklig för den avsedda resan. En olämplig eller för rutten okvalificerad 

befälhavare kan medföra att skeppet inte uppfyller kravet på sjövärdighet. Annat 

av relevans för bedömningen är att relevant information såsom kartor och 

navigationshjälpmedel finns ombord. Lastvärdighet avser eventuell nödvändig 

anpassning av fartyget för att det säkert ska kunna befordra last till dess 

destination. Det är en skyldighet för transportören att hålla fartyget i lastvärdigt 

skick så att last säkert kan befordras till sin destination. Det kan t.ex. handla om 

att fartyget är ordentligt urstädat för att inte skada annan last samt har nödvändig 

ventilation, dränering, kylanordning osv. Man kan således säga att sjövärdighet 

består av tre saker: det fysiska skicket av fartyget, effektiviteten av besättning och 

utrustning samt lastvärdigheten av fartyget. Ett fartyg kan vara i godtagbart fysisk 

skick men lastovärdigt och vice versa. För att uppfylla kravet på sjövärdighet 

måste alla aspekter av sjövärdigheten vara uppfyllda. Uppsatsen kommer härefter 

fokusera på sjövärdighet avseende fartygets fysiska skick och lastvärdighet, 

medan frågan om befälhavarens eller besättningens skicklighet inte kommer 

utvecklas i denna uppsats.  

 

                                                           
39

 Allt som anges i följande stycken fram till avsnitt 3.1.1 är baserat på Wilson (2010) s. 11 & 

Girvin (2011) s. 386 f. om inget annat framgår.  
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När det gäller sjöovärdighet måste man skilja verkliga sådana situationer från fall 

av dålig stuvning som kan, men inte per automatik behöver, medföra att fartyget 

är sjöovärdigt. Om säkerheten äventyras kan det göra att fartyget anses 

sjöovärdigt, men om bara skada på lasten uppkommer kan det ses som ett fall av 

dålig stuvning och påverkar då det inte bedömningen av sjövärdighet. Dålig 

stuvning innebär inte heller att fartyget kan ses som lastovärdigt; även om 

gränsdragningen kan vara svår. 

 

Sjövärdighet är inte ett fast begrepp utan kan variera beroende på t.ex. fartyg, rutt, 

last och väder. Om extremt dåligt väder är att vänta så höjer det t.ex. kraven på 

sjövärdighet. På NSR är ”…bad weather…/…the rule rather than the exception” 

och temperaturen kan hastigt sjunka.
40

 I detta avseende kan NSR höja kraven på 

vad som krävs av transportören för att kunna möta utmaningen som denna 

arktiska rutt presenterar.  

Utveckling och ökad kunskap om t.ex. skeppsbygge och 

lastskyddsteknologi höjer naturligtvis standarden på den sjövärdighet som kan 

komma att krävas. Transportören behöver dock inte ha den senaste tekniken eller 

de bästa redskapen om dessa inte har fått utbredd användning eller visat sig vara 

nödvändiga. 

 

Sjövärdighet är en skyldighet som i avsaknad av uttryckligt åtagande finns 

implicit i alla transportavtal, om motsatsen inte explicit framgår. Krav på 

sjövärdighet är emellertid oftast uttryckliga i t.ex. transportavtal, certepartiavtal 

och lagstiftning. Kravet kan även återfinnas i försäkringsvillkor, men detta 

kommer inte att särskilt analyseras här, då uppsatsens fokus ligger på sjörätt och 

inte sjöförsäkring. I Haag-Visbyreglerna och Rotterdamreglerna är skyldigheten 

inte implicit utan explicit.  

3.1.1 En absolut skylighet enligt traditionell engelsk-amerikansk rätt 

Om ett transportavtal inte regleras av några internationella regler såsom Haag-

Visbyreglerna eller Rotterdamreglerna, ska man i engelsk-amerikansk rätt falla 

tillbaka på traditionella principer inom sjörätten som har utvecklats över tid 

genom rättspraxis. Det bör redan här observeras att Haag-Visbyreglerna och 

                                                           
40

 Fakhry (1996) s. 10. 
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Rotterdamreglerna modifierar den absoluta skyldigheten; mer om det nedan i 

avsnitt 3.1.2. 

 

I traditionell engelsk-amerikansk rätt, i vart fall såsom den såg ut ungefär 

fram till slutet på 1800-talet, var det implicita kravet på sjövärdighet absolut.
41

 

Det innebar att transportören var strikt ansvarig för förluster eller skador som 

uppstod till följd av bristande sjövärdighet, oavsett vållande, om inte ett av de 

följande undantagen förelåg: ”Act of God, Act of Queen’s (or King’s) enemies or 

inherent vice or a general average sacrifice”. Det innebar också att det inte räckte 

med att tranportören gjort sitt bästa för att uppfylla kravet på sjövärdigheten, utan 

fartyget måste de facto uppfylla kravet på sjövärdighet. Utveckligen under slutet 

av 1800-talet, både gällande övergången till ångfartyg men även domstolarnas 

inställning till avtalsfrihet, gjorde att transportörerna kunde börja införa undantag 

i transportavtalen. Till slut hade transportörerna nästan avtalat bort allt ansvar. 

Dessa undantagsklausuler behandlades olika i olika länder; de upprätthölls i 

England men i USA kunde t.ex. transportören inte undgå ansvar för konsekvenser 

av transportörens egna fel eller om han inte kunnat uppvisa ett fartyg som 

uppfyllde kraven på sjövärdighet. Frågan huruvida transportören äger rätt att 

avtala bort ansvar innebar även att utvecklingen påbörjades för att reglera frågan 

på en internationell basis, vilket sedermera resulterade i att Haagreglerna kom till. 

 

Termen absolut skyldighet blir i en modern kontext något missvisande såtillvida 

att avsikten inte är att kräva ett i alla avseende perfekt fartyg, som inte kan 

drabbas av olyckor eller som kan motstå alla risker som kan uppkomma.
42

 Se t.ex. 

President of India v West Coast Steamship Co (The Portland Trader).
43

 Det är 

också så att kravet på sjövärdighet har utvecklats över tid genom rättspraxis. I 

praktiken används därför tillgänglig kunskap och rådande standarder som 

måttstock för att avgöra om kravet på sjövärdighet är uppfyllt. När frågan om 

sjövärdighet är uppe till prövning är det vanliga testet idag, huruvida en kunnig 

och ansvarsfull transportör skulle ha skickat fartyget till sjöss i det skicket? Om 

                                                           
41

 Följande stycke baseras på Wilson (2010) s. 9 och s. 187 & Fakhry (1996) s. 11 & Girvin (2011) 

s. 390 ff.   
42

 Följande stycken fram till avsnitt 5.1.2 baseras på Girvin (2011) 384 ff. & Wilson (2010) s. 9 f. 

samt s.350 om inget annat framgår.  
43

 [1963] 2 Lloyd’s Rep 278. 
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sedermera en brist upptäcks som orsakar en förlust eller skada måste man fråga 

sig om den kunnige och ansvarsfulle transportören ändå hade skickat fartyget till 

sjöss i den händelse han vetat om bristen före avfärd. Eller hade han krävt att 

bristen skulle åtgärdas först? För det fall en sådan ansvarsfull transportör hade 

krävt åtgärd före avfärd uppfyller fartyget inte kravet på sjövärdighet. En brist 

som kan repareras under färd medför dock inte per automatik att fartyget är 

sjöovärdigt. Det är således en objektiv test som slutligen avgör frågan. Se t.ex. 

F.C. Bradley & Sons v Federal Steam Navigation Co.
44

 Slutsatsen blir således att 

det i praktiken inte längre existerar någon absolut skyldighet ens i traditionell 

engelsk-amerikansk rätt, utan snarare krävs det ”reasonable care and skill”, alltså 

skälig omsorg och skicklighet. En transportör ska därför bl.a. vidta rimliga 

försiktighetsåtgärder.
45

  

3.1.2 Tillbörlig aktsamhet enligt Haag-Visbyreglerna och Rotterdamreglerna 

Om Haag-Visbyreglerna eller Rotterdamreglerna gäller för transportavtalet är 

ansvaret mildare, som vi ska se, men å andra sidan är det tvingande, och det går 

alltså inte att avtala bort skyldigheten att utöva tillbörlig aktsamhet för att 

säkerställa att fartyget uppfyller kraven på sjövärdighet. Haag-Visbyreglerna och 

Rotterdamreglerna anger istället att transportören ska utöva tillbörlig aktsamhet 

för att säkerställa att fartyget uppfyller kravet på sjövärdighet. Detta framgår av 

Haag-Visbyreglernas artikel 3.1 samt artikel 14 i Rotterdamreglerna.  

 

Haag-Visbyreglernas artikel 3. 1 anger:  

 

 “The carrier shall be bound before and at the beginning of the voyage
46

 to exercise due diligence 

to: (a) Make the ship seaworthy; (b) Properly man, equip and supply the ship; (c) Make the holds, 

refrigerating and cool chambers, and all other parts of the ship in which goods are carried, fit and 

safe for their reception, carriage and preservation.”  

 

Haag-Visbyreglerna innebär att transportören ska utöva tillbörlig aktsamhet för att 

uppfylla kravet på sjövärdighet ”before and at the beginning of the voyage”. I 

fallet Maxine Footwear Co Ltd v Canadian Government Merchant Marine Ltd
47

 

                                                           
44

 [1926] 24 Ll LR 395 (HL). 
45

 Girvin (2011) s. 423 & Wilson (2010) s. 188.  
46

 Egen understrykning.  
47

 [1959] 2 Lloyd’s Rep 105. 
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framgår det att det avses en period där tillbörlig aktsamhet ska visas från 

åtminstone början av lastningen tills att fartyget börjar sin resa. Beträffande kravet 

på lastvärdighet behöver det uppfyllas först vid början av lastning. Kravet på 

lastvärdighet sträcker sig endast till dess att lastningen har avslutats, och om t.ex. 

en lucka öppnas efter att lastningen har avslutats och detta medför att lasten 

skadas innebär detta inte att fartyget inte uppfyllt kravet på lastvärdighet.
48

 Se 

rättsfallet McFadden v. Blue Star Line.
49

 Transportören kan dock inte undgå 

ansvar om fartyget inledningsvis uppfyller kravet på sjövärdighet men efter 

lastning inte längre gör det.  Om transportören däremot har visat tillbörlig 

aktsamhet i att säkerställa att fartyget uppfyller kraven på sjövärdighet vid avfärd 

är han inte ansvarig för defekter som uppkommer därefter under resan.
50

 

Beträffande Rotterdamreglerna se nedan.  

 

Enligt Hill borde ett fartyg inte bli sjöovärdigt avseende dess fysiska skick om 

transportören vårdat det på lämpligt sätt; visas sjöovärdighet i ett sådant fall blir 

det närmast för transportören att visa att sjöovärdigheten beror på något som 

uppstått utan hans fel.
51

 Såsom kommer framgå nedan i avsnitt 3.3 kan dock 

kravet på sjövärdighet kanske ibland kräva en aktiv åtgärd av transportören.  

 

Det traditionella sjövärdighetskravet är inte helt avskaffat i Haag-Visbyreglerna 

eller Rotterdamreglerna, men nivån på kravet är sänkt i förhållande till traditionell 

engelsk-amerikansk rätt.
52

 Haag-Visbyreglerna använder samma ord som 

traditionell engelsk-amerikansk rätt: ”seaworthy”, men det har fastslagits att ordet 

även efter Haag-Visbyreglernas tillkomst ska förstås i sin vanliga mening och inte 

ges någon särskild utsträckt betydelse även om kravet nu också införts i ett 

kodifierat regelsystem. Detsamma torde gälla även för Rotterdamreglerna. 

Fartyget ska således alltjämt anses uppfylla kravet på sjövärdighet t.ex. om 

fartyget kan klara vanliga faror på resan samt befordra last säkert till sin 

destination.  

 

                                                           
48

 Carr & Stone (2010) International trade law, s. 209-210. 
49

 [1905] 1 KB 697. 
50

 Wilson (2010) s. 188. 
51

 Hill (2003) Maritime law, s. 270-271. 
52

 Följande stycke är baserat på Girvin (2011) s. 421.  
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Tillbörlig aktsamhet har tolkats av domstol såsom nästan likvärdigt med den 

traditionella engelsk-amerikanska rättens ”reasonabale care and skill”.
53

 I fallet 

Northern Shipping Co v Deutsche Seereederei GmbH (The Kapitan Sakharov)
54

 

angavs att testet är om ”it…/… had exercised all reasonable skill and care to 

ensure that the vessel was seaworthy at the commencement of its voyage, namely, 

reasonably fit to encounter the ordinary incidents of the voyage”. Man jämför 

transportörens agerande med hur en hypotetiskt kunnig och ansvarsfull redare 

hade agerat i en likande situation vid tiden för handlingen/underlåtenheten och 

inte i efterhand.
55

 Man tar även hänsyn till både kända omständigheter och även 

omständigheter som borde varit kända, resans karaktär samt vilken last som ska 

transporteras. Transportören kan delegera skyldigheten men han kan inte delegera 

sitt ansvar, pga. hans s.k. principalansvar (”vicarious liability”).
56

 Se Riverstone 

Meat Co Pty Ltd v Lancashire Shipping Co Ltd (The Muncaster Castle).
57

 

Däremot sträcker sig transportörens skyldighet att utöva tillbörlig aktsamhet inte 

till att t.ex. rent fysiskt granska deklarerad last, om han har fått någon uppmaning 

att göra det; detta följer av det ovan angivna The Kapitan Sakharov. 

 

Haag-Visbyreglernas anknytning till ”före och i början av resan” skiljer sig från 

traditionell engelsk-amerikansk rätt där den s.k. ”doctrine of stages” gäller 

istället.
58

 Med det avses att fartyget ska uppfylla kravet på sjövärdighet vid avfärd 

samt i början på varje efterföljande ny etapp av resan. Parterna kan ha delat upp 

resan i etapper eller så kan en sådan uppdelning vara en följd av resans geografi. 

Normalt kan man avgöra om det rör sig om en ny etapp genom att konstatera att 

en viss syssla är avslutad t.ex. lastning eller att driften ändras från t.ex. flod till 

hav. Vid början av varje etapp måste fartyget uppfylla kraven för sjövärdighet för 

den etappen. I fallet A.E. Reed & Co Ltd v Page Son & East Ltd
59

 sjönk en pråm 

och dess last redan i hamn efter att man hade lastat 20 ton mer än vad pråmen var 

konstruerad för. Före lastningens början uppfyllde pråmen kraven för 

                                                           
53

 Girvin (2011 )s. 423.  
54

 [2000] 2 Lloyd’s Rep 255 (CA) s. 266.                 
55

 Hussam Kassem (2006) The Legal Aspects of Seaworthiness: Current Law and Development, s. 

76. 
56

 Wilson (2010) s. 10 och 188 & Girvin (2011) s. 423-424.  
57

 [1961] 1 Lloyd’s Rep 57. 
58

 Följande stycke baseras på Girvin (2011) s. 390-391 & Wilson (2010) s. 11 om inget annat 
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sjövärdighet, men sedan lastningen hade avslutats, hade en ny etapp påbörjats 

(medan pråmen ännu låg i hamn) för vilken den nu överlastade pråmen inte längre 

kunde anses uppfylla kraven på sjövärdighet.
60

  

 

Rotterdamreglernas artikel 14 anger:  

 

“The carrier is bound before, at the beginning of, and during the voyage
61

 by sea to exercise due 

diligence to: a) Make and keep the ship seaworthy; b) Properly crew, equip and supply the ship 

and keep the ship so crewed, equipped and supplied throughout the voyage; and c) Make and keep 

the holds and all other parts of the ship in which the goods are carried, and any containers supplied 

by the carrier in or upon which the goods are carried, fit and safe for their reception, carriage and 

preservation.”   

 

Rotterdamreglerna liknar i sin utformning Haag-Visbyreglerna; etablerad 

rättspraxis kommer därför även fortsättningsvis vara användbar vid tolkning av 

sjövärdighetens tre olika aspekter.
62

 Den stora skillnaden är dock att 

Rotterdamreglerna har ett nytt tillägg ”and during the voyage”. Tillägget innebär 

att skyldigheten att visa tillbörlig aktsamhet i detta avseende fortsätter under 

resan, jämfört med Haag-Visbyreglernas ”before and at the beginning of the 

voyage”. Det anges också att transportören inte bara ska säkerställa att fartyget 

uppfyller kravet på sjövärdighet utan även hålla, notera tillägget ”keep”, fartyget 

så att det fortsättningsvis uppfyller kravet på sjövärdighet; detta gäller det fysiska 

skicket, besättning och utrustning samt lastvärdigheten. 

 Kravet att tillbörlig aktsamhet under hela resan är en utvidgning jämfört 

med Haag-Visbyreglerna, men vad gäller situationen ”före och i början på resan” 

har situationen inte förändrats. Man bör dock inte ledas till att tro att den nivå av 

aktsamhet som krävs är densamma under hela resan, eftersom det är endast 

tillbörlig aktsamhet som krävs, och den kan variera. Vad som anses utgöra 

tillbörlig aktsamhet i hamn medför inte nödvändigtvis att det skulle vara tillbörlig 

aktsamhet att utföra samma åtgärd till sjöss.  Transportörens faktiska agerande får 

därför bedömas av domstol utifrån omständigheterna i den situationen. Doktrinen 
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 Hussam Kassem (2006) The Legal Aspects of Seaworthiness: Current Law and Development, s. 

127. 
61

 Egen understrykning.  
62

 Angående Rotterdamreglerna baseras texten på Sturley et al. (2013) s. 83-85 & Baatz et al. 

(2009) s. 39-40 om inget annat framgår. 
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hävdar att det är oundvikligt att kraven på transportören är mindre när han är till 

sjöss än i hamn. Estaban har formulerat det så att “(H)owever, the assessment of 

the due diligence to keep the ship seaworthy during the voyage and when the ship 

is at sea, should be less strict than to make the ship seaworthy at port.”
63

  

Det har också gjorts gällande att Rotterdamreglernas artikel 14 i 

kombination med att undantaget i Haag-Visbyreglernas artikel 4.2.a s.k. nautiskt 

fel har tagits bort, se nedan i kapitel 5, kommer innebära att mycket av den 

rättspraxis som har tillkommit ifråga om skada som uppkommit efter avfärd under 

Haag-Visbyreglerna förlorar sin relevans. Det nämns som exempel att även om 

transportören hade kunna undgå ansvar för den initiala skadan pga. ”latent defect 

[that] leads to deficient refrigeration” så innebär artikel 14 att transportören måste 

utöva tillbörlig aktsamhet i att åtgärda problemet för att inte bli ansvarig för 

efterföljande skador. 

Artikeln anger uttryckligen att containrar som tillhandhålls av transportören 

också måste uppfylla kravet på lastvärdighet. Vissa domstolar har kommit till 

samma lösning under Haag-Visbyreglerna genom att anse att containrar utgör en 

funktionell del av fartyget, även om reglerna inte explicit reglerat frågan. Det har 

gjorts gällande att Rotterdamreglerna inte går lika långt som vissa domstolar då de 

begränsar frågan om containrar till lastvärdighet snarare än som en del av fartyget.  

3.2 Särskilt om sjövärdighet avseende fartygets fysiska skick på 

NSR 

3.2.1 Regelverk avseende navigering i Arktis 

Convention on Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS) är den viktigaste 

konventionen som rör trygghet och säkerhet för handelsfartyg. SOLAS 

specificerar t.ex. minimiregler för konstruktion, utrustning och drift av fartyg. 

Konventionen anger dock inga särskilda krav för just fartyg med verksamhet i 

Arktis t.ex. rörande konstruktion eller utrustning.   

 

International Maritime Organization (IMO) utfärdade emerllertid 2002 

”Guidelines for Ships Operating in Arctic Ice-covered Waters”
64

 (IMOs riktlinjer) 

som ett svar på Exxon Valdez katastrofen i Alaska 1989. IMOs riktlinjer omfattar 
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 Esteban Chami (2009) Obligations of the carrier, s. 5. 
64

 Senaste versionen finns tillgänglig på IMOs hemsida, se litteraturförteckningen för länk. 
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bl.a. regler om konstruktion, se mer om detta nedan i avsnitt 3.2.2, och utrustning. 

Det betonas att den arktiska miljön ställer ytterligare krav på fartygssystem, och 

att säker drift under sådana förhållanden kräver särskild uppmärksamhet.
65

 Detta 

är ett icke-bindande dokument som är tänkt att användas som ett tillägg till annan 

redan existerande reglering eller riktlinjer. Tillämpningsområdet för reglerna är 

fartyg som opererar i Arktis norr om 60°N
66

, å andra sidan definieras ”Arctic Ice-

covered Waters” som ett område med en havsiskoncentration av 1/10 eller mer 

och som utgör en strukturell risk för fartyg. Det finns ingen förutsättning lik den i 

UNCLOS artikel 234 om is större delen av året.
67

 

 

 

Figur 2. Ungefärlig bild av IMOs riktlinjers tillämpningsområde. Källa: Jensen (2007) s.12.  

 

Definitionen av fartyg är densamma som enligt SOLAS. Sammanfattningsvis kan 

man säga att reglerna är en rekommendation till alla fartyg om går i områden där 

is kan göra navigation komplicerat. Dessa frivilliga rekommendationer har inte 

heller förankrats i någon nationell lagstiftning.
68

 Jensen gör gällande att det därför 

kan vara svårt att avgöra om de har någon faktisk juridisk inverkan fartyg som 

opererar i Arktis.  

                                                           
65

 Följande stycke är baserat på Jensen (2007) s. 8-13 & Østreng et al. (2013) s. 178 f. 
66

 Reglernas tillämpningsområde omfattar även Antarktis söder om 60°S efter 2011. 
67

 Detta är den enda av 320 artiklar i United Nations Convention on the Law of the Sea 

(UNCLOS) som specifikt rör istäckta områden. Artikeln reglerar kuststatens möjligheter att 

utveckla och införa speciell reglering avseende aktiviter i istäta vatten.  
68

 Jensen (2007) s. 17. Jag  har inte undersökt frågan huruvida något land efter 2007 infört 

nationell lagstiftning av IMOs riktlinjer.  
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 Sedan 2008 arbetar IMO med att göra riktlinjerna från 2002 till bindande såsom 

en IMO Polarkod.  Inledningsvis sattes ett färdigställandedatum till slutet av 2012, 

men i dagsläget (maj 2014) är arbetet ännu inte färdigställt. Syftet med den nya 

koden är att säkerställa att det i polarvatten, såsom övriga vatten, ska finns en 

enhetlig nivå av säkerhet för personer, miljö och fartyg genom att man adresserar 

de specifika risker som finns i polarregionerna och som inte har beaktats i andra 

instrument av IMO.  

3.2.2 Isklass 

Särskilt med hänsyn till att IMOs Polarkod inte ännu är färdigställd eller har trätt 

ikraft saknas det, så vitt jag vet idag tvingande internationella regler om 

isklassning av fartyg. Fartyg som är avsedda för arbete i is byggs normalt så att de 

uppfyller kraven för att tilldelas en viss isklass av ett klassificeringssällskap, men 

detta är helt frivilligt. De olika isklasserna innehåller krav på förstärkning av 

skrov, roder och drivsystem.
69

  Många klassificeringssällskap har egna isregler 

men framförallt de finsk-svenska isklassreglerna (alt. de baltiska isklassreglerna) 

har ofta använts som förebild när sällskapen skapat egna isklasser. De finsk-

svenska reglerna är utvecklade med Östersjön och Bottenviken i åtanke, men de 

används generellt för fartyg som går i förstaårs/ettårig is upp till 1,2 m. Läsaren 

bör särskilt observera vad som ovan angivits under bakgrund, nämligen att 

förstårsis under arktiska förhållanden kan bli upp till 1,6m tjock. 

 

Genom IMOs riktlinjer och den samtida ansträngningen av International 

Association of Classification Societies (IACS) ”Unified Requirements for Polar 

Ships” har försöken till harmonisering av reglerna påbörjats, genom utvecklandet 

av 7 s.k. polarklasser. Genom introduktionen av polarklassfartyg har det blivit 

nödvändigt att hädanefter skilja på sådana och icke-polarklassfartyg. Ett fartyg är 

ett polarklassfartyg om den har tilldelats en polarklass. Reglernas del om 

konstruktion gäller t.ex. endast polarklassfartyg.
70

  Polarklassreglerna används 

normalt för områden med svårare isförhållanden än de som gäller för de finsk-
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 Följande avsnitt är baserat på Østreng et al. (2013) s. 181 f om inget annat framgår.  
70

 Jensen (2007) s. 13.  
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svenska isklassreglerna. Det avgörande för valet av system är det geografiska 

arbetsområdet och isförhållanden där.  

 

 

Tabell 2. Baltiska isklasserna och polarklasserna. Källa: IMO 1 s. 18 & Sjöfartsverket 1 s.12. 

 

Som framgår av tabellen går PC7 och PC6 att jämföra med ICE-1A och ICE-1A 

Super.  

 

Jensen har gjort gällande att en brist med IMOs riktlinjer är att de inte ger 

tillräckliga föreskrifter om isbildning som uppstår när kallt vatten som blåser upp 

från havet och fryser vid kontakt med fartyg.
71

 Allt eftersom isen byggs på är 

nödvändigt att regelbundet ta bort den, så att man inte riskerar att fartygets 

stabilitet påverkas eller att fartyget i värsta fall kapsejsar. 

 

Ryssland har genom sina Rules of navigation in the Northern Sea Route water 

area från 2013 en särskilt sektion som handlar om krav för fartyg som seglar 

genom NSR.
72

 Reglerna gäller för alla fartyg över 300 bruttoton. Fartygen måste 

t.ex. ha dubbla skrov samt ett angivet minimum av 

navigations/kommunikationsutrustning etc. Särskilda krav gäller för fartygens 

stabilitet med hänvisning till isbildning. Vilken isklass som krävs på NSR grundas 
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 Jensen (2007) s. 16. 
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 En icke-officiell översättning finns tillgänglig på Northern Sea Route Information Office 4. 

”Rules of navigation in the Northern Sea Route water area”.  

PC 1 Year-round operation in all ice-covered waters

PC 2 Year-round operation in moderate multi-year ice 

conditions

PC 3 Year-round operation in second-year ice which may 

include multi-year ice inclusions

PC 4 Year-round operation in thick first-year ice which may 

include old ice inclusions

PC 5 Year-round operation in medium first-year ice which may 

include old ice inclusions

1.0 m first year ice ICE-1 A 

Super

PC 6 Summer/autumn operation in medium first-year ice which 

mayinclude old ice inclusions

0.8 m first year ice ICE-1 A PC 7 Summer/autumn operation in thin first-year ice which 

may include old ice inclusions

0.6 m first year ice ICE- 1 B

0.4 m first year ice ICE- 1 C

Baltic Polar

PC 1 to PC 6 may be assigned additional notion ICEBREAKER
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på tidigare statistik och varierar utifrån årstid och isförhållandena på den delen av 

rutten. Ryska isklassreglar har ändrats under åren, men sedan 2007 delas fartygen 

upp i isklasserna Ice 1-3 och Arc 4-5. Krav på isbrytarassistans kan också 

förekomma.   

3.3 Särskilt om sjövärdighet avseende lastvärdighet på NSR  

Lastvärdighet avser som angivits ovan fartygets anpassning för att säkert befordra 

lasten till dess destination. Det kan tänkas att en del av de laster som i framtiden 

kommer att skeppas på NSR kommer kräva någon sorts värmeutrustning för att 

lasten inte ska skadas av kyla; detta kommer särskilt att diskuteras nedan.   

 

Det finns så vitt jag kunnat finna ännu inte praxis från skador uppkomna på NSR, 

och inte heller är det särskilt enkelt att finna rättsfall där skada har uppstått pga. 

köld eller kyla. Jag har faktiskt inte funnit något rättsfall som diskuterar 

värmeutrustning. Analogier till rättsfall där det omvända gäller, dvs. där last ska 

hållas kyld, kan dock ge viss ledning.  

 

I fallet Owners of Cargo on the Maori King v. Hughes
73

 där frysvaror skulle 

befordras slogs det fast att fartyget inte uppfyllde kravet på lastvärdighet om det 

inte fanns lämplig kylutrustning ombord.  I fallet slogs det även fast att det inte 

räcker med att ha lämplig kylutrustning ombord när det gäller en sändning 

frysvaror; utrustningen måste även vara fri från defekter dvs. vara i dugligt skick 

samt fungera.
74

   

 

I ett annat fall; Southwark
75

 gick kylutrustningen plötsligt sönder efter endast tre 

timmars resa, fartyget bedömdes vara sjöovärdigt. Sjöovärdigheten torde i detta 

fall närmast avsett lastvärdigheten.  

 

Fakhry har gjort gällande att utslaget i Owners of Cargo on the Maori King v. 

Hughes även borde appliceras om transportören ska befordra köldkänslig last, dvs. 

att värmeutrustning är nödvändig för att fartyget ska uppfylla kravet på 

lastvärdighet. Har transportören själv tillhandahållit värmeutrustningen, så att den 
                                                           
73

 [1895] 2 QB 550 (CA). 
74

 Följande avsnitt är baserat på Fakhry (1996) s. 9-12 och s. 15-17. 
75

 RETRO [2010] AMC 1493. 



28 
 

blir en del av fartyget, måste den vara i utan defekter för att inte göra 

transportören ansvarig. Enligt Haag-Visbyreglerna räcker det således inte med att 

endast installera t.ex. värmeutrustning, utan transportören måste ha utövat 

tillbörlig aktsamhet även när det gäller att kontrollera utrustningen. Skulle t.ex. 

besättningen missa att kontrollera att utrustningen fungerar, kan transportören 

hållas ansvarig enligt Haag-Visbyreglerna för skada som uppstår pga. brist i 

lastvärdighet om utrustningen sedermera inte fungerar. Observera att 

Rotterdamreglerna inte medför att en container betraktas som en del av fartyget, 

reglerna begränsar istället containerns skick till frågan om lastvärdighet se ovan i 

avsnitt 3.1.2.  

 

Vad gäller en resa på NSR anser Fakhry att avsaknad av värmeutrustning utgör ett 

s.k. prima facie bevis för att fartyget är lastovärdigt om transporten gäller en 

sändning fryskänsliga varor. Men för att bristen i det enskilda fallet (in casu) skall 

anses bevisad bör lastägaren kunna visa en defekt i värmeutrustningen vid tiden 

för avfärd för att kunna få gehör för sitt krav. Om en lastägare kan bevisa att en 

skada beror på att fartyget är lastovärdigt pga. t.ex. bristfällig värmeutrustning, 

kan transportören i sin tur motbevisa detta genom visa att Haag-Visbyreglernas 

krav på tillbörlig aktsamhet utövades före och i samband med avfärd. Han bör då 

kunna visa att fartyget hade värmeutrustning som var tillräcklig samt att 

kompetenta fackmän kontrollerat utrustningen med tillbörlig aktsamhet och 

intygat att utrustning var både i dugligt skick och fungerade, se det ovan angivna 

Muncaster Castle. Beträffande Rotterdamreglerna måste transportören utöva 

tillbörlig aktsamhet också ”during the voyage”, således inte endast före och i 

början av resan, se nedan under avsnitt 4.2.  

 

Fakhry har även gjort gällande att om utrustning nödvändig för lasten skulle gå 

sönder i hamn efter påbörjad lastning men före avslutandet av lastningen, innebär 

Haag-Visbyreglernas artikel 3 paragraf 1 tillsammans med paragraf 2 att kravet på 

lastvärdighet är åsidosatt, varvid transportören med stöd av reglerna om tillbörlig 

aktsamhet genast måste åtgärda felet. Enligt traditionell engelsk-amerikansk rätt 

hävdar han att det tycks som om transportören inte har någon motsvarande 

skyldighet utan kan vänta till avslutande av lastningen innan skyldigheten att 

utöva ”resonable care and skill” på nytt tar vid.  
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Om en skada på utrustningen skulle uppstå under resan pga. t.ex. en kollision, 

varefter fartyget fortsätter segla men inte längre är lastvärdigt, innebär det inget 

brott mot skyldigheten att utöva tillbörlig aktsamhet enligt Haag-Visbyreglerna 

eller kravet på ”reasonable care and skill” i traditionell engelsk-amerikansk rätt. 

Lastägaren kan i den situationen inte hävda att transportören har visat en brist i 

den tillbörlig aktsamhet. Detta följer av att skyldigheten att säkerställa kraven på 

sjö/lastvärdigheten inte är kontinuerliga, dvs. gäller under hela resan.
76

 Observera 

som sagt var Rotterdamreglernas nya tillägg, se ovan i avsnitt 3.1.2. 

4 VILKET ÖVRIGT ANSVAR HAR 

TRANSPORTÖREN FÖR LASTEN UNDER 

TRANSPORTEN PÅ NSR? 

Detta kapitel handlar om transportörens skyldighet att utöva tillbörlig omsorg 

ifråga om lasten under hela resan. Frågan om information från lastägaren till 

transportören om lastens särskilda egenskaper och vilken part som faktiskt utför 

olika uppgifter diskuteras också.  

4.1 Transportörens ansvar 

Utöver kravet på sjövärdighet enligt traditionell engelsk-amerikansk rätt finns det 

ytterligare en implicit skyldighet i varje transportavtal; nämligen att transportören 

ska utöva tillbörlig omsorg och skicklighet i att skydda och befordra lasten.
77

  

 

Haag/Haag-Visbyreglerna å andra sidan anger explicit en sådan skyldighet i 

artikel 3.2: 

 

”Subject to the provisions of Article 4, the carrier shall properly and carefully load, handle, stow, 

carry, keep, care for, and discharge the goods carried.”  

 

Rotterdamreglernas artikel 13.1 anger att transportören ska 

 

                                                           
76 Observera att kravet på tillbörlig omsorg fortsätter under hela resan, se mer om detta i kapitel 4 

nedan.  
77

 Fakhry (1996) s. 17-18. 
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”…/…properly and carefully receive
78

, load, handle, stow, carry, keep, care for, unload and 

deliver the goods”.  

 

“Receive” och ”deliver” är nya tillägg, jämfört med Haag-Visbyreglerna. 

”Receive” var nödvändigt att lägga till för att Rotterdamreglerna erkänner 

möjligheten att transportören tar emot lasten långt före lastning på fartyg på 

samma sätt som att tillägget ”deliver” är nödvändigt då transportören kan komma 

att leverara lasten långt efter fartygslossning. Reglerna i artikel 13 gäller inte med 

förbehåll för undantag, likt det som gäller enligt Haag-Visbyreglerna. 

Transportören kan dock ändå undgå ansvar om han inte varit vållande, se nedan i 

kapitel 5. Men i övrigt medför Rotterdamreglerna ingen förändring; detta medför 

att rättsfall som tillkommit under Haag/Haag-Visbyreglerna fortfarande är 

aktuella.
79

  

 

Orden ”properly and carefully” betyder mer än att bara försiktighet vid befordran; 

de innefattar ett anspråk på transportören att hantera lasten enligt en sund metod 

som bygger på kunskap som han har eller borde ha när det gäller den typen av 

varor.  Ordet ”properly” har också en liten annan innebörd än ordet “carefully”, då 

det förra ska förstås som liktydigt med effektivt.
80

 Detta framgår av Albacora v 

Westcott and Laurance Line Ltd.
81

 

 

I rättsfallet Orient v Crystal Cove
82

 som gällde en sändning frusen fisk som 

parterna hade kommit överens om skulle befordras i -18°C ansågs transportören 

inte uppfyllt kravet på tillbörlig omsorg. Situationen var sådan att när containerns 

kylutrustning gick sönder under resan, dröjde det två dagar innan transportören 

informerade lastägaren. Vid avfärd fungerade containern, och kravet på tillbörlig 

omsorg ansågs i det stadiet vara uppfyllt. När lastägaren nåddes av informationen 

begärde han att lasten skulle flyttas över till en fungerande container. 

Transportören flyttade dock inte över lasten. När lasten kom fram vägrade 

mottagren ta emot lasten då fisken var förstörd.  När man tog i bedömning att 
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 Egen understrykning. 
79

 Sturley et al. (2013) s. 82-83 & Baatz et al. (2009) s. 38. 
80

 Girvin (2011) s. 430 & Wilson (2010) s. 191.  
81

 [1966] 2 Lloyd’s Rep 53 (HL). 
82

 [2012] AMC 1395. 
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transportören inte informerat lastägaren förrän efter två dagar, inte flyttat över 

lasten till en fungerande container på sju dagar vilket medförde att temperaturen i 

containern var närmare + 30°C kom man till slutsatsen att transportören hade 

agerat oaktsamt och att den oaktsamheten hade orsakat skadan.  

 

Ett sunt system av omsorgsfull stuvning skulle t.ex. innebära att man använder 

moderna metoder och aktuella rutiner.
 
Om t.ex. förpackade containrar används på 

NSR är transportören undantagen ansvaret för stuvning av lasten inuti containern. 

Fakhry menar att detta undantag är av relevans för transport på NSR då stuvning 

av alltför många varor i en uppvärmd container kan påverka värmeutrusningens 

möjligheter att värma lasten. Transportören möjligheter att skydda lasten kan 

också hämmas t.ex. i fallet med förlastade containrar som pga. stapling på fartyget 

kan motverka/omöjliggöra tillgång och kontroll. Det har gjorts gällande att detta 

borde lindra transportörens ansvar väsentligt.
83

   

Det måste dock observeras att stuvning, lastning och lossning är 

förpliktelser som inte nödvändigtvis utförs av transportören. Haag-Visbyreglerna 

har dock ingen särskild artikel som reglerar frågan. Parterna kan avtala att de 

uppgifterna ska utföras av avsändare/mottagare istället för transportören, utan 

hinder av Haag-Visbyreglernas artikel 3.8. Detta följer av Pyrene v Scindia 

Navigation Co.
84

 Artikel 3.2 kräver således inte transportörens utförande utan 

anger endast att det ska ske noggrant och försiktigt om han faktiskt åtagit sig 

utförandet.
85

 Detta följer bl.a. av rättsfallet Jindal Iron & Steel Co v Islamic 

Solidarity Shipping Co Jordan Inc (The Jordan II)
86

. Detta är något som 

accepteras av vissa länder bl.a. Storbritannien och Indien men inte i t.ex. 

Sydafrika och USA.
87

  

 I Rotterdamreglernas artikel 13.2 anges det uttryckligen att sådana 

överenskommelser är godtagbara. Rotterdamreglerna har antagit en lösning som 

är väldigt lik den engelska ordningen som inte varit okontroversiell, se t.ex. 

skillnaden mellan Storbritannien och USA.
88

 Rotterdamreglerna stipulerar dock 

att en sådan klausul måste anges/hänvisas till i transportavtalet. Detta sker normalt 
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 Fakhry (1996) s. 19 f. 
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 [1954] 1 Lloyd’s Rep 321. 
85

 Baatz et al. (2009) s. 37. 
86

 [2005] 1 Lloyd’s Rep 57.   
87

 Girvin (2011) s. 431 & Wilson (2010) s. 192.  
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 Baatz et al. (2009) s. 37. 
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genom en hänvisning till klausuler som FIO (free in and out), FIOS (free in and 

out stowed) eller FIOL (free in and out lashed).  Ett prima facie ansvar åligger i 

sådana fall alltså lastägaren.
89

 Även om några av transportörens skyldigheter 

genom sådana klausuler överförs till lastägaren påverkar dessa inte transportörens 

ansvarsperiod, och vidare fritar sådana klausuler inte transportören från ansvar till 

följd av eget agerande. Ibland tolkas dessa klausuler såsom avseende endast en 

fördelning av kostnader, t.ex. att lastägaren ska betala transportören för att han ska 

utföra dessa uppgifter, och om skada sedermera pga. transportörens utförande av 

dessa uppgifter hålls transportören ansvarig - inte lastägaren.
90

   

 

Transportören bör inledningsvis inspektera lasten för att försöka utröna vilken typ 

av omsorg eller vård lasten kräver. Han får förlita sig på sina erfarenheter från 

transport av liknande last. Fakhry gör gällande att om lasten är köld/fryskänslig 

men transportören inte uppmärksammar detta trots undersökning, är det 

lastägarens skyldighet att informera transportören.
91

 Han nämner även som 

exempel ett rättsfall där en traktors element innehöll vatten som frös, vilket fick 

elementet att gå sönder; lastägaren hade inte förmedlat några särskilda 

rekommendationer till transportören, vilken inte ansågs ansvarig för skadan.  

Beträffande transportörens kunskaper, anser Fakhry att det är möjligt att 

göra en analogi från situationen med transport av farlig last enligt Haag-

Visbyreglernas artikel 4.6 och transportörens kunskap om lastens farliga 

egenskaper. Han anser att man kan dela upp det i tre typfall: a, b och c. I det första 

fallet (a) har transportören faktisk kunskap om lasten farliga egenskaper antingen 

genom sin undersökning av lasten, tidigare erfarenhet eller från lastägarens 

information. I ett sådant fall anses transportören ha accepterat riskerna och måste 

därför vidta nödvändiga åtgärder. Lastägaren är endast ansvarig om faran som 

orsakade skadan var så speciell och ovanlig att den faller utom vad transportören 

kunde förvänta sig, förutspå eller skydda sig emot. Det andra fallet (b) är när 

transportören, även om han faktiskt saknar kunskap om lastens egenskaper, ändå 

behandlas såsom om han hade haft tillräcklig kunskap till följd av hans 

möjligheter att utöva tillbörlig omsorg för att kunna få sådan kunskap. Det 

                                                           
89

 Esteban Chami (2009) Obligations of the carrier, s. 54. 
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 Sturley et al. (2013) s. 90-92. 
91

 Fakhry (1996) s. 20-23. 
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avgörande i ett sådant fall blir om t.ex. last av den typen ofta befordras i sådana 

fartyg, och om deras egenskaper är väl kända inom sjötransportbranschen. 

Ansvaret är i detta fall likadant som i det fall då transportören har faktisk kunskap. 

Den tredje situationen (c) uppstår när transportören inte vet eller inte borde veta 

om lastens farliga egenskaper. Har lastägaren däremot sådan kunskap åligger det 

honom att informera transportören om lasten farliga egenskaper, och gör 

lastägaren inte det har transportören inget ansvar. Transportören behöver i sådant 

fall inte vidta några särskilda åtgärder, allt ansvar ligger på lastägaren. Å andra 

sidan kan lastägaren också vara omedveten om lastens farliga egenskaper; enligt 

Fakhry är praxis i detta fall inte helt klarlagd. I vissa fall har lastägarens 

skyldighet att informera transportören ansetts absolut även om han själv varit 

omedveten om riskerna. I andra senare, fall har den motsatta åsikten vidhållits, 

dvs. att lastägaren skyldighet inte är absolut.   

 Fakhrys skäl till denna analogi är att det i båda fallen rör sig om last som 

borde komma fram till sin destination oskadad om tillbörlig omsorg utövas till 

skillnad från t.ex. ”inherent vice”-fel där felet ligger i själva varan natur. Normalt 

befordras farlig last under antagandet att en högre nivå av omsorg krävs, och 

normalt vidtar man särskilda åtgärder vad gäller t.ex. paketering, hantering, 

stuvning osv. Detsamma skulle kunna sägas om köld/fryskänslig last som till sin 

natur kräver lite extra omsorg och särskild hantering under transporten. Vet t.ex. 

transportören inte om och inte heller borde veta om lastens köld/fryskänslighet så 

behöver han inte heller vidta några särskilda åtgärder; ansvaret ligger således kvar 

hos lastägaren. 

 Frågan om farlig last regleras i Rotterdamreglernas artikel 32.a som 

uttryckligen kräver att lastägaren ska informera transportören, om information inte 

ges och transportören inte kan anses ha sådan kännedom är lastägaren ansvarig. 

Rotterdamreglernas artikel 28 anger även att parterna ska besvara varandras 

förfrågningar av information. I artikel 29.1.a anges det att lastägaren ska 

tillhandhålla transportören information som är nödvändig för ”proper handling”, 

om denna information inte är allmänt tillgänglig för transportören. Det finns ingen 

motsvarighet i Haag-Visbyreglerna. Även om frågan varit oreglerad tidigare har 

det gjorts gällande att transportavtal normalt fordrar sådan information.
92
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I rättsfallet Pueblo International Inc. v Puerto Rico Marine Management
93

 

som gällde en sändning äpplen och päron hade lastägaren begärt att de skulle 

befordras vid 34 F° (≈ 1,1 C°). Konossementet angav en tillåten felmarginal om 

±5 F°. Lastägaren borde dock ha vetat om att äpplen och päron skadas av att 

befordras under 29.3 F° respektive 29.2 F° (≈ -1 C°). Av den anledningen ansågs 

lastägaren ha utsatt lasten för en stor risk att bli köld/frysskadad. Det var inget fel 

med kylutrustningen, temperaturen pendlat aldrig mer än tillåtna ±5 F°, och trots 

det uppstod det skada på lasten. Transportören kunde då visa att köld/frysskadan 

var resultatet av lastägarens agerande snarare än någon felaktig skötsel från hans 

egen sida, och transportören hölls därmed fri från ansvar.
94

 

 

Fakhry har gjorts gällande att kravet på tillbörlig omsorg förutsätter att 

värmeutrustning används när det generellt är fråga om transport av 

köld/fryskänslig last på NSR. Bruket av värmeutrustning skulle vara nödvändigt 

för att man ska kunna anse att det rör sig om ett sunt system, såvida man inte helt 

avstår från att befordra sådan last på NSR överhuvudtaget. Medan Haag-

Visbyreglernas artikel 3.1 kan innebära att transportören måste installera 

värmeutrustning, innebär artikel 3.2 å andra sidan att det krävs att man använder 

sig av värmeutrustningen för att förhindra att lasten får köld/frysskador.  Fakhry 

har gjort gällande att om transportören inte kan ordna uppvärmda lastutrymmen 

kan det komma att krävas att transportören tillhandhåller uppvärmda containrar 

till avsändarna som vill skicka köld/fryskänslig last på NSR.   

 

Enligt engelsk-amerikansk rättspraxis finns det ytterligare en underförstådd 

skyldighet, nämligen skyldigheten för transportören att inte deviera (”duty not to 

deviate”).
95

 Historisk sett innebar detta att transportören inte tilläts deviera från 

överenskommen rutt, eller om ingen rutt var bestämd, deviera från den vanliga 

geografiska kursen för rutten. Om han gjorde det kunde han inte undgå ansvar om 

förlust eller skada uppkom därefter. Senare utvidgades detta till att täcka även 
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 Tetley, William, Properly Carry, Keep and Care for Cargo - art. 3(2) of the Hague/Visby Rules, 
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icke-geografiska avvikelser
96

 (ibland kallad s.k. pseudo eller quasi deviation). Ett 

exempel på sådan icke-geografisk avvikelse är däcklast som anses innebära en 

avvikelse om inte parterna har kommit överens om detta eller om det följer av 

handelsbruk inom branschen. Andra exempel är överlast eller försening. I ett 

amerikanskt fall Agfa-Gevaert v TFL Adams
97

 ansåg det utgöra en quasi-

avvikelse att inte koppla in kylcontainerns kontakt till elströmmen.  

Det har hävdats att transport av köld/fryskänslig last på NSR i 

ouppvärmda utrymmen kan behandlas som en avvikelse från transportavtalet om 

inte det är uttryckligt tillåtet i transportavtalet. Fakhry hävdar att uppvärmning av 

sådan last är den enda normala metoden av transport och att det måste anses 

underförstått att partner är överens om sådan uppvärmning om inte motsatsen 

framgår. För att undvika ansvar pga. avvikelse bör transportören uttryckligen 

föreskriva att han har frihet att befordra lasten i ett ouppvärmt skick.  

 Rotterdamreglerna har lämnat frågan huruvida deviation/avvikelse ska 

anses utgöra ett brott mot transporörens skyldigheter till nationell lagstiftning, 

vilket medför att traditionell engelsk-amerikansk rätt fortsättningsvis kommer att 

avgöra huruvida en deviation/avvikelse är tillåten eller inte. Den stora skillnaden 

är att Rotterdamreglerna uttryckligen ger transportören rätt att använda sig av 

listan av undantag, se nedan i kapitel 5.  

4.2 Transportörens ansvarsperiod  

Enligt traditionell engelsk-amerikansk rätt och Haag-Visbyreglerna är 

skyldigheten att utöva tillbörlig omsorg kontinuerlig
98

, och omfattar hela resan till 

sjöss.
99

 För Rotterdamreglerna se nedan.  

 

Inom doktrinen hade det t.ex. hävdats att även om ett fartyg blir fastfrusen i is så 

kvarstår skyldigheten att tillämpa tillbörlig omsorg.
100

 Detta bekräftades 
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sedermera i rättsfallet Orient Merchant-Olau Gorm
101

 där det fastslogs att trots att 

fartyget var fastfruset i isen på ”the Great Lakes” hade transportören en skyldighet 

att utöva tillbörlig omsorg för lasten genom en rimlig men ekonomisk metod. 

Transportören hade heller inte rätt att ta betalt för förvaring av lasten ombord i 

den mån sådan förvaring ombord inte översteg vad en rimlig men ekonomisk 

metod hade kostat; i sådant fall hade mellanskillnaden varit ersättningsgill. Fakhry 

gör gällande att det fortfarande är ovisst om traditionell engelsk-amerikansk rätt 

och Haag-Visbyreglerna även anger en skyldighet för transportören att hålla igång 

värmeutrustningen t.ex. om fartyget skulle frysa fast i is på NSR.   

 

Fakhry menar också att om t.ex. värmeutrustningen skulle gå sönder, oavsett 

orsak, åligger det transportören att utöva tillbörlig omsorg i att åtgärda och 

återställa utrustningen. 

 

Man bör dock skilja mellan när Haag-Visbyreglerna äger tillämpning och själva 

ansvarperioden för transportören; de behöver nämligen inte nödvändigtvis 

överensstämma. Vad gäller reglernas tillämpning hänvisas till artikel 1.e som 

anger:  

 

”Carriage of goods covers the period from the time when the goods are loaded on to the time they 

are discharged from
102

 the ship.”  

 

Reglernas tillämpningsområde sträcker sig från det att fartygets redskap har hakat 

fast i lasten i lastningshamnen till dess att lasten lyfts av och hakats loss i 

lossningshamnen (s.k. tackle-to-tackle).
103

 Om lasten istället lyfts och lossas 

ombord med hjälp av kranar i hamn, räknas tiden från när lasten lyfts ombord 

över fartygets reling tills att den åter igen lyfts av över relingen.  Perioden innan 

lastning t.ex. om transportören mottagit lasten dessförinnan eller perioden efter 

lossning fram till exempelvis leverans omfattas däremot inte. Detta har blivit känt 

som “the before and after problem”. Det kan nämligen vara så att transportören 

tagit emot lasten redan innan det är dags för lasten, i sådana fall reglerar inte 
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Haag-Visbyreglerna frågan. Det har beskrivits som om transporten har delats in i 

tre olika delar; perioden före lasting, själva transporten och slutligen perioden 

efter lossning. Reglerna gäller endast under själva transporten. Under Haag-

Visbyreglerna finns det således en eventuell diskrepans mellan transportörens 

period av ansvar och reglernas tillämpning, då reglerna tillämpas endast mellan 

lastning och lossning.
104

   

 

Rotterdamreglerna går ännu längre än Haag/Haag-Visbyreglerna i den meningen 

att konventionen också täcker transportörens ansvar före och efter transporten 

(s.k. door-to-door).
105

 I artikel 1.1 framgår att  

 

“’Contract of carriage’ means a contract in which a carrier, against the payment of freight, 

undertakes to carry goods from one place to another.”
106

  

 

Utvecklingen har således gått från Haag-Visbyreglernas lasting och lossning till 

Rotterdamreglernas plats till plats. Artikel 11 av de senare anger att transportören 

ska i enlighet med reglerna och transportavtalet befordra lasten till 

destinationsorten, en term som valdes för att tydliggöra att det inte är 

lossningsplatsen som avses.
107

 Att transportera lasten kan inte anses som någon 

extra skyldighet för transportören, utan det följer av vad han redan frivilligt har 

accepterat dvs. att befordra last. Det är också så att transportören t.ex. kan 

underlåta att acceptera en transport till en viss plats eller inte erbjuda door-to-door 

service.
108

 Enligt reglerna börjar transportörens ansvar när han tar emot lasten för 

transport vart det än må vara och slutar först då lasten är levererad enligt 

transportavtalet, se artikel 12.1.  

Till följd av utvecklandet av containertransport är det i praktiken vanligt 

att transportören har åtagit sig en längre ansvarsperiod enligt avtal, men 

Rotterdamreglerna är det första instrumentet inom styckegodstransport till sjöss 

som täcker transportörens ansvar utanför hamnområdet. Genom att på så sätt 

utsträcka transportörens ansvar blir hanteringen ”more logical from a legal 
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perspective and more efficient from a practical perspective”.
109

 Det bör dock 

observeras att partnerna har möjlighet att i transportavtalet komma överens om att 

ansvarsperioden ska vara densamma som enligt Haag-Visbyreglerna dvs. tackle-

to-tackle eller korsandet av fartygets reling, om transporten endast utgörs av en 

sjötransportdel, se artikel 12.3. Eftersom reglerna kan tillämpas door-to-door men 

modifieras av parterna så länge inte ansvaret blir mindre än ansvar enligt tackle-

to-tackle, innebär det sammantaget att transportörens ansvarsperiod som minst 

sträcker sig från lastning och lossning men också kan utsträcka sig till att gälla 

door-to-door. Parternas avtal blir således avgörande.
110

  

Transportören är ansvarig för förlust, skada och försening om lastägaren 

kan bevisa att händelsen eller omständigheten som orsakade eller bidrog till att 

förlusten eller skadan inträffade under transportörens ansvarperiod.  

Eftersom Rotterdamreglerna har ett vidare tillämpningsområde än enbart 

sjötransport så kan det noteras att reglerna inte automatiskt har företräde framför 

andra instrument t.ex. om en förlust, skada eller försening uppkommer under 

transportörens period av ansvar men före lastning av fartyget eller efter lossning 

från fartyget och sådan förlust, skada eller försening kan lokaliseras till att ha 

inträffat under en annan del av transporten än sjötransporten, se artikel 26. ”Non-

localised damage” eller ”progressive damage” medför inte att artikel 26 kan 

tillämpas. Reglerna innehåller alltså en s.k. limited network principle.
111

  

5 VILKA UNDANTAG FRÅN ANSVAR ÄR AV 

SÄRSKILD RELEVANS FÖR TRANSPORT PÅ 

NSR? 

Detta kapitel handlar om omständigheter som kan medföra att transportören 

undgår ansvar för uppkommen förlust eller skada trots att denna inträffat under 

transportörens ansvarsperiod. Endast undantag som kan vara av särskild 

relevans för transport på NSR diskuteras.  
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Haag-Visbyreglernas artikel 4.2 är snarare en lista på undantag än på skyldigheter. 

Detta förklaras av historiska skäl, innan internationella regler utvecklandes ansågs 

transportören nämligen vara en depositarie (bailee) med skyldigheter enligt 

lagstiftning och/eller kontraktsrättsliga bestämmelser. De var ansvariga för skada 

som uppkom under tiden de hade lasten i sitt förvar om de inte kunde visa en 

friande orsak till skadan.
 112

  

 

Här nedan kommer några ansvarighetsfriande orsaker diskuteras, i den mån de är 

av särskild relevans för transport på NSR; dessa har utvecklats över tid genom 

rättspraxis och sedermera införlivats i internationella regler. Rotterdamreglerna 

har behållit flertalet av dessa ansvarighetsfriande orsaker i Haag-Visbyreglernas 

katalog, med undantag fört artikel 4.2.a och 4.2.q. Rotterdamreglernas artikel 

numrering framgår nedan inom parantes. På slutet av varje undantag beskrivs om 

Rotterdamreglerna innebär någon förändring. 

 

Lastägaren har en fördel enligt Haag-Visbyreglerna, nämligen att transportören 

inte kan använda sig av några undantag i artikel 4.2. om han faktiskt har brutit 

mot reglerna om tillbörlig aktsamhet för att säkerställa att fartyget uppfyller 

kraven på sjövärdighet i artikel 3.1. Detta förstås av artikel 3.2. som anger att 

reglerna gäller med förbehåll för artikel 4, medan 3.1. saknar sådant förbehåll, se 

även det ovan angivna rättsfallet Maxine Footwear Co Ltd v Canadian 

Government Merchant Marine Ltd. Transportören kan således inte undgå ansvar 

om lastägaren i en domstolsprövning kan visa att förlusten eller skadan är ett 

resultat av att fartyget inte uppfyllde kraven på sjövärdighet före och i samband 

med avfärd.
113

 

 Enligt Rotterdamreglerna kan transportören inte undgå ansvar genom ett 

undantag om han har varit vållande till den uppkomna förlusten eller skadan, se 

artikel 17.4.a.
114

  

 

Undantagen i Haag-Visbyreglernas artikel 4.2.a och b är ”sanna undantag”, med 

det avses att motbevisning av lastägaren inte är möjligt om den uppkomna 
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situationen faktiskt täcks av någon av dessa två undantag, således är dessa två, 

strikta undantag. De övriga punkterna, c till p är undantag som ska förstås som 

motbevisbara i frånvaro av vållande på transportörens sida dvs. de vänder endast 

bevisbördan så att om transportören visar på ett undantag i någon av dessa så kan 

lastägaren trots detta vinna framgång med sin talan om han kan visa att 

transportören varit vållande till förlusten eller skadan. C-p är uppbyggda på detta 

sätt pga. transportören normalt inte anses vållande till dessa händelser t.ex. Act of 

God. ”Undantaget” i artikel 4.2.q är dock egentligen vad man skulle kunna kalla 

huvudregeln dvs. att rak bevisbörda gäller. Transporten måste således visa att han 

inte varit vållande för att undgå ansvar.   

Transportören kan ta på sig mer ansvar, men han kan dock inte lägga till 

fler undantag än de som redan existerar i katalogen, detta framgår av Haag-

Visbyreglernas artikel 5. Även om Rotterdamreglernas katalog av 

ansvarighetsfriande orsaker inte specificeras som undantag eller presumtioner, så 

är även de är avsedda att förstås som motbevisbara i frånvaro fel och inte strikta 

undantag av ansvar.
115

  

 

Vad gäller Haag-Visbyreglernas artikel 4.2.a. (-) ”Act, neglect, or default…/…in 

the navigation or management of the ship” s.k. nautiskt fel så har regeln en lång 

historia men den har inte varit okontroversiell.
116

 Någon motsvarighet till denna 

regel existerar inte heller i någon annan transportkonvention med undantag för 

Haagreglerna.  

Termen navigation innefattar inte alla fel som befälhavaren/besättningen 

begår, utan det måste handla om fel i sjömanskap, dvs. inte ”commercial, 

economic, or legal aspects of the operation of the ship”. Exempel på fall där 

undantaget tillämpats är när ett fartyg gått på ett rev, gått på grund, eller kolliderat 

med ett annat fartyg.  

”Management of the ship” avser just hantering av fartyget och inte 

hantering av lasten; om hanteringen endast är kopplad till lasten är undantaget inte 
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tillämplig, och artikel 3.2 gäller då istället, se t.ex. Gosse Millard v Canadian 

Government Merchant Marine (The Canadian Highlander).
117

  

Om förlust eller skada på lasten således endast beror på oaktsamhet att ta 

hand om lasten är transportören ansvarig, men om orsaken till skadan är 

oaktsamhet att ta hand om själva fartyget undgår transportören ansvar. Om ett 

agerande framförallt avser hela fartygets säkerhet är det irrelevant om även last 

påverkas, undantaget gäller i sådant fall. Skulle utrustning gå sönder som endast 

är av relevans för lasten och inte hela fartyget, är undantaget inte tillämpligt. I 

Rowson v Atlantic Transport Co
118

  ansågs undantaget kunna tillämpas när samma 

utrustning värmde både lastens och besättningens utrymme. I det fallet fick 

besättningens oaktsamhet utrustningen att gå sönder samtidigt som det lämnade 

lasten oskyddad mot kylan. Se dock det senare fallet Foreman & Ellams v Federal 

Steam Navigation Co
119

 där en brist i handhavandet av kylutrustningen som 

användes för att kyla lasten inte ansåg som en skada orsakad ”in the mangement 

or navigation of the ship” oavsett att både lastens och besättningensutrymme 

påverkades. Enligt doktrin får det senare rättsfallet numera anses som ledande för 

bedömningen. 

Av vad som framgått ovan, har det gjorts gällande att man inte borde göra 

någon skillnad mellan kyl/värmeutrustning. 

Detta undantag har tagits bort i Rotterdamreglerna, med den följden att 

transportören inte längre kan undgå ansvar till följd av s.k. nautiskt fel. 

 

Vad gäller undantaget i artikel 4.2.c (17.3.b) som rör ”perils, dangers, accidents of 

the sea or other navigable waters” så kan man säga att undantaget täcker alla 

eventuella skador på last som orsakats av risker som är utmärkande för havet eller 

navigering av ett fartyg till sjöss, som inte kan undvikas genom att utöva rimliga 

försiktighetsåtgärder.
120

 Som exempel brukar nämnas stormar, kollisioner, 

grundstötningar och skada pga. havsvatten.  
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Det har i P Samuel & Co v Dumas
121

 sagts att ”there must be a peril, an 

unforeseeable and evitable accident, not a contemplated and inevitable result; and 

it must be of the seas, not merely on the seas.” Det angavs även där att ordinära 

vågor och väder inte utgör en sådan “peril”. Väderförhållandena behöver i 

praktiken inte vara extrema eller ens oväntade för att undantaget ska kunna 

tillämpas, men transportören måste ändå försöka undvika sådana risker när det är 

möjligt. Den amerikanske inställningen skiljer sig då den fordrar att vädret var 

oförutsägbart dvs. ovanlig och något som transportören inte rimligen kunde 

förväntas kunna förutspå. En engelsk domstol å andra sidan kommer vid en 

bedömning ta hänsyn till alla omständigheter, således t.ex. inte bara om vädret var 

oförutsägbart eller hur intensiv stormen var.  

Exempel på fall där uppkomna skador eller förluster inte har ersatts och 

transportören har undgått ansvar pga. undantaget i artikel 4.2.c är skada som 

orsakats av kollison till havs utan att befälhavaren begått fel, överhettningsskada 

på last pga. brist på ventilation som måst hållas stängd pga. exceptionell storm, 

eller vattenskada på lasten pga. bogsering genom grov sjö. Å andra sidan har t.ex. 

följande fall inte godtagits; grundstötning av ett fartyg efter att tidvatten ebbat 

eller när ett fartyg avsiktligt sänkts.   

 Extremt kallt väder på NSR som orsakar köld/frysskada på lasten kan 

enligt doktrinen inte betraktas som en sådan ”peril”, tvärtom är det normalt i 

denna region att temperaturen plötsligt kan sjunka. Frost, is, snö och kallt väder är 

dessutom inte utmärkande för havet utan kan inträffa även på land. Skada på 

grund av ett isberg skulle dock vara en ”peril of the sea” om transportören inte 

hade kunnat förebygga orsaken till skadan genom att vidta rimliga 

försiktighetsåtgärder. Det har dock gjorts gällande att undantaget borde bli 

tillämpligt om värmeutrustningen går sönder pga. havsvatten kommer in i 

utrustningen och förstör den utan att transportören begått något fel. Skulle 

utrustningen gå sönder utan att ha någon koppling till någon händelse utmärkande 

för havet så är dock inte undantaget tillgängligt. Maskinhaveri är nämligen inte 

per se en händelse utmärkande för havet, tvärtom kan det hända även på land eller 

i luften, se det försäkringsrättsliga rättsfallet Thames and Mersey Marine 
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Insurance Co Ltd v Hamilton, Fraser & Co (The Inchmaree).
122

 I fallet Canada 

Rice Mills Ltd v Union Marine General Insurance Co
123

 ansågs det inträngande 

havsvattnet som tvingade ventilationen att stängas utgöra en ”peril of the sea”, 

dock inte själva bristen på ventilation.   

 

Artikel 4.2.i (17.3.h) Haag-Visbyreglerna avser skadliga handlingar eller 

försummelser av lastägaren som i sin tur orsakar förlusten eller skadan. Om 

lastägaren eller lastägaren ger instruktioner till transportören om hur lasten t.ex. 

ska stuvas, transporteras och avlossas och skada uppstår till följd av dessa 

instruktioner så undgår transportören ansvar. Denna artikel har använts i ett fall 

där lastägaren övertalade befälhavaren att använda ett osunt system av stuvning.  

Se Ismail v Polish Ocean Lines (The Ciechocinek). 
124

 I det fall lastägaren 

övertalar befälhavaren att befordra lasten i ett ouppvärmt utrymme, så har Fakhry 

gjort gällande att transportören således borde kunna fritas från ansvar när 

köld/frysskada sedermera uppstår.
125

   

 Rotterdamreglerna innebär att med hänsyn till artikel 13.1 och 2 att 

transportören är fritagen från ansvar om lastägaren utfört uppgifterna; har däremot 

transportören genom ett separat avtal med lastägaren ändå utfört uppgifterna är 

han fortfarande ansvarig.
126

  

 

Transportören är inte ansvarig för konskevenser till följd av undermålig 

förpackning, detta följer artikel 4.2.n (17.3.k) i Haag-Visbyreglerna. Undermålig 

förpackning innebär närmare bestämt att varorna är så dåligt förpackade att de inte 

kommer klara vanliga faror som är troliga under resans gång.
127

 Se rättsfallet 

Silver v Ocean Steamship Co.
128

 Detta undantag behandlar den yttre förpackning, 

något som dessutom ofta men inte alltid är synbart för transportören. 

Transportören kan t.ex. visa att undermålig förpackning föreligger t.ex. genom att 

demonstrera att lastägaren inte använt sig av en vedertagen metod eller standard 

för den typen av last och resa.  Förpackning är relevant för NSR t.ex. när en 
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uppvärmd container används, den anses nämligen vara en del av förpackningen 

om den inte tillhandahållas av transportören. En defekt i containerns 

värmeutrustning kan således medföra att den anses utgöra undermålig 

förpackning. Om transportören erbjuder containern anses den däremot vara en del 

av fartyget och måste således uppfylla kravet på lastvärdighet.  

 Rotterdamreglerna anger uttryckligen i artikel 27 att lastägaren ska 

förpacka lasten så att den kan motstå resans påfrestningar. Undantaget i artikel 

17.3.k gäller endast om det inte är transportören som utfört uppgifterna. 

 

Undantaget i Haag-Visbyreglernas artikel 4.2.m (17.3.j) behandlar förlust eller 

skada som uppstår pga. ”inherent defect, quality or vice of the goods”. På svenska 

skulle det kunna beskrivas som förlust eller skada som uppstår pga. varans 

inneboende brist/skadebenägenhet eller varans egen beskaffenhet. Det har 

definierats i Soya GmbH Mainz KG v White
129

 som: ”(T)he risk of deterioration of 

the goods shipped as a result of their natural ordinary behaviour in the ordinary 

course of the contemplated voyage without the intervention of any fortuitous 

external accident of casualty.”.  

Lastägaren är den part som anses ha bäst kunskap om varan och denne får 

därför ta ansvaret för försämring som uppstår på varans egen beskaffenhet.
130

 Men 

frågan om undantagets tillämplighet får avgöras från fall till fall.   

Det finns en koppling mellan varans egen beskaffenhet och transportörens 

skyldighet att utöva tillbörlig omsorg, om t.ex. transportören vet eller borde veta 

om varan karaktär, skyddar detta undantag inte mot brist i den tillbörliga 

omsorgen. Fakhry hävdar å andra sidan att detta undantag inte direkt tar sikte på 

varor som har en benägenhet att skadas av kyla, en sådan benägenhet är inte en 

beskaffenhet i varan per se, utan snarare en brist i anpassning av lasten till kyligt 

väder. Pga. varans beskaffenhet är förlust eller skada något som måste hände 

oavsett vilka åtgärder som vidtas. Köld/frysskador beror snarare på en brist av 

uppvärmning än själva varans beskaffenhet. Med det sagt har Fakhry gjort 

gällande att transportören bör vara medveten om att vissa varor är känsliga för 

låga temperaturer, oaktat att lastägaren inte sagt något om särskild behandling av 
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lasten t.ex. jordbruksprodukter. Transportören bör därför i ett sådant fall 

tillhandhålla och driva uppvärmning i lastutrymmena i de fall han accepterat 

sådan last.  

I andra fall kan transportören inte förväntas veta om varans karaktär, i 

sådana fall är det helt avgörande att lastägaren informerar transportören om det 

finns några speciella krav på vården; om ingen sådan information ges kan 

transportören undgå ansvar genom detta undantag.   

Sammantaget kan man säga att undantaget i artikel 4.2.m inte skyddar en 

transportör som har fått explicita instruktioner från lastägaren om att lasten kräver 

särskild behandling eller där behovet av den särskilda behandlingen gäller implicit 

genom att den är välkänd och följer av handelsbruk eller tidigare erfarenhet, se det 

ovan angivna Albacora v Westcott & Laurance Line Ltd. 

Rotterdamreglernas formulering är här identisk med Haag-Visbyreglerna. 

Det har gjorts gällande att det är ovisst om kortare förseningar som medför 

försämring av t.ex. färskvaror skulle falla inom detta undantag, troligtvis skulle 

frågan avgöras genom en bedömning av fakta och transportörens kunskap om 

lastens särskilda egenskaper. Om transportören t.ex. är medveten om sådana 

särskilda egenskaper, torde det åligga honom att fråga. Om han inte gör det borde 

undantaget inte kunna skydda honom. Om lasten försämras under resan pga. sin 

egen beskaffenhet och transportören märker det, åligger det honom att vidta 

åtgärder och rådfråga lastägaren samt försöka reducera ytterligare skada.  

6 AVSLUTANDE DISKUSSION  

 

Eftersom denna undersökning gör anspråk på att vara bredare i sitt omfång än 

tidigare material på området; i och med att senare tillkomna rättsfall 

uppmärksammas samt att Rotterdamreglernas eventuella ikraftträdande tas i 

beaktande menar jag att det i viss mån ursäktar den stora del av deskriptivt 

material som finns i uppsatsen.  Bara genom att ta fram tidigare material och 

beskriva de eventuella förändringar som Rotterdamreglerna kan innebära borde 

medföra att denna undersökning kan anses ha bidragit med något nytt. Uppsatsens 

praktiska betydelse är dock osäker, då NSRs framtid ännu får anses som oviss. 
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Inledningsvis kan det utan omsvep konstateras att en stor del av lasten som 

befordras på NSR idag inte kräver någon särskild behandling för att skyddas från 

kyla. Om lasten å andra sidan är köld/fryskänslig kommer detta även på lång sikt 

kräva att temperaturen noggrant kan kontrolleras. Temperaturen under vilken 

lasten befordras kommer i dessa fall fortsatt vara viktig för att undvika 

köld/frysskador. Som framgår av det i uppsatsen angivna rättsfallet Pueblo 

International Inc. v Puerto Rico Marine Management där transporten gällde en 

sändning äpplen och päron kan även mindre variationer i temperaturen innebära 

att lasten skadas. Beträffande de särskilda riskerna som kan förknippas med NSR, 

framförallt förekomsten av is och extremt kalla temperaturer, kommer dessa inte 

försvinna på kort sikt. Global uppvärmning får dock anses som vetenskapligt 

belagd, och kommer oundvikligen i framtiden att påverka förhållandena på NSR.   

 

Beträffande sjövärdighet rent allmänt kan det konstateras att sjövärdighet inte är 

ett fast begrepp utan kan variera med hänsyn till fartyg, last, rutt och väder. 

Transport på NSR kan således medföra att det krävs mer av transportören på NSR 

för att denne ska anses uppfyllt kravet på sjövärdighet. Transport på NSR kan 

således medföra att det krävs mer av transportören än på andra rutter för att anses 

ha uppfyllt kravet på sjövärdighet. Oavsett om man kan kalla de väntade låga 

temperaturerna för dåligt väder eller inte, så höjer det otvivelaktigt de krav som 

kan ställas beträffande sjövärdigheten. Tar man alla aspekter av transport på NSR 

i åtanke – fartyg, last, rutt och väder  torde de sammantagna innebära att de höjer 

kraven på transportören.  

 

Traditionell engelsk-amerikansk rätts behandling av kravet på sjövärdighet 

innebar historiskt sett en absolut skyldighet. Utvecklig över tid genom rättspraxis 

innebär att det i praktiken inte krävs ett fartyg som i alla avseenden är perfekt, 

snarare är det så att transportören bör utöva ”reasonable care and skill”, alltså 

skälig omsorg och skicklighet. Testet för att avgöra om transportören kan anses 

agerat lämpligt är att man jämför med hur en hypotetisk kunnig och ansvarsfull 

transportör hade agerat.  

Haag-Visbyreglerna och Rotterdamreglerna anger att transportören ska 

utöva ”tillbörlig aktsamhet” för att säkerställa att fartyget uppfyller kraven på 

sjövärdighet. Man jämför här transportörens agerande med hur en hypotetiskt 
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kunnig och ansvarsfull redare hade agerat i en likande situation vid tiden för 

handlingen/underlåtenheten och inte i efterhand. Man tar t.ex. hänsyn till kända 

omständigheter men även omständigheter som borde varit kända, resans karaktär 

samt vilken last som ska transporteras.  

Oavsett vilket regelverk som gäller för transporten får det avgöras av 

omständigheterna i varje enskilt fall om transportören kan anses uppfyllt sin 

skyldighet att tillhandahålla ett fartyg som uppfyller kravet på sjövärdighet. Av 

det material som uppsatsen redovisat borde därför särskilt två frågor vara av 

relevans när det gäller transport på NSR: hade en kunnig och ansvarsfull 

transportör skickat fartyget ut på NSR utan lämplig isklass? Hade en sådan 

transportör skickat fartyget till sjöss utan, eller med en defekt värmeutrustning? 

 

De tre olika regelsystemen reglerar frågan om sjövärdighet, men de anger inte i 

detalj vad som krävs för att fartyget ska kunna anses uppfylla kravet på 

sjövärdighet. Sådan detaljreglering avseende fartygets fysiska skick förekommer 

däremot i andra instrument t.ex. SOLAS. Beträffande transport på NSR innehåller 

de ryska Rules of navigation in the Northern Sea Route water area från 2013 

också detaljreglering. Såsom angivits existerar det idag flera olika system för 

isklassning, så alla försök till harmonisering är därav av godo. De riktlinjer som 

finns för fartyg som navigerar i istäta områden är idag inte bindande, med den 

följden att man inte direkt kan utkräva någon typ av ansvar om reglerna inte följs. 

Det återstår att se vad den kommande IMO polarkoden kan innebära i detta 

avseende.  

 

Som framkommit i min undersökning finns det angående lastvärdighet och 

eventuell värmeutrustning mig veterligen inte några rättsfall som just behandlar 

den frågan. Däremot finns det rättsfall som behandlar frågan när skada har 

uppkommit pga. att kylutrustningen har fallerat. Ett särskilt rättsfall är av intresse 

och det är Owners of Cargo on the Maori King v. Hughes som gällde en sändning 

frysvaror. I rättsfallet fastslogs det att fartyget inte kunde anses uppfyllda kravet 

på lastvärdighet om det inte fanns lämplig kylutrustning ombord. Det räcker inte 

med att ha lämplig kylutrustning ombord; utrustningen måste även vara fri från 

defekter dvs. vara i dugligt skick samt fungera. I ett annat fall, Southwark, gick 

kylutrustningen plötsligt sönder efter endast tre timmars resa, fartyget bedömdes 
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vara sjöovärdigt. Av detta borde man kunna dra den slutsatsen att 

kylutrustningens existens, och att den fungerar kan vara en viktig aspekt av 

lastvärdighet i de fall kylutrustning är nödvändig.  

 

Fakhry har gjort gällande att det motsvarande skulle gälla om transportören ska 

befordra köldkänslig last, dvs. att värmeutrustning är nödvändig för att fartyget 

ska uppfylla kravet på lastvärdighet. Även i sådant fall måste den vara utan 

defekter samt fungera. Fakhrys åsikt har som ovan angivits inte bekräftats av 

något rättsfall såvitt jag vet. Övrig doktrin, som förvisso behandlar 

styckegodstransport till sjöss mer allmänt, behandlar inte frågan. Hur frågan 

skulle lösas i praktiken får därför fortfarande anses vara ovisst, men jag är 

benägen att acceptera Fakhrys åsikt på den grunden att det följer av logik.  Varför 

skulle man göra åtskillnad mellan kylutrustning och värmeutrustning, det vore 

inkonsekvent att behandla frågan olika på den grunden att temperaturen i det ena 

fallet hålls nere medan det avseende värmemutrustning hålls uppe.  

 

Fakhrys har också gjort gällande att avsaknad av värmeutrustning utgör ett s.k. 

prima facie bevis för att fartyget är lastovärdigt om transporten gäller en sändning 

fryskänsliga varor. Han anger dock att lastägaren måste visa att defekten i 

värmeutrustningen existerade redan vid avfärd. Kan han inte det öppnar det upp 

för möjligheten att transportören undgår ansvar genom att visa att kravet på 

tillbörlig aktsamhet utövades före och i samband med avfärd. I detta fall innebär 

Rotterdamreglerna en förändring såtillvida att ansvaret för att utöva tillbörlig 

aktsamhet är utsträck till att täcka hela resan.  

 

Enligt Haag-Visbyreglernas artikel 3.1 ska fartyget uppfylla kravet på 

sjövärdighet ”before and at the beginning of the voyage”. Om transportören 

däremot har visat tillbörlig aktsamhet i att säkerställa att fartyget uppfyller kraven 

på sjövärdighet vid den tidpunkten är han inte ansvarig för förluster eller skador 

som beror på brister i sjövärdigheten som uppkommer därefter dvs. under resan.  

Rotterdamreglernas artikel 14 anger att motsvarande tidsperiod är “before, 

at the beginning of, and during the voyage”. Tillägget ”and during” innebär att 

skyldigheten att visa tillbörlig aktsamhet fortsätter under resan. Utvidgningen av 

transportörens ansvarsperiod för sjövärdighet till att även omfatta själva resan i 
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Rotterdamreglerna innebär inte att transportören är ansvarig för förluster och 

skador alldeles oavsett. Även fortsättningsvis är det nämligen avgörande huruvida 

han kan anses utövat tillbörlig aktsamhet.” Vad som anses utgöra tillbörlig 

aktsamhet i hamn medför inte nödvändigtvis att det skulle vara tillbörligt att 

utföra samma åtgärd till sjöss.   

 

Man skulle kunna tänka sig ett scenario där t.ex. containerns värmeutrustning går 

sönder under resan på NSR, och det finns ingen annan värmeutrustning på 

fartyget att tillgå. I princip uppfyller fartyget alltså inte längre kravet på 

lastvärdighet och är därmed sjöovärdigt. Lasten skulle alltså t.ex. behöva flyttas 

över till en container med fungerande värmeutrustning. Detta skulle inte vara 

alldeles enkelt på NSR till följd av att hamninfrastrukturen inte är lika utbyggd 

där som i t.ex. Medelhavet; det skulle alltså antingen kunna vara långt till en hamn 

med en sådan möjlighet eller så finns det inga sådana möjligheter alls.  I ett sådant 

fall torde kravet på tillbörlig aktsamhet under resan i Rotterdamreglerna endast 

innebära att transportören bör försöka minimiera ytterligare skada samt informera 

lastägaren om värmeutrustningens haveri så att de tillsammans kan försöka lösa 

situationen på bästa möjliga sätt. Anser man att transportören därigenom utövat 

tillbörlig aktsamhet, undgår han ansvar för förluster eller skador som uppkommit 

pga. lastovärdighet. 

Det i undersökningen redovisade rättsfallet Orient v Crystal Cove 

behandlade i och för sig frågan om brott mot kravet på tillbörlig omsorg, men det 

är min bedömning att rättsfallet ändå kan anses relevant angående tillbörlig 

aktsamhet. Det är nämligen så att lastägaren kunde ha valt att anklaga 

transportören för brott mot skyldigheten att utöva tillbörlig aktsamhet då 

kylutrustningen fallerat eftersom det i rättsfallet Owners of Cargo on the Maori 

King v. Hughes har slagits fast att kylutrustning måste vara i fungerande skick för 

att kravet på lastvärdighet ska kunna anses uppfyllt. Fartyget blev således 

sjöovärdigt efter avfärd. Problemet för lastägaren blir under Haag-Visbyreglerna 

att visa att bristen i kylutrustningen existerade redan före avfärd samt att 

transportören inte vidtagit nödvändiga åtgärder vid den tiden för att säkerställa att 

utrustningen fungerade. Lastägaren väljer kanske av den anledningen att hävda 

brott mot kravet på tillbörlig omsorg om lasten istället då denna skyldighet är 

kontinuerlig, dvs. den gäller även efter avfärd.  
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Haag-Visbyreglerna och Rotterdamreglerna har en annan definition av 

transportörens ansvarsperiod jämförd med traditionell engelsk-amerikansk rätt, 

där den s.k. ”doctrine of stages” gäller istället. Med det senare avses att fartyget 

ska uppfylla kravet på sjövärdighet vid avfärd samt i början på varje efterföljande 

ny etapp av resan. Vid början av varje etapp måste fartyget uppfylla kraven för 

sjövärdighet för den etappen. Fakhry har gjort gällande att när utrustning går 

sönder efter lastningens påbörjande men innan lastningen avslutas innebär 

”doctrine of stages” att transportören inte har någon skyldighet att vidta åtgärder 

förrän skyldigheten återigen tar vid på nytt dvs. i nästa etapp.  

 

Om det i ett scenario likt det jag ovan angivit dvs. efter avresa uppstår ett problem 

med containerns värmeutrustning, skulle ”doctrine of stages” medföra att 

transportören inte är skyldig att lösa problemet med containerns trasiga 

värmeutrustning förrän nästa etapp tar vid. Är fartyget ute på NSR, kan man anse 

att ingen ny etapp tar vid förrän fartyget t.ex. lägger till i en mellanliggande hamn. 

På NSR skulle detta kunna innebära flera dagar, om fartyget ens lägger till i någon 

mellanliggande hamn! Till följd av detta måste man komma till slutsatsen att 

Rotterdamreglerna innebär en väsentlig förändring jämförd med traditionell 

engelsk-amerikansk rätt.  

 

Beträffande kravet på att transportören ska utöva tillbörlig omsorg ifråga om 

lasten i förhållande till lastning, hantering, stuvning, transporten och lossning kan 

man inledningsvis konstatera att alla tre regelverken innehåller samma skyldighet. 

Se artikel 3.2 i Haag-Visbyreglerna och artikel 13.1 i Rotterdamreglerna. Kravet 

på tillbörlig omsorg är likt kravet på sjövärdighet inte något i förväg bestämt utan 

varierar beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Även om 

Rotterdamreglerna infört två tillägg jämförd med Haag-Visbyreglerna, nämligen 

”receive” och deliver” har det angivits i doktrinen angetts att tilläggen inte är 

avsedda att förändra den rättspraxis som utvecklats före reglernas tillkomst. 

Rotterdamreglerna innebär därför i min mening ingen utvidgning eller förändring 

av begreppet tillbörlig omsorg per se.   

  

Ifråga om de två centrala begreppen ”properly and carefully”, innefattar dessa 

enligt doktrinen ett anspråk på transportören att hantera lasten enligt en sund 
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metod som bygger på kunskap som han har eller borde ha när det gäller den typen 

av varor.  Rättsfallet Orient v Crystal Cove anser jag är ett talande exempel på vad 

en transportör inte ska göra. Omständigheterna var sådana att transporten avsåg en 

sändning frusen fisk som blev helt förstörd till följd av att transportörens 

kylutrustning gick sönder. Transportören dröjde inledningsvis med att informera 

lastägaren, och när han sedermera fick instruktioner från lastägaren vidtog han 

inte åtgärder i enlighet med dessa. Domstolen gjorde bedömningen att 

transportören agerat i strid men sin skyldighet att utöva tillbörlig omsorg.  

 

Fakhry har gjort gällande att kravet på tillbörlig omsorg förutsätter att 

värmeutrustning används när det generellt är fråga om transport av 

köld/fryskänslig last på NSR. Bruket av värmeutrustning skulle vara nödvändigt 

för att man ska kunna anse att det rör sig om ett sunt system, såvida man inte helt 

avstår från att befordra sådan last på NSR överhuvudtaget. Det är min bedömning 

att denna slutsats framstår som både logisk och rimlig utifrån vad undersökningen 

kommit fram till i övrigt. Men man bör dock särskilt ta två saker i beaktande: att 

lastägaren ibland tillhandahåller en redan färdiglastad container som i vissa fall 

medför att transportörens åtkomst till behandling av denna kan vara begränsad; 

det andra följer av det första och det är frågan om transportören är medveten eller 

borde vara medveten om lastens egenskaper. För att undvika missförstånd bör 

parterna informera varandra och helst även anteckna detta i transportavtalet.  

 

Fakhry hävdar också att transport av köld/fryskänslig last på NSR i ouppvärmda 

utrymmen kan behandlas som en avvikelse (bland kallas pseudo eller quasi 

deviation) från transportavtalet om det inte är uttryckligt tillåtet i transportavtalet. 

Fakhry hävdar att uppvärmning av sådan last är den enda normala metoden av 

transport och att det måste anses underförstått att partnerna är överens om sådan 

uppvärmning om inte motsatsen framgår. För att undvika ansvar pga. avvikelse 

bör transportören uttryckligen föreskriva att han har frihet att befordra lasten i ett 

ouppvärmt skick. Gällande detta är det min bedömning att Fakhrys jämförelse till 

vad som gäller enligt ”deck cargo” kanske är att gå något steg för långt med 

hänsyn till vad transportören faktiskt vet om lastens egenskaper. Att förstå att last 

som transporters ovan däck medför att lasten är mer utsatt för t.ex. väder och vind 

kräver inte någon större kunskap om just den lastens speciella egenskaper. Många 
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olika typer av last kan skadas av att fraktas ovan däck. Men all typ av last skadas 

inte av att befordras utan värme. Jag anser istället att transportavtalet får anses 

utgöra det huvudsakliga beviset huruvida lasten kräver uppvärmning, i andra hand 

vad parterna muntligen överenskommit, under förutsättning att detta kan visas. Att 

hävda att köld/fryskänslig last underförstått måste befordras i uppvärmda 

utrymmen medför att lastägaren fritas från ansvar oavsett om han t.ex. illojalt 

underlåter att informera om att den färdiglastade containern han överlämnade till 

transportören kräver värme. Det framstår inte som en avvägd bedömning, parterna 

borde istället ha lika ansvar för att förhindra skada t.ex. genom att lastägaren ska 

informera medan transportören ska om han accepterar transporten följa 

lastägarens instruktioner. Rotterdamreglerna har lämnat det till domstol att avgöra 

hur frågan om avvikelse ska lösas. Den stora skillnaden gentemot traditionell 

engelsk-amerikansk rätts lösning är att Rotterdamreglerna uttryckligen ger 

transportören rätt att använda sig av listan av undantag. Detta måste anses 

innebära en väsentlig förbättring för transportören då han i ett sådant fall kan 

hävda att förlusten eller skadan beror på lastägarens agerande inte hans eget.  

 

Som angivits i uppsatsen så kan parterna genom avtal komma överens om att 

vissa uppgifter inte ska utföras av transportören utan av lastägaren. Ifråga om 

Haag-Visbyreglerna följer detta av rättspraxis, Rotterdamreglerna å andra sidan 

reglerar detta i artikel 13.2. En sådan överenskommelse innebär dock inte att 

transportören kan undgå ansvar till följd av hans eget agerande för det fall han 

trots överenskommelsen ändå är den part som utför uppgifterna. Förändringen i 

Rotterdamreglerna kan vid första anblick inte anses innebära någon större 

förändring, men i och med att sådana överenskommelser uttryckligen tillåts 

innebär det att den tidigare kontrovers som existerat mellan olika jurisdiktioner 

huruvida sådana överenskommelser är tillåtna eller inte får en enhetlig lösning. 

Enhetlig reglering måste anses gynna parterna då det ökar förutsägbarheten, det är 

också så att reglerna påverkar såtillvida att parterna i förväg kan anpassa sitt 

agerande då de kan förstå sina potentiella skyldigheter 

 

Som angivits i uppsatsen bör transportören inledningsvis inspektera lasten för att 

försöka utröna vilken typ av omsorg eller vård lasten kräver. Han får förlita sig på 

sina erfarenheter från transport av liknande last. Om lasten är köld/fryskänslig 
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men transportören inte uppmärksammar detta trots undersökning, är det enligt 

Fakhry lastägarens skyldighet att informera transportören. Jag vet inte om det 

beror på något förbiseende av Fakhry men detta framstår i min mening som 

motsägelsefullt då han inte tog detta i beaktande vad gäller påståendet om att 

transport av köld/fryskänslig last underförstått mellan parterna innebär att 

värmeutrustning ska användas.  

Den mest rättvisa fördelningen borde i min mening vara att om inte 

lastägaren informerar transportören om att lasten kräver värmeutrustning bör 

transportören själv försöka inhämta kunskap om den aktuella lastens egenskaper 

om de inte redan är väl kända för honom. I fall där det ändå får anses ovisst om 

lasten fordrar värmeutrustning eller inte bör han rådfråga lastägaren. Om 

lastägaren då informerar om att värmeutrustning krävs bör transportören lojalt 

befordra lasten i enlighet med lastägarens instruktioner. Om inget tyder på att 

lasten kräver värmeutrustning borde det inte ställas något krav på transportören att 

använda sådan, om det inte fanns några sådana instruktioner från lastägaren. 

Fakhrys analogi till farlig last framstår därför som rimlig under förutsättning att 

hans uppgifter om farlig last är korrekta.   

Rotterdamreglerna har genom artikel 28 och 29 uttryckligen angivit att 

parterna ska besvara varandras förfrågningar om information, lastägaren ska även 

tillhandhålla transportören med information som är nödvändig för ”proper 

handling”, om denna information inte är allmänt tillgänglig för transportören. Det 

finns ingen motsvarighet i Haag-Visbyreglerna. Även om frågan varit oreglerad 

tidigare har det gjorts gällande i doktrinen att transportavtal normalt fordrar sådan 

information. Det är förstås en avvägning vad som är nödvändig information, men 

det är positivt att Rotterdamreglerna reglerar även lastägarens ansvar. Genom att 

parterna uppmärksammas på eventuella skyldigheter påverkar det deras agerande.  

Även om Fakhry inte har hänvisat till Pueblo International Inc. v Puerto 

Rico Marine Management, är det min bedömning att detta rättsfall är talande för 

frågan om lastägarens ansvar i fråga om last som kräver kylutrustning. Lastägaren 

ansågs i det fallet vara ansvarig för uppkommen skada på den transportade frukten 

då han utsatt frukten för en ökad risk genom att instruera transportören att 

befordra lasten i en temperatur som kunde medföra skada på frukten.  
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Beträffande den period under vilken transportören måste utöva tillbörlig omsorg 

följer det av alla tre regelverk att skyldigheten gäller under hela resan. Som det 

har angivits i uppsatsen så bör man skilja mellan regelverkens tillämpning, dessa 

framgår av artikel 1.e i Haag-Visbyreglerna och i artikel 1.1 i Rotterdamreglerna, 

och transportörens ansvarsperiod. Haag-Visbyreglerna tillämpas tackle-to-tackle; 

perioden före och efter omfattas inte av reglernas tillämpningsområde. Detta har 

blivit känt som det s.k. ”before and after problem”. Rotterdamreglerna har 

utvidgats till att gälla door-to-door. Angående detta är det min bedömning att även 

om man vid första anblick kan få den uppfattningen att det s.k. ”before and after 

problem” i och med detta borde vara löst så måste det understrykas att 

Rotterdamreglerna kan tillämpas door-to-door men de behöver inte tillämpas 

door-to-door om t.ex. endast en sjötransport är aktuell. Parterna kan i ett sådant 

fall komma överens om att ansvarsperioden ska vara en annan så länge ansvaret 

inte blir mindre än ansvar enligt tackle-to-tackle, se artikel 12.3. Om partnerna 

således överenskommer att tackle-to-tackle ska gälla innebär Rotterdamreglerna 

ingen förändring beträffande under vilken period transportören ska utöva tillbörlig 

omsorg. 

 

Undersökningen kan även konstatera att vissa undantag är mer relevanta än andra 

beträffande transport av köld/fryskänslig last på NSR. 

 

Det s.k. ”perils of the sea”-undantaget är av särskild relevans när det gäller 

transport på NSR, har det dock gjorts gällande i doktrin att kallt väder per 

definition inte kan anses utgöra en sådan ”peril”. Utrustning som går sönder, t.ex. 

kyl/värmeutrustning, är inte heller per se en fara utmärkande för transport till 

sjöss. Frost, is, snö och kallt väder är dessutom inte utmärkande för havet utan kan 

inträffa även på land. Om man tänker sig ett scenario på NSR där t.ex. snö täpper 

igen ventilationen till någon kyl/värmeutrustning torde detta inte innebära att 

undantaget kan tillämpas. Om havsvatten på något sätt förstör utrustningen har det 

dock hävdats att undantaget är tillämpligt även om ordinära vågor och väder inte 

utgör en ”peril of the sea” ens om det är på havet; man skulle kanske kunna tänka 

sig ett scenario där en extraordinär stor våg slår över fartyget och skadar 

kyl/värmeutrustningen så att den går sönder och sedermera innebär skada till 

lasten. Hade det varit en ordinär våg borde undantaget inte vara tillämpligt, enligt 
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utgången i P Samuel & Co v Dumas. I ett fall som detta måste det vara oerhört 

svårt att förutspå utgången av en sådan bedömning om vad ska anses utgöra en 

ordinär/extraordinär våg, detta är naturligt nog även något som måste anses kunna 

variera beroende på den aktuella rutten. Om däremot fartyget skulle kollidera med 

ett isberg som medför att elförsörjningen fallerar vilket i sin tur leder till att 

värmeutrustning slutar att fungera, borde dock detta undantag kunna tillämpas. 

Rotterdamreglerna skulle inte innebära någon förändring. 

 

Undantaget beträffande skadliga handlingar eller försummelser av lastägaren som 

i sin tur orsakar förlusten eller skadan, har ansetts vara av relevans beträffande 

transport på NSR. Om lastägaren eller lastägaren ger instruktioner till 

transportören om hur lasten t.ex. ska stuvas, transporteras och avlossas och skada 

uppstår till följd av dessa instruktioner så undgår transportören ansvar. 

Rotterdamreglerna skulle inte innebära någon förändring. 

 

Transportören är inte ansvarig för konskevenser till följd av undermålig 

förpackning. Förpackning är relevant för NSR t.ex. när en uppvärmd container 

används; den anses nämligen vara en del av förpackningen om den inte 

tillhandahållas av transportören. En defekt i containerns värmeutrustning kan 

således medföra att den anses utgöra undermålig förpackning. Om transportören 

tillhandahållit containern anses det att den måste uppfylla kravet på lastvärdighet.  

 

Vad gäller undantaget för förluster eller skador orsakade av varans egen 

beskaffenhet, har det gjorts gällande att detta undantag inte direkt avser skada som 

uppkommer pga. kyla. Det har dock gjorts gällande att eftersom lastägaren är den 

part som anses ha den bästa kunskapen om varorna så blir transportrens ansvar för 

försämring av t.ex. köld/fryskänslig last beroende på om han blir informerad av 

lastägaren eller själv har kunskap om varornas särskilda känslighet från tidigare 

erfarenhet eller om det följer av handelsbruk. Ifråga om detta bör man kunna anse 

att Haag-Visbyreglerna inte medför att transportören är ansvarig om han inte är 

medveten om att lasten är köld/fryskänslig. Eftersom detta undantag inte direkt 

avser försämring av lasten till följd av kyla, och inte är en oundviklig följd av 

varans beskaffenhet, måste svaret ändå anses som något ovisst.   
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Rotterdamreglernas förlängning av tiden under vilket kravet på 

sjövärdighet ska uppfyllas medför å andra sidan att transportören måste vidta 

åtgärder t.ex. reparation redan under resan om han ser att skada uppkommit pga. 

varans egen beskaffenhet. Någon sådan skyldighet avseende existerar inte enligt 

Haag-Visbyreglerna. Däremot följer det av kravet på tillbörlig omsorg att 

transportören måste vidta åtgärder för att minimera fortsatt försämring om han 

upptäcker att lasten skadats pga. sin egen beskaffenhet, detta borde innebära att 

han bör meddela lastägaren. Rättsfallet Orient v Crystal Cove kan återigen anföras 

till stöd för detta.   

 

Avslutningsvis kan man fastställa att Rotterdamreglerna vid ett eventuellt 

ikraftträdande kommer påverka transport på NSR ifråga om transportörens ansvar 

för sjövärdighet och tillbörlig omsorg. I vissa avseenden innebär reglerna en klar 

förändring, i andra avseenden endast en marginell sådan. I vissa fall skulle 

reglernas införande inte innebära någon förändring alls i förhållande till den 

reglering som gäller idag.  

 

Eller såsom det har sagt om Rotterdamreglerna; ” The Convention is …/… 

evolutionary, not revolutionary.”
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