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2. Kontrolinstrumenter skal være let læselige. Deres belysning skal være trinløst variabel, lige til 
de er helt slukket. Belysningskilderne må ikke være generende eller virke hindrende for af-
læsning af kontrolinstrumenterne. 

 
3. Der skal forefindes en anordning til afprøvning af advarsels- og indikatorlamperne. 
 
4. Man skal tydeligt kunne konstatere, om et anlæg er i drift. En eventuel indikatorlampe til an-

givelse af anlæggets funktion skal være grøn. 
 
5. Driftsforstyrrelser i eller svigt af anlæg, for hvilke der foreskrives overvågning, skal angives 

ved røde advarselslamper. 
 
6. Når en rød advarselslampe begynder at lyse skal der samtidig afgives et akustisk signal. Aku-

stiske alarmsignaler kan bestå af et enkelt fælles signal. Lydtrykket af dette signal skal være 
mindst 3 dB(A) stærkere end den maksimale baggrundsstøj ved styrepladsen. 

 
7. Efter konstatering af det pågældende svigt eller den pågældende driftsforstyrrelse skal den 

akustiske alarm kunne bringes til ophør. Et sådant ophør må ikke hindre funktionen af alar-
men for andre driftsforstyrrelser. Røde advarselslamper må ikke slukke, før den pågældende 
driftsforstyrrelse er afhjulpet. 

 
8. Kontrol- og indikatoranordninger skal automatisk skifte til en anden energiforsyning, hvis de-

res energiforsyning afbrydes. 
 

Artikel 7.04 
 

Særlige forskrifter vedrørende betjenings-, indikator- og kontrolanordninger for 
hovedmaskiner og styresystem 

 
1. Betjening og overvågning af hovedmaskiner og styresystem skal kunne ske fra styrepladsen. 

Hovedmaskiner, som er forsynet med kobling, der kan betjenes fra styrepladsen, og som dri-
ver en skrue med vendbare blade, som kan betjenes fra styrepladsen, behøver kun kunne star-
tes og standses fra maskinrummet. 
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2. Hver hovedmaskine betjenes med et enkelt håndtag, der bevæges i en lodret cirkelbue omtrent 
parallelt med fartøjets længdeakse. Bevægelse af håndtaget i retning mod fartøjets stævn skal 
bevirke sejlads fremad, medens bevægelse af håndtaget i retning mod agterstavnen skal bevir-
ke baksejlads. Tilkobling og skift af sejlretning finder sted gennem håndtagets neutralstilling. 
Håndtaget skal stå fast i neutralstilling. 

 
3. I styrehuse indrettet til radarnavigation ved én person skal retningen af trækkraftens påvirk-

ning af fartøjet samt skruens eller hovedmaskinens rotationshastighed være angivet. 
 
4. De i artikel 6.07, stk. 2, artikel 8.03, stk. 2, og artikel 8.05, stk. 11 foreskrevne indikator- og 

kontrolanordninger skal være placeret ved styrepladsen. 
 
5. I styrehuse indrettet til radarnavigation ved én person skal fartøjets styreapparat betjenes ved 

hjælp af et håndtag. Håndtaget skal let kunne betjenes med hånden. Håndtagets stilling i for-
hold til fartøjets længdeakse skal nøje svare til rorbladets stilling. Håndtaget skal kunne slip-
pes i en vilkårlig stilling, uden at rorets stilling ændrer sig. Neutralstillingen skal være tydelig 
mærkbar. 

 
6. På fartøjer, hvis styrehus er indrettet til radarnavigation ved én person, skal eventuelle bovror 

eller særlige ror, navnlig til baksejlads, være styret af særlige håndtag, der med de fornødne 
ændringer svarer til forskrifterne i stk. 5. 

 
Denne forskrift finder ligeledes anvendelse, når der i konvojer anvendes styresystemer fra an-
dre flydende strukturer end dem, der fremdriver konvojen. 
 

7. Anvendes der drejehastighedsregulatorer, skal betjeningsorganet til regulering af drejningsha-
stigheden kunne slippes i en vilkårlig position, uden at den valgte hastighed ændres. 

 
Den sektor, som betjeningsorganet drejer i, skal være dimensioneret således, at det kan place-
res tilstrækkelig nøjagtigt. Neutralstillingen skal klart kunne skelnes fra de øvrige stillinger. 
Skalaen skal være forsynet med trinløst variabel belysning. 
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8. Fjernbetjeningssystemer for hele styresystemet skal være fast monteret og placeret således, at 
den valgte kurs er klart synlig. Kan fjernbetjeningssystemet frakobles, skal det være forsynet 
med en indikator, der angiver, om systemet er "i drift" eller "ikke i drift". Placering og anven-
delse af betjeningsorganerne skal være funktionel. 

 
For hjælpestyreanordninger såsom aktive bovpropeller kan ikke-fastmonterede fjernbetje-
ningssystemer godkendes, forudsat at man fra styrehuset til hver en tid med en overordnet til-
koblingsanordning kan overtage kontrollen over hjælpesystemet. 
 

9. For anlæg med drejelige skruer, vandjet, Voith-Schneider propeller eller bovpropeller kan til-
svarende anordninger godkendes til betjenings-, indikator- og kontrolanordninger. 

 
Forskrifterne i stk. 1-8 finder med de fornødne ændringer anvendelse under hensyn til de sær-
lige egenskaber og arrangementer, der er valgt til ovennævnte aktive styre- og fremdrivnings-
anordninger. Indikatoranordningens stilling skal for hvert enkelt anlæg tydeligt vise retningen 
af drivtrykket på fartøjet eller stråleretningen. 
 

Artikel 7.05 
 

Navigationslys, lys- og lydsignaler 
 

1. I denne artikel forstås ved 
 

a) "navigationslys", top-, side og agterlanterner, lys synlige til alle sider, kraftigt og hur-
tigtblinkende gult lys til højhastighedsfartøjer samt blåt lys til transport af farligt gods, 

 
b) "lyssignaler", lys som ledsager lydsignaler og lys i blå skilte. 
 

2. Til kontrol af navigationslys skal der forefindes elektriske indikatorlamper eller andre tilsva-
rende anordninger i styrehuset, hvis sådan kontrol ikke direkte kan foretages fra styrehuset. 
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3. I styrehuse indrettet til radarnavigation ved én person skal der til kontrol af navigationslys og 
lyssignaler være monteret indikatorlamper på instrumenttavlen. Navigationslysets afbrydere 
skal være sammenbygget med indikatorlamperne eller anbragt ved siden af disse. 

 
Arrangement og farve af indikatorlamperne for navigationslys og lyssignaler skal svare til den 
faktiske farve af de pågældende signallys og lyssignaler. 
 
Manglende funktion af et navigationslys eller lyssignal skal bevirke, at den tilsvarende indika-
torlampe enten slukker eller på anden måde afgiver et signal. 
 

4. I styrehuse indrettet til radarnavigation ved én person skal det være muligt at betjene lydsig-
nalerne med fodkontakt. Denne forskrift gælder dog ikke for signalet "kom ikke nærmere", i 
overensstemmelse med gældende søfartsregler i medlemsstaterne. 

 
5. Navigationslys skal opfylde forskrifterne i bilag IX, del I. 

 
Artikel 7.06 

 
Radaranlæg og drejehastighedsindikatorer 

 
1. Radaranlæg og drejehastighedsindikatorer skal være af en type, der er godkendt af de ansvar-

lige myndigheder. Bestemmelserne vedrørende montering og funktionsprøvning af radaran-
læg og drejehastighedsindikatorer i henhold til bilag IX skal være overholdt. ECDIS til indre 
vandveje, der kan anvendes i navigation mode, betragtes som radaranlæg. Endvidere skal kra-
vene til ECDIS til indre vandveje være opfyldt. 

 
Drejehastighedsindikatoren skal være placeret foran rorgængeren i dennes synsfelt. 
 

2. I styrehuse indrettet til radarnavigation ved én person: 
 

a) må radarskærmen ikke være anbragt mærkbart ude af rorgængerens synsretning, når 
rorgængeren er på sin normale post, 

 
b) skal radarbilledet forblive fuldstændig klart uden blænding eller afskærmning uanset 

lysforholdene uden for styrehuset; 
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c) skal drejehastighedsindikatoren være monteret direkte over eller under radarbilledet el-
ler indgå som en del af dette. 

 
Artikel 7.07 

 
Radiotelefonanlæg til fartøjer med styrehus indrettet til radarnavigation ved én enkelt person 

 
1. For fartøjer med styrehus indrettet til radarnavigation ved én person skal modtagelse af med-

delelser fra andre fartøjer og søefterretninger ske gennem en højttaler, og sending ske gennem 
en fast mikrofon. Skift mellem modtagelse og sending skal ske med trykknap. 

 
Mikrofoner til disse sendefunktioner må ikke kunne anvendes til det offentlige kommunikati-
onsnet. 
 

2. På fartøjer, hvis styrehus er indrettet til radarnavigation ved én person og som er udstyret med 
radiotelefonanlæg til det offentlige kommunikationsnet, skal modtagelse kunne finde sted på 
rorgængerens plads. 

 
Artikel 7.08 

 
Internt kommunikationsudstyr om bord 

 
På fartøjer, hvis styrehus er indrettet til radarnavigation ved én person, skal der være internt kom-
munikationsudstyr. 
 
Følgende kommunikationsforbindelser skal kunne etableres fra styrepladsen: 
 
a) med forenden af fartøjet eller af konvojen, 
 
b) med agterenden af fartøjet eller af konvojen, hvis ingen direkte kommunikation er mulig fra 

styrepladsen, 
 
c) med mandskabets opholdsrum, 
 
d) med skibsførerens kahyt. 
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For alle disse interne kommunikationsforbindelser skal modtagelse ske gennem højttaler, og sen-
ding gennem fast mikrofon. Forbindelsen til for- eller agterenden af fartøjet eller konvojen kan være 
en radiotelefonforbindelse. 
 

Artikel 7.09 
 

Alarmanlæg 
 

1. Der skal forefindes et uafhængigt alarmanlæg, som kan nå opholdsrum, maskinrum og, i givet 
fald, særskilte pumperum. 

 
2. Inden for rorgængerens rækkevidde skal forefindes en on/off-kontakt, som styrer alarmsigna-

let; afbrydere, som selv returnerer til off-position når de slippes, kan ikke godkendes. 
 
3. Lydtrykket fra alarmsignalet skal være mindst 75 dB(A) i opholdsrummene. 
 

I maskinrum og pumperum skal der som alarmsignal være et blinklys, som er synligt til alle 
sider og kan ses tydeligt fra ethvert punkt. 
 

Artikel 7.10 
 

Opvarmning og ventilation 
 

Styrehuset skal være udstyret med et effektivt og regulerbart opvarmnings- og ventilationsanlæg. 
 

Artikel 7.11 
 

Anlæg til betjening af hækankre 
 

På fartøjer og konvojer, hvis styrehus er indrettet til radarnavigation ved én person, og som er over 
86 m lange eller over 22,90 m brede, skal rorgængeren kunne kaste hækankrene fra sin plads. 
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Artikel 7.12 
 

Sænkbare styrehuse 
 

Styrehuse, som er sænkbare, skal være forsynet med et nødsænkesystem. 
 
Sænkning skal automatisk udløse et tydeligt akustisk advarselssignal. Denne forskrift finder ikke 
anvendelse, hvis risikoen for personskade som følge af sænkning er udelukket gennem passende 
konstruktionsmæssige foranstaltninger. 
 
Det skal uden fare være muligt at forlade styrehuset i alle dettes positioner. 
 

Artikel 7.13 
 

Påtegning på certifikatet for fartøjer, hvis styrehus er indrettet til radarnavigation ved én person 
 

For fartøjer, som er i overensstemmelse med artikel 7.01, 7.04 til 7.08 og 7.11 vedrørende styrehuse 
indrettet til radarnavigation ved én person, skal fællesskabscertifikatet have følgende påtegning: 
 
"Fartøjet er forsynet med styrehus indrettet til radarnavigation ved én person." 
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KAPITEL 8 
 

MASKINERNES KONSTRUKTION 
 

Artikel 8.01 
 

Generelle bestemmelser 
 

1. Maskiner samt disses hjælpeanlæg skal være konstrueret, udført og monteret i overensstem-
melse med bedste praksis. 

 
2. Anlæg, som kræver løbende kontrol, navnlig dampkedler og andre trykbeholdere og hjælpe-

udstyr dertil samt elevatorer, skal opfylde reglerne i en af Fællesskabets medlemsstater. 
 
3. Kun maskiner af forbrændingstypen, der anvender brændstof med flammepunkt over 55ºC, 

må være monteret. 
 

Artikel 8.02 
 

Sikkerhedsanordninger 
 

1. Maskiner skal være således installeret og monteret, at de er tilstrækkeligt tilgængelige for 
manøvrering og vedligeholdelse og ikke udsætter de personer, der er beskæftiget dermed, for 
fare. De skal kunne sikres mod utilsigtet igangsætning. 

 
2. Hovedmaskiner, hjælpemaskiner, kedler og trykbeholdere med deres tilbehør skal være udsty-

ret med sikkerhedsanordninger. 
 
3. Maskiner, der driver suge- og blæseventilatorer, skal i nødstilfælde kunne standses også fra et 

sted uden for de rum, hvor de er monteret og uden for maskinrummet. 
 
4. Om nødvendigt skal samlinger i rør til fremføring af brændselsolie, smøreolie og olie, der an-

vendes i kraftoverføringssystemer, kontrol- og aktiveringssystemer samt varmesystemer un-
dersøges eller på anden passende måde beskyttes for at undgå oliesprøjt eller olielækager på 
hede overflader, i maskineriets luftindtag eller andre antændelseskilder. Der skal være så få 
samlinger som muligt i sådanne rørsystemer. 
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5. Udvendige højtryksrør til fremføring af brændstof til dieselmotorer mellem højtryksbrænd-
stofpumperne og brændstofinjektorerne skal beskyttes med et dobbeltvægget rørsystem, der 
kan tilbageholde brændstof ved svigt i et højtryksrør. Det dobbeltvæggede rørsystem skal væ-
re forsynet med midler til opsamling af brændstof fra lækager og indretninger til afgivelse af 
alarm ved brud på en brændstofledning, idet der dog ikke kræves alarm for motorer med højst 
to cylindre. Det er ikke nødvendigt med dobbeltvæggede rørsystemer i forbindelse med moto-
rer på åbent dæk, der driver ankerspil eller kapstanspil. 
 

6. Isolering af motordelene skal opfylde forskrifterne i artikel 3.04, stk. 3, andet afsnit. 
 

Artikel 8.03 
 

Fremdrivningsanordninger 
 

1. Fartøjets fremdrivning skal kunne igangsættes, standses eller vendes på sikker og hurtig 
måde. 

 
2. Følgende parametre skal være overvåget af passende anordninger, som udløser en alarm, når 

et kritisk niveau nås: 
 

a) hovedmaskinernes kølevandstemperatur, 
 
b) olietrykket til smøring af hovedmaskiner og kraftoverførende komponenter, 
 
c) olietryk og lufttryk til anordninger til reversering af hovedmaskiner, vendbare kraftover-

føringsaggregater eller skruer 
 
3. For fartøjer med kun én hovedmaskine må maskinen ikke kunne standse automatisk bortset 

fra beskyttelse mod overdrejning. 
 
4. For fartøjer med kun én hovedmaskine må denne maskine kun være forsynet med en automa-

tisk anordning, der nedsætter motorhastigheden, hvis en automatisk nedsættelse af motor-
hastigheden angives både med optisk og akustisk signal i styrehuset, og anordningen til ned-
sættelse af motorhastigheden kan slås fra ved rorgængerens plads. 

 
5. Akselgennemføringer skal være udført således, at de ikke kan være årsag til spredning af foru-

renende smøremidler. 
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Artikel 8.04 
 

Maskinernes udstødningsrør 
 

1. Al udstødningsgas skal ledes uden for fartøjet. 
 
2. Der skal være truffet alle nødvendige forholdsregler for at undgå indtrængning af udstød-

ningsgas i de forskellige rum. Udstødningsrør, som er ført gennem opholdsrum eller styrehus, 
skal i disse rum være forsynet med en ekstra gastæt beskyttelseskappe. Mellemrummet mel-
lem udstødningsrøret og denne kappe skal åbne til det fri. 

 
3. Udstødningsrør skal være anbragt og beskyttet på sådan måde, at de ikke kan forårsage brand. 
 
4. I maskinrum skal udstødningsrørene være passende isoleret eller afkølet. Uden for maskinrum 

kan beskyttelse mod berøring være tilstrækkelig. 
 

Artikel 8.05 
 

Brændstoftanke, rør og tilbehør 
 

1. Flydende brændstof skal opbevares i ståltanke, som enten er indbygget i skroget eller solidt 
fastgjort til skroget. Hvis fartøjets konstruktion kræver det, kan et materiale med tilsvarende 
brandbestandighed anvendes. Denne forskrift finder ikke anvendelse på tanke, som på fabrik-
ken er indbygget i hjælpeudstyr og har en kapacitet på højst 12 l. Brændstoftanke må ikke 
have fælles skillevægge med drikkevandsbeholdere. 

 
2. Sådanne tanke samt deres rør og andet tilbehør skal være placeret og arrangeret på en sådan 

måde, at hverken brændstof eller brændstofdampe utilsigtet kan tilføres fartøjets indre. Tank-
ventiler, der tjener til udtagning af brændstof eller udtømning af vand, skal have automatisk 
lukning. 

 
3. Brændstoftanke må ikke findes foran kollisionsskottet. 
 
4. Brændstoftanke og disses fittings må ikke være anbragt direkte over maskiner eller udstød-

ningsrør. 
 
5. Brændstoftankes påfyldningsåbning skal være tydeligt mærket. 
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6. For påfyldningsrør for tanke til brændstoffer skal åbningen være beliggende på dækket, dog 
med undtagelse af dagtanke. Påfyldningsrøret skal være forsynet med lukning i overensstem-
melse med europæisk standard EN 12 827:1999. 

 
Sådanne tanke skal være forsynet med et udluftningsrør, som udmunder i det fri i et punkt 
over dækket og er anbragt således, at indtrængning af vand ikke er mulig. Udluftningsrørets 
tværsnitsareal skal være mindst 1,25 gange tværsnitsarealet af påfyldningsrøret. 

 
Når brændstoftanke er indbyrdes forbundet, skal tværsnitsarealet af forbindelsesrøret være 
mindst 1,25 gange tværsnitsarealet af påfyldningsrøret. 

 
7. Brændstoffordelerrør skal umiddelbart ved afgangen fra tanken være forsynet med en lukke-

anordning, som kan betjenes fra dækket. 
 

Denne forskrift finder ikke anvendelse på tanke, som er monteret direkte på maskinen. 
 

8. Brændstofrørene og deres forbindelser, samlinger og armaturer skal være udført i materialer, 
der er bestandige mod de mekaniske, kemiske og termiske belastninger, som de kan forventes 
at blive udsat for. Brændstofrør må ikke udsættes for skadelig varmepåvirkning og skal kunne 
kontrolleres i hele deres længde. 

 
9. Brændstoftanke skal være forsynet med en passende måleanordning. Måleanordningen skal 

kunne aflæses indtil det maksimale påfyldningsniveau. Standglassene skal være effektivt be-
skyttet mod stød og skal være forsynet med haner med automatisk lukning forneden og skal 
foroven være tilsluttet tanken i et punkt over det normale maksimale påfyldningsniveau. Det 
til standglassene anvendte materiale må ikke deformeres ved de normale omgivende tempera-
turer. Pejlerør må ikke have deres udløb i beboelsesrum. Pejlerør, der har deres udløb i 
maskin- eller kedelrum, udstyres med passende selvlukkende anordninger. 

 
10. a)  Brændstoftanke skal være sikret mod brændstofudløb under bunkring ved hjælp af pas-

sende tekniske anordninger, som forefindes om bord og skal være anført i fællesskabs-
certifikatet under punkt 52. 

 
b) Ved bunkring fra bunkringssteder, som gennem egne tekniske anordninger forhindrer 

brændstofudløb om bord under bunkring, finder forskrifterne under litra a) og stk. 11 
ikke anvendelse. 
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11. Har brændstoftankene automatisk afbryder, skal sensorerne afbryde påfyldningen ved en 
fyldningsgrad på 97%; disse anordninger skal være udført med fejlsikring ("failsafe"). 

 
Såfremt føleren aktiverer en elektrisk kontakt, som ved et binært signal kan afbryde den elek-
triske kreds, der udgår fra bunkringsstedet og forsynes derfra, skal signalet kunne overføres til 
bunkringsstedet ved hjælp af et vandtæt tilslutningsstik i overensstemmelse med IEC-
publikation 60309-1:1999 for jævnstrøm 40 til 50 V, kendingsfarve hvid, jordkontakt placeret 
i kl. 10. 
 

12. Med henblik på rensning og inspektion skal brændstoftanke være forsynet med åbninger med 
tætsluttende lukning. 

 
13. Brændstoftanke, som direkte forsyner hovedmaskiner og samt maskiner, som er nødvendige 

for sikker drift af fartøjet, skal være forsynet med en anordning, som afgiver et optisk og aku-
stisk signal i styrehuset, når deres fyldningsgrad ikke er tilstrækkelig til sikker drift. 

 
Artikel 8.06 

 
Opbevaring af smøreolie, rør og tilbehør 

 
1. Smøreolie skal opbevares i ståltanke, som enten er indbygget i skroget eller solidt fastgjort til 

skroget. Hvis fartøjets konstruktion kræver det, kan et materiale med tilsvarende brandmod-
standsevne anvendes. Denne forskrift finder ikke anvendelse på tanke med en kapacitet på 
højst 25 l. Tanke til smøreolie må ikke have fælles skillevægge med drikkevandsbeholdere. 

 
2. Tanke til smøreolie samt deres rør og andet tilbehør skal være placeret og arrangeret på en 

sådan måde, at hverken smøreolie eller dampe fra smøreolie utilsigtet kan tilføres fartøjets 
indre. 

 
3. Tanke til smøreolie må ikke findes foran kollisionsskottet. 
 
4. Tanke til smøreolie og disses fittings må ikke være anbragt direkte over maskiner eller ud-

stødningsrør. 
 
5. Smøreolietankes påfyldningsåbning skal være tydeligt mærket. 
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6. Smøreolierørene og deres forbindelser, samlinger og fittings skal være udført i materialer, der 
er bestandige mod de mekaniske, kemiske og termiske belastninger, som de kan forventes at 
blive udsat for. Rørene må ikke udsættes for skadelig varmepåvirkning og skal kunne kontrol-
leres i hele deres længde. 

 
7. Tanke til smøreolie skal være forsynet med en passende måleanordning. Måleanordningen 

skal kunne aflæses indtil det maksimale påfyldningsniveau. Standglassene skal være effektivt 
beskyttet mod stød og skal være forsynet med haner med automatisk lukning forneden og skal 
foroven være tilsluttet tanken i et punkt over det normale maksimale påfyldningsniveau. Det 
til standglassene anvendte materiale må ikke deformeres ved de normale omgivende tempera-
turer. Pejlerør må ikke have deres udløb i beboelsesrum. Pejlerør, der har deres udløb i ma-
skin- eller kedelrum, udstyres med passende selvlukkende anordninger. 

 
Artikel 8.07 

 
Opbevaring af olie, der anvendes i kraftoverføringssystemer, kontrol- og aktiveringssystemer og 

varmesystemer, rør og tilbehør 
 

1. Olie, der anvendes i kraftoverføringssystemer, kontrol- og aktiveringssystemer og varmesy-
stemer opbevares i ståltanke, der enten er indbygget i skroget eller solidt fastgjort til skroget. 
Hvis fartøjets konstruktion kræver det, kan et materiale med tilsvarende brandmodstandsevne 
anvendes. Denne forskrift finder ikke anvendelse på tanke med en kapacitet på højst 25 l. 
Sådanne olietanke må ikke have fælles skillevægge med drikkevandsbeholdere. 

 
2. Sådanne olietanke samt deres rør og andet tilbehør skal være placeret og arrangeret på en så-

dan måde, at hverken olie eller oliedampe utilsigtet kan tilføres fartøjets indre. 
 
3. Olietanke må ikke findes foran kollisionsskottet. 
 
4. Sådanne olietanke og disses armaturer må ikke være anbragt direkte over maskiner eller ud-

stødningsrør. 
 
5. Sådanne olietankes påfyldningsåbning skal være tydeligt mærket. 
 
6. Olierørene og deres forbindelser, samlinger og fittings skal være udført i materialer, der er 

bestandige mod de mekaniske, kemiske og termiske belastninger, som de kan forventes at bli-
ve udsat for. Rørene må ikke udsættes for skadelig varmepåvirkning og skal kunne kontrolle-
res i hele deres længde. 
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7. Sådanne olietanke skal være forsynet med en passende måleanordning. Måleanordningen skal 
kunne aflæses indtil det maksimale påfyldningsniveau. Standglassene skal være effektivt be-
skyttet mod stød og skal være forsynet med haner med automatisk lukning forneden og skal 
foroven være tilsluttet tanken i et punkt over det normale maksimale påfyldningsniveau. Det 
til standglassene anvendte materiale må ikke deformeres ved de normale omgivende tempera-
turer. Pejlerør må ikke have deres udløb i beboelsesrum. Pejlerør, der har deres udløb i ma-
skin- eller kedelrum, udstyres med passende selvlukkende anordninger. 

 
Artikel 8.08 

 
Lænseanlæg 

 
1. Hvert vandtæt rum skal kunne lænses separat. Denne forskrift finder dog ikke anvendelse på 

rum, som normalt er lufttæt tillukket under farten. 
 
2. Fartøjer, for hvilke der foreskrives bemanding, skal være udstyret med to uafhængige lænse-

pumper, som ikke må være opstillet i samme rum. Mindst den ene af disse skal være maskin-
drevet. For fartøjer med fremdrivningseffekt under 225 kW eller dødvægt under 350 t, samt 
for fartøjer, som ikke er beregnet til godstransport og har en vandfortrængning under 250 m3, 
er én hånddrevet eller maskindrevet pumpe dog tilstrækkelig. 

 
Hver af de foreskrevne pumper skal kunne anvendes til hvert af de vandtætte rum. 
 

3. Mindsteydelsen Q1 af den første lænsepumpe beregnes ved formlen 
 

Q1 = 0,1 . d12 [l/min] 
 
d1 beregnes ved formlen 
 
d1 = 1,5 √L (B + H) + 25 [mm]. 
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Mindsteydelsen Q2 af den anden lænsepumpe i l/min beregnes ved formlen 
 
Q2 = 0,1 . d22 [l/min] 
 
d2 beregnes ved formlen 
 
d2 = 2 √1 (B + H) + 25  [mm]. 
 
Dog behøver størrelsen af d2 ikke sættes højere end størrelsen af d1. 
 
Til bestemmelse af Q2 sættes l til længden af de længste vandtætte rum. 
 
I ovennævnte formler er: 
 
l længden af det pågældende vandtætte rum, i [m], 
 
d1 den beregnede indvendige diameter af hovedlænserøret, i [mm], 
 
d2 den beregnede indvendige diameter af lænsetilslutningen i mm. 
 

4. Når lænsepumperne er tilsluttet et lænsesystem, skal lænserørene have en diameter, som 
mindst er lig d1 i mm, og den indvendige diameter af lænsetilslutningerne skal mindst være 
lig d2 i mm. 

 
For fartøjer med længde under 25 m kan størrelserne d1 og d2 nedsættes til 35 mm. 
 

5. Kun selvansugende lænsepumper er tilladt. 
 
6. Alle lænsbare fladbundede rum med bredde over 5 m skal have mindst ét sugefilter til styr-

bord og ét til bagbord. 
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7. Lænsning af agterpeaket skal ske fra hovedmaskinrummet ved hjælp af et rør med lettilgæn-
gelig automatisk lukkeanordning. 

 
8. Lænsetilslutningerne til de forskellige rum skal være tilsluttet hovedgrenrøret gennem en kon-

traventil med afspærring. 
 

For rum eller andre lokaler, der er indrettet som ballastbeholdere, kan tilslutningen til lænse-
systemet bestå blot i en simpel lukkeanordning. Denne forskrift finder ikke anvendelse på 
lastrum, som er indrettet til ballast. Påfyldning af ballastvand i sådanne lastrum skal ved hjælp 
af fast monterede, af lænserørene uafhængige ballastrør eller ved tilslutninger bestående af 
bøjelige rør eller mellemrør, som kan tilsluttes lænsegrenrøret. Til dette formål tillades ikke 
vandindtagsventiler i bunden af lastrummet. 
 

9. Lastrummenes bund skal være forsynet med niveaumålere. 
 
10. For lænsesystemer med fast monterede rør skal rørene til lænsning af bunden af lastrum, som 

er beregnet til opsamling af olieholdigt vand, være forsynet med lukkeanordninger, som i luk-
ket stand plomberes af et inspektionsorgan. Antal og placering af sådanne lukkeanordninger 
skal være angivet i fællesskabscertifikatet. 

 
11. Lukning af disse lukkeanordninger anses for at svare til plombering i henhold til stk. 10. Nøg-

len eller nøglerne til lukkeanordningerne markeres i overensstemmelse hermed og opbevares 
på et afmærket og let tilgængeligt sted i maskinrummet. 

 
Artikel 8.09 

 
Anordninger til opsamling af olieholdigt vand og spildolie 

 
1. Olieholdigt vand hidrørende fra driften skal kunne opbevares om bord. Maskinrummets bund 

anses for beholder i denne henseende. 
 
2. Til opsamling af spildolie skal der i maskinrummet forefindes en eller flere særlige beholdere, 

hvis kapacitet svarer til mindst 1,5 gange mængde af spildolien i oliesumpen i alle maskiner 
af forbrændingstypen og alle monterede gear samt hydraulisk olie i hydrauliktanke. 
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Tilslutninger til tømning af ovennævnte beholdere skal være i overensstemmelse med den 
europæiske standard EN 1305:1996 . 
 

3. For fartøjer, som alene anvendes på korte strækninger, kan inspektionsorganet indrømme und-
tagelse fra forskrifterne i stk. 2. 

 
Artikel 8.10 

 
Støj frembragt af fartøjer 

 
1. Den af fartøjer i fart frembragte støj, navnlig maskinernes indsugnings- og udstødningsstøj, 

skal dæmpes med passende midler. 
 
2. Den af fartøjet frembragte støj under sejlads må ikke overstige 75 dB(A), målt i en afstand af 

25 m i sideretningen fra fartøjets yderklædning. 
 
3. Den af et stilleliggende fartøj frembragte støj, bortset fra støj fra omladning, må ikke oversti-

ge 65 dB(A), målt i en i en afstand af 25 m i sideretningen fra fartøjets yderklædning. 
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KAPITEL 8a 
 

(uden indhold) 
 
 

KAPITEL 9 
 

ELEKTRISKE INSTALLATIONER 
 

Artikel 9.01 
 

Generelle bestemmelser 
 

1. Når bestemte dele af en elektrisk installation ikke er underkastet særlige forskrifter, anses sik-
kerhedsniveauet for tilfredsstillende, såfremt de pågældende dele er udført i overensstemmel-
se med en gældende europæisk standard eller i overensstemmelse med forskrifterne fra et 
godkendt klassifikationsselskab. 

 
De relevante dokumenter skal forelægges for inspektionsorganet. 
 

2. Om bord skal forefindes følgende dokumenter, forsynet med inspektionsorganets forevis-
ningspåtegning: 

 
a) oversigtsdiagrammer over hele det elektriske anlæg, 
 
b) kredsløbsdiagrammer for hovedtavle, nødstrømstavle og fordelingstavle med angivelse 

af vigtigste tekniske data såsom strømstyrke og mærkestrøm for sikringer og afbrydere, 
 
c) effektangivelse for elektrisk maskineri og installationer, 
 
d) kabeltyper med angivelse af ledernes tværsnitsareal. 
 
For flydende strukturer uden besætning behøver disse dokumenter ikke befinde sig om bord, 
men skal til hver en tid kunne forelægges af ejeren. 
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3. Anlæggene skal være udført med henblik på en permanent krængning på indtil 15° og inden-
dørs temperaturer fra 0 °C til +40 °C og på dæk fra -20 °C til +40 °C. De skal kunne fungere 
fejlfrit inden for disse grænser. 

 
4. De elektriske og elektroniske installationer og anordninger skal være lettilgængelige og lette 

at vedligeholde. 
 

Artikel 9.02 
 

Elektricitetsforsyningsanlæg 
 

1. På fartøjer med elektrisk anlæg skal anlæggets strømforsyning i princippet komme fra mindst 
to energikilder, således at den ene energikilde ved svigt af den anden energikilde er i stand til 
i mindst 30 minutter at opretholde forsyningen til de strømforbrugende anordninger, som er 
nødvendige til sikker sejlads. 

 
2. Det skal gennem en effektbalance godtgøres, at elektricitetsforsyningsanlæggets dimensione-

ring er tilstrækkelig. Der skal heri være sat en passende samtidighedsfaktor. 
 
3. Uanset bestemmelserne i stk. 1 finder artikel 6.04 anvendelse på energikilder til styresystem 

(roranlæg). 
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Artikel 9.03 
 

Beskyttelse mod berøring, indtrængning af genstande og vand 
 

De fast monterede dele af en installation skal som minimum have en type beskyttelse i overens-
stemmelse med nedenstående tabel 
 

 Mindstekrav til beskyttelse 
(iflg. IEC-publ. 60 529:1992) 

Placering  
Generatorer

 
Motorer 

 
Transforme-

re 

 
Fordelings- 
og afbryder-

tavler 
 

 
Anlæggets 
materialer 

 
Belysning

Servicerum, maskinrum, rum til sty-
remaskine 

 
IP 22 

 
IP 22 

2) 
IP 22 

1)2) 
IP 22 

 
IP 44 

 
IP 22 

Lastrum     IP 55 IP 55 
Rum til akkumulatorer og maling  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

IP 44 
u. (Ex)3) 

Åbne dæk, åbne styrepladser  
 

IP 55 
 

 
 

IP 55 
 

IP 55 
 

IP 55 
 

Lukket styrehus  IP 22 IP 22 IP 22 IP 22 IP 22 
Opholdsrum, bortset fra 
sanitetsrum og våde rum 

 
 

 
 

 
 

IP 22 
 

IP 20 
 

IP 20 
 

Sanitetsrum og våde rum  IP 44 IP 44 IP 44 IP 55 IP 44 
 
Bemærkninger 
1) For udstyr med stor varmeafgivelse: IP 12. 
2) Når apparater eller tavler ikke er forsynet med denne type beskyttelse, skal monteringsstedet opfylde betingel-

serne for denne type beskyttelse 
3) Elektrisk udstyr af sikkerhedsattesteret type, f.eks. i overensstemmelse med europæisk standard EN 50014 til 

50020 eller i henhold til IEC-publikation 79 
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Artikel 9.04 
 

Eksplosionssikring 
 

I rum, hvor der kan forventes at forekomme ansamlinger af gas eller eksplosionsfarlige gasblandin-
ger, således rum til akkumulatorer eller rum til opbevaring af letantændelige produkter, tillades kun 
eksplosionssikret elektrisk materiel (sikkerhedsattesteret). I sådanne rum må ikke installeres afbry-
dere for elektriske apparater eller andre elektriske apparater. I eksplosionssikringen skal være taget 
hensyn til de elektriske egenskaber af de gasser eller gasblandinger, der kan dannes (eksplosions-
gruppe, temperaturklasse). 
 

Artikel 9.05 
 

Beskyttelsesjord 
 

1. For installationer med spænding over 50 V kræves beskyttelsesjord. 
 
2. Metaldele, som det er muligt at komme i berøring med, og som ved normal brug ikke er under 

spænding, som stel og huse af maskiner, apparater og belysningsanordninger, skal jordforbin-
des særskilt i det omfang, de ikke er i elektrisk forbindelse med skroget som følge af deres 
montering. 

 
3. Huset til mobile og transportable strømforbrugende anordninger skal forbindes med en sær-

skilt jordleder, som ved normal brug ikke er spændingsførende, og som er indbygget i strøm-
forsyningskablet. 

 
Denne forskrift finder ikke anvendelse ved brug af en beskyttende transformator til adskillelse 
af kredsene eller til apparater med beskyttelsesisolering (dobbeltisolering). 
 

4. Tværsnitsarealet af jordlederne skal mindst være lig de i følgende tabel anførte: 
 
 Tværsnit af ydre leder Minimumstværsnit af jordleder 
  

[mm2] 
i isolerede kabler 

[mm2] 
monteret separat 

[mm2] 
 fra 0,5 til 4 samme tværsnit som af ydre leder 4 
 fra mere end 4 til 16 samme tværsnit som af ydre leder samme tværsnit som af ydre leder 
 fra mere end 16 til 35 16 16 
 fra mere end 35 

til 120 
halvdelen af den ydre leders tvær-

snit 
halvdelen af den ydre leders tvær-

snit 
 over 120 70 70 
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Artikel 9.06 
 

Højst tilladte spænding 
 

1. Følgende værdier af spændingen må ikke overskrides: 
 
 

Installationens art Højst tilladte spænding 
 

Jævnstrøm 
Enfaset veksel-

strøm 
Trefaset veksel-

strøm 
a. El- og varmeinstallationer, herunder almindelige stik 250 V 250 V 500 V 
b. Anlæg til belysning, kommunikation, ordrer og infor-

mation, herunder almindelige stik 250 V 250 V - 
c. Stik til forsyning af transportabelt udstyr, som anven-

des på åbne dæk eller i trange rum, som er fugtige eller 
består af metal – bortset fra kedler og tanke: 

 
1. sædvanligvis 
2. ved anvendelse af en beskyttende skilletransformer, 

som kun forsyner én anordning 
3. ved anvendelse af udstyr med beskyttelsesisolering 

(dobbeltisolering) 
4. ved anvendelse af fejlstrømsafbryder med fejlstrøm 

≤ 30 mA 

 
 
 
 
 

50 V1) 
 
- 
 

250 V 
 
- 

 
 
 
 
 

50 V1) 
 

250 V2) 
 

250 V 
 

250 V 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

500 V 

d. Mobile el-forbrugende anordninger som elektriske 
installationer i containere, motorer, mobile ventilatorer 
og pumper, der normalt ikke håndteres under pasnin-
gen, og hvoraf de berøringstilgængelige ledende dele 
er jordforbundet med en leder indbygget i forbindel-
seskablet, og som foruden denne leder er forbundet til 
skroget enten i kraft af deres placering eller med en 
særskilt leder 250 V 250 V 500 V 

e. Stik til forsyning af transportabelt udstyr, som anven-
des i kedler og tanke 50 V1) 50 V1) - 

Bemærkninger: 
1) Når denne spænding hidrører fra net med højere spænding, skal der benyttes en galvanisk adskillelse (sikkerheds-

transformer). 
2) Den sekundære elektriske kreds skal være isoleret fra stel på alle poler. 

 
2. Som en undtagelse fra stk. 1 og under forudsætning af, at de krævede beskyttelsesforanstalt-

ninger følges, er højere spænding tilladt: 
 

a) for el-installationer, hvis effekt kræver det; 
 
b) til specialanlæg på fartøjet som f.eks. radio og tænding. 
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Artikel 9.07 
 

Fordelingssystemer 
 

1. Til jævnstrøm og énfaset vekselstrøm er følgende fordelingssystemer tilladt: 
 

a) med to ledere, hvoraf den ene er jordforbindelse (L1/N/PE) ; 
 
b) med én leder med returledning til skroget, alene til lokale installationer (som f.eks. 

installation til start af forbrændingsmotorer, eller til katodisk beskyttelse) (L1/PEN), 
 
c) med to ledere, som er isoleret fra skroget (L1/L2/PE). 
 

2. For trefaset vekselstrøm tillades følgende fordelingssystemer: 
 

a) med fire ledere med jordtilslutning af nullederen og uden retur gennem skroget 
(L1/L2/L3/N/PE) = (TN-S) eller (IT) net; 

 
b) med tre ledere, som er isoleret fra skroget (L1/L2/L3/PE = (IT-net)) ; 
 
c) systemer, som har tre ledere med nullederen jordtilsluttet med retur gennem skroget, 

dette skal dog ikke være tilladt for endekredsene (L1/L2/L3/PEN). 
 

3. Inspektionsorganet kan tillade brug af andre systemer. 
 

Artikel 9.08 
 

Landtilslutning eller tilslutning til andre eksterne net 
 

1. Strømforsyningsledninger, der fra forsyningsnet på land eller andre eksterne net forsyner far-
tøjets installationer gennem dets forsyningsnet, skal have fast tilslutning på fartøjet gennem 
fastsiddende klemmer eller faste stikforbindelser. Kabeltilslutningerne må ikke kunne blive 
udsat for trækkraft. 

 
2. Skroget skal kunne jordforbindes på effektiv måde, når tilslutningsspændingen er over 50 V. 

Jordforbindelsens tilslutning skal være angivet ved særlig skiltning. 
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3. Anordningerne til omskiftning skal være monteret således, at fartøjets egne generatorer ikke 
kan fungere parallelt med det landbaserede net eller et andet eksternt net. Der tillades kortva-
rig parallel funktion af de to systemer for at der kan skiftes mellem dem uden at spændingen 
afbrydes. 

 
4. Tilslutningen skal være beskyttet mod kortslutning og overspænding. 
 
5. På hovedtavlen skal det kunne ses, om tilslutningen er under spænding. 
 
6. Der skal være monteret indikatorer, som giver mulighed for at sammenligne tilslutningen og 

fartøjets net med hensyn til polariteten af jævnstrøm og faserækkefølge af trefaset veksel-
strøm. 

 
7. Ved tilslutningen skal det ved skiltning være angivet: 
 

a) hvilke forholdsregler, der skal træffes ved tilslutning, 
 
b) strømmens art og mærkespænding samt, for vekselspænding, frekvensen. 
 

Artikel 9.09 
 

Levering af strøm til andre fartøjer 
 

1. Når der leveres strøm til andre fartøjer, skal der være en separat tilslutning. Anvendes der 
stikforbindelser med nominel størrelse over 16 A til levering af strøm til andre fartøjer, skal 
det ved hjælp af anordninger (som f.eks. afbrydere eller låseanordninger) være sikret, at til-
slutning og frakobling kun kan ske, når tilslutningen ikke er spændingsførende. 

 
2. Kabeltilslutningerne må ikke udsættes for trækkraft. 
 
3. Artikel 9.08, stk. 3 til 7, finder anvendelse med de fornødne ændringer. 
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Artikel 9.10 
 

Generatorer og motorer 
 

1. Generatorer, motorer og deres terminalbokse skal være tilgængelige for kontrol, måling og 
reparation. De skal have beskyttelse af en type, som svarer til deres placering (se artikel 9.03). 

 
2. Generatorer, som drives af hovedmaskinen, af skrueakslen eller af en hjælpekraftenhed be-

regnet til en anden funktion, skal være konstrueret til de udsving i omdrejningshastighed, som 
kan optræde under driften. 

 
Artikel 9.11 

 
Akkumulatorer 

 
1. Akkumulatorer skal være tilgængelige og således anbragt, at de ikke flytter sig ved skibets 

bevægelser. De må ikke være placeret på steder, hvor de er udsat for stærk varme, ekstrem 
kulde, søstænk eller damp. 

 
De må hverken monteres i styrehuset, i opholdsrum eller i lastrum. Denne forskrift gælder 
ikke akkumulatorer i transportabelt udstyr eller akkumulatorer, der til opladning kræver min-
dre effekt end 0,2 kW. 
 

2. Akkumulatorer, der til opladning kræver større effekt end 2,0 kW (beregnet på basis af den 
maksimale ladestrøm og akkumulatorens mærkespænding under hensyn til ladeanordningens 
ladekarakteristik) skal være monteret i et særligt lokale. Hvis de er placeret på dækket, kan det 
være tilstrækkeligt at anbringe dem i et skab. 

 
Akkumulatorer, som til opladning kræver en ladeeffekt på højst 2,0 kW, kan ligeledes monte-
res i skab eller kasse både på og under dækket. De kan endvidere monteres i et maskinrum 
eller på et andet godt ventileret sted, forudsat at det er beskyttet mod nedfaldende genstande 
og vandstænk. 
 

3. Den indvendige overflade af rum, skabe, kasser, hylder eller andre konstruktionsdele, som er 
beregnet for akkumulatorer, skal være beskyttet mod den skadelige virkning af elektrolytter. 
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4. Når akkumulatorer indbygges i lukket rum, skab eller kasse, skal der sørges for effektiv venti-
lation. Der skal være tvungen ventilation for akkumulatorer, som kræver større ladeeffekt end 
2 kW for Nikkel-Cadmium akkumulatorer og over 3 kW for blyakkumulatorer. 

 
Lufttilførslen skal være forneden og afgangen foroven, således at der sikres fuldstændig ud-
luftning af gasserne. 
 
Ventilationskanalerne må ikke have anordninger som stopspjæld, der hindrer luftpassagen. 
 

5. Den nødvendige luftmængde (Q) beregnes efter følgende formel: 
 

Q = 0,11 . I . n [ m3/h], 
 

hvor: 
 
I = I er en fjerdedel af den maksimale strøm, der tillades af ladeaggregatet, i A, 
 
n = er antal celler. 
 
For bufferakkumulatorer i fartøjets forsyningsnet kan inspektionsorganet godkende andre be-
regningsmetoder, som tager hensyn til ladeaggregatets karakteristik, forudsat at sådanne 
metoder er baseret på regler fra godkendte klassifikationsselskaber eller på de pågældende 
normer. 
 

6. For naturlig ventilation skal tværsnitsarealet af kanalerne svare til den nødvendige luftmæng-
de baseret på en lufthastighed af 0,5 m/s. Tværsnitsarealet skal dog mindst svare til hhv. 
80 cm2 for blyakkumulatorer og 120 cm2 for nikkel-kadmium akkumulatorer. 

 
7. Ved tvungen ventilation skal ventilatoren helst have indsugningsanordning, og dens motor må 

ikke befinde sig i gasstrømmen eller luftstrømmen. 
 

Ventilatoren skal være af en konstruktion, som udelukker gnistdannelse forårsaget af, at en 
vinge kommer i berøring med ventilatorens hus, og som udelukker statisk elektricitet. 
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8. Døre eller dæksler til rum, skabe og kasser, hvori der befinder sig akkumulatorer, skal være 
påført symbolet "Åben ild og rygning forbudt" med en mindste diameter på 10 cm, jf. fig. 2 i 
tillæg I. 

 
Artikel 9.12 

 
Koblingsudstyr 

 
1. Elektriske tavler 
 

a) Apparater, afbrydere, sikringer og instrumenter for tavler skal være anbragt let synligt 
og lettilgængeligt for vedligeholdelse og reparation. 

 
Klemmerne for spændinger henholdsvis indtil 50 V og over 50 V skal være anbragt ad-
skilt og mærket på passende måde. 
 

b) For alle afbrydere og apparater skal der være navneskilte på tavlerne med angivelse af 
den pågældende kreds. 

 
For sikringer skal mærkestrøm og strømkreds være angivet. 
 

c) Når udstyr, hvis driftsspænding er over 50 V, er anbragt bag døre, skal de ledende dele 
af sådanne apparater være afskærmet mod utilsigtet berøring i tilfælde af at dørene er 
åbne. 

 
d) De til tavlerne anvendte materialer skal være af passende mekanisk styrke, holdbare og 

brandhæmmende, selvslukkende og ikke hygroskopiske. 
 
e) Hvis der i tavlerne indgår sikringer med stor brydeevne (HRC-sikringer), skal der fore-

findes tilbehør og personligt beskyttelsesudstyr til isætning og udtagning af sådanne sik-
ringer. 

 
2. Afbrydere og beskyttelsesanordninger 
 

a) Generatorkredse og ydre strømkredse skal være beskyttet mod kortslutning og overbe-
lastning på hver leder, som ikke er jordforbundet. Afbrydere, der fremkaldes af kort-
slutning og overbelastning eller sikringer, kan anvendes til dette formål. 

 
Strømkredse, der forsyner el-motorer for styresystem (roranlæg) samt disses styrekredse 
må ikke have anden sikring end kortslutningssikring. Når sådanne kredse indeholder 
termiske kredsløbsafbrydere, skal disse være sat ud af funktion eller være indstillet på 
mindst det dobbelte af mærkestrømmen. 
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b) Afgangene fra hovedtavlen til strømforbrugende anordninger på mere end 16 A skal 
være forsynet med lade- eller effektafbryder. 

 
c) Der skal være separat strømforsyning til de strømforbrugende anordninger, som er nød-

vendige til fartøjets fremdrivning, til styresystemet (roranlæg), rorvinkelindikatoren, 
navigation eller sikkerhedssystemer samt til strømforbrugende anordninger med en 
mærkestrøm over 16 A. 

 
d) Kredse til de anordninger, der er nødvendige til fartøjets fremdrift og manøvrering, skal 

forsynes direkte fra hovedtavlen. 
 
e) Kredsløbsafbrydere skal vælges efter deres mærkestrøm, deres termiske og dynamiske 

modstandsevne samt brydekapacitet. Afbryderne skal afbryde alle ledere, som er under 
spænding, samtidigt. Omskifterens position skal kunne konstateres. 

 
f) Sikringerne skal være lukkede smeltesikringer af keramisk materiale eller tilsvarende 

materiale. De skal kunne skiftes uden nogen fare for fysisk kontakt for operatøren. 
 

3. Måle- og overvågningsapparater 
 

a) Generator-, akkumulator- og fordelingskredse skal være forsynet med anordninger til 
måling og overvågning, når dette er nødvendigt af hensyn til anlæggets sikre funktion. 

 
b) For ikke jordforbundne ledningsnet med spænding er over 50 V skal der findes en pas-

sende anordning til kontrol af isoleringen fra jord, forsynet med optisk og akustisk 
alarm. For sekundære installationer som f.eks. styrekredse kan der afstås fra denne an-
ordning. 

 
4. Placeringen af elektriske tavler 
 

a) Tavler skal være placeret i lettilgængelige, godt ventilerede rum, således at de er beskyt-
tet mod vand og mekanisk beskadigelse. 

 
Luftrør og -kanaler skal være således anbragt, at de ved eventuel utæthed ikke kan be-
skadige tavlerne. Hvis det ikke kan undgås at montere dem i nærheden af elektriske tav-
ler, må rørene ikke være forsynet med aftagelige forskruninger i dette område. 
 

b) Skabe og recesser, hvori koblingsudstyr er monteret uisoleret, skal være udført i brand-
hæmmende materiale eller beskyttet af en metalbeklædning eller andet ikke brandsikret 
materiale. 

 
c) Når spændingen er over 50 V, skal der foran hovedtavlen være lagt isolerende riste eller 

tæpper på operatørens plads. 
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Artikel 9.13 
 

Nødafbrydere 
 

For oliebrændere, brændstofpumper, brændstofudskillere og maskinrumsventilatorer skal der være 
monteret nødafbrydere centralt uden for de rum, hvor udstyret findes. 
 

Artikel 9.14 
 

Installationsmateriale 
 

1. Kabelindføringerne skal være dimensioneret efter funktionen af de kabler, der skal tilsluttes, 
og egnede for de anvendte typer kabler. 

 
2. Der må ikke kunne ske forveksling af stikforbindelser til fordelerkredse med forskellig spæn-

ding eller frekvens. 
 
3. Afbrydere skal samtidig koble alle ikke-jordforbundne ledere i en kreds. I ikke jordforbundne 

kredse tillades dog unipolære afbrydere i belysningskredse til beboelsesrum, bortset fra vaske-
rum, baderum og andre vådrum. 

 
4. Når strømstyrken er over 16 A, skal stikforbindelserne være låst af en afbryder, således at 

stikket kun kan tages ud eller isættes, når spændingen er afbrudt. 
 

Artikel 9.15 
 

Kabler 
 

1. Kabler skal være brandhæmmende, selvslukkende og vand- og oliebestandige. 
 

I beboelsesrum er brug af andre typer kabler tilladt, forudsat at de er effektivt sikret, ikke-
flammespredende og selvslukkende. 
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Brandsikringsstandarderne for elektriske kabler skal være i overensstemmelse med: 
 
a) Den Internationale Elektrotekniske Kommissions publikationer 60332-1:1993, 

60332-3:2000 eller 
 
b) tilsvarende bestemmelser, der anerkendes af en af medlemsstaterne. 
 

2. Til strømforsyning og belysning skal anvendes kabelledere med et mindste tværsnitsareal pr. 
enhed på 1,5 mm². 

 
3. Metalkapper, armering og slidbeviklinger til kabler må ikke ved normal brug anvendes som 

leder eller jordforbindelse. 
 
4. Metalarmering og slidbeviklinger til kabler i kraft- og belysningsanlæg skal være jordforbun-

det i det mindste i den ene ende. 
 
5. Ledernes tværsnitsareal skal vælges ud fra ledernes højst tilladte sluttemperatur (strømbelast-

ningsevne) samt det tilladte spændingsfald. Dette spændingsfald mellem hovedtavlen og det 
ugunstigste punkt i anlægget må for så vidt angår mærkespændingen ikke udgøre over 5% af 
for belysningsanlæg, hhv. 7% for kraft- eller opvarmningsanlæg. 

 
6. Kablerne skal være beskyttet mod risiko for mekanisk skade. 
 
7. Kablernes fastgøring skal sikre, at eventuel trækpåvirkning er inden for grænserne for det til-

ladte. 
 
8. Når kablerne er ført gennem skotter eller dæk, må den mekaniske styrke, tætheden og brand-

modstandsevnen af de pågældende skotter og dæk ikke påvirkes af kabelgennemføringerne. 
 
9. Afslutninger og samlinger i alle ledere skal foretages på en sådan måde, at kablets oprindelige 

elektriske, mekaniske, flammehæmmende og, om nødvendigt, brandmodstandsdygtige egen-
skaber bibeholdes 
 

10. Kabler tilsluttet sænkbare styrehuse skal være tilstrækkelig fleksible og forsynet med en isole-
ring, der har tilfredsstillende smidighed ned til - 20 ºC og er bestandig over for damp, ultra-
violet stråling og ozon. 
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Artikel 9.16 
 

Belysningsanlæg 
 

1. Belysningsanlæg skal være monteret således, at den varme de frigør, ikke kan sætte ild til let-
antændelige omgivende genstande eller dele. 

 
2. Belysningsanordninger på det åbne dæk skal være monteret således, at de ikke vanskeliggør 

tydningen af navigationslys. 
 
3. Når to eller flere belysningsanordninger er placeret i et maskinrum eller kedelrum, skal de 

være fordelt må mindst to kredse. Denne forskrift finder ligeledes anvendelse på rum, hvor 
kølemaskiner, hydrauliske maskiner eller elektromotorer er placeret. 

 
Artikel 9.17 

 
Navigationslys 

 
1. Tavlerne til betjening af navigationslys skal være monteret i styrehuset. Tavlernes strømfor-

syning skal ske gennem en uafhængigt kabel, der er ført fra hovedtavlen, eller gennem to se-
kundære fordelinger, der er indbyrdes uafhængige. 

 
2. Navigationslysene skal kunne strømforsynes, beskyttes og betjenes uafhængigt fra navigati-

onslystavlen. 
 
3. Fejl ved kontrolsystemet som omhandlet i artikel 7.05, stk. 2, må ikke hindre funktionen af 

det lys, det kontrollerer. 
 
4. Flere lys, der er funktionelt sammenhørende og placeret på samme sted, kan have fælles 

strømforsyning, betjening og kontrol. Kontrolsystemet skal gøre det muligt at konstatere fejl 
ved et enkelt signallys alene. Dog må de to lyskilder til en dobbeltformet lanterne (to lanterner 
monteret oven på hinanden eller i samme hus) ikke kunne anvendes samtidig. 

 
Artikel 9.18 

 
(uden indhold) 
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Artikel 9.19 
 

Alarm- og sikkerhedssystemer for mekaniske anlæg 
 

Alarm- og sikkerhedssystemer til overvågning og beskyttelse af mekaniske anlæg skal opfylde føl-
gende forskrifter: 
 
a) Alarmsystemer 
 

Alarmsystemer skal være konstrueret således, at fejl ved alarmsystemet ikke kan være årsag 
til svigt af det udstyr eller anlæg, som skal overvåges. 
 
Binære transmittere skal være udført efter hvilestrømsprincippet eller princippet om kontrolle-
ret arbejdsstrøm. 
 
Optiske alarmer skal forblive synlige, indtil forstyrrelsen er fjernet; en alarm med bekræftelse 
af modtagelse skal kunne skelnes fra en alarm uden bekræftelse af modtagelse. Hver alarm 
skal desuden have akustisk signal. Akustiske alarmer skal kunne afbrydes. Afbrydelse af den 
akustiske alarm må ikke kunne hindre, at alarmen udløses af en ny årsag. Der kan tillades 
undtagelser for alarmanlæg, som omfatter mindre end 5 målepunkter. 
 

b) Sikkerhedssystemer 
 

Sikkerhedssystemer skal være udført således, at de, før det pågældende anlæg har nået en kri-
tisk funktionstilstand, enten afbryder eller tilbagestiller dette eller sender ordre herom til en 
fast bemandet post. 
 
Binær transmittere skal være udført efter arbejdsstrømsprincippet. 
 
Har sikkerhedssystemet ikke indbygget selvtest, skal det kunne afprøves, om det fungerer kor-
rekt. 
 
Sikkerhedssystemer skal være uafhængige af andre systemer. 
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Artikel 9.20 
 

Elektroniske anlæg 
 

1. Generelt 
 

De i stk. 2 nedenfor angivne prøvningsbetingelser finder kun anvendelse på elektronisk ud-
styr, som er nødvendige for styresystemet og fartøjets fremdrivningsmaskiner, inklusive peri-
fert udstyr hertil. 
 

2. Prøvningsbetingelser 
 

a) De belastninger, som følgende afprøvning medfører, må ikke medføre beskadigelse eller 
dårlig funktion af det elektroniske udstyr. Der skal afprøvningerne efter relevante inter-
nationale standarder som f.eks. IEC-publikation 60092-504:2001 foretages med udstyret 
i gang. Afprøvningen omfatter en kontrol af den egentlige funktion. 

 
b) Variationer i spænding og frekvens 

 
   Variationer 
 

 
 vedvarende kortvarige 

 
Generelt 

frekvens 
spænding 

± 5% 
± 10% 

± 10% 5 s 
± 20% 1,5 s 

 Funktion med batteri spænding + 30% / - 25% - 
 

c) Varmeprøvning 
 
Prøven bringes op til en temperatur af 55° C i løbet af en halv time; derefter holdes den-
ne temperatur i 16 timer. Efterfølgende udføres funktionsprøve. 

 
d) Kuldeprøvning 

 
Prøven, der er i stilstand, afkøles til - 25° C og holdes på denne temperatur i to timer. 
Derefter øges temperaturen til 0° C, og der foretages funktionsprøve. 
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e) Vibrationsprøve 
 
Vibrationsprøver skal udføres ved det pågældende udstyrs eller de pågældende deles 
resonansfrekvens i alle tre akser, hver gang med en varighed på 90 minutter. Udløses 
ingen tydelig resonans, foretages vibrationsprøven ved 30 Hz. 
 
Vibrationsprøven foretages med sinussvingninger inden for følgende grænser: 
Generelt: 
 
f = 2,0 à 13,2 Hz; a = ± 1 mm 
 
(amplituden a = ½ vibrationsstørrelse) 
 
f = 13,2 Hz à 100 Hz; acceleration ± 0,7 g. 
 
Materiel, der er beregnet til montering på dieselmotorer eller styremaskiner, skal afprø-
ves på følgende måde: 
 
f = 2,0 til 25 Hz; a = ± 1,6 mm 
 
(amplituden a = ½ vibrationsstørrelse) 
 
f = 25 Hz à 100 Hz; acceleration ± 4 g. 
 
Følere, der skal monteres i udstødningsrør for dieselmotorer, kan blive underkastet 
væsentligt større belastninger. Ved prøverne skal tages hensyn hertil. 

 
f) Prøver for elektromagnetisk kompatibilitet skal udføres på grundlag af IEC-

publikationerne 61000-4-2:1995, 61000-4-3:2002, 61000-4-4:1995 med prøvnings-
grad 3. 

 
g) Fabrikanten skal fremlægge bevis for, at det elektroniske udstyr svarer til disse prøv-

ningsbetingelser. Certificering ved et klassifikationsselskab anses ligeledes for bevis. 
 

Artikel 9.21 
 

Elektromagnetisk kompatibilitet 
 
Funktionen af de elektriske og elektromagnetiske anlæg må ikke hæmmes af elektromagnetisk støj. 
De almindelige foranstaltninger skal med ens vægtning omfatte 
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a) afbrydelse af transmissionsvejene mellem støjkilden og de berørte anordninger; 
 
b) reduktion af støjens årsager ved kilden; 
 
c) reduktion af de berørte anordningers følsomhed for støj. 
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KAPITEL 10 
 

UDRUSTNING 
 

Artikel 10.01 
 

Ankerudrustning 
 
1. Fartøjer beregnet til godstransport bortset fra skibspramme med længde L ikke over 40 m skal 

fortil være udstyret med ankre med samlet masse P, der beregnes ved anvendelse af følgende 
formel: 

 P = k . B . T [kg] , 
hvor: 
 
k er en koefficient bestemt af forholdet mellem længden L og bredden B samt af fartøjets 

type: 

 
B8

Lck
⋅

=  

for pramme sættes k altid = c ; 
 
c er en empirisk bestemt koefficient, som er angivet i nedenstående tabel: 
 

 Dødvægt (t) Koefficient (c) 
  Til og med 400 t 

 Fra 400 t til og med 650 t 
 Fra 650 t til og med 1000 t 
 Over 1000 t 

45 
55 
65 
70 

 
For fartøjer, hvis dødvægt ikke er over 400 t, og som på grund af deres konstruktion og formål 
kun anvendes på korte, faste strækninger, kan inspektionsorganet tillade, at massen af de for-
reste ankre kun udgør 2/3 af den totale masse P.  
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2. Passagerfartøjer og fartøjer, som ikke er beregnet til godstransport, bortset fra skubbebåde, 
skal fortil være udstyret med ankre med en total masse P, der bestemmes ved anvendelse af 
følgende formel: 

P = k . B . T [kg], 
 

hvor: 
 
k er koefficienten i stk. 1, men hvor værdien af den empiriske faktor (c) bestemmes ved i 

stedet for dødvægten at sætte det i fællesskabscertifikatet anførte vandfortrængning 
i m³. 

 
3. Fartøjer som omhandlet i stk. 1, hvis største længde ikke overstiger 86 m, skal være udstyret 

med hækankre med en samlet masse, der svarer til 25% af massen P. 
 
Fartøjer med en største længde over 86 m skal være udstyret med hækankre med en samlet 
masse på 50% af massen P beregnet efter stk. 1 eller stk. 2. 
 
Hækankre er ikke påkrævet for: 
 
a) fartøjer, for hvilke hækankerets masse vil blive under 150 kg; for de i stk. 1, sidste af-

snit omhandlede fartøjer er det den reducerede masse af ankrene, som skal tages i be-
tragtning; 

b) pramme. 
 
4. Fartøjer bestemt til fremdrivning af fast forbundne konvojer, hvis længde ikke overstiger 

86 m, skal være udstyret med hækankre, hvis samlede masse skal være 25% af den største 
værdi af massen P beregnet i overensstemmelse med stk. 1 for formationer (regnet som en 
nautisk enhed), som er tilladt og angivet i fællesskabscertifikatet.  
 
Fartøjer beregnet til nedstrøms fremdrivning af fast forbundne konvojer, hvis længde oversti-
ger 86 m skal være udstyret med hækankre, hvis samlede masse skal være 50% af den største 
værdi af massen P, beregnet efter stk. 1 for formationer (regnet som en nautisk enhed), som er 
tilladt og angivet i fællesskabscertifikatet. 
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5. Ankrenes masse bestemt efter stk. 1-4 kan for visse særlige ankres vedkommende reduceres. 
 
6. Den foreskrevne samlede masse P af ankrene fortil kan være fordelt på ét eller to ankre. Den 

kan nedsættes med 15%, når fartøjet kun er udstyret med ét forreste anker og ankerklysset er 
placeret midtskibs. 
 
For skubbebåde og fartøjer med største længde over 86 m kan hækankrenes samlede masse 
være fordelt på ét eller to ankre. 
 
Massen af det letteste anker må ikke være under 45% af denne samlede masse. 

 
7. Ankrene må ikke være af støbejern. 
 
8. På ankrene skal massen være angivet med bogstaver med permanent reliefskrift. 
 
9. Ankre med masse over 50 kg skal være udstyret med spil. 
 
10. Hver bovankerkæde skal mindst have følgende længde: 

a) 40 m for fartøjer med længde ikke over 30 m, 
b) 10 m mere end fartøjets længde, når denne er over 30 og op til 50 m, 
c) 60 m for fartøjer med længde over 50 m. 
 
Ankerkæder til hækankre skal hver være mindst 40 meter lange. Dog skal fartøjer, som kan 
standse i nedstrøms retning, være forsynet med kæder til hækankrene på mindst 60 m hver. 

 
11. Minimumsbrudstyrken R af ankerkæder beregnes efter følgende formler: 

 
a) ankre med masse indtil 500 kg: 
 

R = 0,35 . P' [kN] , 
 
b) ankre med masse over 500 kg indtil 2000 kg: 
 

 [ ]kN'P
15000

500'P35,0R 





 −

−= , 
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c) ankre med masse over 2000 kg 
R = 0,25 . P'   [kN], 

hvor: 
 

P' er den teoretiske masse af hvert anker, bestemt i overensstemmelse med stk. 1-4 
og stk. 6. 

 
Brudstyrken af ankerkæder angives efter en standard gældende i en medlemsstat. 

 
Når ankrenes masse er større end foreskrevet i stk. 1-6, skal ankerkædens brudstyrke 
bestemmes som en funktion af den faktiske ankermasse. 

 
12. Når der er tungere ankre med tilsvarende stærkere ankerkæder om bord, skal der på fælles-

skabscertifikatet kun angives de minimumsmasser og minimumsbrudstyrker, som er foreskre-
vet i stk. 1-6 og stk. 11. 

 
13. De dele, der forbinder anker og kæde (svirvel), skal have 20% større brudstyrke end den tilhø-

rende kæde. 
 
14. Anvendelse af trosser i stedet for ankerkæder er tilladt. Trosserne skal have samme brudstyrke 

som foreskrevet for kæderne, men skal være 20% længere. 
 

Artikel 10.02 
 

Anden udrustning 
 
1. Ifølge de gældende søfartsregler i medlemsstaterne skal mindst følgende udstyr forefindes om 

bord: 
 
a) radiotelefonianlæg, 
b) udstyr og anordninger til at afgive lys- og lydsignaler samt dag- og natafmærkning af 

fartøjet, 
c) reservelys, som er uafhængige af fartøjets ledningsnet, for de foreskrevne ankerlys, 
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d) en afmærket, brandmodstandsdygtig beholder med dæksel til indsamling af olieholdige 
klude, 

e) en afmærket, brandmodstandsdygtig beholder med dæksel til indsamling af farligt eller 
forurenende fast affald og en afmærket, brandmodstandsdygtig beholder med dæksel til 
indsamling af farligt eller forurenende væskeformigt affald i henhold til de relevante 
gældende søfartsregler. 

f) en afmærket, brandmodstandsdygtig beholder med dæksel til indsamling af slops. 
 
2. Derudover skal mindst forefindes følgende udstyr: 

 
a) Fortøjningstrosser: 

Fartøjerne skal være udstyret med tre fortøjningstrosser. De skal mindst have følgende 
længde: 
1. trosse: L + 20 m, dog ikke over 100 m, 
2. trosse: 2/3 af 1. trosse, 
3. trosse: 1/3 af 1. trosse. 

 
På fartøjer med L mindre end 20 m kræves den korteste af disse trosser ikke. 
Trosserne skal have en brudstyrke Rs, som beregnes efter følgende formler: 

 

for L . B . T op til 1000 m3:  Rs = 60 + 
10

T  B  L ⋅⋅  [kN]; 

 

for L . B . T over 1000 m3:  Rs = 150 + 
100

T  B L ⋅⋅  [kN]. 

 
Der skal for de foreskrevne trosser være et certifikat i overensstemmelse med europæisk 
standard EN 10 204:1991, punkt 3.1, om bord. 

 
Disse trosser kan erstattes af tove af samme længde og brudstyrke. Minimumsbrudstyr-
ken for disse skal angives i et certifikat. 

 
b) Bugsertrosser: 
 

Slæbebåde skal være udstyret med et antal trosser, som er egnet til formålet. 
 

Imidlertid skal hovedtrossen have en længde på mindst 100 m og en brudstyrke (i kN), 
som er mindst lig en tredjedel af samlede effekt af hovedmaskinen eller -maskinerne 
(i kW). 
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Motorfartøjer og skubbebåde, som er i stand til at udføre bugsering, skal være udstyret 
med mindst én slæbetrosse af 100 meters længde, hvis brudbelastning (i kN) skal være 
mindst en fjerdedel af den samlede effekt (i kW) af hovedmaskinen eller -maskinerne. 

 
c) en fangline; 
 
d) en landgangsbro med bredde mindst 0,40 m og længde 4 m, hvis sider er afmærket med 

et tydeligt lyst bånd; landgangsbroen skal være forsynet med håndliste. For småbåde 
kan inspektionsorganet tillade kortere landgangsbroer, 

 
e) en bådshage, 
 
f) en passende forbindskasse med et indhold, som opfylder den gældende standard i en 

medlemsstat. Forbindskassen skal opbevares i et beboelsesrum eller i styrehuset eller 
opbevares på en sådan måde, at der er let og sikker adgang til den, hvis det er nødven-
digt. Hvis forbindskasserne opbevares skjult, skal låget mærkes med et symbol for for-
bindskasser, jf. fig. 8 i tillæg I, med en skrifthøjde på mindst 10 cm; 

 
g) en kikkert, mindst 7 x 50 eller med større linsediameter; 
 
h) et skilt vedrørende redning og genoplivning ved mand-over-bord; 
 
i) en projektør, som kan betjenes fra styrehuset. 

 
3. På fartøjer, hvis sideklædning er mere end 1,50 m over vandlinjen, når fartøjet er ulastet, skal 

der være en trappe eller lejder. 
 

Artikel 10.03 
 

Transportable ildslukkere 
 
1. Om bord forefindes mindst én transportabel ildslukker, som opfylder europæisk standard 

EN 3:1996, hvert af følgende steder: 
 
a) i styrehuset; 
b) nær indgangen fra dækket til beboelsesrummene; 
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c) nær hver indgang til servicelokaler, som ikke er tilgængelige fra beboelsesrum, og hvori 
der befinder sig opvarmnings-, køkken- eller køleanlæg, som anvender faste eller fly-
dende brændstoffer eller flydende gas 

d) ved indgangen til maskinrum og kedelrum; 
e) på passende steder under dæk i maskinrum og kedelrum, sådan at der ikke er længere 

end 10 meters gang til en ildslukker fra noget sted i rummet. 
 

2. For så vidt angår transportable ildslukkere som foreskrevet i stk. 1 kan der kun anvendes ild-
slukkere af pulvertype med et indhold på mindst 6 kg eller andre transportable ildslukkere 
med samme slukningskapacitet. De skal være egnet til klasse A-, B- og C-brande og til brande 
i elektriske installationer på indtil 1000 V. 

 
3. Ud over pulverslukkere kan der anvendes vand- eller skumslukkere, der er egnet i det mindste 

til den kategori brand, der med størst sandsynlighed kan forventes at opstå i det rum, som ild-
slukkerne er beregnet for.  

 
4. Transportable ildslukkere med CO2 som slukkemiddel kan kun anvendes til slukning af bran-

de i kabysser og elektriske installationer. Indholdet af disse ildslukkere må højst være på 1 kg 
for hver 15 m3 af det rum, hvor de må benyttes.  

 
5. Transportable ildslukkere skal kontrolleres mindst hvert andet år. Der skal udstedes et inspek-

tionscertifikat, der er underskrevet af inspektøren, og hvoraf inspektionsdatoen fremgår. 
 
6. Hvis transportable ildslukkere er monteret skjult, skal det panel, de er skjult bag, være mærket 

med et symbol for ildslukkere, jf. tillæg I, fig. 3, med en skrifthøjde på mindst 10 cm. 
 

Artikel 10.03a 
 

Faste brandslukningsanlæg i beboelsesrum, styrehuse og passagerområder 
 
1. Brandbeskyttelse i beboelsesrum, styrehuse og passagerområder må kun være i form af pas-

sende automatiske sprinkleranlæg som faste brandslukningsanlæg. 
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2. Anlæggene må kun installeres eller ændres af specialiserede firmaer. 
 
3. Anlæggene skal være af stål eller tilsvarende ikke-brandbare materialer. 
 
4. Anlæggene skal kunne sprøjte vand i en mængde af 5 l/m2 pr. minut over et areal svarende til 

det største rum, som skal beskyttes. 
 
5. Anlæg, der sprøjter mindre mængder vand, skal være typegodkendt i henhold til IMO-

resolution A 800(19) eller en anden standard, som er anerkendt af det udvalg, der er nedsat i 
medfør af artikel 19, stk. 2, i dette direktiv. Typegodkendelsen skal foretages af et anerkendt 
klassifikationsselskab eller et akkrediteret prøvningsorgan. Det akkrediterede prøvningsorgan 
skal opfylde de harmoniserede standarder for drift af prøvningslaboratorier (EN ISO/IEC 
17025:2000). 
 

6. Anlæggene skal kontrolleres af en ekspert 
 
a) inden ibrugtagningen 
b) inden de tages i brug igen efter at være blevet udløst 
c) efter ændringer eller reparationer 
d) regelmæssigt, dog mindst hvert andet år. 
 

7. Ved udførelsen af kontrol i henhold til stk. 6 undersøger eksperten, om anlæggene opfylder 
forskrifterne i denne artikel.  
 
Kontrollen skal mindst omfatte: 
 
a) ekstern inspektion af hele anlægget 
b) funktionsprøve af sikkerhedssystemerne og dyserne 
c) funktionsprøve af tryktankene og pumpesystemerne. 

 
8. Der udstedes et inspektionscertifikat, der er underskrevet af inspektøren, og hvoraf inspekti-

onsdatoen fremgår. 
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9. Antallet af installerede anlæg angives i fællesskabscertifikatet. 
 
10. Med henblik på beskyttelse af genstande i beboelsesrum, styrehuse og passagerområder er 

faste brandslukningsanlæg kun tilladt på grundlag af henstillinger fra udvalget. 
 

Artikel 10.03b 
 

Faste brandslukningsanlæg i maskinrum, kedelrum og pumperum 
 
1. Ildslukkere 

 
Af hensyn til beskyttelsen af maskinrum, kedelrum og pumperum kan følgende ildslukkere 
anvendes i faste brandslukningsanlæg: 
 
a) CO2 (kuldioxid) 
b) HFC 227ea (heptafluorpropan) 
c) IG-541 (52% nitrogen, 40% argon, 8% kuldioxid). 

 
Andre ildslukkere er kun tilladt efter henstilling fra det udvalg, der er nedsat i medfør af arti-
kel 19. 
 

2. Ventilation, luftindtag 
 
a) Forbrændingsluften til fremdrivningsmaskinerne må ikke suges ind fra rum, som skal 

beskyttes af faste brandslukningsanlæg. Dette gælder ikke, når der er to uafhængige og 
hermetisk adskilte hovedmaskinrum, eller hvis der ved siden af hovedmaskinrummet 
findes et separat maskinrum med bovpropel, som sikrer, at fartøjet i tilfælde af brand i 
hovedmaskinrummet kan gøre fart ved egen kraft. 

b) Eventuel mekanisk ventilation i det rum, der skal beskyttes, skal slå fra automatisk, hvis 
brandslukningsanlægget udløses. 

c) Der skal forefindes anordninger, som hurtigt lukker alle åbninger, hvorigennem der kan 
strømme luft ind i eller gas ud fra det rum, der skal beskyttes. Det skal være let at se, om 
de er åbne eller lukkede.  
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d) Luft fra overtryksventilerne i de tryklufttanke, der er installeret i maskinrummene, skal 
ledes ud i fri luft.  

e) Over- eller undertryk som følge af indstrømning af slukningsmiddel må ikke ødelægge 
komponenterne i de omgivende skotter i det rum, der skal beskyttes. Trykket skal kunne 
udlignes uden fare.  

f) Beskyttede rum skal have en anordning til udsugning af slukningsmidlet og forbræn-
dingsgasserne. Disse anordninger skal kunne betjenes fra steder uden for de beskyttede 
rum, og der skal fortsat skal være adgang til disse steder i tilfælde af brand i disse rum. 
Hvis der forefindes faste udsugningsanordninger, må disse ikke kunne sættes i gang un-
der slukningen.  

 
3. Brandalarmanlæg 

 
Det rum, der skal beskyttes, skal overvågnes ved hjælp af et passende brandalarmanlæg. 
Alarmen skal kunne høres i styrehuset, beboelsesrummene og det det rum, der skal beskyttes. 

 
4. Rørsystem 

 
a) Slukningsmidlet skal fremføres til det rum, der skal beskyttes, og fordeles her ved hjælp 

af et fast rørsystem. I det rum, der skal beskyttes, skal rørene og de tilhørende armaturer 
være fremstillet af stål. Tankforbindelsesrør og ekspansionssamlinger er undtaget herfra 
under forudsætning af, at de anvendte materialer har tilsvarende egenskaber i tilfælde af 
brand. Rørene skal være beskyttet mod korrosion både indvendig og udvendig. 

b) Dyseåbningerne skal være dimensioneret og monteret således, at slukningsmaterialet 
fordeles jævnt. 

 
5. Udløsningsanordning 
 

a) Brandslukningsanlæg med automatisk udløsningsanordning er ikke tilladt. 
 
b) Det skal være muligt at aktivere brandslukningsanlægget fra et passende sted uden for 

det rum, der skal beskyttes. 
 
c) Udløsningsanordningerne skal være installeret på en sådan måde, at de kan betjenes selv 

ved brand, og på en sådan måde, at den nødvendige mængde slukningsmateriale kan 
fremføres i tilfælde af, at det rum, der skal beskyttes, beskadiges ved brand eller eksplo-
sion. 
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Ikke-mekaniske udløsningsanordninger skal have energitilførsel fra to forskellige kilder, 
som er uafhængige af hinanden. Disse energikilder skal befinde sig uden for det rum, 
der skal beskyttes. Styreledningerne i det rum, der skal beskyttes, skal være konstrueret 
på en sådan måde, at de kan fungere i mindst 30 minutter i tilfælde af brand. Denne for-
skrift anses for opfyldt, såfremt de elektriske ledninger er i overensstemmelse med stan-
dard IEC 60331-21:1999. 

 
Hvis udløsningsanordningerne er monteret skjult, skal det panel, som de er skjult bag, 
være mærket med symbolet "brandslukningsanlæg", jf. fig. 6 i tillæg I, med en skrift-
højde på mindst 10 cm og følgende tekst med røde bogstaver på hvid bund: 

 
"Feuerlöscheinrichtung 
Installation d´extinction 
Brandblusinstallatie 
Fire-fighting installation". 

 
d) Hvis brandslukningsanlægget skal beskytte flere rum, skal udløsningsanordningerne for 

hvert rum være separate og tydeligt mærket. 
 
e) Ved hver udløsningsanordning skal der være anbragt betjeningsvejledninger udfærdiget 

på et af medlemsstaternes sprog, som er tydelige og ikke kan fjernes. De skal især inde-
holde anvisninger vedrørende: 

 
i) udløsning af brandslukningsanlægget 
ii) nødvendigheden af at kontrollere, at alle personer har forladt det rum, der skal 

beskyttes 
iii) de foranstaltninger, besætningen skal træffe, når brandslukningsanlægget udløses 
iv) de foranstaltninger, besætningen skal træffe, hvis brandslukningsanlægget svigter. 

 
f) Betjeningsvejledningerne skal angive, at maskiner af forbrændingstypen, som suger luft 

fra det rum, der skal beskyttes, skal slukkes, inden brandslukningsanlægget udløses. 
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6. Alarmsystem 
 
a) Faste brandslukningsanlæg skal være udstyret med akustiske og optiske alarmsystemer. 
b) Alarmsystemet skal gå i gang automatisk, så snart brandslukningsanlægget udløses. Der 

skal lyde advarselssignaler i et passende tidsrum, inden slukningsmidlet frigøres, og det 
skal ikke være muligt at slukke det. 

c) Advarselssignalerne skal være klart synlige i de rum, der skal beskyttes, og uden for ad-
gangene til dem og skal kunne høres tydeligt, selv under driftsforhold, der bevirker den 
størst mulige støj. Signalerne skal adskille sig klart fra alle andre akustiske og optiske 
signaler i det rum, der skal beskyttes. 

d) De akustiske advarselssignaler skal kunne høres tydeligt i alle tilstødende rum, selv med 
døre lukkede og under driftsforhold, der bevirker den størst mulige støj. 

e) Hvis alarmsystemet ikke har indbygget selvtest med hensyn til kortslutninger, lednings-
brud og spændingsfald, skal det være muligt at kontrollere, at det fungerer korrekt. 

f) Ved hver indgang til et rum, som kan forsynes med slukningsmiddel, skal være ophængt 
et klart synligt skilt med følgende indskrift med røde bogstaver på hvid bund: 

 
"Vorsicht, Feuerlöscheinrichtung! 
Bei Ertönen des Warnsignals (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen! 
Attention, installation d’extinction d’incendie 
Quitter immédiatement ce local au signal (description du signal)! 
Let op, brandblusinstallatie! 
Bij het in werking treden van het alarmsignaal (omschrijving van het signaal) deze 
ruimte onmiddellijk verlaten!“ 
Warning, fire-fighting installation! 
Leave the room as soon as the warning signal sounds (description of signal)" 
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7. Tryktanke, fittings og trykrør 
 
a) Tryktanke, fittings og trykrør skal opfylde de gældende bestemmelser i en af medlems-

staterne. 
b) Tryktanke skal være installeret i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. 
c) Tryktanke, fittings og trykrør må ikke installeres i beboelsesrum. 
d) Temperaturen i skabe og installationsrum, der indeholder tryktanke, må ikke overstige 

50°C, 
e) Skabe og installationsrum på dæk skal være solidt fastgjort og være udstyret med venti-

lationsåbninger anbragt på en sådan måde, at der ikke kan slippe gas ind i skibets indre 
ved utæthed i tryktanken. Der må ikke være direkte forbindelser til andre rum. 

 
8. Mængden af slukningsmiddel 

 
Hvis mængden af slukningsmiddel er beregnet til at beskytte mere end et rum, behøver den 
samlede mængde slukningsmiddel ikke at være større end den mængde, der er nødvendig for 
det største rum, der skal beskyttes. 
 

9. Installation, kontrol og dokumentation 
 
a) Anlægget må kun installeres eller ændres af et firma, som er specialiseret i brandsluk-

ningsanlæg. De krav, som er fastsat af fabrikanten af slukningsmidlet og fabrikanten af 
anlægget (teknisk datablad vedrørende produktet, sikkerhedsdatablad), skal overholdes. 

b) Anlægget skal kontrolleres af en ekspert: 
 
aa) inden ibrugtagningen 
bb) inden det tages i brug igen efter at være blevet udløst 
cc) efter ændringer eller reparationer 
dd) regelmæssigt, dog mindst hvert andet år. 

 
c) Ved inspektionen undersøger eksperten, om anlægget opfylder forskrifterne i dette kapi-

tel.  
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d) Inspektionen skal mindst omfatte: 
 
aa) ekstern inspektion af hele anlægget 
bb) kontrol af, om rørene er tætte 
cc) funktionscheck af kontrol- og udløsningsanordningerne 
dd) kontrol af tankens tryk og indhold 
ee) kontrol af tæthed og anordninger til aflåsning af det rum, der skal beskyttes 
ff) kontrol af brandalarmanlægget 
gg) kontrol af advarselssystemet. 

 
e) Der skal udstedes et inspektionscertifikat, der er underskrevet af inspektøren, og hvoraf 

inspektionsdatoen fremgår. 
 

f) Antallet af fastmonterede brandslukningsanlæg angives i fællesskabscertifikatet. 
 
10. CO2-brandslukningsanlæg 

 
Brandslukningsanlæg med CO2 som slukningsmiddel skal opfylde følgende bestemmelser ud 
over forskrifterne i stk. 1-9: 
 
a) CO2-beholdere skal være anbragt uden for det rum, der skal beskyttes, i et rum eller et 

skab, som er hermetisk adskilt fra andre rum. Dørene til disse installationsrum og skabe 
skal åbne udad, skal kunne låses med nøgle og udenpå være mærket med et symbol for 
"generel advarsel", jf. fig. 4 i tillæg I, med en skrifthøjde på mindst 5 cm, samt med 
mærket "CO2" i samme farve og skrifthøjde. 

 
b) Til installationsrum under dæk til CO2-beholdere må der kun være adgang fra fri luft. 

Disse rum skal have deres eget tilstrækkelige, kunstige ventilationsanlæg med udsug-
ningskanaler, som er helt adskilt fra andre ventilationssystemer om bord. 

 
c) CO2-beholdernes fyldningsgrad må ikke være over 0,75 kg/l. Det specifikke volumen af 

CO2-gas uden tryk sættes til 0,56 m3/kg. 
 
d) Mængden af CO2 til det rum, der skal beskyttes, skal være på mindst 40% af rummets 

bruttorumfang. Det skal være muligt at fremføre denne mængde inden 120 sekunder og 
undersøge, om dette er sket. 
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e) Åbning af beholderens ventiler og betjening af overstrømningsventilen skal foregå sær-
skilt. 

 
f) Det passende tidsrum, der er nævnt i stk. 1, litra 6 b), skal være på mindst 20 sekunder. 

Der skal være en pålidelig anordning til sikring af fristen, inden CO2-gassen fremføres. 
 

11. HFC-227ea-brandslukningsanlæg 
 

Brandslukningsanlæg, som benytter HFC 227ea som slukningsmiddel, skal opfylde følgende 
bestemmelser ud over forskrifterne i stk. 1-9: 
 
a) Hvis der er flere rum, som skal beskyttes, og de har forskellige bruttorumfang, skal 

hvert rum være udstyret med sit eget brandslukningsanlæg. 
b) Hver beholder med HFC 227ea, som er anbragt i det rum, der skal beskyttes, skal være 

udstyret med en overtryksventil. Denne skal på uskadelig vis frigøre beholderens ind-
hold i det rum, der skal beskyttes, hvis beholderen udsættes for ild, og brandsluknings-
anlægget ikke er blevet udløst. 

c) Hver beholder skal være udstyret med en anordning til kontrol af gastrykket. 
d) Beholdernes fyldningsgrad må ikke være over 1,15kg/l. For det specifikke volumen af 

HFC 227ea uden tryk lægges en værdi på 0,1274m3/kg til grund. 
e) Mængden af HFC 227ea til det rum, der skal beskyttes, skal være på mindst 8% af 

rummets bruttorumfang. Denne mængde skal fremføres inden 10 sekunder. 
f) HFC 227ea-beholderne skal være udstyret med en pressostat, som udløser et akustisk og 

optisk alarmsignal i styrehuset i tilfælde af uautoriseret udslip af drivmiddel. Hvis der 
ikke er noget styrehus, skal dette alarmsignal lyde uden for det rum, der skal beskyttes. 

g) Efter oversvømmelse må koncentrationen i det rum, der skal beskyttes, ikke være over 
10,5%. 

h) Brandslukningsanlægget må ikke indeholde dele af aluminium. 
 
12. IG-541-brandslukningsanlæg 

 
Brandslukningsanlæg, som benytter IG-541 som slukningsmiddel, skal opfylde følgende 
bestemmelser ud over forskrifterne i stk. 1-9: 
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a) Hvis der er flere rum, som skal beskyttes, og de har forskellige bruttorumfang, skal 
hvert rum være udstyret med sit eget brandslukningsanlæg. 

b) Hver beholder med IG-541, som er anbragt i det rum, der skal beskyttes, skal være ud-
styret med en overtryksventil. Denne skal på uskadelig vis frigøre beholderens indhold i 
det rum, der skal beskyttes, hvis beholderen udsættes for ild, og brandslukningsanlæg-
get ikke er blevet udløst. 

c) Hver beholder skal være udstyret med en anordning til kontrol af indholdet. 
d) Beholdernes fyldningsgrad må ikke være over 200 bar ved +15°.  
e) Mængden af IG-541 til det rum, der skal beskyttes, skal være på mindst 44% og ikke 

over 50%af rummets bruttorumfang. Denne mængde skal fremføres inden 
120 sekunder. 

 
13. Brandslukningsanlæg til beskyttelse af genstande. 

 
Med henblik på beskyttelse af genstande i maskinrum, kedelrum og pumperum er faste brand-
slukningsanlæg kun tilladt på grundlag af henstillinger fra udvalget. 

 
Artikel 10.04 

 
Både 

 
1. Følgende fartøjer skal være udstyret med båd i overensstemmelse med europæisk standard 

EN 1914 : 1997: 
 
a) motorfartøjer og slæbepramme på over 150 tons dødvægt, 
b) slæbebåde og skubbebåde med en vandfortrængning over 150 m³, 
c) flydende materiel, 
d) passagerfartøjer. 

 
2. Både skal kunne sættes ud af én enkelt person sikkert og inden 5 sekunder fra den første nød-

vendige manuelle aktion. Anvendes et maskindrevet anlæg til at sætte både ud, skal dette 
være således konstrueret, at eventuelt svigt af energitilførslen ikke hindrer, at båden hurtigt og 
sikkert sættes ud. 

 
3. Oppustelige både skal kontrolleres i henhold til fabrikantens anvisninger. 
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Artikel 10.05 
 

Redningskranse og -veste 
 
1. På fartøjerne skal forefindes mindst tre redningskranse i overensstemmelse med europæisk 

standard EN 14 144 : 2002. De skal være klar til brug og fastgjort til dækket på passende ste-
der uden at være fastgjort i deres holder. I umiddelbar nærhed af styrehuset skal der være 
mindst én redningskrans, og den skal være udstyret med selvtændende batteridrevet lys, som 
ikke slukkes i vand. 

 
2. På hver flydende struktur skal der inden for rækkevidde for hver person, som sædvanligvis 

befinder sig om bord, forefindes en automatisk oppustelig redningsvest, som er tilpasset den 
enkelte person. 
 
For børn er ikke-oppustelige redningsveste i overensstemmelse med disse standarder også til-
ladte. 
 

3. De skal være kontrolleret i overensstemmelse med fabrikantens vejledning.  
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KAPITEL 11 
 

SIKKERHED PÅ ARBEJDSPOSTERNE 
 

Artikel 11.01 
 

Generelt 
 
1. Fartøjerne skal være konstrueret, indrettet og udrustet således, at man kan arbejde og færdes i 

sikkerhed.  
 
2. Fast monterede anlæg, som er nødvendige for arbejdet om bord, skal være indrettet, placeret 

og sikret således, at de let og sikkert kan betjenes og vedligeholdes. Hvis det er relevant, skal 
dele, som kan flyttes, eller som er under høj temperatur, være forsynet med beskyttelsesan-
ordninger. 

 
Artikel 11.02 

 
Beskyttelse mod fald 

 
1. Dæk og sidedæk skal være flade og fri for steder, der frembyder fare for, at personer snubler, 

og der må ikke kunne samle sig vand på dem. 
 
2. Dæk og sidedæk, dørk i maskinrum, afsatser, trapper og pullertdæksler på sidedæk skal være 

skridsikre. 
 
3. Pullertdæksler på sidedæk samt forhindringer på gange såsom trappekanter skal være afmær-

ket i en farve, der danner kontrast til det omgivende dæk. 
 
4. Yderkanterne af dæk samt de arbejdsposter, hvor personer vil kunne falde mere end 1 m, skal 

være forsynet med skanseklædning eller karme af mindst 0,70 meters højde eller lønning efter 
europæisk standard EN 711 : 1995, som skal omfatte en håndliste, en liste i knæhøjde og 
skridliste. Sidedæk skal være forsynet med skridliste og ubrudt håndliste fastgjort til karmen. 
Håndlister på karmen kræves ikke, når sidedækket er forsynet med ikke-flytbar lønning til 
borde. 

 
5. På arbejdsposter, hvor der er fare for at falde mere end 1 m, kan inspektionsorganet kræve 

passende fittings og udrustning, så arbejdet kan udføres sikkert. 
 



 
13274/1/05 REV 1  NS/hm 122 
BILAG II DG C III   DA 

Artikel 11.03 
 

Arbejdspladsernes dimensionering 
 
Arbejdspladsernes mål skal sikre de personer, der arbejder på dem, tilstrækkelig bevægelsesfrihed. 
 

Artikel 11.04 
 

Sidedæk 
 
1. Sidedækket skal have en fri bredde på mindst 0,60 m. Det er tilstrækkeligt med 0,50 m på vis-

se steder, som er nødvendige for driften af skibet, såsom ventiler til dækspuleledning. Ved 
pullerter og klamper kan det nedsættes til 0,40 m. 

 
2. Indtil en højde af 0,90 m over sidedækket er det for sidedækkets frie bredde tilstrækkeligt 

med 0,54 m, forudsat af den frie bredde ovenover, mellem karrosseriets yderkant og lastrum-
mets inderkant, er mindst 0,65 m. I så fald er det for den frie bredde af sidedækket tilstrække-
ligt med 0,50 m, forudsat at sidedækket til borde har lønning til beskyttelse mod fald efter 
europæisk standard EN 711 : 1995. På fartøjer, som er højst 55 m lange og kun har beboelses-
rum i fartøjets agterende, kan der ses bort fra kravet om lønning.  

 
3. Forskrifterne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil en højde af 2,00 m over sidedækket. 
 

Artikel 11.05 
 

Adgang til arbejdspladserne 
 
1. Adgangsveje, indgange og gange til personer og last skal være indrettet og dimensioneret så-

ledes:  
 
a) at der foran en indgangsåbning er tilstrækkelig plads til, at passage ikke hindres, 
b) at den frie bredde af gangen svarer til den pågældende arbejdsplads og i det mindste er 

0,60 m, bortset fra fartøjer med bredde mindre end 8 m, på hvilke bredden kan nedsætte 
til 0,50 m, 

c) den frie højde af gangen inkl. karmen skal være mindst 1,90 m.  
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2. Dørene skal være arrangeret således, at de kan åbnes og lukkes uden fare til begge sider. De 
skal være beskyttet mod utilsigtet lukning og åbning.  

 
3. Hvis der optræder højdeforskelle på over 0,50 m i ind- og udgange eller gange, skal der fore-

findes passende trapper, lejdere eller trin. 
 
4. Til arbejdspladser, der er permanent bemandet, skal der forefindes trapper, hvis niveaufor-

skellen er over 1,00 m. Denne forskrift finder ikke anvendelse for nødudgange. 
 
5. På fartøjer med lastrum skal der være mindst en fast adgangsvej i hver ende af hvert lastrum.  
 

Uanset stk. 1 kan der ses bort fra den faste adgangsvej, hvis der forefindes mindst to flytbare 
lejdere, som rækker mindst 3 trin over lugekarmen i en hældningsvinkel på 60°.  

 
Artikel 11.06 

 
Udgange og nødudgange 

 
1. Antal, arrangement og dimensionering af udgangene, herunder nødudgange, skal svare til 

rummenes formål og dimensioner. Når en af disse udgange er en nødudgang, skal dette tyde-
ligt ved mærkning være angivet på den. 

 
2. Nødudgange samt vinduer og skylights, der tjener som nødudgang, skal have en fri åbning på 

mindst 0,36 m2 og et mindste mål på 0,50 m. 
 

Artikel 11.07 
 

Lejdere, trin mv. 
 
1. Trapper og lejdere skal være sikkert fastgjort. Trapper skal have en mindste bredde på 0,60 m, 

og den frie bredde mellem håndlisterne skal være mindst 0,60 m; trinnenes dybde skal være 
mindst 0,15 m; trinnene skal have skridsikker overflade, og trapper med flere end tre trin skal 
have håndlister. 
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2. Lejdere og separat fastgjorte trin skal have en fri bredde på mindst 0,30 m; afstanden mellem 
trinnene må ikke være over 0,30 m, og trinnenes dybde skal være mindst 0,15 m.  

 
3. Lejdere og separat fastgjorte trin skal være klart synlige oppefra og være forsynet med støtte-

håndtag over udgangsåbningerne.  
 
4. Flytbare lejdere skal have en mindstebredde på 0,40 m og på 0,50 m ved foden; de skal kunne 

sikres mod væltning og udskridning; trinnene skal være solidt fastgjort i stolperne. 
 

Artikel 11.08 
 

Indvendige rum 
 
1. Fartøjets indre arbejdspladser skal gennem deres dimensioner, indretning og placering være 

tilpasset det arbejde, der skal udføres og opfylde forskrifterne for sundhed og sikkerhed. De 
skal have tilstrækkelig, ikke blændende belysning og tilstrækkelig ventilation. De skal om 
nødvendigt være forsynet med opvarmningsanordninger, som sikrer passende temperatur. 

 
2. Dørken på fartøjets indre arbejdspladser skal være solidt og holdbart udført, være fri for hin-

dringer, som frembyder fare for, at personer snubler, og være skridsikre. Åbninger i dæk eller 
dørk skal i åben stilling være yde beskyttelse mod fald; vinduer og skylights skal være place-
ret og indrettet således, at de kan betjenes og rengøres uden risiko. 

 
Artikel 11.09 

 
Beskyttelse mod støj og vibrationer 

 
1. Arbejdspladserne skal være konstrueret og beskyttet således, at besætningens medlemmer 

ikke udsættes for skadelige vibrationer. 
 
2. Permanente arbejdspladser skal endvidere være bygget og lydbeskyttet på en sådan måde, at 

de ikke bringer besætningens sundhed og sikkerhed i fare som følge af støj. 
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3. For besætningsmedlemmer, der sandsynligvis vil være udsat for et støjniveau på over 85 dB 
(A) hver dag, skal der forefindes høreværn. På arbejdspladser, hvor støjniveauet er over 90 dB 
(A), skal det angives, at det er obligatorisk at bruge høreværn, på et skilt med teksten "Brug 
høreværn" med en diameter på mindst 10 cm, jf. fig. 7 i tillæg I. 

 
Artikel 11.10 

 
Lugedæksler 

 
1. Lugedæksler skal være lettilgængelige og kunne håndteres sikkert. De dele af lugedækslerne, 

hvis masse er over 40 kg, skal desuden have skinner eller hængsler eller være forsynet med 
mekaniske anordninger til oplukning. Lugedæksler, der håndteres med løfteapparater, skal 
have passende lettilgængelige fastgørelsesanordninger. Lugedæksler og bjælker, der indbyr-
des passer sammen, skal være påført nøje oplysning om, hvilke luger de hører til, samt deres 
korrekte plads på lugerne. 

 
2. Lugedæksler skal være sikret mod at blive løftet af vinden eller af lastemidlerne. Skydedæks-

ler skal have stop, der forhindrer utilsigtet bevægelse i længderetningen på mere end 0,40 m; 
de skal kunne låses i deres endelige stilling. Til fastholdelse af opstablede lugedæksler skal 
forefindes passende anordninger.  

 
3. På mekanisk aktiverede lugedæksler skal energitilførslen automatisk afbrydes, når betjenings-

kontakten slippes. 
 
4. Lugedæksler skal kunne bære de belastninger, de kan forventes at blive udsat for: Lugedæks-

ler, der er konstrueret til at gå på, skal kunne bære koncentrerede belastninger på mindst 
75 kg. Lugedæksler, som ikke er konstrueret til at gå på, skal være mærket tilsvarende. Luge-
dæksler, som er konstrueret til anbringelse af dækslast, skal være forsynet med påtegning om 
den tilladte belastning i t/m². Når der kræves understøtning for at nå op på den højst tilladte 
belastning, skal dette være angivet på et hensigtsmæssigt sted; i så fald skal de tilsvarende 
tegninger forefindes om bord. 
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Artikel 11.11 
 

Spil 
 
1. Spil skal være konstrueret således, at arbejdet kan foregå sikkert. De skal have anordninger, 

som forhindrer utilsigtet tilbageløb. Spil uden automatisk lås skal være udstyret med bremse, 
som er dimensioneret i henhold til deres trækkraft. 

 
2. Hånddrevne spil skal være udstyret med anordninger, der forhindrer håndtaget i at løbe tilba-

ge. Spil, som både kan drives ved håndkraft og motorkraft, skal være konstrueret således, at 
brug af motorkraft ikke kan aktivere den manuelle betjening. 

 
Artikel 11.12 

 
Kraner 

 
1. Kraner skal være konstrueret i overensstemmelse med bedste praksis.  De kræfter, som opstår 

ved driften, skal på sikker måde overføres til fartøjets konstruktion; de må ikke bringe stabili-
teten i fare. 

 
2. På kraner skal der være et fabrikationsskilt med følgende oplysninger: 

 
a) fabrikantens navn og adresse, 
b) CE-mærket med angivelse af byggeår, 
c) angivelse af serie eller type, 
d) serienummer, når det er relevant. 

 
3. På kranen skal dens højst tilladte belastning være angivet på permanent og let læselig måde. 

 
For kraner med nyttelast på højst 2000 kg er permanent og let læselig angivelse af nyttelasten 
på kranen tilstrækkelig. 
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4. Der skal forefindes anordninger til beskyttelse mod fare for at komme i klemme og fare for 
afklipning. Kranens udvendige dele skal have en sikkerhedsafstand på 0,5 m opefter, nedefter 
og til siderne i forhold til alle omgivende genstande. Sikkerhedsafstand til siderne kræves ikke 
uden for arbejdspladserne og gangene. 

 
5. Motordrevne kraner skal kunne beskyttes mod, at uvedkommende benytter dem. De må kun 

kunne sættes i gang fra kranens styreplads. Betjeningsgrebene skal være selvreturnerende 
(knapper uden stopper), og deres funktionsretning skal være umiddelbart indlysende. 
 
Ved svigt af energitilførslen må byrden ikke kunne bevæge sig ned af sig selv. Utilsigtet be-
vægelse af kranen må ikke kunne findes sted. 
 
Løfteanordningens opadgående bevægelse og overskridelse af nyttelasten skal begrænses af 
en passende anordning. Løfteanordningens nedadgående bevægelse skal begrænses, hvis der 
under de påtænkte driftsvilkår ved fastgørelsen af krogen kan være færre end to vindinger til-
bage af tovet på tromlen. Efter aktivering af den automatiske begrænsningsanordning skal den 
tilsvarende modsat rettede bevægelse stadig være mulig. 
 
Brudstyrken af wire til løbende rigning skal svare til 5 gange wirens tilladte belastning. Wiren 
skal være uden fremstillingsfejl og konstrueret til anvendelse i kraner. 

 
6. Inden kranen første gang tages i brug eller første gang på ny sættes i drift efter større ændrin-

ger, skal det ved fremlægning af beregninger samt ved afprøvning godtgøres, at kranens styr-
ke og stabilitet er tilfredsstillende.  
 
For kraner med nyttelast på højst 2000 kg kan eksperten afgøre, at beregningen helt eller del-
vis kan erstattes af en afprøvning med en belastning på 1,25 gange kranens nyttelast, som ud-
føres i hele kranens driftsområde. 
 
Den i stk. 1 eller 2 omhandlede godkendelsesprøve skal foretages af en ekspert, som er aner-
kendt af inspektionsorganet. 

 
7. Kraner skal kontrolleres regelmæssigt, dog mindst én gang om året, af en kompetent person. 

Ved denne inspektion skal en besigtigelse og en funktionsprøve godtgøre, at kranen fungerer 
på sikker vis. 
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8. Senest hvert 10. år efter godkendelsesprøven skal kranen igen kontrolleres af en ekspert, som 
er anerkendt et af inspektionsorgan. 

 
9. Kraner, som har en nyttelast på over 2000 kg, eller som anvendes til omladning af last eller er 

monteret om bord på løftebukke, pontoner og andet flydende materiel eller flydende arbejds-
platforme, skal desuden opfylde forskrifterne i en af medlemsstaterne. 

 
10. For alle kraner skal mindst følgende dokumenter forefindes om bord: 

 
a) kranfabrikantens betjeningsvejledning, herunder mindst følgende oplysninger: 

 
driftsområde og betjeningsgrebenes funktion, 
størst tilladte nyttelast, afhængigt af udlægget, 
kranens største tilladte hældning, 
monterings- og vedligeholdelsesanvisninger, 
anvisninger for regelmæssig kontrol, 
tekniske hovedspecifikationer. 

 
b) certifikater for den kontrol, der er udført i henhold til stk. 6-8 eller stk. 9. 

 
Artikel 11.13 

 
Opbevaring af brandfarlige væsker 

 
Til opbevaring af brandfarlige væsker med et flammepunkt på mindre end 55°C skal på dækket 
forefindes et ventileret skab fremstillet af ikke-brændbart materiale. Det skal udenpå være mærket 
med et symbol "Brug af åben ild og rygning forbudt" med en diameter på mindst 10 cm i overens-
stemmelse med fig. 2 i tillæg I. 
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KAPITEL 12 
 

BEBOELSE 
 

Artikel 12.01 
 

Generelle bestemmelser 
 

1. Fartøjer skal være forsynet med beboelsesrum til de personer, der sædvanligvis opholder sig 
om bord, i det mindste til minimumsbemandingen. 

 
2. Beboelsesrum skal være bygget, indrettet og udstyret på en måde, der tilfredsstiller behovet 

for sikkerhed, sundhed og komfort for de ombordværende personer. Rummene skal have be-
kvem og sikker adgang og være isoleret mod kulde og varme. 

 
3. Inspektionsorganet kan tillade undtagelser fra forskrifterne i dette kapitel, hvis sikkerheden og 

sundheden for de ombordværende personer er sikret på anden måde.  
 
4. Inspektionsorganet angiver i fællesskabscertifikatet, hvilke indskrænkninger i fartøjets daglige 

driftsperioder og anvendelsesmåde, der følger af de i stk. 3 omhandlede undtagelser. 
 
 

Artikel 12.02 
 

Særlige konstruktionsforskrifter for beboelse 
 
1. Beboelsesrum skal kunne ventileres tilstrækkeligt, også når dørene er lukket; fælles opholds-

rum skal derudover have tilstrækkeligt dagslys og så vidt muligt give mulighed for udblik til 
det fri.  

 
2. Når adgang til beboelsesrum ikke findes i dæksplan og niveauforskellen er mindst 0,30 m, 

skal der være trapper med adgang til rummene. 
 
3. Forskibs må dørken højst være 1,20 m under dybeste lastevandlinje. 
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4. Opholds- og soverum skal være forsynet med mindst to udgange, der ligger så langt som mu-
ligt fra de normale ind- og udgange, og som fungerer som flugtveje. En af udgangene kan ud-
gøres af en nødudgang. Dette gælder ikke for rum, som har udgang direkte til dækket eller til 
en gang, der tjener som flugtvej, forudsat at den pågældende gang har to ikke tætliggende ud-
gange til bagbord og til styrbord. De nødudgange, som kan udgøres af skylights og vinduer, 
skal have en fri åbning på mindst 0,36 m2 og en mindste sidelængde på 0,50 m, og de skal 
give mulighed for hurtig evakuering i nødsituationer. Flugtvejenes isolering og beklædning 
skal vore udført i brandhæmmende materialer, og mulighed for brug af flugtvejene skal til en-
hver tid være sikret med passende midler såsom lejdere eller separat fastgjorte trin. 

 
5. Beboelsesrum skal være beskyttet mod støj og vibrationer på et uacceptabelt niveau. Det højst 

tilladte støjniveau er 
 
 a) i fælles opholdsrum: 70 dB(A), 
 
 b) i soverum: 60 dB(A). Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på fartøjer, der ude-

lukkende benyttes uden for besætningens hvileperiode i henhold til medlemsstatens 
nationale lovgivning. Begrænsningen i den daglige anvendelsesperiode skal være anført 
i fællesskabscertifikatet. 

 
6. Ståhøjden i mandskabsrum må ikke være under 2 m. 
 
7. Som hovedregel skal fartøjerne have mindst ét fælles opholdsrum, der er adskilt fra sove-

rummet. 
 
8. Det disponible dørkareal i fælles beboelsesrum må ikke være mindre end 2 m2 pr. person, dog 

skal det samlede areal altid være mindst 8 m2 (ekskl. møbler, bortset fra borde og stole). 
 
9. Rumfanget af private opholdsrum og soverum må ikke være mindre end 7 m3. 
 
10. Private beboelsesrum skal have et luftrumfang på mindst 3,5 m3 pr. person. Soverum skal ha-

ve et luftrumfang på 5 m3 for den første beboer og 3 m3 for hver yderligere beboer (rumfanget 
af møbler fratrækkes). Soverum skal så vidt muligt være beregnet til højst to personer. Køjer 
skal være anbragt i en højde af mindst 0,30 m over dørken. Er køjerne anbragt over hinanden, 
skal der være en fri højde på mindst 0,60 m over hver køje.  
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11. Døre skal have en åbning, hvis overkant er mindst 1,90 m over dækket eller dørken, og en fri 
bredde på mindst 0,60 m. Den foreskrevne højde kan opnås ved hjælp af dæksler eller lemme, 
der har glideskinner eller er hængslet. Døre skal åbne udad og skal kunne åbnes fra begge si-
der. Dørtrin må ikke være over 40 cm høje, og øvrige sikkerhedsforskrifter skal stadig være 
overholdt. 

 
12. Trapper skal være fast monteret og kunne anvendes uden fare. Denne forskrift anses for op-

fyldt, når 
 
 a) trappens bredde er mindst 0,60 m, 
 
 b) trinnenes dybde er mindst 0,15 m, 
 
 c) trinnene er skridsikre; 
 
 d) trapper med flere end tre trin i det mindste er forsynet med håndlister eller håndtag. 
 
13. Rør, som fører farlige gasser eller farlige væsker, navnlig dem, som er under så højt tryk, at en 

utæthed kan være til fare for personer, må ikke være placeret i beboelse eller i gange, der fører 
til beboelsen. Dette gælder ikke for damprør og hydrauliske rør, forudsat at de har metalkap-
pe, samt rør til anlæg til flydende gas til husholdningsbrug.  

 
Artikel 12.03 

 
Sanitære installationer 

 
1. Fartøjer med beboelse skal som minimum have følgende sanitære installationer: 
 
 a) et toilet pr. beboelsesenhed eller for hver seks medlemmer af besætningen. De skal kun-

ne udluftes med frisk luft, 
 
 b) en håndvask med afløb, tilsluttet koldt drikkevand og varmt vand, for hver beboelsesen-

hed eller for hver fire besætningsmedlemmer, 
 
 c) et brusebad eller badekar, tilsluttet koldt drikkevand og varmt vand, for hver beboelses-

enhed eller for hver seks besætningsmedlemmer. 
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2. De sanitære installationer skal være placeret i umiddelbar nærhed af beboelsen. Toiletter må 
ikke have direkte udgang til køkkener, spisesaloner eller kombinerede fælles opholdsrum og 
køkkener. 

 
3. Toiletrum skal have et areal på mindst 1 m2, bredde mindst 0,75 m og længde mindst 1,10 m. 

Toiletrum i kabiner til højst to personer kan være mindre. Indeholder et toilet håndvask eller 
brusebad, skal dørkarealet øges med mindst det dørkareal, der optages af håndvask og bruse-
bad (eller, i givet fald, af badekarret). 

 
Artikel 12.04 

 
Kabysser 

 
1. Kabysser kan være kombineret med fælles opholdsrum. 
 
2. Kabysser skal være udstyret med: 
 
 a) en kogeinstallation, 
 

b) en vask med afløb, 
 
c) en installation til drikkevandsforsyning, 
 
d) et køleskab, 
 
e) tilstrækkelig afsætnings- arbejds- og stuveplads. 
 

3. Spisepladsen i kombinerede kabysser/fælles opholdsrum skal være tilstrækkelig til det antal 
besætningsmedlemmer, som sædvanligvis benytter det samtidigt. Siddepladernes bredde skal 
være mindst 0,60 m. 

 
Artikel 12.05 

 
Drikkevand 

 
1. Fartøjer med beboelse skal være udstyret med et drikkevandsanlæg. På drikkevandstankenes 

påfyldningsåbning og drikkevandsslanger skal være angivet, at de udelukkende er beregnet til 
drikkevand. Påfyldningsflanger til drikkevand skal være placeret over dæk.  
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2. Drikkevandsanlæg skal: 
 
 a) på indersiden være udført i et materiale, som er modstandsdygtigt over for korrosion og 

ikke frembyder sundhedsfare, 
 

b) være fri for rørsektioner, hvor der ikke er sikkerhed for en regelmæssig strøm af vand, 
og 

 
c) være beskyttet mod for stærk opvarmning. 
 

3. Ud over stk. 2 skal drikkevandstanke: 
 
 a) have en kapacitet på mindst 150 l pr. person, som normalt opholder sig om bord, men 

mindst for hvert medlem af minimumsbemandingen, 
 
 b) være forsynet med en passende åbning til indvendig rengøring; denne åbning skal kunne 

aflåses med nøgle, 
 
 c) være forsynet med niveauindikator, 
 
 d) være forsynet med udluftningsrør, som udmunder i det fri eller er forsynet med passen-

de filtre. 
 
4. Drikkevandstanke må ikke have vægge fælles med andre beholdere. Drikkevandsrør må ikke 

være ført gennem beholdere som indeholder andre væsker. Forbindelserne mellem drikke-
vandsystemet og andre rørsystemer til gas eller andre væsker end drikkevand må ikke være 
ført gennem drikkevandstanken. 

 
5. Drikkevandstanke under tryk må kun fungere med ren trykluft. Frembringes trykluften ved 

hjælp af kompressorer, skal passende luftfiltre og olieudskillere være placeret umiddelbart før 
trykvandbeholderen, medmindre vandet er adskilt fra luften af en membran.  

 
Artikel 12.06 

 
Opvarmning og ventilation 

 
1. Beboelsesrum skal kunne opvarmes i henhold til deres bestemmelse. Varmeanlæggene skal 

være velegnede under de vejrforhold, der kan gøre sig gældende. 
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2. Opholdsrum og soverum skal kunne ventileres tilstrækkeligt, selv når dørene er lukket. Venti-
lationen skal give mulighed for tilstrækkelig luftcirkulation under alle klimaforhold.  

 
3. Beboelsen skal så vidt muligt være udformet og indrettet således, at der ikke kan trænge dår-

lig luft ind fra andre områder af fartøjet såsom maskin- eller lastrum; ved tvungen ventilation 
skal luftindtagene være således indrettet, at ovennævnte forskrifter er opfyldt. 

 
Artikel 12.07 

 
Andre installationer i beboelsen 

 
1. Hvert besætningsmedlem, der har fast ophold om bord, skal have egen køje og eget gardero-

beskab, der kan aflåses med nøgle. Køjens indvendige mål skal være mindst 2,00 x 0,90 m. 
 
2. Der skal være passende steder til anbringelse og tørring af arbejdstøj uden for soverummet. 
 
3. Alle rum skal kunne oplyses elektrisk. Supplerende lamper, der fungerer med gas- eller 

væskeformigt brændstof, er kun tilladt i fælles opholdsrum, Belysningsanlæg, der fungerer 
med væskeformigt brændstof, skal være af metal og må kun kunne fungere med brændstof 
med flammepunkt over 55°C eller med petroleum af handelskvalitet. Sådanne lamper skal 
være anbragt eller fastgjort således, at de ikke frembyder brandfare. 
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KAPITEL 13 
 
 

OPVARMNINGS-, KOGE- OG KØLEANLÆG, 

SOM FUNGERER MED BRÆNDSTOF 
 

Artikel 13.01 
 

Generelle bestemmelser 
 
1. Opvarmnings-, koge- og køleanlæg, som fungerer med flydende gas, skal opfylde forskrifter-

ne i kapitel 14 i dette bilag. 
 
2. Opvarmnings-, koge- og køleanlæg samt tilbehør dertil skal være udformet og placeret såle-

des, at det ikke udgør en fare, selv ved overophedning; det skal være monteret således, at det 
ikke kan vælte eller utilsigtet forskubbes.  

 
3. De i stk. 2 omhandlede anlæg må ikke være anbragt i rum, hvori der opbevares eller anvendes 

materialer med flammepunkt under 55° C. Udluftningsrør fra sådanne anlæg må ikke føre 
igennem sådanne rum. 

 
4. Der skal være sørget for tilførsel af den nødvendige forbrændingsluft. 
 
5. Opvarmningsanlæg skal være solidt tilsluttet til røgrør. Rørene skal have passende røghætter 

eller anordninger til beskyttelse mod vinden. De skal være anbragt således, at rengøring 
muliggøres. 

 
Artikel 13.02 

 
Anvendelse af flydende brændstof og oliefyrede anlæg 

 
1. I opvarmnings-, koge- og køleanlæg, som fungerer med flydende brændstof, må kun anvendes 

brændstof med flammepunkt over 55 °C. 
 
2. Uanset stk. 1 tillades i beboelsesrum og styrehus kogeapparater og apparater med væge, som 

benyttes til opvarmning og køling med petroleum som brændstof, forudsat at kapaciteten af 
deres brændstofbeholder ikke er over 12 liter.  
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3. Apparater med væge skal: 
 
 a) være udstyret med en brændstofbeholder af metal, hvis påfyldningsåbning er aflåselig, 

som ikke har lodninger under det maksimale påfyldningsniveau, og som er konstrueret 
og monteret således, at brændstofbeholderen ikke utilsigtet kan åbnes eller tømmes, 

 
 b) kunne tændes uden brug af anden brændbar væske, 
 
 c) være installeret således, at aftræk af forbrændingsgasserne er sikret. 

 
Artikel 13.03 

 
Kaminer med fordampningsbrænder og varmeapparater med forstøvningsbrænder 

 
1. Kaminer med fordampningsbrænder og varmeovne med forstøvningsbrænder skal være kon-

strueret efter bedste praksis.  
 
2. Er en kamin med fordampningsbrænder eller en varmeovn med forstøvningsbrænder monteret 

i maskinrummet, skal lufttilførslen og maskinerne være udført således, at varmeovnen og 
maskinerne kan fungere samtidig og fuldstændig sikkert, uafhængigt af hinanden. Om nød-
vendigt skal der være en separat lufttilførsel. Udstyret skal være udført således, at flammer fra 
fyret ikke kan nå andre dele af anlæggene i maskinrummet.  

 
Artikel 13.04 

 
Kaminer med fordampningsbrænder 

 
1. Kaminer med fordampningsbrænder skal kunne tændes uden brug af anden brændbar væske. 

De skal være fastgjort over en metalspildbakke, som omgiver alle de dele, der fører brænd-
stof, og spildbakkens sider skal have en højde på mindst 20 mm og en kapacitet på mindst 
to liter. 

 
2. For kaminer med fordampningsbrænder monteret i et maskinrum skal siderne af den i stk. 1 

foreskrevne metalspildbakke være mindst 200 mm høje. Underkanten af fordampningsbræn-
deren skal være placeret over kanten af spildbakken. Endvidere skal overkanten af spildbak-
ken nå mindst 100 mm over dørken.  
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3. Fordampningsbrændere skal være forsynet med en egnet regulator, som ved enhver valgt ind-
stilling sikrer en i praksis konstant afgivelse af brændstof til brænderen og forhindrer alt spild 
af brændstof, hvis flammen går ud. Som egnede anses regulatorer, som fungerer tilfredsstil-
lende, selv når de udsættes for vibrationer og krængning på indtil 12°, og som, foruden en 
svømmer til regulering af væskehøjden, 

 
 a) er forsynet med en ekstra svømmer, der lukker for brændstoftilførslen og fungerer sik-

kert og pålideligt, hvis det tilladte niveau overskrides eller  
 
 b) er forsynet med overløbsrør, men kun såfremt spildbakkens kapacitet er tilstrækkelig til 

at rumme mindst indholdet af brændstofbeholderen. 
 
4. Hvis brændstofbeholderen til en kamin med fordampningsbrænder er monteret særskilt, 
 
 a) må den ikke være anbragt højere end foreskrevet af apparatets fabrikant, 
 
 b) skal den være anbragt således, at den er beskyttet mod for stærk opvarmning, 
 
 c) skal brændstoftilførslen kunne standses fra dækket. 
 
5. Røgrør for kaminer med fordampningsbrænder skal have en anordning, som forhindrer tilba-

geslag. 
 

Artikel 13.05 
 

Varmeovne med forstøvningsbrænder 
 
Varmeovne med forstøvningsbrænder skal specielt opfylde følgende forskrifter: 
 
a) der skal være sikret tilstrækkelig lufttilførsel, før der tilføres brændstof, 
 
b) brændstoftilførslen skal være termostatreguleret, 
 
c) antændelse af brændstoffet skal ske ved hjælp af en elektrisk anordning eller et vågeblus, 
 
d) flammen skal overvåges af en anordning, som afbryder brændstoftilførslen, når flammen 

slukker, 
 
e) hovedafbryderen skal være anbragt lettilgængeligt uden for det rum, hvor anlægget er opstil-

let. 
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Artikel 13.06 
 

Varmeapparater med luftindblæsning 
 
Varmeapparater med luftindblæsning, som omfatter et forbrændingskammer, omkring hvilket op-
varmningsluften under tryk ledes til et fordelingssystem eller til et rum, skal opfylde følgende for-
skrifter: 
 
a) Hvis brændstoffet forstøves under tryk, skal tilførslen af forbrændingsluft ske ved hjælp af en 

blæser. 
b) Forbrændingskammeret skal være godt ventileret, før brænderen kan tændes. Ventilation kan 

anses for at finde sted, når forbrændingsluftblæseren fortsætter med at fungere, efter at flam-
men er slukket.  

c) Brændstoftilførslen skal standse automatisk: 
hvis flammen går ud, 
hvis der ikke tilføres tilstrækkelig forbrændingsluft, 
hvis temperaturen af den opvarmede luft overstiger en forud indstillet værdi eller 
hvis energiforsyningen til sikkerhedssystemerne svigter. 
I disse tilfælde må brændstoftilførslen ikke automatisk blive genoptaget efter afbrydelsen. 

d) Blæserne for forbrændingsluft og opvarmningsluft skal kunne afbrydes fra et punkt uden for 
de rum, hvor varmeapparatet befinder sig. 

e) Hvis opvarmningsluften suges ind udefra, skal luftindtagene så vidt muligt være placeret over 
dækket. De skal være udført således, at regn og søstænk ikke kan trænge ind i det.  

f) Kanaler til opvarmningsluft skal være af metal. 
g) Afgangsåbninger for opvarmningsluft må ikke kunne lukkes fuldstændigt. 
h) Brændstof fra eventuelle utætheder må ikke kunne nå kanalerne til opvarmningsluft. 
i) Varmeapparater med luftindblæsning må ikke kunne suge opvarmningsluft ind fra et maskin-

rum. 
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Artikel 13.07 
 

Opvarmning med fast brændsel 
 
1. Varmeovne til fast brændsel skal være placeret på en plade med ophøjede kanter udført såle-

des, at gløder eller varm aske ikke kan falde uden for denne plade. 
 
 Denne forskrift finder ikke anvendelse på ovne opstillet i rum, som er udført i ubrændbare 

materialer og udelukkende beregnet til at rumme en kedel.  
 
2. Kedler til fast brændsel skal være forsynet med termostatreguleret tilførsel af forbrændings-

luft. 
 
3. I nærheden af hver ovn skal befinde sig et middel til hurtig slukning af glødende aske. 
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KAPITEL 14 
 

ANLÆG TIL FLYDENDE GAS TIL HUSHOLDNINGSBRUG 
 

Artikel 14.01 
 

Generelt 
 

1. Anlæg til flydende gas består i hovedsagen af en forsyningsenhed med en eller flere gasbe-
holdere, en eller flere trykregulatorer, et fordelingssystem samt gasforbrugende apparater. 

 
 Reservegasbeholdere samt tomme beholdere, som ikke er tilsluttet fordelingssystemet, anses 

ikke for del af anlægget. Artikel 14.05 finder tilsvarende anvendelse på sådanne beholdere.  
 
2. Anlæggene må kun forsynes med propangas af handelskvalitet. 
 

Artikel 14.02 
 

Gasanlæg 
 
1. Anlæg til flydende gas skal i alle deres bestanddele være egnet til brug af propangas og skal 

være udført og monteret i overensstemmelse med bedste praksis. 
 
2. Anlæg til flydende gas må kun benyttes til husholdningsbrug i beboelse og styrehus samt til-

svarende anvendelser på passagerfartøjer. 
 
3. Om bord kan være flere særskilte anlæg til flydende gas. Samme gasanlæg må ikke benyttes 

til betjening af beboelsesrum, som er adskilt af et lastrum eller en fast tank. 
 
4. Ingen del af flaskegasanlægget må befinde sig i maskinrummet. 
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Artikel 14.03 
 

Beholdere 
 
1. Kun gasbeholdere med tilladt påfyldningsmængde mellem 5 og 35 kg er tilladt. For passager-

fartøjer kan inspektionsorganet dog tillade brug af beholdere med større påfyldningsmængde. 
 

Gasbeholdere skal være forsynet med officielt stempel på, at de er godkendt ved den krævede 
afprøvning. 

 
Artikel 14.04 

 
Forsyningsenhedernes placering og indretning 

 
1. Forsyningsenheder skal være monteret på dækket i et fritstående skab eller et indbygget skab 

uden for beboelsen på sådan måde, at de ikke er til gene for færdslen om bord. De må dog ik-
ke være placeret på skanseklædningen for eller agter. Skabet kan være indbygget i overbyg-
ningen, forudsat at dette er udført på gastæt måde, og må kun kunne åbnes udefra. Det skal 
være placeret således, at fordelerrørene til gasforbrugende apparater er så korte som muligt. 

 
Der må kun være så mange beholdere i drift, som er nødvendige for anlæggets funktion. Der 
må kun være flere beholdere tilkoblet, hvis der benyttes en tilkoblings- og omstillingsenhed. 
For hvert anlæg må der være tilkoblet indtil fire beholdere. Om bord må for hvert anlæg mak-
simalt befinde sig seks beholdere, reservebeholderne medregnet. 
 
På passagerfartøjer med kabys eller spisesalon for passagerne må der være tilkoblet indtil seks 
beholdere. Om bord må for hvert anlæg maksimalt befinde sig ni beholdere, reservebeholder-
ne medregnet. 
 
Trykregulatorer, eller i tilfælde af totrinsregulering, den første trykregulator, skal være place-
ret i samme skab som gasbeholderne og være fast indbygget. 
 

2. Forsyningsenheder skal være monteret således, at gassen i tilfælde af utæthed vil sive ud i det 
fri uden risiko for, at den trænger ind i fartøjets indre eller kommer i kontakt med en antæn-
delseskilde.  
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3. Skabe skal være fremstillet af brandhæmmende materiale og skal have tilstrækkelig ventilati-
on gennem åbninger i skabets nederste og øverste del. Gasbeholderne skal være placeret stå-
ende i skabene, således at de ikke kan vælte. 

 
4. Skabene skal være bygget og placeret således, at temperaturen i beholderne ikke kan komme 

over 50° C. 
 
5. Skabenes ydervæg skal være forsynet med påskriften ”Flydende gas" og symbolet ”Brug af 

åben ild og rygning forbudt" med en diameter på mindst 100 mm jf. fig. 2 i tillæg I. 
 

Artikel 14.05 
 

Reservebeholdere og tomme beholdere 
 
Reservebeholdere og tomme beholdere, som ikke er anbragt ved forsyningsenheden, skal være stu-
vet uden for beboelsen og styrehuset i et skab, der er bygget i overensstemmelse med artikel 14.04. 

 
Artikel 14.06 

 
Trykregulatorer 

 
1. De gasforbrugende apparater må kun være tilsluttet beholderne gennem et forsyningssystem 

med en eller flere trykregulatorer, der sænker gastrykket til brugstrykket. Denne sænkning 
kan ske i ét eller to trin. Alle trykregulatorer skal være fast indstillet til et tryk, der er fastlagt i 
henhold til artikel 14.07. 

 
2. Den anordning, som sænker trykket til det endelige arbejdstryk, skal være forsynet med eller 

være efterfulgt af en anordning, der automatisk beskytter rørforbindelsen mod overtryk i til-
fælde af fejl ved trykregulatoren. Det skal være sikret, at den udsivende gas i tilfælde af utæt-
hed af beskyttelsesanordningen siver ud i det fri uden risiko for, at den trænger ind i fartøjets 
indre eller kommer i kontakt med en antændelseskilde; om nødvendigt monteres et særligt rør 
til dette formål. 

 
3. Såvel beskyttelsesanordninger som udluftningskanaler skal være beskyttet mod indtrængning 

af vand. 
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Artikel 14.07 
 

Tryk 
 

1. For totrins reduktionsventiler skal gennemsnitstrykket være højst 2,5 bar over det atmosfæri-
ske tryk. 

 
2. Trykket ved afgangen fra det sidste trykregulator må højst være 0,05 bar over det atmosfæri-

ske tryk, med en tolerance på 10 %. 
 
 

Artikel 14.08 
 

Rørledninger og fleksible forbindelser 
 

1. Rørledningerne skal være fast monterede stål- eller kobberrør. 
 

Dog kan rørledningerne til gasforbrugende apparater være bøjelige højtryksslanger eller 
spiralomviklede slanger egnede til propangas. Ikke fast monterede gasforbrugende apparater 
kan tilsluttes ved hjælp af slanger med længde højst 1 m.  
 

2. Rørledningerne skal kunne modstå alle de påvirkninger, navnlig med hensyn til korrosion og 
styrke, som de kan blive udsat for om bord under normale driftsforhold, og deres egenskaber 
og placering skal være sådan, at de afgiver en tilfredsstillende gasmængde ved tilfredsstillen-
de tryk til forbrugsapparaterne.  

 
3. Rørledningerne skal have færrest mulige samlinger. Rørledninger og samlinger skal være 

gastætte og forblive tætte uanset de vibrationer og udvidelser, de kan blive udsat for. 
 
4. Rørledningerne skal være lettilgængelige, fastgjort på passende måde og beskyttet alle steder, 

hvor de kan blive udsat for stød eller friktion, navnlig ved gennemføring gennem stålskotter 
eller metalskillevægge. Stålrørledninger skal være beskyttet mod tæring på hele deres over-
flade. 

 
5. Fleksible rørledninger og disses samlinger skal kunne modstå alle de påvirkninger, de kan 

blive udsat for under normale driftsforhold om bord. De skal være anbragt således, at de er fri 
for spænding og ikke kan blive udsat for stærk varme og kan kontrolleres over hele deres 
længde.  
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Artikel 14.09 
 

Fordelingssystem 
 

1. Hele fordelingssystemet skal kunne afskæres med en hovedafspærringsventil, som der er nem 
og hurtig adgang til. 

 
2. Hvert gasforbrugende apparat skal forsynes selvstændigt, og hver tilslutning skal have sær-

skilt spærreanordning. 
 
3. Haner skal være monteret, så de er beskyttet mod vejrliget og mod stød. 
 
4. Efter hver trykregulator skal findes en inspektionslem. Der skal være mindst én spærreanord-

ning, som sikrer, at reduktionsventilen under afprøvning ikke udsættes for prøvetrykket. 
 

Artikel 14.10 
 

Gasforbrugende apparater og deres montering 
 
1. Der må kun installeres gasforbrugende apparater, som er godkendt til at fungere med propan-

gas i en af medlemsstaterne, og som er forsynet med anordninger, der effektivt forhindrer 
gasudslip både ved slukning af flammen og ved slukning af vågeblusset.  

 
2. Apparaterne skal være placeret og tilsluttet således, at de ikke kan vælte eller utilsigtet blive 

forskubbet og således, at der ikke er risiko for, at tilslutningsledningerne rives løs. 
 
3. Varmeapparater, vandvarmere og køleapparater skal tilsluttes en kanal til udluftning af 

forbrændingsgas til det fri. 
 
4. Installation af gasforbrugende apparater i styrehuset er kun tilladt, hvis styrehusets konstruk-

tion bevirker, at udsivende gas ikke kan strømme ned i de underliggende rum i den flydende 
struktur, specielt via gennemføringen af styreforbindelserne til maskinrummet. 

 
5. I soverum må gasforbrugende apparater kun være monteret, forudsat at forbrændingen er uaf-

hængig af luften i rummet. 
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6. Gasforbrugende apparater, hvis forbrænding afhænger af den omgivende luft, må kun installe-
res i rum af tilstrækkelig størrelse. 

 
Artikel 14.11 

 
Lufttilførsel og udluftning af forbrændingsgas 

 
1. I rum, hvor der er installeret gasforbrugende apparater, som anvender den omgivende luft som 

forbrændingsluft, skal frisklufttilførsel og røggasaftræk ske gennem ventilationsåbninger, som 
er af tilstrækkelig størrelse og hver har mindst 150 cm² frit tværsnitsareal. 

 
2. Ventilationsåbningerne må ikke være forsynet med lukkeanordning og må ikke føre ud til so-

verum. 
 
3. Aftræksanordningerne skal være udført således, at røggassen føres bort på sikker måde. An-

ordningerne skal fungere sikkert og være fremstillet i ikke-brændbare materialer. Deres funk-
tion må ikke påvirkes af mekanisk ventilation.  

 
Artikel 14.12 

 
Brugs- og sikkerhedsforskrifter 

 
Om bord skal på et passende sted være opsat en brugsanvisning. Den skal mindst indeholde følgen-
de: 
 
"På gasflasker, som ikke er tilsluttet fordelingssystemet, skal ventilerne være lukket, selv om 
flaskerne formodes at være tomme." 
 
"Gasslangerne skal udskiftes, så snart deres stand gør det påkrævet." 
 
"Alle gasforbrugende apparater skal være tilsluttet; alternativt skal de tilsvarende rørledninger være 
forseglet." 
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Artikel 14.13 
 

Godkendelsesprøvning 
 
Før ibrugtagning af anlæg til flydende gas, efter alle ændringer og reparationer samt ved hver for-
nyelse af den i artikel 14.15 omhandlede attest skal hele installationen godkendes af en ekspert, som 
er anerkendt af inspektionsorganet. Ved denne godkendelsesprøvning efterprøver eksperten, om an-
lægget er i overensstemmelse med forskrifterne i dette kapitel. Han afgiver rapport herom til 
inspektionsorganet. 
 

Artikel 14.14 
 

Prøvning 
 
Prøvning af anlægget sker på følgende betingelser: 
 
1. Rørledninger med mellemhøjt tryk, placeret mellem den i artikel 14.09, stk. 4, omhandlede 

spærreanordning på den første trykregulator og ventilerne oven for den sidste trykregulator 
skal udsættes for: 

 
 a) en trykprøve med luft, en inaktiv gas eller en væske; prøvetrykket er 20 bar over det at-

mosfæriske tryk, 
 
 b) en tæthedsprøve med luft eller med en inaktiv gas, ved et tryk på 3,5 bar over det atmo-

sfæriske tryk. 
 
2. Rørledningerne mellem den i artikel 14.09, stk. 4, omhandlede spærreanordning skal for tryk-

regulatoren, hvis der kun er én, eller den sidste trykregulator samt for ventilerne oven for de 
gasforbrugende apparater ved driftstryk udsættes for: 

 
 en tæthedsprøve med luft eller inaktiv gas, ved et tryk på 1 bar over det atmosfæriske tryk. 
 
3. Rørledningerne mellem den i artikel 14.09, stk. 4, omhandlede spærreanordning skal for tryk-

regulatoren, hvis der kun er én, eller den sidste trykregulator og betjeningsgrebene for de gas-
forbrugende apparater udsættes for: 

 
 en tæthedsprøve ved et tryk på 0,15 bar over det atmosfæriske tryk. 
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4. Ved de i stk. 1, litra b), og stk. 2 og 3 omhandlede prøver anses rørledningerne for tætte, hvis 
der, efter at der er gået tilstrækkelig tid til, at temperaturen er kommet på samme niveau som 
den omgivende temperatur, ikke konstateres noget fald i driftstrykket i en yderligere periode 
på 10 minutter. 

 
5. Tilslutninger ved gasforbrugende apparater, rørsamlinger og fittings, som er underkastet be-

holdertrykket, samt samlinger mellem trykregulatorerne og fordelingsrørledningen skal ud-
sættes for: 

 
en tæthedsprøve med et skumprodukt ved driftstryk. 

 
6. Alle gasforbrugende apparater tages i brug ved nominel kapacitet og prøves for tilfredsstillen-

de og uforstyrret forbrænding ved forskellige indstillinger. 
 
 Sikkerhedsanordningernes funktion afprøves. 
 
7. Efter den i stk. 6 omhandlede prøve kontrolleres det for hvert gasforbrugende apparat, som er 

tilsluttet aftrækskanal, om der trænger forbrændingsgas ind i rummet gennem luftindtaget 
efter fem minutters drift ved nominel kapacitet, med vinduer og døre lukket og ventilations-
anordningerne i drift. 

 
Konstateres der udslip af forbrændingsgas, også selv om den er begrænset til et øjeblik, skal 
årsagen øjeblikkelig findes og fjernes. Apparatet må ikke tillades taget i brug, før alle dets fejl 
er afhjulpet. 
 

Artikel 14.15 
 

Attestering 
 
1. Gasanlæggets overensstemmelse med forskrifterne i dette kapitel skal være attesteret i fælles-

skabscertifikatet.  
 
2. Sådan attestering udstedes af inspektionsorganet efter den i artikel 14.13 omhandlede god-

kendelsesprøve. 
 
3. Attesteringen kan højst være gyldig i tre år. De kan kun fornyes efter en ny godkendelses-

prøvning i overensstemmelse med artikel 14.13. 
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Inspektionsorganet kan på begrundet anmodning af fartøjets ejer eller dennes repræsentant undta-
gelsesvis forlænge gyldigheden af denne attestering med indtil tre måneder uden at foretage den i 
artikel 14.13 omhandlede godkendelsesprøvning. Der skal gøres påtegning i fællesskabscertifikatet 
om en sådan forlængelse. 
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KAPITEL 15 
 

SÆRLIGE FORSKRIFTER VEDRØRENDE PASSAGERFARTØJER 
 
 

Artikel 15.01 
 

Generelle bestemmelser 
 
1. Følgende bestemmelser finder ikke anvendelse: 

 
a) artikel 3.02, stk. 1(b); 
 
b) artikel 4.01 til 4.03; 
 
c) artikel 8.08, stk. 2, andet punktum, og stk. 7; 
 
d) artikel 9.14, stk. 3, andet punktum, for nominelle driftsspændinger over 50V. 

 
2. Følgende udstyr er ikke tilladt på passagerfartøjer: 

 
a) lamper, der drives af flaskegas eller flydende brændstof i overensstemmelse med arti-

kel 12.07, stk. 3; 
 
b) kaminer med fordampningsbrænder i overensstemmelse med artikel 13.04; 
 
c) varmeovne til fast brændsel i overensstemmelse med artikel 13.07; 
 
d) apparater med væge i overensstemmelse med artikel 13.02, stk. 2 og 3, og 
 
e) flaskegasanlæg i overensstemmelse med kapitel 14. 

 
3. Fartøjer uden egen maskinkraft kan ikke få tilladelse til passagertransport. 
 
4. På passagerfartøjer skal der stilles områder til rådighed for bevægelseshæmmede personer i 

overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel. Hvis anvendelsen af bestemmelserne i 
dette kapitel, der tager hensyn til de specifikke sikkerhedsbehov for bevægelseshæmmede 
personer, er vanskelig i praksis eller indebærer urimelige omkostninger, kan inspektionsorga-
net tillade undtagelser fra disse bestemmelser på grundlag af henstillinger efter proceduren i 
overensstemmelse med direktivets artikel 19. Disse undtagelser skal nævnes i fællesskabs-
certifikatet. 
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Artikel 15.02 
 

Fartøjers skrog 
 
1. Under de i artikel 2.09 omhandlede inspektioner beregnes tykkelsen af yderklædningen på 

passagerfartøjer af stål således: 
 

a) Mindstetykkelsen tmin af pladerne til bund, sump og sideklædning af det ydre skrog på 
passagerfartøjer beregnes i overensstemmelse med den største værdi i følgende formler: 
t 1min = 0,006 . a . T  [mm]; 

t 2min = f . 0,55 . WLL  [mm]. 
I disse formler er: 
f  = 1 + 0,0013 . (a - 500); 
a = længde- eller tværspanteafstand [mm], og hvis spanteafstanden er mindre end 

400 mm, sættes a = 400 mm; 
 
b) Den mindsteværdi, der beregnes i overensstemmelse med ovenstående litra a) for plade-

tykkelsen, kan ligge under mindstetykkelsen, når den tilladte værdi er blevet bestemt og 
certificeret på grundlag af et matematisk bevis for, at fartøjets skrog har tilstrækkelig 
styrke (langskibs, tværskibs og lokalt). 

 
c) Yderklædningens tykkelse beregnet i overensstemmelse med ovenstående litra a) og b) 

må ikke på noget sted være under 3 mm. 
 
d) Der skal foretages udskiftning af pladerne, når tykkelsen af pladerne til bund, sump og 

sideklædning ikke længere opfylder den mindsteværdi, der er beregnet i overensstem-
melse med ovenstående litra a) og b), sammenholdt med ovenstående litra c). 

 
2. Antal og placering af skotterne vælges således, at fartøjet i tilfælde af vandindtrængning for-

bliver flydedygtigt i overensstemmelse med artikel 15.03, stk. 7-13. Enhver del af den indre 
struktur, som påvirker effektiviteten af sådanne fartøjers skotter, skal være vandtæt og således 
udformet, at skotternes integritet bevares. 
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3. Afstanden mellem kollisionsskottet og den forreste perpendikulær skal være mindst 0,04 LWL 
og højst 0,04 LWL + 2 m. 

 
4. En tværskibs skot kan udstyres med reces, forudsat at alle punkter af recessen ligger inden for 

sikkerhedszonen. 
 
5. De skotter, der indgår i beregningen af lækstabiliteten i overensstemmelse med artikel 15.03, 

stk. 7-13, skal være vandtætte og anbragt op til skotdækket. Hvis der ikke er noget skotdæk, 
skal disse skotter nå op til mindst 20 cm over nedsænkningslinjen. 

 
6. Der skal være så få åbninger i disse skotter som fartøjets konstruktion og normale anvendelse 

tillader. Åbninger og gennemføringer må ikke have ugunstig indvirkning på skotternes tæt-
hed. 

 
7. Kollisionsskotter må hverken have åbninger eller døre. 
 
8. De skotter, som i henhold til stk. 5 adskiller maskinrum fra passagerrum eller mandskabsrum, 

må ikke have døre. 
 
9. I vandtætte skotter i henhold til stk. 5 er håndbetjente døre uden fjernbetjening kun tilladt de 

steder, hvor passagererne ikke har adgang. De skal være: 
 

a) permanent lukket og må kun åbnes kortvarigt i forbindelse med gennemgang 
b) udstyret med passende anordninger, som lukker dem hurtigt og sikkert 
c) forsynet med følgende påskrift på begge sider af dørene: 

"Døren skal lukkes straks efter passage". 
 
10. De døre i skotter i henhold til stk. 5, som står åbne i lang tid, skal opfylde følgende krav: 
 

a) De skal kunne lukkes på stedet fra begge sider og desuden fra et lettilgængeligt sted 
over skotdækket. 

b) Når døren er blevet lukket ved fjernbetjening, skal den kunne åbnes igen på stedet og 
lukkes på sikker måde. Lukningen må ikke kunne hindres af tæpper, fodlister eller andre 
forhindringer. 
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c) Ved fjernbetjening skal lukningstiden være mindst 30 sekunder, men ikke over 
60 sekunder. 

d) Under lukningen skal et automatisk, akustisk advarselssignal afgives ved døren. 
e) Døranordningen og advarselssignalet skal også kunne fungere uafhængigt af strømfor-

syningen om bord. På det sted, hvorfra fjernbetjening finder sted, skal der være en indi-
kator, som angiver om døren er åben eller lukket. 

 
11. Døre i skotter i henhold til stk. 5, og de tilhørende anordninger til åbning og lukning skal være 

beliggende i et sikkerhedsområde. 
 
12. I styrehuset skal forefindes et alarmsystem, der angiver hvilke døre i skotter i henhold til 

stk. 5, som står åbne. 
 
13. Åbne rørledninger samt ventilationskanaler skal være udført således, at de i tilfælde af vand-

indtrængning ikke under nogen omstændigheder kan være årsag til vandindtrængning i andre 
rum eller beholdere. 

 
a) Står flere rum i indbyrdes forbindelse gennem rør eller ventilationskanaler, skal disse 

udmunde på et passende sted over den vandlinje, der vil være gældende i tilfælde af 
vandindtrængning under de ugunstigst mulige omstændigheder. 

 
b) Rørledningerne behøver ikke at opfylde kravet i litra a), hvis der ved skotgennemførin-

gerne forefindes lukkeanordninger, som fjernbetjenes fra et punkt over skotdækket. 
c) Hvis et rørsystem ikke har en åben udmunding åbning i et rum, anses røret for intakt 

ved eventuel skade i det pågældende rum, såfremt røret er beliggende inden for det i 
stk. 5 definerede sikkerhedsområde, og dets afstand til fartøjets bund er over 0,50 m. 

 
14. Fjernbetjeninger af skotdøre i henhold til stk. 10 og lukkeanordninger i henhold til stk. 13, 

litra b), oven over skotdækket skal tydeligt afmærkes som sådan. 
 
15. Hvis der er dobbeltbund skal disse være mindst 0,60 m høje, og hulrummene ved slagene skal 

være mindst 0,60 m brede. 
 
16. Der må være vinduer under nedsænkningslinjen, hvis de er vandtætte, ikke kan åbnes, har til-

strækkelig styrke og er i overensstemmelse med artikel 15.06, stk. 14. 
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Artikel 15.03 
 

Stabilitet 
 
1. Ansøgeren skal godtgøre, at fartøjets intakte stabilitet er tilfredsstillende, ved en beregning 

baseret på resultaterne af anvendelse af en standard for intakt stabilitet. Alle beregninger skal 
foretages uden trim og nedtrykning. 

 
2. Den intakte stabilitet skal påvises for følgende standardlastekonditioner: 
 

a) ved begyndelsen af sejladsen: 
100% passagerer, 98% brændstof og ferskvand, 10% spildevand; 

b) under sejladsen: 
100% passagerer, 50% brændstof og ferskvand, 50% spildevand; 

c) ved slutningen af sejladsen: 
100% passagerer, 10% brændstof og ferskvand, 98% spildevand; 

d) ulastet fartøj: 
ingen passagerer, 10% brændstof og ferskvand, intet spildevand. 

 
For alle standardlastekonditioner skal ballasttankene betragtes som enten tomme eller fulde i 
overensstemmelse med normale driftsforhold. 

 
Som en betingelse for ændring af ballasten undervejs, skal kravet i stk. 3, litra d) påvises for 
følgende lastekonditioner: 

 
100% passagerer, 50% brændstof og ferskvand, 50% spildevand, alle andre væsketanke (her-
under ballasttanke) betragtes som værende 50% fuld. 

 
Hvis denne betingelse ikke kan opfyldes skal der foretages en anmærkning i fællesskabscerti-
fikatet under punkt 52 om, at ballasttankene undervejs kun kan være tomme eller fulde, og at 
ballastbetingelserne ikke må ændres undervejs. 
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3. Tilstrækkelig intakt stabilitet skal godtgøres ved anvendelse af følgende definitioner for intakt 
stabilitet og for de standardlastekonditioner, der omhandles i stk. 2, litra a) til d): 

 
a) den største oprettende stabilitetsarm hmax skal forekomme ved en krængningsvinkel på 

φmax ≥ 15° og skal være mindst 0,20 m. Hvis φf < φmax skal den oprettende stabilitetsarm 
ved indstrømningsvinklen φf dog være mindst 0,20 m; 

 
b) indstrømningsvinklen φf skal være mindst 15°; 
 
c) arealet A under kurven for den oprettende stabilitetsarm skal, afhængig af positionen for 

φf og φmax , være mindst: 
 

Til-
fælde   A 

1 φmax = 15°  0.07 .radianmeter til vinkel φ = 15° 
2 15° < φmax < 30° φmax ≤ φf 0.055+0.001 · (30- φmax) radianmeter til vin-

kel φmax 
3 15° < φf < 30° φmax > φf 0.055+0.001 · (30- φf) radianmeter til vin-

kel φf 
4 φmax ≥ 30° og  φf ≥ 30°  0.055 radianmeter til vinkel φ = 30° 

 
hvor: 
hmax er den største stabilitetsarm 
φ krængningsvinklen 
φf indstrømningsvinklen, dvs. den krængningsvinkel, hvorved åbninger i skrog, 
overbygning eller dækshuse, der ikke kan lukkes vejrtæt, kommer under vand 
φmax den krængningsvinkel, hvorved den største oprettende stabilitetsarm forekommer 
A areal under kurven for de oprettende stabilitetsarme 

 
d) den initiale metacenterhøjde, GMo, korrigeret med effekten af de frie overflader af væ-

sker i tanke, skal være mindst 0,15 m; 
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e) i hvert af følgende to tilfælde må krængningsvinklen ikke være over 12°: 
 
aa) i tilfælde af krængningsmoment på grund af passagerer og vind i overensstem-

melse med stk. 4 og 5; 
bb) i tilfælde af krængningsmoment på grund af passagerer og drejning i overensstem-

melse med stk. 4 og 6. 
 
f) for et krængningsmoment på grund af passagerer, vind og drejning i overensstemmelse 

med stk. 4, 5 og 6, skal det resterende fribord være mindst 200 mm; 
 
g) for fartøjer med vinduer eller andre åbninger i skroget under skotdækket, som ikke er 

lukket vandtæt, skal den resterende sikkerhedsafstand være mindst 100 mm i tilfælde af 
de tre krængningsmomenter, der omhandles i litra f). 

 
4. Krængningsmomentet som følge af sammenstimling af personer i den ene side beregnes efter 

følgende formel: 
 

∑ ⋅⋅=⋅⋅= iiP yPgyPgM  [kNm] 
 

hvor: 
 
P = den samlede masse af personer om bord i [t], udregnet ved at addere det højst tilladte 

antal passagerer og det højeste antal ombordværende personale og besætningsmedlem-
mer under normale driftsforhold, idet den gennemsnitlige masse pr. person sættes til 
0,075 t 

 
y = lateral afstand fra tyngdepunktet for den samlede personmasse P til fartøjets midterlinje 

i [m] 
g = tyngdeaccelerationen (g = 9,81 m/s²) 
 
Pi = massen af personer forsamlet på areal Ai in [t] 

Pi = ni · 0,075 · Ai [t] 
 

hvor: 
 

Ai = arealet, hvor personerne befinder sig, i [m²] 
 
ni = antal personer pr. kvadratmeter 
 

ni = 4 for frie dækarealer og dækarealer med flytbare møbler; for dækarealer med 
fastgjorte siddemøbler såsom bænke sættes ved beregningen af ni et areal til 
0,45 m i bredden og sædedybde pr. person til 0,75 m 

 
yi = lateral afstand fra det geometriske centrum for areal Ai til fartøjets midterlinje i [m] 
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Denne beregning skal foretages for sammenstimling af personer både styrbord og bagbord. 
 
Fordelingen af personer skal svare til den mest ugunstige set fra et stabilitetssynspunkt. Ved 
beregningen af personernes moment forudsættes kahytterne at være tomme. 

 
Med henblik på beregning af læsningen defineres en persons tyngdepunkt som beliggende i en 
højde af 1 m over det laveste punkt af dækket ved 0,5 LWL uden hensyntagen til dækkets 
spring og krumning, og massen af en person sættes til 0,075 t. 

 
En detaljeret beregning af de dækarealer, hvor personer opholder sig, kan undlades hvis føl-
gende værdier anvendes: 

 
P = 1,1 · Fmax · 0,075 for fartøjer til endagsudflugter 

1,5 · Fmax · 0,075 for fartøjer med kahytter 
hvor: 
Fmax = det højst tilladte antal passagerer om bord 

 
y = B/2 i [m] 

 
5. Det resulterende moment af vindtrykket (Mw) skal beregnes efter følgende formel: 
 

Mw = pw · Aw · (lw+T/2) [kNm] 
hvor: 
 
pw = det specifikke vindtryk på 0,25 kN/m²; 
 
Aw = sideareal af fartøjet over lastevandlinjen under de betragtede lasteforhold, i m²; 
 
lw = afstand fra tyngdepunktet af fartøjets sideflade AW til lastevandlinjen under de betrag-

tede lasteforhold, i m. 



 

 
13274/1/05 REV 1  NS/ikn 157 
BILAG II DG C III   DA 

6. Det resulterende moment af centrifugalkraften (Mdr), som følge af fartøjets drejning skal be-
regnes efter følgende formel: 

 
Mdr = cdr · CB · v² · D/LWL · (KG - T/2) [kNm] 

 
hvor: 
 
cdr = en koefficient på 0,45; 
 
CB = blokkoefficient (hvis ukendt, sættes til 1,0); 
 
v =  fartøjets maksimale hastighed i m/s; 
 
KG = afstanden mellem tyngdepunktet og køllinjen i m. 

 
For passagerfartøjer med fremdrivningssystemer i overensstemmelse med artikel 6.06 udledes 
Mdr ved hjælp af prøvninger i fuld skala eller i model og ellers ved hjælp af tilsvarende bereg-
ninger. 

 
7. Ansøgeren skal ved en beregning på grundlag metoden vedrørende tabt flydeevne godtgøre, at 

fartøjets lækstabilitet er tilstrækkelig i tilfælde af vandfyldning. Alle beregninger foretages 
uden trim og nedtrykning. 

 
8. Fartøjets flydeevne i tilfælde af vandfyldning efterprøves under de standardlastekonditioner, 

der er omhandlet i stk. 2. Dette indebærer, at den matematiske efterprøvning af, om stabilite-
ten er tilstrækkelig, fastlægges for de tre mellemstadier for vandfyldning (25%, 50% og 75% 
vandfyldning) samt for det endelige vandfyldningsstadium. 

 
9. Passagerfartøjer skal overholde 1-rums-status og 2-rums-status. 
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I tilfælde af vandfyldning tages der hensyn til følgende forudsætninger vedrørende skadens omfang: 
 

 1-rums-status 2-rums-status 
Skadens udstrækning ved 
skibssiden  

Langskibs udstrækning l [m] 1,20 + 0,07 · LWL 
Tværskibs udstrækning i 
tværretningen b [m] B/5 0,59 

Lodret udstrækning h [m] fra bunden og opefter uden begrænsning 
Skadens udstrækning på far-
tøjets bund  

Langskibs udstrækning l [m] 1,20 + 0,07 · LWL 
Tværskibs udstrækning b 
[m] B/5 

Lodret udstrækning h [m] 
0.59, rørsystemer installeret i overensstemmelse 

med artikel 15.02, punkt 13, litra c), 
anses for intakte 

 
 

a) Ved 1-rums-status kan skotterne anses for intakte, hvis afstanden mellem to tilstødende 
skotter er større end skadens udstrækning i længden. Skotter i længderetningen i en af-
stand på under B/3 fra yderklædningen målt perpendikulært på centerlinjen fra spant 
ved maksimal dybgang indgår ikke i beregningen. 

 
b) Ved 2-rums-status anses alle skotter inden for skadens omfang for at være læk. Dette 

betyder, at skotternes placering skal vælges på en sådan måde, at passagerfartøjet for-
bliver flydende efter fyldning af to eller flere på hinanden følgende rum i længderetnin-
gen. 
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c) Det laveste punkt på alle ikke-vandtætte åbninger (f.eks. døre, vinduer og adgangsluger) 
skal ligge mindst 0,10 m over vandlinjen, hvor skaden forefindes. Skotdækket må ikke 
være under vand i sidste stadium af fyldningen. 

 
d) Vandgennemtrængeligheden sættes til 95%. Hvis det ved beregning fastslås, at den gen-

nemsnitlige vandgennemtrængelighed for alle rum er under 95%, kan den beregnede 
værdi anvendes i stedet. 
 
Følgende minimumsværdier anvendes: 

 
Saloner          95% 

 
Maskine- og kedelrum        85%  

 
Bagage- og opbevaringsrum       75% 

 
Dobbeltbundsrum, brændstofbeholdere og andre tanke, af-
hængig af om sådanne rum efter deres bestemmelse kan 
antages at være fyldt op eller tomme, idet fartøjets vand-
linje er den, der er givet ved maksimallast for skot-
inddeling  0 eller 95% 

 
Beregningen af virkningen af frie overflader i vandfyldningens mellemstadier baseres 
på bruttooverfladearealet af de skadede rum. 

 
e) Hvis en skade af mindre omfang end beskrevet ovenfor udløser flere skadevirkninger i 

form af krængning eller tab af metacenterhøjde, skal disse skader indgå i beregningen. 
 
10. I alle de mellemstadier af vandfyldningen, der er beskrevet i punkt 8, skal følgende kriterier 

opfyldes: 
 

a) krængningsvinklen ϕ ved ligevægtsstillingen i det pågældende mellemstadium må ikke 
overstige 15°; 

 
b) Ud over krængningsvinklen ved ligevægtsstillingen i det pågældende mellemstadium 

skal den positive del den oprettende stabilitetsarm udvise en værdi for den oprettende 
stabilitetsarm på GZ ≥ 0.02 m inden den første ubeskyttede åbning kommer under vand, 
eller der nås en krængningsvinkel φ på 25°; 

 
c) ikke-vandtætte åbninger må ikke komme under vand, før krængningsvinklen ved lige-

vægtsstillingen i det pågældende mellemstadium er nået. 
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11. I sidste stadium af fyldningen skal følgende kriterier overholdes under hensyn til krængnings-
momentet som følge af personerne i overensstemmelse med stk. 4: 

 
a) krængningsvinklen ϕE må ikke overstige 10°; 

 
b) ud over ligevægtsstillingen skal den positive del af den oprettende stabilitetsarm udvise 

en vægtværdi for den oprettende stabilitetsarm på GZR ≥ 0.05 m med et areal 
A ≥ 0.0065 mrad. Disse minimumsværdier for stabiliteten skal overholdes indtil den 
første ubeskyttede åbning kommer under vand, eller under alle omstændigheder inden 
der nås en krængningsvinkel ϕm  ≤ 25°; 
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som følge af  
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vinkel  ϕ [°] første ubeskyttede åbning under 

vand, men ϕm ≤ 25° 
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tilstand som følge af 
personmoment   

 
c) ikke-vandtætte åbninger må ikke komme under vand, før ligevægtsstillingen er nået; 

hvis disse åbninger kommer under vand inden dette punkt, anses de rum, der fungerer 
som adgangsveje, for at være vandfyldte med henblik på beregningen af lækstabiliteten.   
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12. Lukkeanordningerne, som skal kunne lukkes vandtæt, mærkes svarende til de pågældende 
krav. 

 
13. Eventuelle åbninger til krydsfyldning med henblik på nedbringelse af usymmetrisk fyldning 

skal opfylde følgende betingelser: 
 

a) med henblik på beregning af krydsfyldning anvendes IMO-resolution A.266 (VIII); 
 
b) de skal være selvvirkende; 
 
c) de må ikke være udstyret med lukkeanordninger ; 
 
d) den samlede udligning må ikke vare mere end 15 minutter. 

 
 

Artikel 15.04 
 

Sikkerhedsafstand og fribord 
 
1. Sikkerhedsafstanden skal mindst være lig summen af: 
 

a) den ekstra sidedybgang, målt ved yderklædningen, som opstår ved den tilladte kræng-
ningsvinkel, jf. artikel 15.03, stk. 3, litra e), og 

 
b) den ekstra sikkerhedsafstand, som foreskrives i artikel 15.03, stk. 3, litra g). 

 
For fartøjer uden skotdæk skal sikkerhedsafstanden være mindst 500 mm. 

 
2. Fribordet skal være mindst lig summen af : 
 

a) den ekstra sidedybgang, målt ved yderklædningen, som opstår ved den krængningsvin-
kel, der er foreskrevet i artikel 15.03, punkt 3, litra e), og 

 
b) det ekstra fribord, som er foreskrevet i artikel 15.03, punkt 3, litra f). 

 
Fribordet skal dog være mindst 300 mm. 

 
3. Den dybeste lastevandlinje skal bestemmes således, at man overholder den i punkt 1 fore-

skrevne sikkerhedsafstand og det i stk. 2 og artikel 15.02 og 15.03 foreskrevne fribord. 
 
4. Af sikkerhedsgrunde kan inspektionsorganet fastsætte større sikkerhedsafstand eller større 

fribord. 
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Artikel 15.05 
 

Det højst tilladte antal passagerer 
 
1. Inspektionsorganet fastsætter det højst tilladte antal passagerer og påfører fællesskabscertifi-

katet dette antal. 
 
2. Det højst tilladte antal passagerer må ikke overstige nogen af følgende værdier: 
 

a) det antal passagerer, for hvilket der er sikret et evakueringsområde i medfør af arti-
kel 15.06, stk. 8; 

 
b) det antal passagerer, der er omfattet af stabilitetsberegningen i medfør af artikel 15.03;   

 
c) det antal køjer, der er til rådighed for passagerer på passagerfartøjer med kahytter, der 

anvendes til rejser, der omfatter overnatning. 
 
3. For passagerfartøjer med kahytter, som også anvendes som fartøjer til endagsudflugter, bereg-

nes antallet af passagerer både ved anvendelse som fartøjer til endagsudflugter og som passa-
gerfartøjer med kahytter, hvilket anføres på fællesskabscertifikatet. 

 
4. Det højst tilladte antal passagerer skal være opslået om bord på fartøjet på letlæselige skilte på 

iøjnefaldende steder. 
 
 

Artikel 15.06 
 

Passagerrum og -områder 
 
1. Passagerrum skal: 
 

a) på samtlige dæk være placeret agten for kollisionsskottet og, så længe de er under skot-
dækket, foran agterpeakskottet og 

 
b) være gastæt adskilt fra maskin- og kedelrum 
 
c) være indrettet således, at sigtelinjerne i henhold til artikel 7.02 ikke passerer gennem 

dem. 
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2. Skabe og rum, der er omhandlet i artikel 11.13 og beregnet til opbevaring af brandfarlige væ-
sker, skal placeres uden for passagerområdet. 

 
3. Antallet og bredden af udgangene i passagerrummene skal opfylde følgende forskrifter: 
 

a) Rum eller grupper af rum, som er beregnet eller indrettet til 30 passagerer eller derover 
eller har køjeplads til 12 passagerer eller derover, skal have mindst to udgange. På far-
tøjer beregnet til endagsudflugter kan den ene af disse to udgange erstattes af to nød-
udgange. 

 
b) Hvis rummene er placeret under skotdækket, kan den ene af udgangene være en vandtæt 

dør i et skot, jf. artikel 15.02, stk. 10, der fører ind til et tilstødende rum, hvorfra der er 
direkte adgang til øverste dæk. Den anden udgang skal direkte, eller hvis det er tilladt i 
henhold til litra a), som nødudgang føre ud i det fri eller til skotdækket. Dette krav gæl-
der ikke for kahytter. 

 
c) Udgange i henhold til litra a) og b) indrettes hensigtsmæssigt og skal have en fri bredde 

på mindst 0,80 m og også en fri højde på mindst 2,00 m. For døre til passagerkahytter 
og andre små rum kan den frie bredde reduceres til 0,70 m. 

 
d) For så vidt angår rum eller grupper af rum beregnet eller indrettet til 80 passagerer eller 

derover skal den samlede bredde af alle udgange beregnet til passagerer, og som anven-
des af dem i nødstilfælde, være mindst 0,01 m pr. passager. 

 
e) Er den samlede bredde af udgangene fastlagt på grundlag af passagerantallet, skal bred-

den af hver udgang være mindst 0,005 m pr. passager. 
 
f) Nødudgangens mindste side skal være mindst 0,60 m lang eller have en mindste-

diameter på 0,70 m. Den skal åbne i evakueringens retning og være markeret på begge 
sider. 

 
g) Udgange fra rum beregnet til bevægelseshæmmede personer skal have en fri bredde på 

mindst 0,90 m. Udgange, der normalt bruges til at ind- og udskibe bevægelseshæmmede 
personer, skal have en fri bredde på mindst 1,50 m. 

 
4. Døre til passagerrum skal opfylde følgende forskrifter: 
 

a) Med undtagelse af døre til forbindelsesgange skal de kunne åbne udad eller være kon-
strueret som skydedøre. 

 
b) Døre til kahytter skal være udført således, at de til hver en tid også kan låses op udefra. 
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c) Automatiske døre skal let kunne åbnes, hvis strømforsyningen til mekanismen afbrydes. 
 
d) Døre beregnet til at kunne anvendes af bevægelseshæmmede personer skal fra den ret-

ning, hvorfra døren åbnes, have en fri afstand på mindst 0,60 m mellem dørkarmens in-
derste kant på den side, hvor låsen er, og en tilstødende vinkelret væg. 

 
5. Forbindelsesgange skal opfylde følgende forskrifter: 
 

a) De skal have en fri bredde på mindst 0,80 m, eller hvis de fører til rum, der anvendes af 
mere end 80 passagerer, på mindst 0,01 m pr. passager. 

 
b) Deres fri højde skal være på mindst 2,00 m. 
 
c) Forbindelsesgange beregnet til at anvendes af bevægelseshæmmede personer skal have 

en fri bredde på 1,30 m. Forbindelsesgange, der er mere end 1,50 m bredde, skal have et 
gelænder på hver side. 

 
d) Når der kun er afgang til en del af fartøjet eller et rum beregnet for passagerer ad en en-

kelt forbindelsesgang, skal dens fri bredde være på mindst 1,00 m. 
 
e) Der må ikke være trin i forbindelsesgange. 
 
f) De skal kun fører op til åbne dæk, rum eller trapper. 
 
g) Forbindelsesgange, der ender blindt, må højst være to meter lange. 

 
6. Ud over bestemmelserne i stk. 5 skal flugtvejen også opfylde følgende forskrifter: 
 

a) Trapper, udgange og nødudgange skal være således anbragt, at det ved brand i et givet 
område er muligt at evakuere de øvrige områder i fuld sikkerhed. 

 
b) Flugtvejen skal ad den korteste rute føre til evakueringsområdet som omhandlet i stk. 8. 
 
c) Flugtveje må ikke føre gennem maskinrum eller kabysser. 
 
d) Der må ingen steder på flugtvejen forefindes trin, lejdere eller lignende. 
 
e) Døre til flugtveje konstrueres således, at flugtvejens minimumsbredde, jf. stk. 5 litra a) 

og d), ikke reduceres. 
 
f) Flugtveje og nødudgange skal være tydeligt afmærket; sådan mærkning skal være oplyst 

af nødbelysningen. 
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7. Flugtveje og nødudgange forsynes med passende sikkerhedsskiltning. 
 
8. For samtlige ombordværende skal der forefindes mønstringsområder, der opfylder følgende 

forskrifter: 
 

a) Mønstringsområdernes samlede areal i m2 skal mindst svare til den værdi, der beregnes 
ved følgende formler: 

 
fartøjer til endagsudflugter: AS = 0,35 · Fmax [m²] 
fartøjer med kahytter: AS = 0,45 · Fmax [m²] 
 
I disse formler anvendes følgende definition: 
Fmax højst tilladte antal passagerer om bord 

 
b) Hvert enkelt mønstrings- eller evakueringsområde skal være større end 10 m2. 
 
c) Der må ikke være møbler i mønstringsområdet, uanset om de kan flyttes eller er faste. 
 
d) Hvis der findes flytbare møbler i et rum, der er afsat til mønstringsområde, sikres de 

korrekt for at undgå udskridning. 
 
e) Der skal være let adgang til redningsmidlerne fra evakueringsområderne. 
 
f) Det skal være muligt at evakuere personer sikkert fra disse evakueringsområder, uanset 

hvilken side af fartøjet der anvendes. 
 
g) Mønstringsområderne skal være placeret over nedsænkningslinjen. 
 
h) Mønstrings- og evakueringsområderne skal være markeret i sikkerhedsplanen og være 

angivet ved skiltning om bord på fartøjet. 
 
i) Hvis der findes faste sæder eller bænke i et rum, der er afsat til mønstringsområde, be-

høver der ikke tages hensyn til det tilsvarende antal personer ved beregningen af møn-
stringsområdets samlede areal, jf. litra a). Antallet af personer, for hvilke der tages hen-
syn til faste sæder eller bænke i et givet rum, må dog ikke overstige antallet af personer, 
som har adgang til mønstringsområdet i dette rum. 

 
j) Litra d) og i) anvendes også på glat dæk, der er afsat til mønstringsområde. 
 
k) Hvis der om bord findes kollektive redningsmidler, som opfylder artikel 15.09, stk. 5, 

kan der ses bort fra det antal personer, der har adgang til sådanne midler, når det sam-
lede areal af mønstringsområderne beregnes som omhandlet i litra a). 
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l) Det samlede areal i henhold til litra a) skal dog i alle tilfælde, hvor det reduceres i hen-
hold til litra i)-k), være tilstrækkeligt til mindst 50% af det højst tilladte antal passage-
rer. 

 
9. Trapper og trappeafsatser i passagerområderne skal opfylde følgende forskrifter: 
 

a) De konstrueres i overensstemmelse med europæisk standard EN 13056:2000. 
 
b) De skal have en fri bredde på mindst 0,80 m eller, hvis de fører til forbindelsesgange el-

ler områder, der anvendes af mere end 80 passagerer, på 0,01 m pr. passager. 
 
c) De skal have en fri bredde på mindst 1,00 m, hvis de er den eneste adgang til et rum be-

regnet til passagerer. 
 
d) Hvis der ikke er mindst en trappe på hver side af fartøjet i samme rum, skal de være 

placeret i et sikkert område. 
 
e) Desuden skal trapper beregnet til anvendelse af bevægelseshæmmede personer opfylde 

følgende forskrifter: 
 

aa) Trappernes hældning må ikke overstige 38o. 
 
bb) Trapperne skal have en fri bredde på mindst 0,90 m. 
 
cc) Vindeltrapper er ikke tilladt. 
 
dd) Trapperne må ikke gå på tværs af fartøjet.  
 
ee) Trappegelænderet skal forlænges ca. 0,30 m ud over det øverste og det nederste af 

trappen, uden at færdselen hindres. 
 
ff) Gelændere, forkanten af mindst det første og det sidste trin, samt al dørkbelæg-

ning for enden af trapperne fremhæves med farve. 
 
Elevatorer beregnet til bevægelseshæmmede personer og løfteudstyr som trappelifte eller løf-
teplatforme konstrueres i henhold til en relevant standard eller en medlemsstats regler. 
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10. Ikke-aflukkede dele af dækket beregnet til passagerer skal opfylde følgende forskrifter: 
 

a) De skal være omgivet af en fast skanseklædning eller en lønning med en højde på 
mindst 1,00 meter eller en ræling, der opfylder den europæiske standard EN 711: 1995, 
konstruktionstype PF, PG eller PZ. Skanseklædninger eller rælinger på dæk, der er be-
regnet til brug for bevægelseshæmmede personer, skal være mindst 1,10 m høje. 

 
b) Åbninger og udstyr til ind- og udskibning samt åbninger til læsning og losning skal væ-

re af en sådan art, at de kan sikres og have en fri bredde på mindst 1,00 m. Åbninger, 
der normalt bruges til ind- og udskibning af bevægelseshæmmede personer, skal have 
en fri bredde på mindst 1,50 m. 

 
c) Hvis åbninger og udstyr til ind- og udskibning ikke kan ses fra styrehuset, skal der fore-

findes optiske eller elektroniske hjælpemidler. 
 
d) Siddende passagerer må ikke blokere for sigtelinjerne i henhold til artikel 7.02. 

 
11. De dele af fartøjet, som ikke er beregnet til passagerer, navnlig styrehus, spil og maskinrum, 

konstrueres således, at de kan sikres mod adgang fra uvedkommende. Ved alle sådanne ad-
gangsveje skal der på et iøjnefaldende sted være anbragt et skilt, jf. fig. 1 i tillæg I. 

 
12. Landgangsbroer konstrueres i overensstemmelse med europæisk standard EN 14206:2003. 

Som en undtagelse fra artikel 10.02, stk. 2, litra d), kan de være kortere end 4 m. 
 
13. Gennemgangsområder beregnet til bevægelseshæmmede personer skal have en fri bredde på 

1,30 m, og der må ikke være dørtrin og karme med en højde på over 0,025 m. Vægge i gen-
nemgangsområder beregnet til bevægelseshæmmede personer udstyres med gelændere med 
en højde på 0,90 m over dørken. 

 
14. Glasdøre og vægge i gennemgangsområder samt vinduesruder skal være udført i forspændt 

eller lamineret glas. De kan også være fremstillet af syntetisk materiale, forudsat at det er 
godkendt i forbindelse med brandsikring. 

 
Gennemsigtige døre og vægge, der går ned til dørken i gennemgangsområder, skal være tyde-
ligt markeret. 
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15. Overbygninger eller deres tag, som består fuldstændigt af panoramaruder, må kun udføres i 
materialer, der i tilfælde af en ulykke mindsker risikoen for skade på ombordværende perso-
ner i videst muligt omfang.  

 
16. Drikkevandssystemer skal mindst opfylde kravene i artikel 12.05. 
 
17. Der skal være toiletter til rådighed for passagererne. Mindst et toilet skal udstyres til brug for 

bevægelseshæmmede personer i henhold til en relevant standard eller en medlemsstats regler, 
og der skal være adgang til det fra områder, der er beregnet til brug for bevægelseshæmmede 
personer. 

 
18. Kahytter uden et vindue, der kan åbnes, skal være forbundet med et ventilationssystem. 
 
19. Tilsvarende skal rum, hvor besætningsmedlemmer og skibspersonel indkvarteres, overholde 

bestemmelserne i denne artikel. 
 
 

Artikel 15.07 
 

Fremdrivningssystem 
 
Ud over hovedfremdrivningssystemet skal fartøjerne være udstyret med endnu et uafhængigt frem-
drivningssystem, således at det sikres, at fartøjet, såfremt hovedfremdrivningssystemet bryder 
sammen, fortsat har tilstrækkelig fart til at styre ved egen kraft. 
 
Det andet uafhængige fremdrivningssystem skal placeres i et særskilt maskinrum. Hvis begge ma-
skinrum har fælles inddelinger, skal disse bygges i overensstemmelse med artikel 15.11, stk. 2. 
 

 
Artikel 15.08 

 
Sikkerhedsanordninger og sikkerhedsudrustning 

 
1. Alle passagerfartøjer skal have faciliteter til intern kommunikation i overensstemmelse med 

artikel 7.08. Sådanne faciliteter skal også være til rådighed i maskinrum og - når der ikke er 
direkte kommunikation fra styrehuset - i færdsels- og evakueringsområderne for passagerer 
som omhandlet i artikel 15.06, stk. 8. 
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2. Alle passagerområder skal kunne nås via et højttaleranlæg. Dette anlæg skal udformes på en 
sådan måde, at det sikres, at oplysningerne klart kan skelnes fra baggrundsstøj. Når direkte 
kommunikation er mulig mellem styrehuset og passagerområdet, er højttalere ikke nød-
vendige i passagerområdet. 

 
3. Fartøjet skal udstyres med et alarmanlæg. Dette anlæg skal omfatte: 

 
a) Et alarmanlæg, hvorved passagerer, besætningsmedlemmer og personale om bord kan 

alarmere fartøjets skibsfører og besætning. 
 

Denne alarm skal kun afgives i de områder, hvor kommandoen over skib og besætning 
udøves, og bør kun kunne standses af skibsføreren. Alarmen skal kunne udløses i det 
mindste på følgende steder: 
 
aa) i hver kahyt, 

 
bb) i gange, elevatorer og trapperum, således at afstanden til nærmeste udløsermeka-

nisme højst er 10 m, og således at der mindst er én udløser for hvert vandtæt rum, 
 

cc) i saloner, spisesaloner og lignende opholdsrum, 
 

dd) i toiletter beregnet til bevægelseshæmmede personer, 
 

ee) i maskinrum, kabysser og andre tilsvarende rum, hvor der er brandfare,  
 

ff) i kølerum og andre lagerrum. 
 

Alarmernes udløsere skal installeres i en højde på 0,85-1,10 m over dørken. 
 
b) Et alarmanlæg, hvorved skibsføreren kan alarmere passagererne. 
 

Denne alarm skal tydeligt kunne opfattes uden mulighed for forveksling i alle rum, 
hvortil passagererne har adgang. Den skal kunne udløses fra styrehuset og fra et sted, 
som er permanent bemandet. 
 

c) Et alarmanlæg, hvorved skibsføreren kan alarmere besætningen og personalet om bord. 
 

Alarmanlægget i artikel 7.09, stk. 1, skal også kunne nå opholdsrum for personalet om 
bord, kølerummene og de andre lagerrum 

 
Alarmernes udløsere skal være beskyttet mod uforvarende udløsning. 
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4. Hvert vandtæt rum skal forsynes med alarm for vandstand i sumpen. 
 
5. Der skal installeres to maskindrevne lænsepumper. 
 
6. Der skal om bord være et permanent installeret lænseanlæg, jf. artikel 8.08, stk. 4. 
 
7. Døre til kølerum skal, selv når de er låst, kunne åbnes indefra. 
 
8. Hvor der er anbragt CO2-anlæg i rum under dækket, skal disse rum være udstyret med et au-

tomatisk ventilationsanlæg, der aktiveres automatisk, når døren eller lugen til rummet åbnes. 
Ventilationskanalerne skal gå ned til 0.05m fra dette rums dørk. 

 
9. Ud over forbindskassen, jf. artikel 10.02, stk. 2, litra f), skal der stilles et tilstrækkeligt antal 

forbindskasser til rådighed. Forbindskasserne og deres oplagring skal opfylde kravene i artikel 
10.02, stk. 2, litra f). 

 
 

Artikel 15.09 
 

Redningsmidler 
 

1. Ud over de redningskranse, der er nærmere omhandlet i artikel 10.05, stk. 1, skal alle de dele 
af dækket, der er beregnet til passagerer, og som ikke er lukket, være udstyret med rednings-
kranse i overensstemmelse med europæisk standard EN 14144: 2003 på begge sider af fartøjet 
og anbragt med en indbyrdes afstand på højst 20 m. 

 
Halvdelen af alle de foreskrevne redningskranse skal være forsynet med en flydende line af 
mindst 30 meters længde med en diameter på 8-11mm. Den anden halvdel af de foreskrevne 
redningskranse skal være forsynet med et selvtændende, batteridrevet lys, der ikke slukkes 
ved kontakt med vand. 
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2. Ud over de redningskranse, der er omhandlet i stk. 1, skal følgende udstyr være til rådighed 
og klart til brug: 

 
a) individuelle redningsmidler i overensstemmelse med artikel 10.05, stk. 2, for personale 

om bord, der har ansvar for udførelse af arbejdsopgaver efter turnusordningen for sik-
kerhed 

 
b) individuelle redningsmidler i overensstemmelse med europæisk standard EN 395: 1998 

eller EN 396 for andet personale om bord. 
 
3. Passagerfartøjer skal have egnet udstyr, således at personer kan flyttes sikkert til grundt vand, 

til bredden eller til et andet fartøj. 
 
4. Ud over de redningsmidler, der er omhandlet i stk. 1 og 2, skal der stå individuelle rednings-

midler i overensstemmelse med europæisk standard EN 395: 1998 eller EN 396: 1998 til rå-
dighed for 100% af det højst tilladte antal passagerer. 

 
Hvis individuelle redningsmidler som omhandlet i stk. 1 ovenfor ikke også er egnet til børn, 
skal der stå individuelle redningsmidler i overensstemmelse med europæisk standard EN 
395 : 1998 for børn, der vejer højst 30 kg, til rådighed for 10% af det højst tilladte antal pas-
sagerer.  

 
5. Udtrykket "kollektive redningsmidler" omfatter både i overensstemmelse med artikel 10.04 

samt redningsflåder. 
 

Redningsflåder skal: 
 

a) være forsynet med en påskrift, der angiver deres formål og det antal personer, de er god-
kendt til, 

 
b) rumme tilstrækkelig siddeplads til det tilladte antal personer, 
 
c) have en opdrift på mindst 750 N pr. person i ferskvand, 
 
d) være forsynet med en line bundet til passagerfartøjet for at forhindre, at flåden driver 

væk, 
 
e) være fremstillet af egnede materialer og være modstandsdygtige over for olie, olie-

produkter og temperaturer op til 50ºC, 
 
f) indtage og bibeholde en stabil stilling og i denne forbindelse være forsynet med egnede 

anordninger, således at det angivne antal personer kan holde fast i dem, 
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g) være af selvlysende orange farve eller have selvlysende overflader, der er synlige fra al-
le sider, på mindst 100 cm2, 

 
h) hurtigt og sikkert kunne frigøres fra deres anbringelsessted og sættes ud af én person el-

ler kunne flyde frit fra deres anbringelsessted, 
 
i) være forsynet med egnede anordninger til evakuering fra de evakueringsområder, der er 

omhandlet i artikel 15.06, stk. 8, ned på redningsflåderne, hvis den lodrette afstand mel-
lem evakueringsområdernes dæk og den dybeste lastevandlinje er større end 1 m. 

 
6. Yderligere kollektive redningsanordninger er redningsmidler, der sikrer flere personers op-

drift i vandet. Disse anordninger skal: 
 

a) være forsynet med en påskrift, der angiver deres formål og det antal personer, de er god-
kendt til, 

 
b) have en opdrift på mindst 100 N pr. person i ferskvand, 
 
c) være fremstillet af egnede materialer og være modstandsdygtige over for olie, olie-

produkter og temperaturer op til 50ºC, 
 
d) indtage og bibeholde en stabil stilling og i denne forbindelse være forsynet med egnede 

anordninger, således at det angivne antal personer kan holde fast i dem, 
 
e) være af selvlysende orange farve eller have selvlysende overflader, der er synlige fra al-

le sider, på mindst 100 cm2, 
 
f) hurtigt og sikkert kunne frigøres fra deres anbringelsessted og sættes ud af én person el-

ler kunne flyde frit fra deres anbringelsessted. 
 

7. Oppustelige kollektive redningsanordninger skal desuden: 
 

a) bestå af mindst to separate luftkamre, 
 
b) oppustes automatisk eller ved manuelt indgreb, når de sættes ud, 
 
c) indtage og bibeholde en stabil stilling, uanset hvilken last de skal bære, også selv om 

kun halvdelen af luftkamrene er oppustet. 
 

8. Redningsanordningerne skal opbevares om bord på en sådan måde, at de i tilfælde af behov 
let og sikkert kan nås. Skjulte opbevaringssteder skal markeres tydeligt. 
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9. Redningsmidler skal være kontrolleret i henhold til fabrikantens anvisninger. 
 
10. Båden skal være udstyret med en motor og en lygte. 
 
11. Der skal stå en egnet båre til rådighed. 
 

 
Artikel 15.10 

 
Elektriske installationer 

 
1. Kun elektriske installationer er tilladt til belysning. 
 
2. Artikel 9.16, stk. 3, finder desuden anvendelse på gange og opholdsrum for passagerer. 
 
3. Følgende rum og steder skal have tilstrækkelig belysning og nødbelysning: 
 

a) de steder, hvor redningsmidler opbevares, og de steder, hvor de normalt gøres klar til 
brug,  

 
b) evakueringsveje, adgangsveje for passagerer, herunder gange, indgange og udgange, 

forbindelsesgange, elevatorer og trapper til beboelsesområder samt kahyts- og beboel-
sesområder, 

 
c) angivelser for evakueringsveje og nødudgange, 
 
d) i andre områder beregnet til bevægelseshæmmede, 
 
e) betjeningsrum, maskinrum, rum til styreanlæg og disses udgange, 
 
f) styrehuset, 
 
g) det rum, hvor strømforsyningen til nødstrømsanlægget befinder sig, 
 
h) de steder, hvor ildslukkere og brandslukningsmateriel er anbragt, 
 
i) de rum, hvor passagerer, personale om bord og besætning samles i tilfælde af fare. 
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4. Der skal være et nødstrømsanlæg, der består af en nødstrømkilde og nødtavle, der i tilfælde 
af afbrydelse af strømforsyningen til følgende elektriske udstyr straks kan overtage og er-
statte strømforsyningen, når udstyret ikke har sin egen strømkilde: 

 
a) signallys, 
 
b) akustiske alarmanordninger, 
 
c) nødbelysning i overensstemmelse med tredje afsnit, 
 
d) radiotelefonanlæg, 
 
e) alarm- og højttaleranlæg samt kommunikationsanlæg til interne meddelelser, 
 
f) projektør, jf. artikel 10.02, stk. 2, litra i), 
 
g) brandalarmanlæg, 
 
h) andet sikkerhedsudstyr såsom automatiske sprinkleranlæg eller brandslukningspumper 
 
i) elevatorer og løfteapparater, jf. artikel 15.06, stk. 9, andet punktum. 
 

5. Armaturerne til nødbelysningen skal markeres som sådanne. 
 
6. Nødstrømsanlægget skal installeres uden for hovedmaskinrummet, uden for de rum, hvor de i 

artikel 9.02, stk. 1, omhandlede energikilder befinder sig, og uden for det rum, hvor hoved-
tavlen er anbragt; det skal adskilles fra disse rum med skillevægge i overensstemmelse med 
artikel 15.11, stk. 2. 

 
Kablerne til de elektriske installationer i nødstilfælde skal installeres og lægges på en sådan 
måde, at disse installationer fortsat strømforsynes i tilfælde af brand eller vandfyldning. Disse 
kabler må aldrig lægges gennem hovedmaskinrummet, kabysserne eller de rum, hvor hoved-
energikilden og det dermed forbundne udstyr befinder sig, medmindre det er nødvendigt at 
stille nødudstyr til rådighed i sådanne områder. 

 
Nødstrømsanlægget skal installeres over nedsænkningslinjen. 
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7. Følgende må anvendes som nødenergikilder: 
 

a) hjælpegeneratorer med egen, uafhængig brændstofforsyning og uafhængigt kølesystem, 
som i tilfælde af strømafbrydelse automatisk starter og overtager strømforsyningen i lø-
bet af højst 30 sekunder eller, hvis de er anbragt i umiddelbar nærhed af styrehuset eller 
ethvert andet sted, der til stadighed er bemandet af besætningsmedlemmer, kan tændes 
manuelt, eller 

 
b) akkumulatorer, som i tilfælde af strømafbrydelse slås til automatisk, hvis de er anbragt i 

umiddelbar nærhed af styrehuset eller ethvert andet sted, der til stadighed er bemandet 
af besætningsmedlemmer, kan slås til manuelt. De skal inden for det foreskrevne tids-
rum kunne forsyne de angivne strømforbrugende anordninger uden genopladning og 
uden uacceptabelt spændingsfald. 

 
8. Den vejledende driftsperiode for nødstrømsanlægget skal fastsættes i overensstemmelse med 

passagerfartøjets definerede formål. Perioden må ikke være kortere end 30 minutter. 
 
9. Isoleringens modstand og jordforbindelsen for elektriske systemer skal afprøves i forbindelse 

med inspektioner i overensstemmelse med artikel 2.09. 
 
10. Energikilderne i overensstemmelse med artikel 9.02, stk. 1, skal være indbyrdes uafhængige. 
 
11. Hvis hovedstrømsanlægget eller nødstrømsanlægget svigter, må dette ikke gensidigt påvirke 

installationernes driftssikkerhed. 
 

 
Artikel 15.11 

 
Brandsikring 

 
1. Materialers og bestanddeles egnethed som brandsikring godtgøres af et akkrediteret prøv-

ningsorgan på grundlag af relevante testmetoder. 
 

a) Prøvningsorganet skal opfylde kravene i: 
 

aa) FTP-koden, eller 
 
bb) europæisk standard EN ISO/IEC 17025: 2000 vedrørende generelle krav til prøv-

nings- og kalibreringslaboratoriers kompetence 
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b) De godkendte testmetoder til at konstatere, at materialer er ikke-brændbare, er: 
 

aa) bilag 1, del 1, til FTP-koden, og 
 
bb) de tilsvarende forskrifter i en af medlemsstaterne. 

 
c) De godkendte prøvningsmetoder til at konstatere, at et materiale er brandhæmmende, er: 

 
aa) de respektive krav i bilag 1, del 5 (prøvning for overfladers brændbarhed), del 6 

(prøvning af dæksbelægning), del 7 (prøvning af ophængte tekstilmaterialer og 
plast), del 8 (prøvning af polstrede møbler) og del 9 (prøvning af sengeudstyr) i 
FTP-koden, samt  

 
bb) de tilsvarende forskrifter i en af medlemsstaterne. 

 
d) De godkendte prøvningsmetoder til at konstatere brandmodstandsevne er: 

 
aa) IMO-resolution A.754 (18), og  
 
bb) de tilsvarende forskrifter i en af medlemsstaterne. 

 
2. Skillevægge udføres i overensstemmelse med nedenstående tabeller: 
 

Tabel for inddelinger mellem rum, hvor der ikke er installeret sprinkleranlæg, jf. artikel 10.03a 
 

Rum Kontrol-
centre 

Trappe-
rum 

Møn-
strings-
områder 

Saloner Maskin-
rum 

Kabysser Lagerrum 

Kontrolcentre - A0 A0/B151 A30 A60 A60 A60 
Trapperum  - A0 A30 A60 A60 A60 
Mønstringsområder   - A30/B152 A60 A60 A60 
Saloner    -/B153 A60 A60 A60 
Maskinrum     A60/A04 A60 A60 
Kabysser      A0 A60/B155 
Lagerrum       - 

 

                                                 
1  Skillevægge mellem kontrolcentre og indendørs mønstringsområder skal svare til klasse A0, 

medens skillevægge mellem kontrolcentre og udendørs mønstringsområder kun skal svare til 
klasse B15. 

2  Skillevægge mellem saloner og indendørs mønstringsområder skal svare til klasse A30, me-
dens skillevægge mellem saloner og udendørs mønstringsområder kun skal svare til klas-
se B15. 

3  Skillevægge mellem kahytter, inddelinger mellem kahytter og gange samt lodrette skille-
vægge, der adskiller saloner, jf. stk. 10, skal svare til klasse B15, dog for rum med sprinkler-
anlæg til klasse B0. 

4  Skillevægge mellem maskinrum som omhandlet i artikel 15.07 og artikel 15.10, stk. 6, skal 
svare til klasse A60 ; i andre tilfælde skal de svare til klasse A0. 

5  B15 er tilstrækkeligt for skillevægge, der adskiller kabysser fra henholdsvis kølerum og lager-
rum til opbevaring af fødevarer. 
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Tabel for skillevægge mellem rum, hvor der er installeret sprinkleranlæg, jf. artikel 10.03a 
 

Rum Kontrol-
centre 

Trappe-
rum 

Møn-
strings-
områder 

Saloner Maskin-
rum 

Kabysser Lagerrum 

Kontrolcentre - A0 A0/B151 A0 A60 A60 A30 
Trapperum  - A0 A0 A60 A30 A0 
Mønstringsområder   - A30/B152 A60 A60 A60 
Saloner    -/B03 A60 A30 A0 
Maskinrum     A60/A04 A60 A60 
Kabysser      - B15 
Lagerrum       - 

 
a) Klasse A skillevægge består af skotter, vægge og dæk, der opfylder følgende krav: 

 
aa) De skal være udført af stål eller andet tilsvarende materiale. 
 
bb) De skal være passende afstivet. 
 
cc) De skal være isoleret med godkendte, ikke-brændbare materialer, således at gen-

nemsnitstemperaturen på den ikke-udsatte side ikke stiger mere end 140 °C over 
begyndelsestemperaturen, og at temperaturen ikke på noget punkt, herunder alle 
samlinger, stiger mere end 180 °C over begyndelsestemperaturen inden for de ne-
denfor anførte tidsrum: 
 
Klasse A-60  60 minutter 
Klasse A-30  30 minutter 
Klasse A-0    0 minutter. 

 
dd) De skal være således konstrueret, at de er i stand til at forhindre gennemtrængning 

af røg og flammer indtil udløbet af en standardbrandprøvning på en time. 
 

b) Klasse B skillevægge består af skotter, vægge, dæk, lofter eller garnering, der opfylder 
følgende krav: 

 
aa) De skal være konstrueret af godkendte, ikke-brændbare materialer. Desuden skal 

alle materialer, der anvendes til fabrikation og samling af skillevægge, være ikke-
brændbare, undtagen garnering, der mindst skal være brandhæmmende. 

                                                 
1  Skillevægge mellem kontrolcentre og indendørs mønstringsområder skal svare til klasse A0, 

medens skillevægge mellem kontrolcentre og udendørs mønstringsområder kun skal svare til 
klasse B15. 

2  Skillevægge mellem saloner og indendørs mønstringsområder skal svare til klasse A30, me-
dens skillevægge mellem saloner og udendørs mønstringsområder kun skal svare til klas-
se B15. 

3  Skillevægge mellem kahytter, inddelinger mellem kahytter og gange samt lodrette skille-
vægge, der adskiller saloner, jf. stk. 10, skal svare til klasse B15, dog for rum med sprinkler-
anlæg til klasse B0. 

4  Skillevægge mellem maskinrum som omhandlet i artikel 15.07 og artikel 15.10, stk. 6, skal 
svare til klasse A60 ; i andre tilfælde skal de svare til klasse A0. 



 

 
13274/1/05 REV 1  NS/ikn 178 
BILAG II DG C III   DA 

bb) De skal have en sådan isolationsevne, at gennemsnitstemperaturen på den ikke-
udsatte side ikke stiger mere end 140 °C over begyndelsestemperaturen, og at 
temperaturen ikke på noget punkt, herunder alle samlinger, stiger mere end 
225 °C over begyndelsestemperaturen inden for de nedenfor anførte tidsrum: 
 
Klasse B-15  15 minutter 
Klasse B-0    0 minutter. 

 
cc) De skal være konstrueret således, at de er i stand til at forhindre gennemtrængning 

af flammer indtil udløbet af den første halve time af standardbrandprøvningen. 
 

c) Inspektionsorganet kan i henhold til FTP-koden kræve en prøvning af en prøve af skille-
væggen til godtgørelse af, at ovennævnte bestemmelser om modstandsevne og tempe-
raturstigning er opfyldt. 

 
3. Maling, lak og andre produkter til overfladebehandling samt dæksbelægning, der anvendes i 

andre rum end maskinrum og lagerrum, skal være brandhæmmende. Tæpper, stoffer, gardiner 
og andre ophængte tekstilmaterialer samt polstrede møbler og sengeudstyr skal være brand-
hæmmende, hvis de er anbragt i rum, der ikke er udstyret med et sprinkleranlæg, jf. arti-
kel 10.03a. 

 
4. Lofter og vægbeklædning i saloner, herunder den underliggende konstruktion, skal, når salo-

nerne ikke er udstyret med et sprinkleranlæg, jf. artikel 10.03a, være fremstillet af ikke-
brændbare materialer, bortset fra overfladerne, der mindst skal være brandhæmmende.  

 
5. Møbler og inventar i saloner, der anvendes til mønstringsområder, skal, når rummene ikke er 

udstyret med et sprinkleranlæg, jf. artikel 10.03a, være fremstillet af ikke-brændbare materia-
ler. 

 
6. Maling, lak og andre materialer, der anvendes i udsatte indendørs områder, må ikke afgive 

større mængder røg eller giftige stoffer. Dette skal godtgøres i henhold til FTP-koden. 
 
7. Isoleringsmaterialer i saloner skal være ikke-brændbare. Dette gælder ikke for isolering af rør, 

der indeholder et kølemiddel. Overfladen af isoleringsmaterialer anvendt på sådanne rør skal 
mindst være brandhæmmende. 
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8. Døre i skillevægge, jf. stk. 2, skal opfylde følgende krav: 
 
a) De skal opfylde de samme krav, som gælder for selve skillevæggene, jf. stk. 2. 
 
b) De skal være selvlukkende for så vidt angår døre i skillevægge, jf. stk. 10, eller for så 

vidt angår skotter, som omgiver maskinrum, kabysser og trapperum. 
 
c) Selvlukkende døre, der forbliver åbne under normal fart, skal kunne lukkes fra et sted, 

der er permanent bemandet af ombordværende personale eller besætningsmedlemmer. 
Når en dør er lukket ved fjernudløsning, skal den uden fare atter kunne åbnes og lukkes 
på stedet. 

d) Isolering af vandtætte døre, jf. artikel 15.02, kræves ikke. 
 
9. Vægge, jf. stk. 2, skal strække sig fra dæk til dæk eller slutte ved gennemgående lofter, der 

opfylder de samme krav som omhandlet i stk. 2. 
 
10. Følgende passagerområder skal opdeles med lodrette skillevægge som omhandlet i stk. 2: 
 

a) passagerområder med et samlet overfladeareal på mere end 800 m2 
 
b) passagerområder, hvor der er kahytter, med højst 40 meters mellemrum. 

 
De lodrette skillevægge skal være røgtætte under normale forhold og skal strække sig fra dæk 
til dæk. 

 
11. Lukkede rum over lofter, under dørken og bag vægbeklædninger skal med højst 14 meters 

mellemrum være opdelt med ikke-brændbare adskillelser (draught stops), der selv i tilfælde af 
brand udgør en effektiv brandsikker lukning. 

 
12. Trapper skal være udført af stål eller andet tilsvarende, ikke-brændbart materiale. 
 
13. Indendørs trapper og elevatorskakter skal på alle etager være omgivet af inddelinger, jf. stk. 2. 

Følgende undtagelser er tilladt: 
 

a) en trappe, som kun forbinder to dæk, behøver ikke være omgivet af inddelinger, hvis 
trappen er lukket på et af dækkene, jf. stk. 2 
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b) en trappe i en salon behøver ikke være omgivet af inddelinger, hvis trappen i sin helhed 
er beliggende i dette rum, og 
 
aa) hvis rummet kun omfatter to dæk, eller 
 
bb) hvis der på alle dæk er installeret et sprinklersystem, jf. artikel 10.03a, i dette rum, 

hvis rummet har røgudsugningsanlæg, jf. stk. 16, og hvis rummet har adgang til 
en trappe på alle dæk. 

 
14. Ventilationsanlæg og luftkonditioneringsanlæg skal opfylde følgende krav: 

 
a) De skal være udformet således, at de ikke i sig selv kan forårsage spredning af ild og 

røg. 
 
b) Åbninger til luftindtag og udsugning og luftkonditioneringsanlæg skal kunne lukkes. 
 
c) Ventilationskanaler skal være udført af stål eller et tilsvarende, ikke-brændbart mate-

riale og være fast forbundet indbyrdes samt til skibets overbygning. 
 
d) Hvor ventilationskanaler med et tværsnit på over 0,02 m2 er ført igennem skillevægge, 

jf. stk. 2, af klasse A eller skillevægge, jf. stk. 10, skal de forsynes med automatiske 
brandspjæld, der kan betjenes fra et sted, der er bemandet permanent af ombordværende 
personale eller besætningsmedlemmer. 

 
e) Ventilationsanlæg til kabysser og maskinrum skal være adskilt fra ventilationsanlæg, 

der forsyner andre områder. 
 
f) Aftrækskanaler skal være forsynet med åbninger med lukning med henblik på eftersyn 

og rengøring. Disse åbninger skal placeres tæt på brandspjældene. 
 
g) Indbyggede ventilatorer skal kunne afbrydes fra et centralt sted uden for maskinrummet. 
 

15. Kabysser skal være udstyret med ventilationsanlæg og ovne med udsugningsanlæg. Udsug-
ningsanlæggenes aftrækskanaler skal opfylde kravene i stk. 14 og desuden være forsynet med 
manuelt betjente brandspjæld ved indtagsåbningerne. 

 
16. Kontrolcentre, trapperum og indendørs evakueringsområder skal være udstyret med naturlige 

eller mekaniske røgudsugningsanlæg. Røgudsugningsanlæggene skal opfylde følgende krav: 
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a) De skal have tilstrækkelig kapacitet og være tilstrækkeligt pålidelige. 
 
b) De skal opfylde driftsbetingelserne for passagerskibe. 
 
c) Hvis røgudsugningsanlæggene også fungerer som almindelige ventilatorer i rummene, 

må dette ikke kunne hindre dem i at fungere som røgudsugningsanlæg ved brand. 
 
d) Røgudsugningsanlæg skal have en manuelt betjent udløsningsanordning. 
 
e) Mekaniske røgudsugningsanlæg skal desuden kunne betjenes fra et sted, der er perma-

nent bemandet af ombordværende personale eller besætningsmedlemmer. 
 
f) Naturlige røgudsugningsanlæg skal være forsynet med en åbningsmekanisme, der kan 

betjenes enten manuelt eller via en strømforsyningskilde inden i ventilatoren. 
 
g) Manuelt betjente udløsningsanordninger og åbningsmekanismer skal være tilgængelige 

både inde fra og uden for det rum, der skal beskyttes. 
 
17. Saloner, der ikke til stadighed overvåges af ombordværende personale eller besætningsmed-

lemmer, kabysser, maskinrum og andre rum med brandrisiko skal tilsluttes et passende brand-
alarmanlæg. Forekomst af brand og det nøjagtige brandsted skal automatisk vises på et sted, 
der er permanent bemandet af ombordværende personale eller besætningsmedlemmer. 

 
 

Artikel 15.12 
 

Brandbekæmpelse 
 
1. Foruden de i artikel 10.03 foreskrevne transportable ildslukkere, skal der mindst forefindes 

følgende transportable ildslukkere om bord: 
 
a) en transportabel ildslukker pr. 120 m2 bruttodørkareal i passagerområderne 
 
b) en transportabel ildslukker for hver påbegyndt gruppe på 10 kahytter 
 
c) en transportabel ildslukker i hver kabys og i nærheden af alle rum, hvor brandfarlige 

væsker opbevares eller anvendes. I kabysser skal slukningsmidlet også være egnet til 
bekæmpelse af brande i fedtstoffer. 
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Disse yderligere ildslukkere skal opfylde kravene i artikel 10.03, stk. 2, og skal anbringes og 
fordeles på skibet på en sådan måde, at der er en ildslukker inden for umiddelbar rækkevidde, 
uanset hvor og hvornår en brand bryder ud. I alle kabysser og også i frisørsaloner og parfume-
rier skal der være ophængt et brandtæppe. 

 
2. Passagerskibe skal være udstyret med et brandslukningsanlæg, der består af: 

 
a) to maskindrevne brandslukningspumper af tilstrækkelig kapacitet, hvoraf mindst en er 

fast anbragt 
 
b) en brandrørledning med et tilstrækkeligt antal brandstudse med permanent tilsluttede 

brandslanger af en længde på mindst 20 m og udstyret med en dyse, der er justerbar fra 
forstøvning til stråle og er forsynet med lukkeanordning. 

 
3. Brandslukningsanlæg skal være udført og dimensioneret således at: 

 
a) et hvilket som helst sted i skibet kan nås fra mindst to brandstudse, der er anbragt for-

skellige steder, med en enkelt slangelængde på højst 20 m 
 
b) vandtrykket ved brandstudsene er på mindst 300 kPa, og  
 
c) en vandstrålelængde på mindst 6 m kan opnås på alle dæk. 
 
Hvis brandstudsen er anbragt i et skab, skal der uden på skabet være opsat symbolet "brand-
slange", jf. fig. 5 i tillæg I, med en bredde på mindst 10 cm. 

 
4. Der skal være ventiler med skruegevind eller hane, som kan indstilles, således at en hvilken 

som helst brandslange kan frigøres og fjernes, mens brandpumperne er i gang. 
 
5. Indendørs placerede brandslanger skal være oprullet på en axialt monteret slangevinde. 
 
6. Materialer i brandslukningsmateriel skal enten være varmebestandige eller skal være passende 

beskyttet mod funktionssvigt ved høje temperaturer. 
 
7. Rørledninger og brandstudse skal være således anbragt, at der ikke er risiko for tilfrysning. 
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8. Brandslukningspumperne skal: 
 
a) være installeret eller anbragt i forskellige rum 
 
b) kunne betjenes uafhængigt af hinanden 
 
c) hver især på alle dæk kunne opretholde det nødvendige vandtryk ved brandstudsene 

samt tilvejebringe en vandstråle af den krævede længde 
 
d) være installeret foran agterskottet. 
 
Brandslukningspumper kan også anvendes til almindelige formål. 

 
9. Maskinrum skal være udstyret med et fast brandslukningsanlæg, jf. artikel 10.03b. 
 
10. På fartøjer med kahytter skal der være: 

 
a) to sæt røgdykkerapparater svarende til europæisk standard EN 137: 1993 med hel-

masker svarende til europæisk standard EN 136: 1998 
 
b) to sæt udstyr bestående af mindst beskyttelsesbeklædning, hjelm, støvler, handsker, øk-

se, brækjern, håndlygte og førerline, og 
 
c) fire røgmasker. 

 
 

Artikel 15.13 
 

Sikkerhedsorganisation 
 
1. På passagerskibe skal der foreligge en beredskabsplan. Beredskabsplanen beskriver, hvilke 

pligter besætningen og det ombordværende personale har i følgende tilfælde: 
 
a) havari 
 
b) brand om bord 
 
c) evakuering af passagererne 
 
d) mand over bord. 
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Der skal udarbejdes særlige sikkerhedsforanstaltninger for bevægelseshæmmede personer. 
 
De forskellige opgaver i beredskabsplanen tildeles besætningsmedlemmerne og det ombord-
værende personale ud fra deres hverv om bord. Besætningen skal navnlig instrueres om, at al-
le døre og åbninger i de vandtætte skotter, jf. artikel 15.02, straks skal lukkes hermetisk i til-
fælde af fare. 

 
2. Beredskabsplanen omfatter en sikkerhedsplan, hvori som minimum følgende er angivet klart 

og præcist: 
 
a) områder, der er beregnet til bevægelseshæmmede personer  
 
b) flugtveje, nødudgange samt samlings- og evakueringsområder, jf. artikel 15.06, stk. 8, 
 
c) livredningsudstyr og både 
 
d) ildslukkere samt brandslukningsanlæg og sprinkleranlæg 
 
e) andet sikkerhedsudstyr 
 
f) det alarmanlæg, der er omhandlet i artikel 15.08, stk. 3, litra a), 
 
g) det alarmanlæg, der er omhandlet i artikel 15.08, stk. 3, litra b) og c), 
 
h) døre i skotter, jf. artikel 15.02, stk. 5, og placeringen af betjeningen hertil, samt andre 

åbninger, jf. artikel 15.02, stk. 9, 10 og 13, og artikel 15.03, stk. 12 
 
i) døre omhandlet i artikel 15.11, stk. 8 
 
j) brandspjæld 
 
k) brandalarmanlægget 
 
l) nødgeneratoren 
 
m) kontrolenhederne til ventilationsanlægget 
 
n) landtilslutninger 
 
o) lukkeanordninger for brændstofledninger 
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p) anlæg til flydende gas 
 
q) højttaleranlæg 
 
r) radiotelefonianlæg 
 
s) førstehjælpsudstyr 

 
3. Beredskabsplanen, jf. stk. 1, og sikkerhedsplanen, jf. stk. 2, skal: 

 
a) være behørigt attesteret af inspektionsorganet og 
 
b) være ophængt på iøjnefaldende måde på et passende sted på hvert dæk. 

 
4. I hver kahyt skal der være opslået forholdsregler for passagerer samt en forenklet sikkerheds-

plan, der kun omfatter oplysningerne i stk. 2, litra a) til f). 
 
Disse forholdsregler skal som minimum omfatte:  
 
a) Betegnelser for nødsituationer 

 
– brand 
– vandfyldning 
– anden fare 

 
b) beskrivelse af de forskellige alarmsignaler 
 
c) instruktioner vedrørende følgende: 

 
– flugtveje 
– hensigtsmæssig adfærd 
– bevarelse af roen 

 
d) instruktioner vedrørende følgende: 

– rygning 
– brug af åben ild 
– åbning af vinduer 
– brugen af visse indretninger. 

 
Disse forholdsregler skal foreligge på engelsk, fransk, nederlandsk og tysk. 
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Artikel 15.14 
 

Installationer til opsamling og bortskaffelse af kloakspildevand 
 
1. Passagerskibe skal være udstyret med tanke til opsamling af kloakspildevand eller passende 

indenbords anlæg til rensning af spildevand. 
 
2. Tanke til opsamling af kloakspildevand skal have tilstrækkelig kapacitet. Tankene skal være 

udstyret med en anordning, der angiver fyldningsgraden. Der skal være pumper og rørlednin-
ger om bord til tømning af tankene, således at spildevandet kan afledes til begge sider af ski-
bet. Kloakspildevand fra andre skibe skal kunne ledes herigennem. 

 
Rørledningerne skal være udstyret med en tilkoblingsflange for udtømning svarende til euro-
pæisk standard EN 1306: 1996 

 
 

Artikel 15.15 
 

Undtagelser for visse passagerskibe 
 
1. Som et alternativ til bevis for, at fartøjets stabilitet efter skade er tilstrækkelig, jf. arti-

kel 15.03, stk. 7-13, skal passagerskibe med en længde på højst 25 m og med tilladelse til at 
medføre højst 50 passagerer opfylde følgende kriterier: 
 
a) efter symmetrisk vandfyldning må skibet ikke synke længere end til nedsænkningslinjen 

og 
 
b) metacenterhøjden, GMR, skal være mindst 0,10 m. 
 
Den nødvendige resterende flydeevne skal sikres ved passende valg af materiale til bygning af 
skroget eller ved hjælp af opdriftslegemer af celleskum med lukkede celler, der er solidt fæst-
net til skroget. For skibe med en længde på over 15 m kan resterende flydedygtighed sikres 
ved en kombination af opdriftslegemer og en underinddeling, der overholder 1-rums-status, 
jf. artikel 15.03. 
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2. For passagerskibe i henhold til stk. 1, kan inspektionsorganet tillade mindre afvigelser fra den 
fri højde, der er påbudt i artikel 15.06, stk. 3, litra c), og stk. 5, litra b). Afvigelsen må ikke 
overstige 5%. I tilfælde af afvigelse skal de pågældende skibsdele være markeret med farve. 

 
3. Uanset artikel 15.03, stk. 9, behøver passagerskibe, hvis længde ikke overstiger 45 m, og som 

er beregnet til transport af højst 250 passagerer, ikke at have 2-rums-status. 
 
4. (uden indhold) 
 
5. Inspektionsorganet kan afstå fra at anvende artikel 10.04 for passagerskibe, der er beregnet til 

transport af højst 250 passagerer, og hvis længde ikke overstiger 25 m, forudsat de er udrustet 
med en platform lige over vandlinjen, der er tilgængelig fra begge sider af skibet, så menne-
sker kan reddes op af vandet. Passagerskibe kan være udrustet med en tilsvarende installation, 
der skal opfylde følgende betingelser: 
 
a) én person skal alene kunne betjene installationen 
 
b) mobile installationer er tilladt 
 
c) installationerne skal være placeret uden for de kritiske områder for fremdrivningssyste-

merne, og 
 
d) der skal være mulighed for effektiv kommunikation mellem skibsføreren og den person, 

der betjener installationen. 
 
6. Inspektionsorganet kan afstå fra at anvende artikel 10.04 for passagerskibe, der er certificeret 

til at transportere højst 600 passagerer og med en længde på højst 45 m, forudsat passager-
skibet er udrustet med en platform i henhold til stk. 5, første punktum, eller med en tilsva-
rende installation i henhold til stk. 5, andet punktum. Desuden skal passagerskibet have: 
 
a) en rorpropel, en Voith-Schneider-propel eller et vandjetsystem som hovedfremdrifts-

system, eller 
 
b) et hovedfremdrivningssystem med to fremdriftsanordninger, eller 
 
c) et hovedfremdrivningssystem og en bovpropel. 
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7. Uanset artikel 15.02, stk. 9, kan der på passagerskibe, hvis længde ikke overstiger 45 m, og 
som har tilladelse til højst at transportere et antal passagerer, der svarer til skibets længde i 
meter, i passagerområdet være en manuelt betjent dør uden fjernbetjening i et skot, jf. arti-
kel 15.02, stk. 5, hvis: 
 
a) skibet kun har et dæk 
 
b) denne dør er tilgængelig direkte fra dækket og ikke er mere end 10 m væk fra adgangen 

til dækket  
 
c) døråbningens underste kant er mindst 30 cm over dørken i passagerområdet, og 
 
d) hvert af de rum, der adskilles af døren, er udstyret med en vandstandsalarm. 

 
8. Uanset artikel 15.06, stk. 6, litra c), kan en flugtvej på et passagerskib, omhandlet i stk. 7, gå 

gennem en kabys, hvis der forefindes en anden flugtvej. 
 
9. For passagerskibe, hvis længde ikke overstiger 45 m, finder nedenstående ikke anvendelse: 
 

Artikel 15.01, stk. 2, litra e), hvis anlæggene til flydende gas er forsynet med passende alarm-
systemer for sundhedsfarlige CO-koncentrationer og potentielt eksplosive blandinger af gas 
og luft. 

 
10. Følgende bestemmelser finder ikke anvendelse for passagerskibe med en længde på under 

25 m: 
 

a) artikel 15.04, stk. 1, sidste punktum 
 
b) artikel 15.06, stk. 6, litra c), hvad angår kabysser, hvis der forefindes en anden flugtvej 
 
c) artikel 15.07. 

 
11. For fartøjer med kahytter, hvis længde ikke overstiger 45 m, finder artikel 15.12, stk. 10, ikke 

anvendelse, forudsat der i hver kahyt forefindes let tilgængelige røgmasker i et antal, der sva-
rer til antallet af køjer. 
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KAPITEL 15a 
 

FORSKRIFTER VEDRØRENDE PASSAGERSEJLFARTØJER 
 
 

Artikel 15a.01 
 

Anvendelse af del II 
 
Ud over bestemmelserne i del II finder bestemmelserne i dette kapitel anvendelse på passager-
sejlfartøjer. 
 

 
Artikel 15a.02 

 
Undtagelser for visse passagersejlfartøjer 

 
1. For passagersejlfartøjer, hvis LWL ikke overstiger 45m, og hvor det højst tilladte antal passa-

gerer ikke overskrider LWL i hele meter, finder følgende bestemmelser ikke anvendelse: 
 

a) Artikel 3.03, stk. 7, forudsat at ankrene ikke føres i klydsrør 
b) Artikel 10.02, stk. 2, litra d), for så vidt angår længde 
c) Artikel 15.08, stk. 3, litra a), 
d) Artikel 15.15, stk. 9, litra a). 

 
2. Som undtagelse fra stk. 1 kan antallet af passagerer forøges til 1,5 gange LWL i hele meter, 

hvis sejl, udrustning samt dæksbeslag tillader det. 
 

 
Artikel 15a.03 

 
Forskrifter vedrørende sejlfartøjers stabilitet 

 
1. Med henblik på beregningen af krængende momenter i henhold til artikel 15.03, stk. 3, skal 

der tages hensyn til de oprullede sejl, når fartøjets tyngdepunkt skal beregnes. 
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2. Under hensyntagen til alle belastningsvilkår i henhold artikel 15.03, stk. 2, og med anvendelse 
af en standardsammensætning af sejl må krængningsmomentet som følge af vindtrykket ikke 
være så højt, at krængningsvinklen bliver mere end 20°. Samtidig 

 
a) skal der anvendes et konstant vindtryk på 0,07 kN/m2 i forbindelse med beregningen, 
b) skal den resterende sikkerhedsafstand være på mindst 100 mm, og 
c) må det resterende fribord ikke være negativt. 

 
3. Den oprettende stabilitetsarm i forbindelse med statisk stabilitet skal 
 

a) nå sin maksimale værdi ved en krængningsvinkel på 25° eller derover 
b) være på mindst 200 mm ved en krængningsvinkel på 30° eller derover 
c) være positiv ved en krængningsvinkel på op til 60°. 

 
4. Arealet under kurven for den oprettende stabilitetsarm må ikke være på under 
 

a) 0,055 radianmeter op til 30° 
b) 0,09 radianmeter op til 40° eller ved den vinkel, hvor en ubeskyttet åbning når vand-

overfladen og som er mindre end 40°. 
 
Mellem 
 
c) 30° og 40°, eller 
d) 30° og den vinkel, hvor en ubeskyttet åbning når vandoverfladen og som er mindre end 

40°, 
 
skal dette areal ikke være på mindre end 0,03 radianmeter. 

 
 

Artikel 15a.04 
 

Skibbygningstekniske og mekaniske forskrifter 
 
1. Som undtagelse fra artikel 6.01, stk. 3, og artikel 9.01, stk. 3, skal anlæggene være udført med 

henblik på en permanent krængning på indtil 20°. 
 
2. Som undtagelse fra artikel 15.06, stk. 5, litra a), og artikel 15.06, stk. 9, litra b), kan inspekti-

onsorganet for passagersejlfartøjer, hvis længde ikke overstiger 25 m, tillade en fri bredde på 
mindre end 800 mm for forbindelsesgange og trapper. Den frie bredde skal dog være på 
mindst 600 mm. 
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3. Som undtagelse fra artikel 15.06, stk. 10, kan inspektionsorganet i særlige tilfælde tillade, at 
der anvendes aftagelige lønninger i de områder, hvor dette er nødvendigt for sejlføringen. 

 
4. Sejl betragtes som et hovedfremdrivningssystem, jf. artikel 15.07. 
 
5. Som undtagelse fra artikel 15.15, stk. 7, litra c), kan højden af døråbningens underste kant re-

duceres til 200 mm over dørken i passagerområdet. Når døren har været åbnet, skal den luk-
kes og låses automatisk. 

 
6. Hvis der er mulighed for at lade skruen dreje med, mens fartøjet er under sejl, skal enhver ud-

sat del af fremdrivningssystemet beskyttes mod eventuel skade. 
 
 

Artikel 15a.05 
 

Rigning generelt 
 
1. Rigningens dele organiseres således, at skamfiling undgås. 
 
2. Hvis der anvendes andet materiale end træ, eller hvis der anvendes særlig rigning, skal kon-

struktionen garantere et sikkerhedsniveau, der svarer til værdierne for dimensionering og 
styrke i dette kapitel. Som dokumentation for styrken skal der 

 
a) enten udføres en styrkeberegning eller 
b) indhentes en bekræftelse på tilstrækkelig styrke fra et godkendt klassifikationsselskab, 

eller 
c) dimensioneringen skal baseres på de procedurer, der er fastlagt i anerkendte regelsam-

linger (f.eks. Middendorf, Kusk-Jensen). 
 

Dokumentationen forelægges inspektionsorganet. 
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Artikel 15a.06 
 

Master og rundholter generelt 
 
1. Alle rundholter skal være udført i materiale af høj kvalitet. 
 
2. Træ til master skal 
 

a) være fri for koncentrationer af knaster 
b) være fri for splintved inden for de krævede dimensioner 
c) så vidt muligt være ligeåret 
d) indeholde så lidt kroget vækst som muligt. 

 
3. Hvis det valgte tømmer enten er pitchpine eller douglasgran af kvaliteten "clear & better", kan 

diametrene i tabellerne i artikel 15a.07 til 15a.12 reduceres med 5%. 
 
4. Hvis det tømmer, der anvendes til mast, topmast, rå, bom og bovspryd, ikke har afrundet 

tværsnit, skal dette tømmer være af ækvivalent styrke. 
 
5. Tabernakel, mastekiste og beslag på dæk, på bundstokke og på forstavn eller agterstavn skal 

fremstilles således, at de enten kan absorbere de kræfter, som de udsættes for, eller kan over-
føre dem til andre forbundne dele af strukturen. 

 
6. Afhængig af fartøjets stabilitet og de ydre kræfter, som det udsættes for, og også fordelingen 

af det sejlareal, der til rådighed, kan inspektionsorganet på grundlag af de dimensioner der er 
nævnt i dette kapitel tillade reduktioner af rundholternes tværsnit og i givet fald rigningen. 
Der skal forelægges dokumentation i overensstemmelse med artikel 15a.05, stk. 2. 

 
7. Hvis fartøjets svingningsperiode/rulningsperiode i sekunder er mindre end tre fjerdedele af 

dets bredde i meter skal dimensionerne i de følgende artikler øges. Der skal fremlægges do-
kumentation i overensstemmelse med artikel 15a.05, stk. 2. 

 
8. I tabellerne i artikel 15a.07 - 15a.12 og 15a.14 interpoleres eventuelle mellemliggende værdi-

er. 
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Artikel 15a.07 
 

Særlige bestemmelser vedrørende master 
 
1. Træmaster skal mindst opfylde følgende forskrifter: 
 

Længde * 
(m) 

Diameter ved dæk
(cm) 

Diameter ved 
salingshorn (cm)

Diameter ved 
æselhoved (cm) 

10 20 17 15 
11 22 17 15 
12 24 19 17 
13 26 21 18 
14 28 23 19 
15 30 25 21 
16 32 26 22 
17 34 28 23 
18 36 29 24 
19 39 31 25 
20 41 33 26 
21 43 34 28 
22 44 35 29 
23 46 37 30 
24 49 39 32 
25 51 41 33 

* afstand fra salingshorn til dæk. 
 

Hvis masten har to ræer, skal diametermålene forøges med mindst 10%. 
 

Hvis en mast har mere end to ræer, skal diametermålene forøges med mindst 15%. 
 
Hvis masterne er ført gennem dækket, skal diameteren ved mastefoden være mindst 75% af 
mastens diameter ved dækniveau. 

 
2. Mastebeslag, mastebånd, salingshorn og æselhoved skal være tilstrækkeligt kraftigt dimen-

sionerede og fastgjorte. 
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Artikel 15a.08 
 

Særlige bestemmelser vedrørende topmaster 
 
1. Topmaster af træ skal mindst opfylde følgende forskrifter: 
 

Længde* 
(m) 

Diameter 
ved foden (cm)

Diameter 
halvvejs (cm)

Diameter 
ved beslag** (cm) 

4 8 7 6 
5 10 9 7 
6 13 11 8 
7 14 13 10 
8 16 15 11 
9 18 16 13 
10 20 18 15 
11 23 20 16 
12 25 22 17 
13 26 24 18 
14 28 25 20 
15 31 27 21 

* topmastens samlede længde uden mastetop 
** topmastens diameter ved mastetopbeslag 

 
Hvis der er fastgjort råsejl til en topmast skal dimensionerne i tabellen forøges med 10%. 

 
2. Overlapningen mellem topmasten og masten skal være mindst ti gange topmastens fore-

skrevne diameter ved foden. 
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Artikel 15a.09 
 

Særlige bestemmelser vedrørende bovspryd 
 
1. Bovspryd af træ skal mindst opfylde følgende forskrifter: 
 

Længde* 
(m) 

Diameter ved 
forstavn (cm) 

Diameter midtvejs 
(cm) 

4 14,5 12,5 
5 18 16 
6 22 19 
7 25 23 
8 29 25 
9 32 29 
10 36 32 
11 39 35 
12 43 39 

* bovsprydets samlede længde 
 
2. Den indenbords del af bovsprydet skal være mindst fire gange så lang som bovsprydets dia-

meter ved forstavnen. 
 
3. Bovsprydets diameter ved nokken skal være mindst 60% af bovsprydets diameter ved for-

stavnen. 
 

 
Artikel 15a.10 

 
Særlige bestemmelser vedrørende klyverbomme 

 
1. Klyverbomme af træ skal mindst opfylde følgende forskrifter: 
 

Længde* (m) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Diameter ved forstavn (cm) 7 10 14 17 21 24 28 31 35 

* klyverbommens samlede længde 
 
2. Klyverbommens diameter ved nokken skal være mindst 60% af diameteren ved forstavnen. 
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Artikel 15a.11 
 

Særlige bestemmelser vedrørende storbomme 
 
1. Storbomme af træ skal mindst opfylde følgende forskrifter: 
 

Længde* (m) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Diameter (cm) 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27 

 * storbommens samlede længde 
 
2. Diameter ved svirvelpindbolt skal være mindst 72% af den i tabellen anførte diameter. 
 
3. Diameter ved skødebarm skal være på mindst 85% af den i tabellen anførte diameter. 
 
4. Den største diameter skal målt fra masten være to tredjedele af længden. 
 
5. Hvis 
 

a) der er en vinkel på mindre end 65° mellem storbommen og agterliget, og storsejlsskødet 
er fastgjort til bomnokken, eller 

b) hvis skødets fastgøringssted ikke er side om side med skødebarmen 
 

kan inspektionsorganet i overensstemmelse med artikel 15a.05, stk. 2, kræve en større diame-
ter. 

 
6. For sejlarealer på mindre end 50 m2 kan inspektionsorganet tillade reduktion af de dimensio-

ner, der er anført i tabellen. 
 

 
Artikel 15a.12 

 
Særlige bestemmelser vedrørende gafler 

 
1. Gafler af træ skal mindst opfylde følgende forskrifter: 
 

Længde* (m) 4 5 6 7 8 9 10 
Diameter (cm) 10 12 14 16 17 18 20 
* gaflens samlede længde 

 
2. Den ikke-understøttede del af gaflens længde må ikke være på mere end 75%. 
 
3. Hanefodens brudstyrke skal mindst svare til 1,2 gange pikfaldets brudstyrke. 
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4. Hanefodens topvinkel må højst være på 60°. 
 
5. Hvis hanefodens topvinkel som afvigelse fra stk. 4 er større end 60°, skal brudstyrken tilpas-

ses de således forekommende kræfter. 
 
6. For sejlarealer på mindre end 50 m2 kan inspektionsorganet tillade reduktioner af de i tabellen 

anførte dimensioner. 
 

 
Artikel 15a.13 

 
Generelle bestemmelser vedrørende stående og løbende rigning 

 
1. Stående og løbende rigning skal opfylde forskrifterne vedrørende styrke i artikel 15a.14 og 

artikel 15a.15. 
 
2. Wireforbindelser kan have form af 
 

a) splejsninger, 
b) pressebøsninger, eller 
c) tætningsbøsninger. 

 
Splejsningerne skal bændsles og enderne skal takles. 

 
3. Øjesplejsninger skal udstyres med kovser. 
 
4. Tovværket skal føres på en sådan måde, at det undgås, at adgang til indgange og trapper van-

skeliggøres.  
 

 
Artikel 15a.14 

 
Særlige bestemmelser vedrørende stående rigning 

 
1. Forstag og vanter skal mindst opfylde følgende forskrifter: 
 

Mastens længde* (m) 11 12 13 14 15 16 17 18 
Forstagets brudstyrke (kN) 160 172 185 200 220 244 269 294 
Vanternes brudstyrke (kN) 355 415 450 485 525 540 630 720 
Antal kabler og tove til 
vanterne pr. side 

3 3 3 3 3 3 4 4 

* afstand fra toppen eller salingshornet til dækket 
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2. Bagstag, topmast, jagerstag , klyverbom og vant til bovspryd skal mindst opfylde følgende 
forskrifter: 

 
Mastens længde* (m) <13 13-18 >18 
Bagstagets brudstyrke (kN) 89 119 159 
Topmastens brudstyrke (kN) 89 119 159 
Topmastens længde (m) <6 6-8 >8 
Jagerstagets brudstyrke (kN) 58 89 119 
Klyverbommens længde (m) <5 5-7 >7 
Brudstyrke for vantene til bovsprydet (kN) 58 89 119 
* afstand fra toppen eller salingshornet til dækket 

 
3. Fremstillingen af tovværket baseres fortrinsvis på metoden 6 x 7 FE for rebslagning i styrke-

klassen 1550 N/mm2. Alternativt kan metode 6 x 36 SE eller 6 x 19 FE anvendes ved samme 
styrkeklasse. På grund af den højere elasticitet i forbindelse med metode 6 x 19 skal de i ta-
bellen anførte brudstyrker forøges med 10%. Det kan tillades at anvende en anden tov-
værkstype på betingelse af, at den har tilsvarende egenskaber. 

 
4. Hvis der anvendes fast rigning, skal brudstyrken i tabellen forøges med 30%. 
 
5. Til udstyret må der kun anvendes godkendte rakker, øjebeslag og bolte. 
 
6. Bolte, rakker, øjebeslag og vantskruer skal kunne sikres tilfredsstillende. 
 
7. Vaterstagets brudstyrke skal være mindst 1,2 gange henholdsvis fokkestagets og jagerstagets 

brudstyrke. 
 
8. For fartøjer, der har en vandfortrængning på mindre end 30 m3, kan inspektionsorganet tillade 

de reduktioner i brudstyrken, der er anført i tabellen nedenfor: 
 

Vandfortrængning divideret med antallet 
af master (m3) 

Reduktion 
(%) 

>20 til 30 20 
10 til 20 35 

< 10 60 
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Artikel 15a.15 
 

Særlige bestemmelser vedrørende løbende rigning 
 
1. I forbindelse med løbende gods skal der anvendes fibertov eller stålwirer. Minimumsbrud-

styrken og diameteren for den løbende rigning skal i forhold til sejlarealet mindst opfylde føl-
gende forskrifter: 

 
Type løbende rigning Tovværkstype Sejlareal 

(m2) 
Minimums-
brudstyrke 
(KN) 

Tovdiameter 
(mm) 

Stagsejlets fald Stålwire op til 35 
> 35 

20 
38 

6 
8 

 Fiber (polypropylen-
PP) 

Tovdiameter på mindst 14 mm og en tovskive 
for hver 25 m2 eller del heraf  

Gaffelsejlets fald 
Topsejlets fald 

Stålwire op til 50 
> 50 til 80 
> 80 til 120 
>120 til 160 

20 
30 
60 
80 

6 
8 
10 
12 

 Fiber (PP) Tovdiameter på mindst 18 mm og en tovskive 
for hver 30 m2 eller del heraf 

Stagsejlsskøde Fiber (PP) op til 40 
> 40 

14 
18 

 

 For sejlarealer på mere end 30 m2 skal skødet have form af en talje 
eller kunne betjenes med et spil 

Gaffel- /topsejlsskøde Stålwire < 100 
100 til 150 

> 150 

60 
85 
116 

10 
12 
14 

  I forbindelse med topsejlsskøder er det nødven-
digt med elastiske forbindelseselementer ("fore 
runners") 

 Fiber (PP) Tovdiameter på mindst 18 mm og mindst tre 
tovskiver. Ved sejlareal på over 60 m2 en tovski-
ve pr. 20 m2  

 
2. Løbende rigning, der udgør en del af stag og vant, skal have en brudstyrke, der svarer til de 

respektive stags og vanters brudstyrke. 
 
3. Hvis der anvendes andre materialer end dem, der er opført i stk. 1, skal styrkeværdierne i ta-

bellen i stk. 1 overholdes. 
Fibertove af polyethylen må ikke anvendes. 
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Artikel 15a.16 
 

Beslag og dele af rigningen 
 
1. Hvis der anvendes stålwire eller fibertovværk skal tovskivernes diameter (målt fra centrum af 

tov til centrum af tov) mindst opfylde følgende forskrifter: 
 

Stålwire (mm) 6 7 8 9 10 11 12 
Fiber (mm) 16 18 20 22 24 26 28 
Tovskive (mm) 100 110 120 130 145 155 165 

 
2. Som undtagelse fra stk. 1 kan tovskivernes diameter være lig med seks gange stålwirens dia-

meter under forudsætning af, at stålwiren ikke vedvarende løber over skiver. 
 
3. Beslagenes brudstyrke (f.eks. rakke, øjebeslag, vantskruer, plader med øjer, bolte, ringe og 

sjækler) skal være forenelig med brudstyrken af den stående eller løbende rigning, der er for-
bundet med dem. 

 
4. Fastgørelsen af stags og vanters røstjern skal være tilpasset de kræfter, som de udsættes for. 
 
5. Der må kun fastgøres én sjækkel til hvert øje sammen med det relevante stag eller vant. 
 
6. Faldblokke og blokke med bomdirke skal fastgøres på forsvarlig vis til masten, og de dreje-

lige hanefødder, som anvendes til dette formål, skal være i god stand. 
 
7. Fastgørelse af øjebolte, klamper, kofilnagler og naglebænke skal være udformet således, at de 

kan modstå de kræfter, som de udsættes for. 
 

 
Artikel 15a.17 

 
Sejl 

 
1. Det sikres, at sejlene kan bjærges på en let, hurtig og sikker måde. 
 
2. Sejlarealet skal være tilpasset fartøjstypen og vandfortrængningen. 
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Artikel 15a.18 
 

Udstyr 
 
1. Fartøjer, der er udstyret med en klyverbom eller et bovspryd, skal have et pyntenet samt et 

tilstrækkeligt antal fastspændings- og efterspændingsanordninger. 
 
2. Der kan gives dispensation for udstyret i stk. 1, hvis klyverbommen eller bovsprydet er udsty-

ret med en håndpert og en fodpert, som er tilstrækkeligt dimensioneret til at fastgøre en sik-
kerhedsline, der skal findes om bord. 

 
3. Med henblik på arbejdet med udrustningen skal der findes en bådsmandsstol. 
 

 
Artikel 15a.19 

 
Prøvning 

 
1. Udrustningen skal afprøves af inspektionsorganet efter 2 år og 6 måneder. Afprøvningen skal 

mindst omfatte følgende: 
 

a) sejl, herunder agterlig, skødebarm og rebøjer 
 
b) masternes og rundholternes stand 
 
c) den stående og løbende rignings samt wireforbindelsernes stand 
 
d) indretninger til at bjærge sejl hurtigt og sikkert 
 
e) forsvarlig fastgørelse af faldblokke og bomdirkblokke 
 
f) fastgørelse af mastekister og andre fastgørelsespunkter for stående og løbende rigning, 

der er fastgjort til fartøjet 
 
g) spil til betjening af sejlene 
 
h) andre indretninger, der er installeret med henblik på sejlads, som f.eks. sidesværd samt 

beslagene til betjeningen heraf 
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i) foranstaltninger til forebyggelse af skamfiling af rundholter, løbende og stående rigning 
samt sejl 

 
j) udstyr i henhold til artikel 15a.18. 

 
2. Den del af træmasten, der går gennem dækket og som befinder sig under dækket, skal under-

søges på ny med mellemrum, der fastsættes af inspektionsorganet, men mindst i forbindelse 
med hver periodisk inspektion i henhold til artikel 2.09. Masten skal afmonteres med henblik 
herpå. 

 
3. Et certifikat for den sidste inspektion, der er udført i overensstemmelse med stk. 1 og udstedt, 

dateret og undertegnet af inspektionsorganet, skal forefindes om bord. 
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KAPITEL 16 
 
 

SÆRLIGE FORSKRIFTER VEDRØRENDE FLYDENDE STRUKTURER,  
SOM ER BESTEMT TIL AT INDGÅ I EN KONVOJ, DER SKUBBES,  

EN SLÆBEKONVOJ I ELLER EN PARFORMATION 
 
 

Artikel 16.01 
 

Flydende strukturer, som er beregnet til at skubbe 
 

1. Flydende strukturer, der skal anvendes til at skubbe, skal være forsynet med passende skubbe-
anordning. De skal være således konstrueret og udstyret, 

 
a) at personalet let og uden fare kan gå om bord på den skubbede flydende struktur, når 

sammenkoblingsanordningerne er forbundet, 
 
b) at de kan indtage en fast position i forhold til den tilkoblede flydende struktur og 
 
c) at de hindrer indbyrdes bevægelse mellem de flydende strukturer. 

 
2. Finder sammenkobling sted ved hjælp af trosser, skal skubbebåden være forsynet med mindst 

to særlige spil eller tilsvarende sammenkoblingsanordninger til stramning af trosserne. 
 
3. Sammenkoblingsanordningerne skal kunne sikre fast forbindelse med de(n) flydende struk-

tur(er), der skubbes. 
 
For konvojer bestående af en enkelt skubbende flydende struktur og en enkelt flydende struk-
tur, der skubbes, skal koblingsanordningerne give mulighed for kontrolleret sammenkobling. 
De betjeningsanlæg, som er nødvendige til dette formål, skal uden vanskelighed optage de 
overførte kræfter og være lette og ufarlige at benytte. For disse betjeningsanlæg finder arti-
kel 6.02 til 6.04 anvendelse med de fornødne ændringer. 

 
4. For skubbebåde kræves det i 3.03, stk. 1, litra a), omhandlede kollisionsskot ikke. 

 
 

Artikel 16.02 
 

Flydende strukturer, som er beregnet til at blive skubbet 
 
1. For skubbepramme uden styresystem, beboelse, maskinrum eller kedelrum finder følgende 

bestemmelser ikke anvendelse: 
 
a) kapitel 5 til 7 og 12 ; 
 
b) artikel 8.08, stk. 2 til 8, 10.02 og 10.05, stk. 1. 
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Hvis der forefindes styresystem, beboelse, maskinrum eller kedelrum, finder de tilsvarende 
forskrifter i dette bilag anvendelse. 

 
2. Skibspramme med en længde L på højst 40 m skal desuden være i overensstemmelse med 

følgende konstruktionsforskrifter: 
 
a) De i artikel 3.03, stk. 1 omhandlede kollisionsskotter, kræves ikke, hvis fronten tåler en 

belastning på mindst 2,5 gange den, der er fastsat for kollisionsskottet på et fartøj til sej-
lads på indre vandveje med samme dybgang, konstrueret i henhold til forskrifterne fra et 
godkendt klassifikationsselskab. 

 
b) Som undtagelse fra artikel 8.08, stk. 1, behøver vanskeligt tilgængelige rum i dobbelt-

bunden ikke at kunne tømmes, medmindre deres volumen udgør over 5% af skibs-
prammens vandfortrængning ved dybeste tilladte lastevandlinje. 

 
3. Flydende strukturer, som er beregnet til at skulle skubbes, skal være udstyret med sammen-

koblingsanordninger, der giver sikker sammenkobling med andre flydende strukturer. 
 
 

Artikel 16.03 
 

Flydende strukturer, der er egnede til at fremdrive en parformation 
 
Flydende strukturer, der er beregnet til fremdrivning af en parformation, skal have pullerter eller 
tilsvarende anordninger, som ved deres antal og placering giver mulighed for sikker sammen-
kobling af parformationen. 

 
 

Artikel 16.04 
 

Flydende strukturer, der er egnede til at blive fremdrevet i konvoj 
 
Flydende strukturer, der er beregnet til at blive fremdrevet i konvoj, skal være forsynet med sam-
menkoblingsanordninger, pullerter eller tilsvarende anordninger, som ved deres antal og placering 
giver sikker sammenkobling med de andre flydende strukturer i konvojen. 
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Artikel 16.05 
 

Flydende strukturer egnede til slæbning 
 
1. Flydende strukturer, der er beregnet til slæbning, skal opfylde følgende forskrifter: 

 
a) Slæbeudstyret skal være anbragt således, at dets anvendelse ikke forringer sikkerheden 

af den flydende struktur, af besætningen eller af lasten.  
 
b) Flydende slæbe- og bugseringsstrukturer skal være forsynet med en bugserkrog, som 

skal kunne udløses på sikker måde fra styrehuset; dette gælder dog ikke, hvis kæntring 
forhindres af konstruktionen eller af andre anordninger. 

 
c) Bugseranordninger skal bestå af spil eller en bugserkrog. Disse bugseranordninger skal 

være anbragt foran et plan svarende til fartøjets skruer. Denne forskrift gælder ikke fly-
dende strukturer, som styres af deres fremdrivningsanordninger som drejelige skruer el-
ler Voith-Schneider propeller. 

 
d) Som undtagelse fra de i litra c) omhandlede forskrifter er det - i overensstemmelse med 

gældende søvejsregler i medlemsstaterne - til flydende strukturer, som udelukkende an-
vendes til hjælpebugsering af maskindrevne flydende strukturer, tilstrækkeligt at anven-
de en bugseranordning såsom en pullert eller en tilsvarende anordning. Litra b) finder 
anvendelse med de fornødne ændringer. 

 
e) I tilfælde, hvor bugserkablet kan gribe fat i den flydende strukturs agterende, skal der 

forefindes slæbegalger med kabelfangere. 
 
2. Flydende strukturer med en længde L på over 86 m må ikke godkendes til nedstrøms slæb-

ning. 
 
 

Artikel 16.06 
 

Sejladsprøver af konvojer 
 
1. Med henblik på at godkende en skubbebåd eller et motorfartøj til at fremdrive en fast forbun-

det konvoj og anføre dette på fællesskabscertifikatet afgør inspektionsorganet, hvilke formati-
oner der skal præsenteres, og foretager de i artikel 5.02 omhandlede sejladsprøver med konvoj 
i de(n) ansøgte formation(er), som inspektionsorganet anser for at være de mest ugunstige. 
Forskrifterne i artikel 5.02 til 5.10 skal være opfyldt af denne konvoj. 
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Inspektionsorganet kontrollerer, at den faste forbindelse mellem alle de flydende strukturer i 
konvojen opretholdes under alle de manøvrer, der foreskrives i kapitel 5. 

 
2. Såfremt der under de i stk. 1 omhandlede sejladsprøver anvendes særlige anlæg om bord på 

flydende strukturer, der skubbes, eller som er fremdrevet i parformation - f.eks. styresystemer, 
anordninger til fremdrivning, manøvrering eller leddelt sammenkobling - skal fællesskabs-
certifikatet for den flydende struktur, som fremdriver konvojen, indeholde følgende, for at for-
skrifterne i artikel 5.02 til 5.10 er opfyldt: formation, position, navn og officielt nummer på de 
flydende strukturer, som er forsynet med de anvendte særlige anlæg. 

 
 

Artikel 16.07 
 

Påtegninger i fællesskabscertifikatet 
 
1. Hvis en flydende struktur er beregnet til at fremdrive en konvoj eller blive fremdrevet i kon-

voj, skal det af fællesskabscertifikatet fremgå, at det er i overensstemmelse med de pågæl-
dende forskrifter i artikel 16.01-16.06. 

 
2. Fællesskabscertifikatet for den fremdrivende flydende struktur skal indeholde følgende angi-

velser: 
 
a) tilladte konvojer og formationer, 
 
b) typer af sammenkobling, 
 
c) den fastsatte maksimale sammenkoblingskraft og 
 
d) i givet fald, minimumbrudstyrke af trosser til sammenkobling på langs samt antal kabel-

vindinger. 
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