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2. Kontrollutrustningen skall vara lätt att avläsa och belysningen skall steglöst kunna regleras 
ned till släckningspunkten. Belysningen får varken vara besvärande eller försvåra avläsningen 
av kontrollinstrumenten. 

 
3. Det skall finnas ett system för kontroll av varnings- och indikatorlamporna. 
 
4. Man skall klart kunna fastställa om ett system är i drift. Om funktionen anges genom en 

indikatorlampa skall denna vara grön. 
 
5. Driftstörningar och fel i system som skall övervakas enligt föreskrifterna skall anges med röda 

varningslampor. 
 
6. En akustisk varningssignal skall ljuda samtidigt som en av de röda varningslamporna tänds. 

Akustiska varningssignaler kan ges genom en och samma signal. Signalens ljudnivå skall vara 
minst 3 dB(A) högre än den högsta ljudnivån som råder vid styrplatsen. 

 
7. De akustiska varningssignalerna skall kunna stängas av sedan en driftstörning eller ett fel 

konstaterats. Om signalen stängs av skall detta inte hindra att larmet utlöses igen av andra 
driftstörningar. De röda varningslamporna får inte släckas förrän driftstörningen har åtgärdats. 

 
8. Om strömförsörjningen till övervaknings- och indikationsanordningarna bryts skall de 

automatiskt kopplas till en alternativ kraftkälla. 
 

Artikel 7.04 
 

Särskilda föreskrifter för anordningarna för kontroll, indikation och övervakning av 
huvudmaskinerna och styrinrättningarna 

 
1. Kontrollen och övervakningen av huvudmaskinerna och styrinrättningarna skall kunna göras 

från styrplatsen. Om huvudmaskinerna har en inkopplingsanordning som kan kontrolleras från 
styrplatsen eller om de driver en propeller med kontrollerbar stigning som kan kontrolleras 
från styrplatsen, räcker det att maskinerna kan startas och stoppas från maskinrummet. 
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2. Varje huvudmaskin skall kontrolleras av en enda spak som rör sig i en cirkelbåge i ett 
vertikalt plan som är i stort sett parallellt med fartygets längdaxel. Om spaken förs framåt 
skall fartyget gå framåt och om den förs bakåt skall det gå bakåt. Inkoppling av maskinen 
eller omkastning av färdriktningen skall ske när spaken befinner sig ungefär i neutralläget. 
Spaken skall haka i när den är i neutralläge. 

 
3. I styrhytter utformade för radarstyrning utförd av en enda person skall riktningen på den 

framdrivningskraft som överförs på fartyget och propellerns eller huvudmaskinernas 
rotationshastighet anges. 

 
4. De indikatorer och övervakningsanordningar som anges i artiklarna 6.07.2, 8.03.2 och 8.05.13 

skall befinna sig vid styrplatsen. 
 
5. Fartyg med styrhytter utformade för radarstyrning utförd av en enda person skall styras med 

en spak. Spaken skall vara lätt att hantera för hand. Spakens läge i förhållande till fartygets 
längdaxel skall exakt motsvara roderbladens läge. Det skall gå att släppa spaken, oberoende 
av dess läge, utan att roderbladens läge ändras. Det skall märkas tydligt när spaken befinner 
sig i neutralläge. 

 
6. Om fartyget är utrustat med förroder eller särskilda roder, i synnerhet för gång akterut, kan 

dessa roder, i styrhytter utformade för radarstyrning utförd av en enda person, kontrolleras 
med särskilda spakar, som även de skall uppfylla de krav som anges i punkt 5. 

 
Denna föreskrift gäller även för konvojer där man använder sig av styrinrättningar i andra 
farkoster än de som åstadkommer framdrivningen av konvojen. 

 
7. Vid användning av girhastighetsregulatorer skall det gå att släppa girhastighetsreglaget i 

vilket läge som helst utan att den valda hastigheten ändras. 
 

Rotationsdelen av reglaget skall ha sådana dimensioner att det går att ställa in läget med 
tillräcklig noggrannhet. Neutralläget skall klart kunna skiljas från de andra lägena. Skalans 
belysning skall kunna regleras steglöst. 
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8. Fjärrstyrningsutrustningen för hela styrinrättningen skall vara permanent monterad och vara 
placerad på så sätt att den valda kursen syns tydligt. Om fjärrstyrningsutrustningen kan 
stängas av skall det finnas en indikator som visar respektive driftsförhållanden, om den är 
på- eller avkopplad. Kontrolldonens placering och användning skall avspegla deras funktion. 

 
För eventuell hjälpstyrutrustning såsom bogpropellrar skall fjärrstyrningsutrustning som inte 
är permanent monterad tillåtas under förutsättning att det när som helst går att ta över 
kontrollen av hjälpstyrutrustningen från styrhytten med hjälp av en prioriteringsanordning. 

 
9. Vid utrustning som använder sig av roderpropeller, vattenstråle, cykloida propellrar och 

aktiva förroder är motsvarande anordningar för kontroll, indikation och övervakning tillåtna. 
 

Kraven i punkterna 1–8 gäller analogt, med hänsyn tagen till de ovannämnda aktiva styr- och 
framdrivningsenheternas särskilda egenskaper och vilket arrangemang som valts för dem. 
Indikatorns läge skall för varje anordning klart visa riktningen på den drivkraft som driver 
fartyget, samt strålens riktning. 
 

Artikel 7.05 
 

Lanternor, ljussignaler och ljudsignaler 
 
1. I denna artikel avses med 
 

a) lanternor: toppljus, sidoljus och akterljus, ljus som är synliga från alla håll, blå 
blinkande ljus, gula starka snabbt blinkande ljus för höghastighetsfartyg och blå ljus för 
transport av farligt gods. 

 
b) ljussignaler: ljus som beledsagas av ljudsignaler och ljuset för den blå skylten. 
 

2. För övervakning av lanternorna skall det finnas indikatorlampor eller motsvarande 
anordningar, exempelvis signallampor, monterade i styrhytten, såvida inte denna övervakning 
kan ske direkt från styrhytten. 
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3. I styrhytter som är utformade för radarstyrning utförd av en enda person skall 
indikatorlamporna för övervakning av lanternorna och ljussignalerna vara monterade på 
instrumentpanelen. Strömbrytarna för lanternorna skall vara inbyggda i indikatorlamporna 
eller vara belägna bredvid dessa. 

 
Indikatorlampornas placering och färg skall motsvara lanternornas och ljussignalernas 
verkliga placering och färg. 
 
Om en lanterna eller en ljussignal inte fungerar skall motsvarande indikatorlampa vara släckt 
eller felet visas på något annat sätt. 
 

4. I styrhytter som är utformade för radarstyrning utförd av en enda person skall ljudsignaler 
kunna kontrolleras med foten. Detta krav gäller inte signalen som varnar omgivningen att 
hålla sig på avstånd enligt gällande föreskrifter från medlemsstaternas sjöfartsmyndigheter. 

 
5. Lanternor skall uppfylla kraven i bilaga IX del I. 
 

Artikel 7.06 
 

Radarutrustning och girhastighetsindikatorer 
 
1. Radarutrustningen och girhastighetsindikatorerna skall vara av en typ som godkänts av den 

behöriga myndigheten. Föreskrifterna om installation och funktionsprovning av 
radarutrustning och girhastighetsindikatorer enligt bilaga VIII skall följas. ECDIS-installation 
för inre vattenvägar som kan användas som navigeringsfunktion skall betraktas som 
radarutrustning. Dessutom skall föreskrifterna i ECDIS-standarden för inre vattenvägar följas. 

 
Girhastighetsindikatorn skall vara placerad framför rorsmannen inom dennes synfält. 

 
2. Följande gäller för styrhytter som är utformade för radarstyrning utförd av en enda person: 
 

a) Radarskärmen skall i huvudsak ligga inom rorsmannens synfält när han befinner sig på 
sin normala plats. 

 
b) Radarbilden skall förbli klart synlig, utan hjälp av mask eller skärm, oberoende av de 

ljusförhållanden som råder utanför styrhytten. 
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c) Girhastighetsindikatorn skall vara placerad omedelbart ovanför eller under 
radarskärmen eller vara inbyggd i denna. 

 
Artikel 7.07 

 
Radiotelefoniutrustning för fartyg med styrhytt utformad för radarstyrning utförd av en person 

 
1. För fartyg med styrhytt som är utformad för radarstyrning utförd av en enda person skall 

mottagningen av meddelanden mellan fartygen och överföring av trafikinformation ske över 
högtalare och sändningen från en fast mikrofon. Omkopplingen mellan mottagning och 
sändning skall göras med en tryckknapp. 

 
Mikrofonen för dessa nät får inte användas för samtal via det allmänna nätet. 

 
2. För fartyg med styrhytt som är utformad för radarstyrning utförd av en enda person och som 

har radiotelefoniutrustning som är ansluten till det allmänna nätet skall mottagningen kunna 
göras från rorsmannens plats. 

 
Artikel 7.08 

 
Utrustning för intern kommunikation ombord 

 
På fartyg vars styrhytt är utformad för radarstyrning utförd av en enda person skall det finnas 
utrustning för intern kommunikation. 
 
Kommunikation skall kunna upprättas från styrplatsen med 
 
a) fartygets för eller täten av en konvoj, 
 
b) fartygets akter eller slutet av en konvoj, om ingen direkt kommunikation är möjlig från 

styrplatsen, 
 
c) besättningens bostadsutrymmen, och 
 
d) befälhavarens hytt. 
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På samtliga ställen skall mottagning av denna interna kommunikation ske över högtalare och 
sändning från en fast mikrofon. Kommunikationen mellan fartygets för och akter eller täten och 
slutet av konvojen kan ske över en radioförbindelse. 
 

Artikel 7.09 
 

Larmsystem 
 
1. Det skall finnas ett separat larmsystem som omfattar bostadsutrymmen, maskinrum och, om 

sådana finns, separata pumprum. 
 
2. Rorsmannen skall ha en omkopplare inom räckhåll som kontrollerar larmsignalerna. 

Omkopplare som automatiskt återgår till avstängt läge när de släpps är inte tillåtna. 
 
3. Signalstyrkan skall vara minst 75 dB(A) i bostadsutrymmen. 
 

I maskinrum och pumprum skall larmsignalerna bestå av ett blinkande ljus som är synligt från 
alla sidor och klart märkbart överallt. 
 

Artikel 7.10 
 

Uppvärmning och ventilation 
 
Styrhytterna skall vara utrustade med ett effektivt och reglerbart system för uppvärmning och 
ventilation. 
 

Artikel 7.11 
 

Installationer för manövrering av häckankarna 
 
På fartyg och konvojer med styrhytt utformad för radarstyrning utförd av en enda person och som är 
längre än 86 m eller bredare än 22,90 m skall rorsmannen kunna ankra med häckankare utan att 
lämna sin plats. 
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Artikel 7.12 
 

Höj- och sänkbara styrhytter 
 
Höj- och sänkbara styrhytter skall vara försedda med ett nödsystem för sänkning av styrhytten. 
 
Alla sänkningsmanövrar skall automatiskt utlösa en klart hörbar varningssignal. Denna föreskrift 
gäller inte om risk för skador från sänkningsmanövern förhindras genom andra lämpliga 
konstruktionsanordningar. 
 
Styrhytten skall utan risk kunna lämnas i alla höjdlägen. 
 

Artikel 7.13 
 

Uppgift på gemenskapscertifikatet för fartyg med styrhytt som är utformad för radarstyrning utförd 
av en enda person 

 
Om fartyget följer de särskilda bestämmelserna i artiklarna 7.01, 7.04–7.08 och 7.11 för styrhytter 
utformade för radarstyrning utförd av en enda person skall följande uppgift lämnas på 
gemenskapscertifikatet: 
 
"Fartyget är utrustat med en styrhytt utformad för radarstyrning utförd av en enda person." 
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KAPITEL 8 
 
 

MASKINERI 
 

Artikel 8.01 
 

Allmänna föreskrifter 
 
1. Alla maskiner och all hjälputrustning skall vara utformade, byggda och installerade enligt god 

skeppsbyggnadsstandard. 
 
2. Utrustning som kräver regelbunden kontroll, särskilt ångpannor och andra tryckkärl med 

tillbehör, och hissar, skall uppfylla kraven i en av medlemsstaterna i gemenskapen. 
 
3. Endast förbränningsmotorer för bränsle med en antändningstemperatur på över 55°C får 

installeras. 
 

Artikel 8.02 
 

Säkerhetsutrustning 
 
1. Alla maskiner skall installeras och monteras så att de är lätt åtkomliga för drift och underhåll 

och så att de inte utgör någon fara för berörd personal. Det skall vara möjligt att förhindra 
oavsiktlig start av maskinerna. 

 
2. Huvud- och hjälpmaskiner, värmepannor och tryckkärl med tillbehör skall vara försedda med 

säkerhetsanordningar. 
 
3. I ett nödläge skall de motorer som driver fläktarna för inblåsning och utsugning också kunna 

stoppas från en plats utanför det utrymme där de är placerade och utanför maskinrummet. 
 
4. Vid behov skall kopplingar av rör för brännolja, smörjningsolja och oljor som används i 

kraftöverföringssystem, kontroll- och aktiveringssystem samt uppvärmningssystem vara 
skärmade eller på annat sätt lämpligt skyddade för att undvika oljestänk eller oljeläckage på 
heta ytor, in i maskinernas luftintag, eller andra källor för antändning. Det skall finnas så få 
kopplingar som möjligt i sådana rörsystem. 
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5. Friliggande högtrycksrör för bränsletillförsel i dieselmotorer mellan 
högtrycksbränslepumparna och bränslespridarna skall skyddas med ett mantlat rörsystem som 
kan fånga upp oljan om ett högtrycksrör går sönder. Det mantlade rörsystemet skall 
kompletteras med en uppsamlare för läckage, och larm skall installeras som ger signal om ett 
oljerör går sönder, men för motorer med högst två cylindrar krävs inget alarmsystem. I 
maskiner på öppna däck som driver ankarspel och gångspel behöver mantlade rörsystem inte 
användas. 

 
6. Isolering av maskindelar skall uppfylla kraven i artikel 3.04.3 andra stycket. 
 

Artikel 8.03 
 

Framdrivningsanordningar 
 
1. Det skall vara möjligt att snabbt och säkert kunna starta och stoppa fartygets 

framdrivningsanordningar och att kasta om rotationen. 
 
2. Följande nivåer skall övervakas av lämpliga anordningar: 
 

a) Temperaturen på kylvattnet för huvudmaskinerna. 
 
b) Oljetrycket för smörjningen av huvudmaskinerna och transmissionen. 
 
c) Oljetrycket och lufttrycket i anordningarna för omkastning av huvudmaskinernas, 

transmissionsdonens eller propellrarnas rotationsriktning. 
 

Övervakningsanordningarna skall utlösa ett larm när en kritisk nivå uppnås. 
 
3. För fartyg som bara har en huvudmaskin skall denna maskin inte stanna automatiskt annat än 

för att förhindra övervarv. 
 
4. För fartyg som bara har en huvudmaskin kan denna maskin utrustas med en automatisk 

anordning för att minska motorhastigheten endast om en automatisk minskning av 
motorhastigheten anges både optiskt och akustiskt i styrhytten och anordningen för minskning 
av hastigheten kan slås av från rorsmannens plats. 

 
5. Genomföringarna för drivaxlarna skall ha en sådan utformning att smörjmedel som kan 

förorena vattnet inte kan sprida sig. 
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Artikel 8.04 
 

Motorernas avgasrör 
 
1. Alla avgaser skall ledas ut från fartyget. 
 
2. Alla lämpliga åtgärder skall vidtas för att förhindra att avgaser tränger in i de olika 

avdelningarna. Avgasrör som går genom bostadsutrymmen eller styrhytten skall vara omgivna 
av ett tillräckligt gastätt hölje. Utrymmet mellan höljet och avgasröret skall ha förbindelse 
med fria luften. 

 
3. Avgasrören skall vara placerade och skyddade på så sätt att de inte utgör någon brandrisk. 
 
4. I maskinrummen skall avgasrören vara värmeisolerade eller kylda på lämpligt sätt. Utanför 

maskinrummet kan det räcka med ett beröringsskydd. 
 

Artikel 8.05 
 

Bränsletankar, rörsystem och tillbehör 
 
1. Flytande bränsle skall lagras i tankar av stål som antingen är inbyggda eller väl fastgjorda i 

skrovet. Om fartygets konstruktion så kräver kan ett brandmässigt likvärdigt material 
användas. Dessa föreskrifter gäller inte tankar som redan vid tillverkningen har byggts in i 
hjälputrustning och har en kapacitet på mindre än 12 liter. Bränsletankarna får inte ha 
gemensamma mellanväggar med tankar för dricksvatten. 

 
2. Tankar med rörsystem och andra tillbehör skall vara så placerade och monterade att varken 

bränsle eller bränsleångor oavsiktligt kan läcka ut i fartyget. Ventilerna på tankar avsedda för 
bränsle eller avloppsvatten skall stänga sig automatiskt. 

 
3. Bränsletankar får inte vara belägna för om kollisionsskottet. 
 
4. Bränsletankar och rörsystemen till dem får inte vara placerade direkt ovanför motorerna eller 

avgasrören. 
 
5. Mynningarna för bränsletankarnas påfyllningsrör skall vara klart markerade. 
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6. Bränsletankarnas påfyllningshalsar skall mynna ut på däck, utom då det gäller tankar som 
fylls för daglig förbrukning. Påfyllningshalsen skall vara försedd med en koppling i enlighet 
med Europastandard EN 12 827:1999. 
 
Varje tank skall förses med ett utluftningsrör som leder ut i fria luften ovanför däck och som 
är så placerat att vatten inte kan tränga in i det. Utluftningsrörets tvärsnitt skall vara 
minst 1,25 gånger större än påfyllningshalsen. 
 
Om tankarna är förbundna med varandra skall förbindelserörets tvärsnitt vara 
minst 1,25 gånger större än påfyllningshalsens. 
 

7. Distributionsrören för bränsle skall vara försedda med en stängningsanordning direkt vid 
tanköppningen som kan manövreras från däck. 

 
Denna föreskrift gäller inte tankar som är monterade direkt på motorn. 

 
8. Bränslerör med kopplingar, förband och armatur skall vara tillverkade av material som står 

emot alla mekaniska, kemiska och termiska påfrestningar som de kan tänkas utsättas för. 
Bränslerör får inte utsättas för värmeskaderisk och skall kunna besiktigas i hela sin längd. 

 
9. Bränsletankar skall vara utrustade med en lämplig nivåmätare. Nivåmätare skall kunna läsas 

ända upp till full tank. Mätare av glas skall vara väl skyddade mot slagskada, vara försedda 
med ventiler med automatisk avstängning nertill och ha förbindelse med tankarna ovanför 
högsta påfyllningsnivån upptill. Materialet i glasmätarna får inte missformas vid normal 
omgivningstemperatur. Pejlrör får inte sluta i bostadsutrymmen. Pejlrör som slutar i en motor 
eller ett pannrum skall utrustas med lämpliga självstängande anordningar. 

 
10. a) Bränsletankar skall vara skyddade mot bränsleutsläpp vid bunkring genom en lämplig 

teknisk anordning ombord som skall anges på gemenskapscertifikatet under punkt 52. 
 

b) Om bränslet tas från bunkerstationer, som genom egna tekniska anordningar hindrar 
bränsleutsläpp ombord under bunkring, gäller inte utrustningskraven i punkt 10 a och 
punkt 11. 
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11. Om bränsletankarna är utrustade med en automatisk avstängningsanordning skall sensorerna 
avbryta tankningen när påfyllningsgraden är 97 %. Denna utrustning skall uppfylla kriterierna 
för felsäkerhet ("failsafe"). 

 
Om sensorn aktiverar en elektrisk kontakt som kan bryta den strömkrets som överförs från 
bunkerstationen genom en binär signal skall det vara möjligt att överföra signalen till 
bunkerstationen genom en vattentät stickkontakt som uppfyller kraven i 
IEC-publikation 60309-1:1999 för likström 40–50 V, vars kännetecknade färg är vit och med 
jordkontaktläget i klockan tio. 
 

12. Bränsletankar skall vara försedda med öppningar med tät tillslutning så att de kan rengöras 
och besiktigas. 

 
13. Bränsletankar som har direkt tillförsel till huvudmaskinerna och till motorer som krävs för 

säker drift av fartyget skall anslutas till en anordning som ger en signal som både syns och 
hörs i styrhytten när bränslenivån inte längre är tillräcklig för fortsatt säker drift. 

 
Artikel 8.06 

 
Förvaring av smörjolja, rör och tillbehör 

 
1. Smörjolja skall förvaras i tankar av stål som antingen är inbyggda eller väl fastgjorda i 

skrovet. Om fartygets konstruktion så kräver kan ett brandmässigt likvärdigt material 
användas. Dessa föreskrifter gäller inte tankar med en kapacitet på mindre än 25 liter. 
Smörjoljetankarna får inte ha gemensamma mellanväggar med tankar för dricksvatten. 

 
2. Smörjoljetankar med rörsystem och andra tillbehör skall vara så placerade och monterade att 

varken smörjolja eller ånga från smörjolja kan läcka ut i fartyget. 
 
3. Smörjoljetankar får inte vara belägna för om kollisionsskottet. 
 
4. Smörjoljetankar och rörsystemen till dem får inte vara placerade direkt ovanför motorerna 

eller avgasrören. 
 
5. Mynningarna för smörjoljetankarnas påfyllningsrör skall vara klart markerade. 
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6. Smörjoljerör med kopplingar, förband och armatur skall vara tillverkade av material som står 
emot alla mekaniska, kemiska och termiska påfrestningar som de kan tänkas utsättas för. 
Rören får inte utsättas för värmeskaderisk och skall kunna besiktigas i hela sin längd. 

 
7. Smörjoljetankar skall vara utrustade med en lämplig nivåmätare. Nivåmätare skall kunna 

läsas ända upp till full tank. Mätare av glas skall vara väl skyddade mot slagskada, vara 
försedda med ventiler med automatisk avstängning nertill och ha förbindelse med tankarna 
ovanför högsta påfyllningsnivån upptill. Materialet i glasmätarna får inte missformas vid 
normal omgivningstemperatur. Pejlrör får inte sluta i bostadsutrymmen. Pejlrör som slutar i 
en motor eller ett pannrum skall utrustas med lämpliga självstängande anordningar. 

 
Artikel 8.07 

 
Förvaring av oljor som används i kraftöverföringssystem, kontroll- och aktiveringssystem samt 

uppvärmningsssystem, rör och tillbehör 
 
1. Olja som används i kraftöverföringssystem, kontroll- och aktiveringssystem samt 

uppvärmningsssystem skall förvaras i tankar av stål som antingen är inbyggda eller väl 
fastgjorda i skrovet. Om fartygets konstruktion så kräver kan ett brandmässigt likvärdigt 
material användas. Dessa föreskrifter gäller inte tankar med en kapacitet på mindre än 25 liter. 
Sådana oljetankar får inte ha gemensamma mellanväggar med tankar för dricksvatten. 

 
2. Sådana oljetankar med rörsystem och andra tillbehör skall vara så placerade och monterade att 

varken sådan olja eller ånga från sådan olja kan läcka ut i fartyget. 
 
3. Sådana oljetankar får inte vara belägna för om kollisionsskottet. 
 
4. Sådana oljetankar och rörsystemen till dem får inte vara placerade direkt ovanför motorerna 

eller avgasrören. 
 
5. Mynningarna för sådana oljetankars påfyllningsrör skall vara klart markerade. 
 
6. Sådana oljerör med kopplingar, förband och armatur skall vara tillverkade av material som 

står emot alla mekaniska, kemiska och termiska påfrestningar som de kan tänkas utsättas för. 
Rören får inte utsättas för värmeskaderisk och skall kunna besiktigas i hela sin längd. 
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7. Sådana oljetankar skall vara utrustade med en lämplig nivåmätare. Nivåmätare skall kunna 
läsas ända upp till full tank. Mätare av glas skall vara väl skyddade mot slagskada, vara 
försedda med ventiler med automatisk avstängning nertill och ha förbindelse med tankarna 
ovanför högsta påfyllningsnivån upptill. Materialet i glasmätarna får inte missformas vid 
normal omgivningstemperatur. Pejlrör får inte sluta i bostadsutrymmen. Pejlrör som slutar i 
en motor eller ett pannrum skall utrustas med lämpliga självstängande anordningar. 

 
Artikel 8.08 

 
Utrustning för länspumpning 

 
1. Varje vattentät avdelning skall kunna länspumpas separat. Denna föreskrift gäller dock inte 

vattentäta avdelningar som normalt är hermetiskt tillslutna under resa. 
 
2. Fartyg som kräver bemanning skall vara utrustade med två oberoende länspumpar, som inte 

får vara installerade i samma rum, och varav åtminstone den ena skall vara motordriven. För 
fartyg med en effekt på mindre än 225 kW eller en dödvikt på mindre än 350 t eller, för fartyg 
som inte är avsedda för godstransport med ett volymdeplacement på mindre än 250 m3, räcker 
det med en pump som kan vara antingen handdriven eller motordriven. 

 
Samtliga föreskrivna pumpar skall kunna användas i samtliga vattentäta avdelningar. 
 

3. Den första länspumpens minimikapacitet Q1 skall beräknas med hjälp av följande formel: 
 

Q1 = 0,1 . d1² [l/min] 
 
d1 beräknas med hjälp av följande formel: 
 

( ) [ ]mm25HBL1,5d1 ++⋅=
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Den andra länspumpens minimikapacitet Q2 skall beräknas med hjälp av följande formel: 
 
Q2 = 0,1 . d2² [l/min] 
 
d2 beräknas med hjälp av följande formel: 
 

( ) [ ]mm25HBl2d 2 ++⋅=
 

 
Värdet för d2 får emellertid inte vara högre än d1. 
 
Vid beräkningen av Q2 ger man l ett värde som motsvarar den längsta vattentäta avdelningen. 
 
I dessa formler gäller följande: 
 
l är längden på den berörda vattentäta avdelningen i [m], 
 
d1 är huvudlänsrörets beräknade inre diameter i [mm], 
 
d2 är grenrörets beräknade inre diameter i [mm]. 
 

4. Om pumparna är anslutna till ett länssystem skall länsrören ha en inre diameter som är lika 
med minst d1 i mm och grenrören en inre diameter som är lika med minst d2 i mm. 

 
För fartyg som är kortare än 25 m får värdena d1 och d2 minskas ned till 35 mm. 

 
5. Endast självsugande länspumpar är tillåtna. 
 
6. För varje länsbar avdelning med flat botten som är mer än 5 m bred skall det finnas minst ett 

sugfilter för styrbord och ett för babord. 
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7. Akterpiken skall kunna länspumpas från maskinrummet med hjälp av en lättillgänglig 
anordning som stängs automatiskt. 

 
8. Grenrör från enskilda avdelningar skall anslutas till huvudlänsröret genom en låsbar 

backventil. 
 

Avdelningar eller andra utrymmen som är utformade för ballast behöver bara anslutas till 
länspumpningssystemet med en enkel avstängningsanordning. Denna föreskrift gäller inte 
lastrum som är utformade för ballast. Påfyllning av ballastvatten i sådana lastrum skall ske 
med ett permanent monterat ballaströr som är separat från länsrörsystemen eller med grenrör 
som kan anslutas till huvudlänsröret via flexibla rör eller anslutningsdon. Bottenventiler för 
vattenintag får inte användas för detta ändamål. 

 
9. Det skall finnas nivåmätare i slaget under lastrummet. 
 
10. Vid länssystem med permanent monterade rör skall länsrören i slaget under lastrummen för 

uppsamling av oljebemängt vatten ha tillslutningsanordningar som är plomberade av ett 
inspektionsorgan. Tillslutningsanordningarnas antal och läge skall antecknas på 
gemenskapscertifikatet. 

 
11. Låsning av tillslutningsanordningarna skall betraktas som likvärdigt med en plombering enligt 

punkt 10. Nyckeln eller nycklarna för låsning av dessa tillslutningsanordningar skall vara 
märkta på lämpligt sätt och förvaras på en markerad och lättillgänglig plats i maskinrummet. 

 
Artikel 8.09 

 
Anordningar för uppsamling av oljebemängt vatten och spillolja 

 
1. Oljebemängt vatten som härrör från driften skall kunna behållas ombord. Slaget under 

maskinrummet kan betraktas som en tank för detta ändamål. 
 
2. För uppsamling av spillolja skall det i maskinrummet finnas en eller flera för ändamålet 

avsedda behållare som rymmer minst 1,5 gånger den mängd spillolja som kommer från 
oljesumparna i alla installerade förbränningsmotorer och transmissioner, plus den mängd 
hydraulolja som kommer från tankarna för hydraulolja. 
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Kopplingarna vid tömning av de ovannämnda behållarna skall uppfylla kraven i 
Europastandard EN 1305:1996. 
 

3. För fartyg som används endast för korta sträckor kan inspektionsorganet bevilja undantag från 
föreskrifterna i punkt 2. 

 
Artikel 8.10 

 
Buller från fartyget 

 
1. Det buller som fartyget alstrar under gång, särskilt sådant buller som förorsakas av motorns 

luftintag och utblåsning, skall dämpas med lämpliga medel. 
 
2. Det buller fartyget alstrar under gång, mätt lateralt vid en punkt 25 m från fartygets sida, får 

inte överstiga 75 dB(A). 
 
3. Det buller som fartyget alstrar vid stillastående, med undantag för buller som förorsakas av 

lastning, får inte överstiga 65 dB(A), mätt lateralt vid en punkt 25 m från fartygets sida. 
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KAPITEL 8a 
 
 

(Utan innehåll) 
 
 

KAPITEL 9 
 
 

ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR 
 

Artikel 9.01 
 

Allmänna föreskrifter 
 
1. I avsaknad av särskilda föreskrifter för vissa delar av en anläggning skall säkerhetsgraden 

anses som tillräcklig om dessa delar har tillverkats i enlighet med en gällande Europastandard 
eller i enlighet med föreskrifter som uppställts av ett auktoriserat klassificeringssällskap. 

 
De aktuella dokumenten skall uppvisas för inspektionsorganet. 

 
2. Följande dokument skall finnas ombord, undertecknade av inspektionsorganet: 
 

a) Allmänna översiktsritningar för hela elanläggningen. 
 
b) Kretsscheman för huvudkopplingstavlan, reservkopplingstavlan och distributionstavlan, 

med de viktigaste tekniska uppgifterna såsom skydds- och kontrollenheternas 
strömstyrka och märkström. 

 
c) Uppgift om kapacitet för de elektriska maskiner och den elektriska utrustning som 

används. 
 
d) Kabeltyper med uppgift om ledarnas tvärsnitt. 
 
För farkoster utan besättning behöver dessa dokument inte förvaras ombord, men de skall när 
som helst kunna uppvisas av ägaren. 
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3. Anläggningarna skall utformas för att kunna tåla en permanent slagsida på upp till 15°, 
omgivande inomhustemperaturer mellan 0 och 40°C och temperaturer på däck mellan -20°C 
och +40 °C. Inom dessa gränser skall de fungera perfekt. 

 
4. Elektriska och elektroniska anläggningar och apparater skall vara lätt åtkomliga och enkla att 

underhålla. 
 

Artikel 9.02 
 

Elförsörjningssystem 
 

1. På farkoster med en elektrisk anläggning skall installationen i princip få sin kraft från minst 
två olika källor. Om en kraftkälla går ned skall den andra källan i minst 30 minuter kunna 
uppehålla kraftförsörjningen till de eldrivna apparater som är nödvändiga för säker 
manövrering av fartyget. 

 
2. Att energiförsörjningen är tillräckligt dimensionerad skall bestyrkas med en kraftbalans, där 

en lämplig koefficient för samtidig användning kan tillämpas. 
 
3. Oberoende av punkt 1 skall artikel 6.04 gälla för styrinrättningarnas kraftkälla 

(roderutrustning). 
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Artikel 9.03 
 

Skydd mot beröring, genomträngning av fasta föremål och inträngning av vatten 
 
De permanent installerade delarna av installationen skall vara skyddade enligt de skyddsklasser som 
anges i följande tabell: 
 
 Skyddsklass 

(enligt IEC-publ. 60529: 1992) 
Placering 

Generatorer Motorer Trans-
formatorer 

Kopplings-
tavlor 

Fördelare 
Strömbrytare 

Installations-
utrustning 

Belysnings-
armatur 

Arbetsutrymmen, maskinrum, 
styrinrättningsrum 

 
IP 22 

 
IP 22 

2 
IP 22 

1 2 
IP 22 

 
IP 44 

 
IP 22 

Lastrum     IP 55 IP 55 
Rum där ackumulatorer eller färger förvaras      IP 44 

u. (Ex)3 
Öppna däck och öppna styrplatser  IP 55  IP 55 IP 55 IP 55 
Styrhytter  IP 22 IP 22 IP 22 IP 22 IP 22 
Bostadsutrymmen med undantag för 
våtutrymmen 

    
IP 22 

 
IP 20 

 
IP 20 

Våtutrymmen  IP 44 IP 44 IP 44 IP 55 IP 44 
Noter: 
 
1. För apparater som alstrar mycket värme: IP 12. 
2. Om apparaterna eller panelerna inte har någon skyddsklass, skall uppställningsplatsen uppfylla de villkor som gäller för den 

aktuella skyddsklassen. 
3. Elektriskt material av certifierad skyddsklass enligt 

a) Europastandarderna EN 50014: 1997, 50015: 1998, 50016: 2002, 50017: 1998, 50018: 2000, 50019: 2000 
och 50020: 2002 

eller 
b) IEC-publ. 60079 av den 1 oktober 2003. 
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Artikel 9.04 
 

Skydd mot explosion 
 

I utrymmen där det finns risk att explosiva gaser eller gasblandningar ansamlas, t.ex. i fack som är 
reserverade för ackumulatorer eller förvaring av lättantändliga produkter, får endast 
explosionsskyddad elektrisk utrustning (med säkerhetsintyg) installeras. I sådana utrymmen får inga 
strömbrytare för belysning eller annan elektrisk utrustning installeras. Explosionsskyddet skall ta 
hänsyn till egenskaperna hos de gaser eller gasblandningar som kan avges (explosionsgrupp, 
temperaturklass). 

 
Artikel 9.05 

 
Jordanslutning 

 
1. I installationer där spänningstalet överstiger 50 V är jordanslutning nödvändig. 
 
2. Åtkomliga metalldelar som inte är strömförande vid normal drift, t.ex. maskinstativ och 

maskinkappar, apparater och belysningsarmatur, skall jordas separat om de inte är monterade 
så att de har elektrisk kontakt med skrovet. 

 
3. Kåporna till mobila strömförbrukande apparater eller bärbara anordningar skall vid normal 

drift jordas med en extra jordledare som ingår i matarkabeln. 
 

Denna föreskrift gäller inte vid användning av en skyddande isolertransformator eller för 
skyddsisolerade apparater (dubbelisolering). 

 
4. Tvärsnittet för jordledarna skall åtminstone motsvara värdena i följande tabell: 
 

Tvärsnitt för de 
yttre ledarna 

Minsta tvärsnitt för jordledarna 

[mm2] i isolerade kablar 
[mm2] 

monterade separat 
[mm2] 

0,5–4 samma tvärsnitt som den yttre ledaren 4 

> 4–16 samma tvärsnitt som den yttre ledaren samma tvärsnitt som den yttre ledaren 

> 16–35 16 16 

> 35–120 halva den yttre ledarens tvärsnitt halva den yttre ledarens tvärsnitt 
> 120 70 70 
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Artikel 9.06 
 

Högsta tillåtna spänning 
 
1. Följande spänningstal får inte överskridas: 
 

Typ av installation Högsta tillåtna spänningstal 
 Likström Enfas växelström Trefas växelström 
a) Kraft- och värmeanläggningar, inkl. strömuttag för 

allmän användning 
250 V 250 V 500 V 

b) Belysningsutrustning, kommunikations-, order- och 
informationsanläggningar, inkl. strömuttag för allmän 
användning 

250 V 250 V - 

c) Strömuttag för bärbara apparater som används på öppna 
däck eller i trånga eller fuktiga utrymmen med 
inklädning av metall, utom värmepannor och tankar: 
1. i allmänhet 
2. vid användning av en skyddande 

isolertransformator för en enskild apparat 
3. vid användning av skyddsisolerade apparater 

(dubbelisolering) 
4. vid användning av jordfelsbrytare för ≤ 30 mA 

 
 
 

50 V1 

 
- 

250 V 
 
- 

 
 
 

50 V1 

 
250 V2 
250 V 

 
250 V 

 
 
 
- 
 
- 
- 
 

500 V 

d) Mobila strömförbrukande apparater, exempelvis 
elektrisk utrustning för containrar, motorer, ventilatorer 
och mobila pumpar, som normalt inte flyttas under drift, 
vars åtkomliga strömförande delar är jordade med en 
jordledare som ingår i anslutningskabeln, och som 
dessutom genom sin särskilda placering eller genom en 
ytterligare ledare är i kontakt med skrovet 

250 V 250 V 500 V 

e) Strömuttag för bärbara apparater som används i 
värmepannorna och tankarna 50 V1 50 V1 - 

Noter: 
 
1. Om denna spänning kommer från nät med högre spänning skall ett galvaniskt skydd användas (säkerhetstransformator). 
2. Den sekundära elkretsen skall ha samtliga poler jordade. 

 
2. Om nödvändiga säkerhetsåtgärder har vidtagits kan, med avvikelse från punkt 1, 

högre spänningstal tillåtas  
 

a) i maskiner vars kapacitet kräver det, eller 
 
b) för särskilda installationer ombord såsom radioanläggningar och tändningssystem. 
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Artikel 9.07 
 

Distributionssystem 
 
1. Vid likström och enfas växelström är följande distributionssystem tillåtna: 
 

a) System med två ledare varav en är jordad (L1/N/PE). 
 
b) System med en ledare med retur till skrovet, endast för lokala anläggningar (t.ex. för 

start av förbränningsmotor, katodskydd) (L1/PEN). 
 
c) System med två ledare isolerade från skrovet (L1/L2/PE). 
 

2. Vid trefas växelström är följande distributionssystem tillåtna: 
 

a) System med fyra ledare med jordad neutralpunkt och utan retur till skrovet 
(L1/L2/L3/N/PE) = (nät TN-S) eller (nät TT). 

 
b) System med tre ledare isolerade från skrovet (L1/L2/L3/PE) = (nät IT). 
 
c) System med tre ledare med neutralpunkten jordad med retur till skrovet utom för 

slutströmkretsarna (L1/L2/L3/PEN). 
 

3. Inspektionsorganet kan tillåta användning av andra system. 
 

Artikel 9.08 
 

Förbindelser med land eller andra externa nät 
 
1. Matarkablar från ett nät på land eller från andra externa nät till nätet ombord skall vara fast 

anslutna ombord med hjälp av fasta kabelskor eller fasta kontaktdosor. Kabelanslutningarna 
får inte utsättas för någon dragpåkänning. 

 
2. Skrovet skall kunna jordas effektivt vid inkommande spänningstal på mer än 50 V. Den 

jordade anslutningen skall ha en särskild markering. 
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3. Kopplingsanordningarna for anslutningen skall vara inrättade så att nätverkgeneratorerna 
ombord inte kan vara i drift samtidigt som nätet på land eller ett annat externt nät. En kort 
övergångsperiod med båda systemen i drift är tillåten utan avbrott i strömtillförseln. 

 
4. Anslutningen skall vara skyddad mot kortslutningar och överström. 
 
5. Huvudkopplingstavlan skall visa om anslutningen är strömförande. 
 
6. Indikatoranordningar skall installeras för att möjliggöra jämförelser av polaritet när det gäller 

likström och fasföljd när det gäller trefasig växelström mellan anslutningen och nätet ombord. 
 
7. Vid anslutningen skall det finnas en skylt med följande uppgifter: 
 

a) Hur anslutningen kopplas på. 
 
b) Strömtypen, märkspänningen och, vid växelström, frekvensen. 

 
Artikel 9.09 

 
Strömförsörjning till andra farkoster 

 
1. Vid försörjning av ström till andra farkoster skall en separat anslutning användas. Om 

strömuttag med högre märkdata än 16 A används för strömförsörjning till andra farkoster, 
skall det finnas anordningar (t.ex. brytare eller förreglingar) för att säkerställa att till- och 
frånkoppling endast kan ske när nätet inte är under spänning. 

 
2. Kabelanslutningarna får inte utsättas för någon dragpåkänning. 
 
3. Artikel 9.08.3–9.08.7 skall gälla i tillämpliga delar. 
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Artikel 9.10 
 

Generatorer och motorer 
 
1. Generatorer, motorer och deras kopplingsdosor skall vara åtkomliga för inspektioner, 

mätningar och reparationer. Skyddsklassen skall motsvara uppställningsplatsen 
(se artikel 9.03). 

 
2. Generatorer som drivs av huvudmaskinen, propelleraxeln eller en hjälpenhet avsedd för en 

annan funktion skall vara konstruerade i enlighet med den variation i varvtal som kan 
förekomma under drift. 

 
Artikel 9.11 

 
Ackumulatorer 

 
1. Ackumulatorer skall vara åtkomliga och placerade så att de inte kan förskjutas till följd av 

farkostens rörelse. De får inte vara placerade där de utsätts för extrem värme eller kyla, 
vågstänk eller ånga. 

 
De får inte installeras i styrhytten, bostadsutrymmena eller lastrummen. Denna föreskrift 
gäller inte ackumulatorer i bärbara apparater eller ackumulatorer som använder mindre än 
0,2 kW för uppladdning. 
 

2. Ackumulatorer som använder mer än 2,0 kW för uppladdning (beräknat på den maximala 
laddningsströmmen och ackumulatorns märkspänning med beaktande av 
laddningsanordningens laddningskurva) skall vara installerade i ett särskilt rum. Om de är 
placerade på däck är det tillräckligt att de är instängda i ett skåp. 
 
Ackumulatorer som använder högst 2 kW för uppladdning kan vara installerade i ett skåp 
eller en låda såväl under däck som på däck. De får också vara installerade i maskinrummet 
eller i något annat väl ventilerat utrymme, förutsatt att de är skyddade mot fallande föremål 
och droppande vatten. 
 

3. Insidan av alla rum, skåp, lådor, hyllor och andra inbyggda utrymmen för ackumulatorer skall 
vara skyddade mot elektrolytens skadliga verkningar. 
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4. Det skall finnas god ventilation om ackumulatorerna är placerade i ett stängt fack eller skåp 
eller i en stängd låda. Mekanisk ventilation krävs för Ni-Cad-ackumulatorer som använder 
mer än 2kW för uppladdning och för blyackumulatorer som använder mer än 3 kW. 

 
Luften skall komma in nerifrån och släppas ut upptill, så att gasen töms ut fullständigt. 
 
Ventilationskanalerna får inte innehålla anordningar som hindrar luften från att passera fritt, 
t.ex. stängventiler. 
 

5. Behovet av lufttillförsel i liter per timme (Q) skall beräknas med följande formel: 
 

Q = 0,11 . I . n [ m3/h], 
 
där 
 
I =  1/4 av den maximalt tillåtna strömstyrkan för laddningsanordningen i ampere, och 
 
n =  antalet celler. 
 
För reservackumulatorer för nätet ombord kan inspektionsorganet tillåta andra 
beräkningsmetoder som tar hänsyn till uppladdarens laddningsegenskaper, under förutsättning 
att dessa metoder är baserade på godkända klassificeringssällskaps föreskrifter eller på 
gällande standarder. 
 

6. Vid naturlig luftväxling skall kanalernas tvärarea vara tillräckligt stor för den mängd luft som 
behövs vid en hastighet på 0,5 m/sekund. Den får dock inte understiga 80 cm2 för 
blyackumulatorer eller 120 cm2 för NiCad-ackumulatorer. 

 
7. Vid mekanisk ventilation skall det finnas en fläkt, helst av utsugningstyp som har en motor 

som ligger fritt från gas- eller luftströmmar. 
 

Fläktarnas utformning skall förebygga att gnistor bildas vid kontakt mellan en vinge och 
fläktkåpan och förhindra statisk elektricitet. 



 

 
13274/1/05 REV 1  JM/mr,mg,cs,am 95 
BILAGA II DG C III   SV 

8. Skyltar om förbud mot öppen eld och rökning enligt figur 2 i tillägg I med en diameter på 
minst 10 cm skall sättas upp på dörrar eller lock till fack, skåp eller lådor som innehåller 
ackumulatorer. 

 
Artikel 9.12 

 
Kopplingsutrustning 

 
1. Kopplingstavlor 
 

a) Apparater, brytare, säkringar och instrument på kopplingstavlorna skall vara anordnade 
på ett tydligt sätt och vara lätt åtkomliga för underhåll och reparation. 

 
Anslutningar för spänningar på upp till 50 V och för spänningar över 50 V skall hållas 
separata och vara markerade på lämpligt sätt. 
 

b) Skyltar med uppgift om kretsscheman för samtliga brytare och apparater skall vara 
fästade på tavlorna. 

 
Märkstyrka och kretsscheman skall vara angivna för säkringarna. 
 

c) När apparater med en arbetsspänning som överstiger 50 V är installerade bakom dörrar 
skall strömförande delar vara skyddade mot oavsiktlig kontakt när dörrarna är öppna. 

 
d) Material som används till kopplingstavlor skall ha lämplig mekanisk styrka och vara 

hållbara, flamskyddade och självsläckande. De får inte suga åt sig vatten. 
 
e) Om säkringar med hög brytförmåga är installerade på kopplingstavlorna, skall det 

finnas tillbehör och personlig skyddsutrustning för montering och demontering av dessa 
säkringar. 

 
2. Brytare, skyddsanordningar 
 

a) Generatorkretsarna och arbetskretsarna skall vara skyddade mot kortslutning och 
överström i alla ojordade ledare. Brytare som utöses vid kortslutning eller 
överbelastning eller säkringar får användas för detta ändamål. 

 
Kretsar som förser elektoriska motorer i drivenheter (styrinrättning) och deras 
styrkretsar behöver bara vara skyddade mot kortslutning. Om det finns kretsar med 
termiska brytare skall dessa vara deaktiverade eller vara inställda på två gånger 
märkstyrkan. 
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b) Anslutningskablarna från huvudkopplingstavlan till strömförbrukande apparater på 
över 16 A skall omfatta en belastningsbrytare eller strömbrytare. 

 
c) Strömförbrukande apparater för framdrivningen av farkosten, för styrinrättningen, 

roderlägesindikationen, navigerings- eller säkerhetssystemen och strömförbrukande 
apparater med en märkstyrka på över 16 A skall strömförsörjas från separata kretsar. 

 
d) Kretsarna för strömförbrukande apparater som är nödvändiga för framdrivning och 

manövrering av fartyget skall strömförsörjas direkt från huvudkopplingstavlan. 
 
e) Strömbrytare skall väljas med tanke på märkstyrka, termisk och dynamisk styrka och 

brytarförmåga. De skall samtidigt kunna bryta alla ledare som är under spänning. Det 
skall vara möjligt att avgöra om strömmen är på eller av. 

 
f) Säkringarna skall vara av propptyp och tillverkade av porslin eller likvärdigt material. 

De skall kunna bytas utan risk för att operatören kommer i kontakt med strömförande 
delar. 

 
3. Enheter för mätning och övervakning 
 

a) Generator-, ackumulator- och distributionskretsar skall omfatta enheter för mätning och 
övervakning om så krävs för att anläggningen skall fungera på ett säkert sätt. 

 
b) Ojordade nät med högre spänning än 50 V skall vara utrustade med en anordning för 

kontroll av isolering mot jord försedd med både optiskt och akustiskt larm. För 
sekundära anläggningar såsom styrkretsar behövs ingen sådan anordning. 

 
4. Kopplingstavlornas placering 
 

a) Kopplingstavlorna skall vara placerade i lättåtkomliga, väl ventilerade rum, där de är 
skyddade från vatten och mekanisk åverkan. 

 
Rörsystem och ventilationskanaler skall vara dragna på ett sådant sätt att 
kopplingstavlorna inte kan skadas om fartyget läcker. Om det inte går att undvika att 
rören dras nära kopplingstavlor, får det inte finnas några löstagbara kopplingar i 
närheten. 

 
b) Skåp eller nischer med oskyddade strömbrytare skall vara av flamhämmande material 

eller vara skyddade av en metallyta eller annat flamhämmande mantling. 
 
c) Om spänningstalet är högre än 50 V, skall det finnas isolerande galler eller isolerande 

mattor framför huvudkopplingstavlan där operatören står. 
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Artikel 9.13 
 

Nödfrånskiljare 
 
Nödfrånskiljare för oljebrännare, bränslepumpar, bränsleavskiljare och maskinrumsfläktar skall 
vara centralt installerade utanför de utrymmen där apparaterna är installerade. 

 
Artikel 9.14 

 
Installationsutrustning 

 
1. Kabelinföringarna skall vara dimensionerade efter anslutningskablarnas storlek och lämpa sig 

för de använda kabeltyperna. 
 
2. Det skall inte vara möjligt att förväxla strömuttagen för olika spänningar och olika frekvenser. 
 
3. Strömbrytarna skall samtidigt koppla strömmen till alla ojordade ledare i en krets. I ojordade 

belysningskretsar i bostadsutrymmen utom tvättrum, badrum och andra våtrum är emellertid 
enpoliga strömbrytare tillåtna. 

 
4. Om strömstyrkan överstiger 16 A skall det vara möjligt att spärra strömuttagen med en 

strömbrytare så att stickproppen kan sättas in eller dras ut endast om strömmen är frånslagen. 
 

Artikel 9.15 
 

Kablar 
 
1. Kablarna skall vara flamhämmande, självsläckande och vatten- och oljehärdiga. 
 

I bostadsutrymmen får andra typer av kablar användas under förutsättning att de är effektivt 
skyddade, har flamhämmande egenskaper och är självsläckande. 
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De elektriska kablarna skall uppfylla flamskyddsstandarderna i 
 

a) Internationella elektrotekniska kommissionens publikationer 60332–1:1993, 
60332−3:2000 eller 

 
b) likvärdiga bestämmelser som erkänts av någon medlemsstat. 

 
2. Ledare i kablar som används för kraft- och belysningskretsar skall ha ett tvärsnitt på 

minst 1,5 mm². 
 
3. Metallarmeringar och metallmantlar på kablar skall inte användas som ledare eller 

jordningsledare vid normal drift. 
 
4. Metallarmeringar och metallmantlar på kablar i kraft- och belysningsanläggningar måste vara 

jordade i åtminstone en ända. 
 
5. När det gäller ledarnas tvärsnitt skall deras högsta tillåtna slutliga temperatur (strömförande 

kapacitet) och det tillåtna spänningsfallet beaktas. Detta spänningsfall mellan 
huvudkopplingstavlan och den minst gynnsamma punkten i anläggningen får inte 
överstiga 5 % av märkspänningen för belysningsanläggningar och 7 % för kraft- eller 
uppvärmningsanläggningar. 

 
6. Kablarna skall vara skyddade mot mekanisk åverkan. 
 
7. Kablarna skall vara fästa på ett sådant sätt att eventuella dragpåkänningar håller sig inom 

tillåtna gränser. 
 
8. Om kablar passerar genom skott eller däck skall skotten eller däckens mekaniska styrka, 

vattentäthet och brandhärdighet inte påverkas av genomföringarna. 
 
9. Avslutningar och fogar i alla ledare skall vara utformade så att de ursprungliga elektriska, 

mekaniska, flamhämmande och, vid behov, brandhämmande egenskaperna bevaras. 
 
10. Kablar som är kopplade till höj- och sänkbara styrhytter skall vara tillräckligt flexibla och ha 

tillräckligt flexibel isolering ned till en temperatur på -20°C samt vara beständiga mot ångor, 
ultravioletta strålar och ozon. 
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Artikel 9.16 
 

Belysningsutrustning 
 
1. Belysningsapparater skall vara installerade så att den värme de alstrar inte kan tända eld på 

lättantändliga föremål eller komponenter i närheten. 
 
2. Belysningsapparater på öppet däck skall vara installerade på sådant sätt att de inte kan 

förhindra att lanternorna uppmärksammas. 
 
3. Om två eller fler belysningsapparater är installerade i ett maskinrum eller pannrum skall de 

strömförsörjas av minst två separata kretsar. Denna föreskrift gäller även utrymmen där 
kylmaskiner, hydrauliska maskiner eller elmotorer är installerade. 

 
Artikel 9.17 

 
Lanternor 

 
1. Kopplingstavlorna för lanternorna skall vara installerade i styrhytten. De skall strömförsörjas 

via en separat kabel från huvudkopplingstavlan eller via två sekundära nät som är oberoende 
av varandra. 

 
2. Lanternorna skall strömförsörjas, skyddas och slås på var för sig från kopplingstavlan för 

lanternorna. 
 
3. Ett fel i övervakningsanordningen enligt artikel 7.05.2 får inte påverka den lanterna som 

övervakas av anordningen. 
 
4. En grupp lanternor som hör ihop funktionellt och är monterade tillsammans på samma ställe 

kan strömförsörjas, slås på och övervakas gemensamt. Övervakningsutrustningen skall ha 
förmåga att upptäcka varje enskild lanterna som inte fungerar. Det skall dock inte vara möjligt 
att använda båda ljuskällorna i en dubbel lanterna (två lanternor monterade ovanför varandra 
eller i samma enhet) samtidigt. 

 
Artikel 9.18 

 
(Utan innehåll) 
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Artikel 9.19 
 

Larm- och säkerhetssystem för mekanisk utrustning 
 
Larm- och säkerhetssystem avsedda för övervakning och skydd av mekanisk utrustning skall 
uppfylla följande krav: 
 
a) Larmsystem 
 

Larmsystem skall vara så konstruerade att fel i larmsystemet inte kan medföra att den 
övervakade apparaten eller anläggningen slutar fungera. 
 
Binära givare skall fungera enligt viloströmsprincipen eller arbetsströmprincipen. 
 
Optiska larm skall vara aktiva tills dess att felet åtgärdas. Det skall vara möjligt att se om ett 
larm har kvitterats eller ej. Varje larm skall också omfatta en akustisk signal. Akustiska 
signaler skall kunna stängas av. Att ett akustiskt larm stängs av skall inte förhindra att larmet 
utlöses på nytt om det aktiveras av en annan orsak. 
 
Undantag kan tillåtas för larmsystem som omfattar mindre än fem givarpunkter. 

 
b) Säkerhetssystem 
 

Säkerhetssystem skall vara utformade så att de stänger av den berörda utrustningen eller 
sänker dess effekt, eller ger order om detta till en permanent bemannad station innan 
utrustningen uppnår ett kritiskt tillstånd. 
 
Binära givare skall fungera enligt arbetsströmsprincipen. 
 
Om säkerhetssystemen inte har ett självövervakningssystem, skall det vara möjligt att 
kontrollera att de fungerar korrekt. 
 
Säkerhetssystemen skall vara oberoende av andra system. 
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Artikel 9.20 
 

Elektronisk utrustning 
 
1. Allmänt 
 

Provvillkoren i punkt 2 nedan gäller endast elektroniska apparater som är nödvändiga för 
styrinrättningarna, farkostens framdrivningsanordningar och tillhörande utrustning. 

 
2. Provvillkor 
 

a) Påfrestningarna under följande provningar får inte leda till skada eller felfunktion i de 
elektroniska apparaterna. Provning enligt relevanta internationella standarder såsom 
IEC-publikation 60092-504:2001, skall, med undantag för köldprovet, utföras med 
apparaten i drift. Dessa provningar skall infatta kontroll av funktionen. 

 
b) Variationer i spänning och frekvens 
 

Variationer  
konstant variation kortvariga variationer 

Allmänt frekvens 
spänning 

± 5 % 
± 10 % 

± 10 % 5 s 
± 20 % 1,5 s 

Vid batteridrift spänning + 30 % / - 25 %  
 

c) Värmeprov 
 

Apparaten som skall provas värms upp till en temperatur på 55°C inom loppet av en 
halvtimme. När denna temperatur uppnåtts bibehålls den i 16 timmar. Därefter 
genomförs ett funktionsprov. 
 

d) Köldprov 
 

Apparaten som skall provas stängs av och kyls ned till -25°C, och hålls i denna 
temperatur under 2 timmar. Därefter höjs temperaturen till 0°C och ett funktionsprov 
genomförs. 
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e) Vibrationsprov 
 

Vibrationsprovning skall utföras vid apparaternas eller komponenternas egenfrekvens i 
de tre axlarna under 90 minuter per axel. Om ingen egenfrekvens kan upptäckas skall 
vibrationsprovet utföras vid 30 Hz. 
 
Vibrationsprovet skall utföras med sinusoid oscillation inom följande gränser: 
 
I allmänhet: 
 
f = 2,0 till 13,2 Hz; a = ± 1 mm 
 
(amplitud a = halva vibrationsrörelsen) 
 
f = 13,2 Hz till 100 Hz; acceleration ± 0,7 g. 
 
Utrustning som är avsedd att monteras på dieselmotorer eller styranordningar skall 
testas enligt följande: 
 
f = 2,0 till 25 Hz; a = ± 1,6 mm 
 
(amplitud a = halva vibrationsrörelsen) 
 
f = 25 Hz till 100 Hz; acceleration ± 4 g. 
 
Givare som är avsedda att monteras i avgasrören på dieselmotorer kan utsättas för 
avsevärt högre påfrestningar. Hänsyn skall tas till detta under provningen. 
 

f) Provningen av elektromagnetisk kompatibilitet skall utföras på grundval av 
IEC-publikationerna 61000-4-2:1995, 61000-4-3:2002, 61000-4-4:1995, med 
provningsgrad 3. 

 
g) Bevis för att de elektroniska apparaterna motsvarar provvillkoren skall lämnas av 

tillverkaren. Intyg från ett klassificeringssällskap gäller också som bevis. 
 

Artikel 9.21 
 

Elektromagnetisk kompatibilitet 
 
De elektriska och elektroniska anläggningarna skall inte störas i sin funktion av elektromagnetiska 
störningar. Allmänna åtgärder, av lika vikt, skall vara inriktade på att 
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a) bryta sändningsförbindelsen mellan störningskällorna och den berörda utrustningen, 
 
b) minska störningorsakerna vid störningskällorna, och 
 
c) minska den berörda utrustningens känslighet för störningar. 
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KAPITEL 10 
 
 

UTRUSTNING 
 

Artikel 10.01 
 

Ankringsutrustning 
 
1. Fartyg som är avsedda för godstransport, med undantag för fartygsläktare med en längd L på 

högst 40 m, skall vara utrustade med bogankare med en total massa P enligt följande formel: 
 

P = k . B . T [kg] 
 

där 
 
k är en faktor som tar hänsyn till förhållandet mellan fartygets längd L och dess bredd B, 

liksom till typen av fartyg: 
 

B8
Lck
⋅

=  

 
För läktare gäller dock att k = c. 
 
c är en empirisk faktor som kan hämtas från tabellen nedan: 

 
Dödviktstonnage i ton Faktor c) 

<= 400  45 
401–650  55 
651–1 000  65 
> 1 000 70 

 
För fartyg med ett dödviktstonnage på högst 400 ton som på grund av sin konstruktion eller 
avsedda användning endast trafikerar korta bestämda sträckor kan inspektionsorganet tillåta 
att bogankarna endast behöver utgöra 2/3 av den totala massan P. 
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2. Passagerarfartyg och fartyg som inte är avsedda för godstransport, med undantag av 
skjutbogserare, skall vara utrustade med bogankare vars totala massa P erhålls ur följande 
formel: 

 
P = k . B . T [kg] 

 
där 
 
k är faktorn enligt punkt 1. För att erhålla värdet för den empiriska faktorn (c) tar man 

emellertid det volymdeplacement i m3 som anges på gemenskapscertifikatet i stället för 
dödviktstonnaget. 

 
3. De fartyg som avses i punkt 1 med en största längd på 86 m skall vara utrustade med 

häckankare vars totala massa är lika med 25 % av massan P. 
 

Fartyg med en största längd på över 86 m skall vara utrustade med häckankare vars totala 
massa är lika med 50 % av massan P beräknad i enlighet med punkt 1 eller 2. 
 
För följande fartyg krävs inget häckankare: 
 
a) Fartyg för vilka den beräknade massan för ett häckankare är mindre än 150 kg. För 

fartyg som avses i punkt 1 sista stycket är det ankarnas minskade massa som skall tas i 
beaktande. 

 
b) Läktare. 

 
4. Fartyg som är avsedda att driva fram fast formerade konvojer med en största längd på 86 m 

skall vara utrustade med häckankare vars totala massa är lika med 25 % av den största massan 
P beräknad i enlighet med punkt 1 för de tillåtna formationerna (som kan betraktas som en 
nautisk enhet) enligt gemenskapscertifikatet. 

 
Fartyg som är avsedda att driva fast formerade konvojer som är längre än 86 m nedströms 
skall vara försedda med häckankare vars totala massa är lika med 50 % av den största massan 
P beräknad i enlighet med punkt 1 för de tillåtna formationerna (som kan betraktas som en 
nautisk enhet) enligt gemenskapscertifikatet. 
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5. De ankarmassor som erhålls i enlighet med punkt 1–4 kan minskas för vissa specialankare. 
 
6. Den föreskrivna totala massan P för bogankarna kan vara fördelad på ett eller två ankare. Den 

får minskas med 15 % om fartyget bara har ett bogankare och klyset är beläget mitt i fartyget. 
 

För skjutbogserare och fartyg med en största längd på över 86 m får den föreskrivna totala 
massan för häckankare vara fördelad på ett eller två ankare. 

 
Det lättare ankarets massa får inte vara mindre än 45 % av den totala massan. 

 
7. Ankare av gjutjärn är inte tillåtna. 
 
8. Massan skall vara angiven på ankarna i outplånlig och väl synlig skrift. 
 
9. Ankarspel skall finnas för ankare vars massa överstiger 50 kg. 
 
10. Bogankarkättingarnas respektive minimilängder skall vara följande: 
 

a) 40 m för fartyg med en längd på högst 30 meter. 
 
b) 10 m längre än fartyget för fartyg med en längd på mellan 30 och 50 meter. 
 
c) 60 m för fartyg med en längd på över 50 m. 

 
Häckankarnas kättingar skall vara minst 40 meter var. Fartyg som skall kunna stoppa med 
fören nedströms skall dock ha häckankarkättingar som är minst 60 meter var. 

 
11. En ankarkättings lägsta dragbrottsgräns R beräknas med hjälp av följande formler: 
 

a) För ankare med en massa på upp till 500 kg: 
 

R = 0,35 . P' [kN] 
 

b) För ankare med en massa på över 500 kg men högst 2000 kg: 
 

[ ]kN'P
15000

500'P35,0R 





 −

−=  
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c) För ankare med en massa på över 2 000 kg: 
 

R = 0,25 . P'  [kN]. 
 
där 
 
P' är den teoretiska massan för varje ankare, beräknad i enlighet med punkterna 1–4 
och 6. 
 
Ankarkättingarnas dragbrottsgräns skall anges i enlighet med en standard som gäller i 
någon medlemsstat. 
 
Om ankarna har större massa än vad som anges i punkterna 1–6, skall ankarkättingarnas 
dragbrottsgräns beräknas utifrån denna större ankarmassa. 

 
12. Om det finns tyngre ankare med motsvarande starkare ankarkättingar ombord skall endast de 

minsta massor och lägsta dragbrottsgränser som krävs enligt punkterna 1–6 och 11 anges på 
gemenskapscertifikatet. 

 
13. Förbindelser (lekarna) mellan ankare och kätting skall kunna stå emot en draglast som är 

20 % högre än kättingens brotthållfasthet. 
 
14. Användning av kablar i stället för ankarkättingar är tillåten. Kablarna skall ha samma 

brotthållfasthet som är föreskriven för kättingar men skall vara 20 % längre. 
 

Artikel 10.02 
 

Annan utrustning 
 

1. Enligt sjöfartsmyndigheternas tillämpliga föreskrifter i medlemsstaterna skall åtminstone 
följande utrustning finnas ombord: 

 
a) Radiotelefonianläggning. 
 
b) Apparatur och anordningar för att avge ljus- och ljudsignaler och för förande av 

signalfigurer och ljus. 
 
c) Reservljus, som är oberoende av fartygets huvudströmkrets, för ljus som föreskrivs för 

fartyg till ankars. 
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d) En markerad brandsäker behållare, med lock, för oljetrasor. 
 
e) En markerad brandsäker behållare, med lock, för uppsamling av farligt eller 

förorenande fast avfall, och en markerad brandsäker behållare, med lock, för 
uppsamling av farligt eller förorenande flytande avfall, enligt sjöfartsmyndigheternas 
tillämpliga föreskrifter. 

 
f) En markerad brandsäker behållare, med lock, för uppsamling av spill. 

 
2. Dessutom skall utrustningen omfatta åtminstone följande: 
 

a) Förtöjningskablar: 
 

Fartyg skall vara utrustade med tre förtöjningskablar, av minst följande längd: 
 
Kabel nr. 1: L + 20 m, dock ej längre än 100 m. 
 
Kabel nr. 2: 2/3 av kabel nr. 1. 
 
Kabel nr. 3: 1/3 av kabel nr. 1. 
 
För fartyg vars längd L är mindre än 20 m är den kortaste kabeln inget krav.  
 
Kablarna skall ha en brotthållfasthet på Rs beräknat med hjälp av följande formler: 
 

För L . B . T på upp till 1000 m3: Rs = 60 + 
10

T  B  L ⋅⋅  [kN]; 

 

För L . B . T på över 1000 m3: Rs = 150 + 
100

T  B L ⋅⋅  [kN]; 

 
För de kablar som krävs skall ett certifikat i enlighet med Europastandard 
EN 10 204:1991, nr 3.1 finnas ombord. 
 
Dessa kablar får bytas ut mot trossar av samma längd och med samma brotthållfasthet. 
Den minsta dragbrottsgränsen för dessa trossar skall anges i ett certifikat. 
 

b) Bogserkablar: 
 

Bogserfartyg skall vara utrustade med ett antal kablar som passar för verksamheten. 
 
Den största kabeln skall emellertid vara minst 100 m lång med en brotthållfasthet i kN 
som är åtminstone en tredjedel av huvudmaskinens eller huvudmaskinernas totala effekt 
i kW. 
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Motorfartyg och skjutbogserare som också kan användas för släpbogsering skall vara 
utrustade med en minst 100 m lång kabel med en brotthållfasthet i kN som är 
åtminstone en fjärdedel av huvudmaskinens eller huvudmaskinernas totala effekt i kW. 

 
c) En kastlina. 
 
d) En landgång, minst 0,40 m bred och 4 m lång, med en ljus rand på sidorna. Landgången 

skall vara försedd med räcke. För små fartyg kan inspektionsorganet tillåta kortare 
landgångar. 

 
e) Båtshake. 
 
f) Lämplig förbandslåda med ett innehåll som överensstämmer med en medlemsstats 

tillämpliga standard. Förbandslådan skall förvaras i ett bostadsutrymme eller i 
styrhytten och stuvas på ett sådant sätt att den är lätt och säkert åtkomlig vid behov. Om 
förbandslådor är stuvade så att de inte syns skall stuvningsplatsen utmärkas med 
symbolen för förbandslåda enligt fig. 8 i tillägg I, varvid symbolens sida skall ha en 
längd av minst 10 cm. 

 
g) Kikare, 7 x 50 eller med större linsdiameter. 
 
h) Ett anslag med instruktioner om räddning och återupplivning av personer som gått 

överbord. 
 
i) Ett sökarljus som kan manövreras från styrhytten. 

 
3. Fartyg, som olastade, har en sida med en höjd på mer än 1,50 m ovanför vattenlinjen skall ha 

ett fallrep eller en lejdare. 
 

Artikel 10.03 
 

Bärbara brandsläckare 
 
1. På följande platser skall det finnas minst en bärbar brandsläckare i enlighet med 

Europastandard EN 3:1996: 
 

a) I styrhytten. 
 
b) I närheten av varje ingång från däck till bostadsutrymmen. 
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c) I närheten av varje ingång till arbetsutrymmen som inte kan nås från bostadsutrymmena 
och där det finns utrustning för uppvärmning, matlagning eller kylning som använder 
fast eller flytande bränsle eller flytande gas. 

 
d) Vid varje ingång till maskin- och pannrum. 
 
e) På lämpliga platser under däck i maskin- och pannrum så att ingen plats i utrymmet är 

på längre gångavstånd än 10 meter från en brandsläckare 
 
2. Endast brandsläckare av pulvertyp med ett innehåll på minst 6 kg eller andra bärbara 

brandsläckare med samma släckningskapacitet får användas som bärbara brandsläckare enligt 
punkt 1. De skall vara avsedda för bränder av klass A, B och C och för bränder i elsystem på 
upp till 1 000 V. 

 
3. Dessutom får pulver-, vatten- eller skumbrandsläckare användas som är lämpliga för 

åtminstone den klass av bränder som är troligast i det utrymme för vilket brandsläckarna är 
avsedda. 

 
4. Bärbara brandsläckare med CO2 som släckmedel får användas endast för släckning av bränder 

i kök och elinstallationer. Innehållet i dessa brandsläckare får uppgå till högst 1 kg per 15 m3 

av det utrymme i vilket de är tillgängliga för användning. 
 
5. Bärbara brandsläckare skall kontrolleras minst vartannat år. Ett inspektionscertifikat, som 

undertecknats av inspektören och som anger inspektionsdatum skall utfärdas. 
 
6. Om bärbara brandsläckare är monterade på ett sådant sätt att de inte syns skall den skiva som 

täcker brandsläckaren utmärkas med en symbol för brandsläckare enligt fig. 3 i tillägg I, 
varvid symbolens sida skall ha en längd av minst 10 cm. 

 
Artikel 10.03a 

 
Fasta brandbekämpningssystem i bostadsutrymmen, styrhytter och passagerarutrymmen 

 
1. Brandskydd i bostadsutrymmen, styrhytter och passagerarutrymmen skall endast 

åstadkommas genom lämpliga automatiska trycksatta vattensprinkler i form av fasta 
brandbekämpningssystem. 
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2. Installation eller konvertering av systemen skall endast utföras av specialistföretag. 
 
3. Systemen skall vara gjorda av stål eller motsvarande icke brännbara material. 
 
4. Systemen skall kunna avge en vattenmängd av minst 5 l/m2 per minut över ytan i det största 

utrymme som skall skyddas. 
 
5. System som avger mindre vattenmängder skall ha ett typgodkännnande enligt IMO:s 

resolution A 800(19) eller annan standard som erkänns av den kommitté som inrättats enligt 
artikel 19.2 i detta direktiv. Typgodkännandet skall utföras av ett godkänt 
klassificeringssällskap eller ett ackrediterat provningsinstitut. Det ackrediterade 
provningsinstitutet skall uppfylla de harmoniserade standarderna för provlaboratoriers 
verksamhet (EN ISO/IEC 17025:2000). 

 
6. Systemen skall kontrolleras av en expert enligt följande: 
 

a) Innan de tas i drift. 
 
b) Efter det att de har utlösts, innan de åter tas i drift. 
 
c) Efter ändringar eller reparationer. 
 
d) Regelbundet minst vartannat år. 

 
7. När experten utför en kontroll enligt avsnitt 6 skall han verifiera huruvida systemen uppfyller 

kraven i denna artikel. 
 

Kontrollen skall åtminstone omfatta följande: 
 
a) Yttre inspektion av hela systemet. 
 
b) Provning av säkerhetssystemens och munstyckenas funktion. 
 
c) Provning av trycktankarnas och pumpsystemets funktion. 

 
8. Ett inspektionscertifikat som undertecknats av inspektören och som anger inspektionsdatum 

skall utfärdas. 
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9. Antalet installerade system skall föras in i gemenskapscertifikatet. 
 
10. För att skydda föremål i boendeutrymmen, styrhytter och passagerarutrymmen skall fasta 

brandbekämpningssystem vara tillåtna endast på grundval av rekommendationer från 
kommittén. 

 
Artikel 10.03b 

 
Fasta brandbekämpningssystem i maskin-, pann- och pumprum 

 
1. Släckmedel 
 

För att skydda maskin-, pann- och pumprum får följande släckmedel användas i fasta 
brandsläckningsystem: 

 
a) CO2 (koldioxid). 
 
b) HFC-227ea (heptafluoropropan). 
 
c) IG-541 (52 % kväve, 40 % argon, 8 % koldioxid). 
 
Andra släckmedel skall endast tillåtas på rekommendation av kommittén enligt artikel 19.2 i 
detta direktiv. 

 
2. Ventilation, luftintag 
 

a) Förbränningsluft till framdrivningsmaskinerna får inte tas från utrymmen som skall 
skyddas genom fasta brandbekämpningssystem. Detta skall inte gälla om det finns 
två av varandra oberoende och hermetiskt åtskilda huvudmaskinrum eller om det intill 
huvudmaskinrummet finns ett separat maskinrum med en bogpropeller, så att fartyget 
kan gå för egen maskin om eld utbryter i huvudmaskinrummet. 

 
b) Forcerad ventilation i det utrymme som skall skyddas skall stängas av automatiskt om 

brandbekämpningssystemet utlöses. 
 
c) Det skall finnas anordningar för snabb stängning av samtliga öppningar genom vilka 

luft kan komma in i eller gas läcka ut ur det utrymme som skall skyddas. Man skall 
kunna se tydligt huruvida öppningarna är öppna eller stängda. 
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d) Den luft som kommer ut ur säkerhetsventiler på de tankar med komprimerad luft som är 
installerade i maskinrum skall ledas ut i det fria. 

 
e) Över- eller undertryck till följd av inströmmande släckmedel får inte förstöra 

komponenterna i de omgivande avbalkningarna i det utrymme som skall skyddas. Det 
skall finnas möjlighet till riskfri tryckutjämning. 

 
f) Skyddade utrymmen skall ha en anordning för avlägsnande av släckmedlet och 

brandgaserna. Anordningarna skall kunna manövreras från sådana platser utanför de 
skyddade utrymmena som inte blir omöjliga att nå vid brand i de skyddade utrymmena. 
Om det finns fasta utsugningsanordningar skall de inte kunna kopplas på medan 
branden släcks. 

 
3. Brandlarmssystem 
 

Det utrymme som skall skyddas skall övervakas genom ett lämpligt brandlarmssystem. 
Larmet skall kunna observeras i styrhytten, boendeutrymmena och det utrymme som skall 
skyddas. 

 
4. Rörledningssystem 
 

a) Släckmedlet skall ledas till det utrymme som skall skyddas och fördelas där genom ett 
fast rörledningssystem. Inuti det utrymme som skall skyddas skall rörledningen och de 
tillhörande delarna vara gjorda av stål. Tankanslutningsrör och expansionsskarvar skall 
undantas från detta krav under förutsättning att de material som används har 
motsvarande egenskaper vid brand. Rörledningarna skall var skyddade mot korrosion 
både in- och utvändigt. 

 
b) Munstyckena skall vara dimensionerade och monterade på ett sådant sätt att släckmedlet 

fördelas jämt. 
 
5. Utlösningsanordning 
 

a) Brandbekämpningssystem med automatisk utlösning skall inte vara tillåtna. 
 
b) Det skall vara möjligt att utlösa brandbekämpningssystemet från en lämplig plats 

utanför det utrymme som skall skyddas. 
 
c) Utlösningsanordningar skall vara installerade på ett sådant sätt att de kan manövreras 

även vid brand och att, vid skada genom eld eller explosion i det utrymme som skall 
skyddas, den nödvändiga mängden släckmedel ändå kan ledas fram. 
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Icke mekaniska utlösningsanordningar skall försörjas från två olika av varandra 
oberoende energikällor. Dessa energikällor skall vara belägna utanför det utrymme som 
skall skyddas. Kontrolledningar i det utrymme som skall skyddas skall vara 
konstruerade på ett sådant sätt att de fungerar i minst 30 minuter vid brand. Beträffande 
elkablar skall detta krav vara uppfyllt om elkablarna överensstämmer med 
IEC-standard 60331-21:1999. 
 
Om utlösningsanordningar är installerade på ett sådant sätt att de inte syns, skall den 
skiva som döljer dem markeras med symbolen "brandbekämpningsutrustning" enligt 
figur 6 i tillägg I, varvid symbolens sida skall ha en längd av minst 10 cm och symbolen 
ha följande text med röda bokstäver mot vit bakgrund: 
 
"Feuerlöscheinrichtung 
Installation d´extinction 
Brandblusinstallatie 
Fire-fighting installation". 
 

d) Om brandbekämpningssystemet är avsett att skydda flera utrymmen skall 
utlösningsanordningarna för varje utrymme vara separata och tydligt markerade. 

 
e) I närheten av varje utlösningsanordning skall en väl synlig och outplånlig 

bruksanvisning på något av medlemsstaternas språk vara anslagen. Den skall bland 
annat innehålla anvisningar om följande: 

 
aa) Utlösning av brandbekämpningssystemet. 
 
bb) Nödvändigheten av att kontrollera att samtliga personer har lämnat det utrymme 

som skall skyddas. 
 
cc) Åtgärder som besättningen skall vidta när brandbekämpningssystemet är utlöst. 
 
dd) Åtgärder som besättningen skall vidta om brandbekämpningssystemet inte 

fungerar. 
 
f) I bruksanvisningen skall det anges att förbränningsmotorer som tar sin luft från det 

utrymme som skall skyddas skall stängas innan brandbekämpningssystemet utlöses. 
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6. Varningssystem 
 

a) Fasta brandbekämpningssystem skall vara försedda med akustiska och optiska 
varningssystem. 

 
b) Varningssystemet skall sättas i gång automatiskt när brandbekämpningssystemet 

utlöses. Varningssignalen skall ljuda under en lämplig tid innan släckmedlet frigörs och 
det skall inte vara möjligt att stänga av signalen. 

 
c) Varningsignalerna skall synas tydligt i de utrymmen som skall skyddas och utanför 

ingångarna till dessa utrymmen och höras tydligt även vid de driftsförhållanden som ger 
det högsta egenbullret. Signalerna skall skilja sig tydligt från alla övriga akustiska och 
optiska signaler i det utrymme som skall skyddas. 

 
d) De akustiska varningssignalerna skall kunna höras tydligt i de angränsande utrymmena 

även när dörrarna är stängda och vid de driftsförhållanden som ger det högsta 
egenbullret. 

 
e) Om varningssystemet inte är självövervakande när det gäller kortslutningar, kabelbrott 

och spänningsfall, skall det vara möjligt att kontrollera att det fungerar ordentligt. 
 
f) Vid varje ingång till ett utrymme som kan förses med släckmedel skall ett väl synligt 

anslag med följande text i röd skrift mot vit bakgrund sättas upp: 
 

"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. Trycktankar, tillbehör och tryckledningar 
 

a) Trycktankar, tillbehör och tryckledningar skall uppfylla en medlemsstats gällande 
bestämmelser. 

 
b) Trycktankar skall var installerade enligt tillverkarens föreskrifter. 
 
c) Trycktankar, tillbehör och tryckledningar får inte installeras i boendeutrymmena. 
 
d) Temperaturen i skåp och andra utrymmen där trycktankar är installerade får inte 

överstiga 50°C. 
 
e) Skåp eller installationsutrymmen på däck skall vara ordentligt fästade och ha 

ventilationsöppningar som skall vara placerade på ett sådant sätt att ingen gas kan 
komma in i fartyget vid en läcka i trycktanken. Direkta förbindelser med andra 
utrymmen är inte tillåtna. 

 
8. Mängd släckmedel 
 

Om mängden släckmedel är avsedd att skydda mer än ett utrymme behöver inte den 
sammanlagda mängden tillgängligt släckmedel vara större än den mängd som är nödvändig 
för det största utrymme som skall skyddas. 

 
9. Installation, inspektion och dokumentation 
 

a) Systemet får endast installeras eller modifieras av en firma som är specialist på 
brandbekämpningssystem. De krav som anges av tillverkaren av släckmedlet och 
systemtillverkaren (produkt- och säkerhetsdatablad) skall uppfyllas. 

 
b) Systemet skall kontrolleras av en expert enligt följande: 

 
aa) Innan det tas i drift. 
 
bb) Efter det att det har utlösts, innan det åter tas i drift. 
 
cc) Efter modifieringar eller reparationer. 
 
dd) Regelbundet minst vartannat år. 

 
c) Vid inspektionen skall experten kontrollera huruvida systemet uppfyller kraven i detta 

kapitel. 
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d) Inspektionen skall omfatta åtminstone följande: 
 

aa) Yttre inspektion av hela installationen. 
 
bb) Tätkontroll av rörledningar. 
 
cc) Kontroll av funktionen hos övervaknings- och utlösningssystem. 
 
dd) Kontroll av tanktryck och innehåll. 
 
ee) Kontroll av täthet och låsanordningar i det utrymme som skall skydddas. 
 
ff) Kontroll av brandlarmssystemet. 
 
gg) Kontroll av varningssystemet. 

 
e) Ett inspektionscertifikat, som undertecknats av inspektören och som anger 

inspektionsdatum skall utfärdas. 
 
f) Antalet fasta brandbekämpningssystem skall föras in i gemenskapscertifikatet. 

 
10. CO2-brandbekämpningssystem 
 

För brandbekämpningssystem där CO2 används som släckmedel skall, utöver kraven enligt 
punkterna 1−9, följande bestämmelser uppfyllas: 

 
a) CO2-behållare skall vara placerade utanför det utrymme som skall skyddas, i ett 

utrymme eller skåp som är hermetiskt avskilt från övriga utrymmen. Dörrarna till dessa 
utrymmen och skåp skall öppnas utåt, vara låsbara och på utsidan ha en symbol för 
"Allmän fara" enligt figur 4 i tillägg I, åtminstone 5 cm hög, tillsammans med 
angivelsen "CO2" i samma färg och av samma höjd. 

 
b) Utrymmen under däck för CO2-behållare skall endast kunna nås från det fria. Dessa 

utrymmen skall ha ett eget, tillräckligt, artificiellt ventilationssystem med 
utsugningstrummor, vilket är fullständigt avskilt från övriga ventilationssystem ombord. 

 
c) CO2-behållarna får inte fyllas till mer än 0,75kg/l. Den specifika volymen för CO2-gas 

som inte är under tryck skall anses vara 0,56 m3/kg. 
 
d) Volymen CO2 för det utrymme som skall skyddas skall uppgå till minst 40 % av 

utrymmets bruttovolym. Det skall vara möjligt att tillföra denna volym inom 
120 sekunder och att kontrollera huruvida tillförseln har slutförts. 
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e) Att öppna behållarventilerna och att manövrera flödesventilen skall vara skilda 
operationer. 

 
f) Den lämpliga tid som avses i punkt 6 b skall uppgå till minst 20 sekunder. Det skall 

finnas en tillförlitlig anordning som säkerställer tidsfristen innan CO2-gasen avges. 
 
11. HFC-227ea-brandbekämpningssystem 
 

För brandbekämpningssystem i vilka HFC-227ea används som släckmedel skall utöver 
kraven i punkterna 1−9 följande bestämmelser uppfyllas: 

 
a) Om flera utrymmen med olika bruttovolym skall skyddas, skall varje utrymme vara 

försett med eget brandbekämpningssystem. 
 
b) Varje HFC-227ea-behållare som är installerad i det utrymme som skall skyddas skall 

vara försedd med en övertryckssventil. Om behållaren utsätts för följderna av en brand 
och brandbekämpningssystemet inte har utlösts, skall övertrycksventilen utan risk 
släppa ut behållarens innehåll i det utrymme som skall skyddas. 

 
c) Varje behållare skall vara utrustad med en anordning för kontroll av gastrycket. 
 
d) Behållarna får inte fyllas till mer än 1,15 kg/l. Den specifika volymen för HFC-227ea 

som inte står under tryck skall anses vara 0,1374 m3/kg. 
 
e) Volymen HFC-227ea för det utrymme som skall skyddas skall vara minst 8 % av 

utrymmets bruttovolym. Volymen skall avges inom 10 sekunder. 
 
f) HFC-227ea-behållarna skall vara försedda med en tryckövervakare som utlöser en 

akustisk eller optisk varningssignal i styrhytten vid icke avsedd förlust av drivmedel. 
Om det inte finns någon styrhytt skall varningssignalen avges utanför det utrymme som 
skall skyddas. 

 
g) Efter utlösning av systemet får koncentrationen i det utrymme som skall skyddas inte 

överstiga 10,5 %. 
 
h) Brandbekämpningssystemet får inte innehålla några delar av aluminium 

 
12. IG-541-brandbekämpningssystem 
 

För brandbekämpningssystem i vilka IG-541 används som släckmedel skall utöver kraven i 
punkterna 1–9 följande bestämmelser uppfyllas: 
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a) Om flera utrymmen med olika bruttovolym skall skyddas, skall varje utrymme vara 
försett med eget brandbekämpningssystem. 

 
b) Varje IG-541-behållare som är installerad i det utrymme som skall skyddas skall vara 

försedd med en övertryckssventil. Om behållaren utsätts för följderna av en brand och 
brandbekämpningssystemet inte har utlösts, skall övertrycksventilen utan risker släppa 
ut behållarens innehåll i det utrymme som skall skyddas. 

 
c) Varje behållare skall vara utrustad med en anordning för kontroll av innehållet. 
 
d) Behållarens fyllnadstryck får inte överstiga 200 bar vid +15° C. 
 
e) Volymen IG-541 för det utrymme som skall skyddas skall vara minst 44 % och 

högst 50 % av utrymmets bruttovolym. Volymen skall avges inom 120 sekunder. 
 
13. Brandbekämpningssystem för skydd av föremål 
 

För att skydda föremål i maskin-, pann- och pumprum skall fasta brandbekämpningssystem 
vara tillåtna endast på grundval av rekommendationer från kommittén. 

 
Artikel 10.04 

 
Arbetsbåtar 

 
1. Följande farkoster skall vara utrustade med arbetsbåt enligt Europastandard EN 1914:1997: 
 

a) Motorfartyg och pråmar på över 150 dwt. 
 
b) Bogserfartyg och skjutbogserare med ett volymdeplacement på över 150 m3. 
 
c) Flytande utrustning. 
 
d) Passagerarfartyg. 

 
2. Arbetsbåtar skall snabbt och säkert kunna sjösättas av en enda person inom fem minuter från 

det första nödvändiga handgreppet. Om ett motordrivet system för sjösättning används skall 
det vara så konstruerat att båten ändå kan sjösättas snabbt och säkert om motorn inte skulle 
fungera. 

 
3. Uppblåsbara arbetsbåtar skall inspekteras enligt tillverkarens anvisningar. 
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Artikel 10.05 
 

Livbojar och räddningsvästar 
 
1. Ombord på farkoster skall det finnas minst tre livbojar enligt Europastandard 

EN 14 144:2002. De skall vara klara för användning och placerade på lämplig plats på däck, 
men inte fastgjorda vid sina hållare. Minst en livboj skall vara placerad i omedelbar närhet av 
styrhytten och vara utrustad med självtändande ljus som drivs av ett batteri och som inte 
släcks i vatten. 

 
2. Det skall finnas en personlig, automatiskt uppblåsbar räddningsväst enligt Europastandard 

EN 395:1998 eller EN 396:1998 inom räckhåll för alla personer som normalt finns ombord. 
 

För barn är även icke-uppblåsbara räddningsvästar i enlighet med dessa standarder tillåtna. 
 
3. De skall inspekteras enligt tillverkarens anvisningar. 
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KAPITEL 11 
 
 

SÄKERHET I ARBETSUTRYMMENA 
 

Artikel 11.01 
 

Allmänna föreskrifter 
 
1. Fartyg skall vara byggda, utformade och utrustade på så sätt att man kan arbeta och förflytta 

sig säkert. 
 
2. Fasta anläggningar som krävs för arbetet ombord skall vara utformade, planerade och 

skyddade på så sätt att drift, användning och underhåll kan utföras säkert och obehindrat. I 
tillämpliga fall skall rörliga eller heta delar vara försedda med skydd. 

 
Artikel 11.02 

 
Skydd mot fall 

 
1. Däck och skarndäck skall vara plana, och det skall inte finnas platser där det finns risk att 

snubbla. Vatten skall inte kunna ansamla sig. 
 
2. Däck och skarndäck, durkar i maskinrum, trappavsatser, trappor och översidan av pollarna på 

skarndäck skall vara halkskyddade. 
 
3. Översidan av pollare på skarndäck och alla hinder i passager, såsom kanten på trappsteg, skall 

vara märkta med en färg som kontrasterar mot det omgivande däcket. 
 
4. Ytterkanten på däck liksom arbetsutrymmen där det är möjligt att falla mer än 1 m skall vara 

försedda med relingar eller karmar som är minst 0,70 m höga eller skyddsräcken enligt 
Europastandard EN 711:1995, bestående av en ledstång, en stång i knähöjd och en fotlist. 
Skarndäck skall var försedda med en fotlist och en oavbruten ledstång fäst vid karmen. 
Ledstänger utefter karmen krävs inte om skarndäcken är försedda med fasta skyddsräcken vid 
fartygssidan. 

 
5. Vid arbetsutrymmen där det föreligger risk för fall på mer än 1 m får inspektionsorganet för 

att garantera säkra arbetsförhållanden kräva lämpliga tillbehör och utrustning. 
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Artikel 11.03 
 

Arbetsutrymmenas storlek 
 
Arbetsutrymmena skall vara så dimensionerade att alla som arbetar där har tillräcklig rörelsefrihet. 
 

Artikel 11.04 
 

Skarndäck 
 
1. Ett skarndäcks fria bredd får inte understiga 0,60 m. Denna bredd får minskas till 0,50 m på 

vissa ställen som är nödvändiga för fartygets drift såsom vid ventiler för spolning av däck. 
Vid pollare och knapar får bredden minskas till 0,40 m. 

 
2. Upp till en höjd på 0,90 m över skarndäck får skarndäckets fria bredd minskas till 0,54 m på 

villkor att den fria bredden ovanför, mellan skrovets ytterkant och lastrummens innerkant, är 
minst 0,65 m. I så fall får skarndäckets fria bredd minskas till 0,50 m om skarndäckets yttre 
kant är försedd med ett skyddsräcke i enlighet med Europastandard EN 711:1995 för att 
förhindra fall. På farkoster med en längd på högst 55 m och med bostadsutrymmen endast i 
farkostens aktre del krävs inga skyddsräcken. 

 
3. Föreskrifterna i punkterna 1 och 2 gäller upp till en höjd på 2,00 m ovanför skarndäck. 
 

Artikel 11.05 
 

Tillträdesvägar till arbetsutrymmen 
 
1. Tillträden och passager för förflyttning av personer och föremål skall vara av tillräcklig 

storlek och anordnade enligt följande: 
 

a) Framför tillträdesöppningen skall det finnas tillräcklig plats så att förflyttningar inte 
hindras. 

 
b) Passagens fria bredd skall vara lämplig för arbetsutrymmets funktion och vara 

minst 0,60 m, med undantag för farkoster med en bredd på mindre än 8 m, där bredden 
för fri passage får minskas till 0,50 m. 

 
c) Passagens fria höjd inklusive tröskeln skall vara minst 1,90 m. 
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2. Dörrar skall vara utformade så att de kan öppnas och stängas utan fara från båda håll. De skall 
vara skyddade så att de inte kan stänga eller öppna sig av sig själva. 

 
3. Lämpliga trappor, lejdare eller steg skall finnas om det är en nivåskillnad på mer än 0,50 m 

vid tillträdesvägar, utgångar eller passager. 
 
4. Vid permanent bemannade arbetsutrymmen skall det finnas trappor om nivåskillnaden 

överstiger 1 m. Detta krav gäller inte nödutgångar. 
 
5. På fartyg med lastrum skall det finnas åtminstone en fast tillträdesanordning i varje ända av 

varje lastrum. 
 

Med avvikelse från första meningen får den fasta tillträdesanordningen avvaras om det finns 
minst två flyttbara lejdare som når minst 3 stegpinnar över luckkarmen vid en lutningsvinkel 
på 60°. 
 

Artikel 11.06 
 

Utgångar och nödutgångar 
 
1. Utgångarnas, inklusive nödutgångarnas, antal, utformning och dimensioner, skall vara 

anpassade till utrymmenas ändamål och storlek. Om en av utgångarna är en nödutgång skall 
den vara tydligt markerad som sådan. 

 
2. Nödutgångar eller ljusventiler eller skylight som skall användas som nödutgångar skall ha en 

fri öppning på minst 0,36 m2, och den minsta dimensionen får inte vara mindre än 0,50 m. 
 

Artikel 11.07 
 

Lejdare, steg och liknande anordningar 
 
1. Trappor och lejdare skall vara säkert fastsatta. Trappor skall vara minst 0,60 m breda, den fria 

bredden mellan räckena minst 0,60 m och trappstegens djup inte mindre än 0,15 m. 
Trappstegen skall vara ytsträva, och trappor med mer än tre trappsteg skall vara försedda med 
räcken. 
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2. Lejdare och stegpinnar skall ha en fri bredd på minst 0,30 m. Avståndet mellan två stegpinnar 
får inte vara mer än 0,30 m, och avståndet mellan stegpinnar och skott inte mindre än 0,15 m. 

 
3. Lejdare och stegpinnar skall vara markerade så att de syns uppifrån och vara försedda med 

grabbräcken ovanför utgångarna. 
 
4. Flyttbara lejdare skall vara minst 0,40 m breda och minst 0,50 m vid basen. Det skall vara 

möjligt att säkerställa att de inte välter och glider. Stegpinnarna skall vara fast monterade i 
stängerna. 

 
Artikel 11.08 

 
Inre utrymmen 

 
1. Arbetsutrymmena inuti fartyget skall vara anpassade vad beträffar dimensioner, utformning 

och inredning efter det arbete som skall utföras där, och uppfylla hälso- och säkerhetskraven. 
De skall vara försedda med tillräcklig, ej bländande belysning och tillräckliga 
ventilationsanordningar. Vid behov skall de vara utrustande med uppvärmningsanordningar 
som kan åstadkomma lämplig temperatur. 

 
2. Durkarna i arbetsutrymmena inuti fartyget skall vara i starkt och hållbart utförande, och vara 

utformade så att de inte utgör en snubbelrisk samt vara halkskyddade. Öppningar i däck och 
durkar skall, när de står öppna, vara försedda med anordningar för att förhindra att personer 
faller ner, och ljusventiler och skylight skall vara placerade och utrustade så att de kan 
hanteras och rengöras utan risk. 

 
Artikel 11.09 

 
Skydd mot buller och vibrationer 

 
1. Arbetsutrymmena skall vara placerade, utrustade och utformade så att besättningen inte 

utsätts för skadliga vibrationer. 
 
2. Permanenta arbetsutrymmen skall dessutom vara byggda och ljudisolerade så att 

besättningens hälsa och säkerhet inte påverkas av buller. 
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3. För besättning som dagligen kan komma att utsättas för bullernivåer som överstiger 85 dB (A) 
skall det finnas personligt hörselskydd. I arbetsutrymmen där bullernivåerna 
överstiger 90dB (A) skall det anges att användning av hörselskydd är obligatorisk genom 
symbolen "Använd hörselskydd", varvid symbolens diameter skall uppgå till minst 10 cm 
enligt figur 7 i tillägg I. 

 
Artikel 11.10 

 
Lastluckor 

 
1. Lastluckor skall vara lätt åtkomliga och kunna hanteras utan risk. Lastlucksdelar som väger 

mer än 40 kg skall dessutom vara utformade så att de kan glida eller svänga eller vara 
utrustade med mekaniska öppningsanordningar. Lastluckor som hanteras med lyftutrustning 
skall vara utrustade med adekvata och lättåtkomliga anordningar för fastkoppling. Lastluckor 
som inte är fritt utbytbara och luckkarmar skall vara försedda med tydlig märkning som anger 
till vilken öppning lastluckorna hör, och vilket läge i öppningen som är det rätta. 

 
2. Lastluckor skall vara fastsatta så att de inte kan lyftas av vinden eller av lastutrustning. 

Skjutbara luckor skall vara försedda med en stoppmekanism som förhindrar att de oavsiktligt 
förskjuts mer än 0,40 m i horisontell riktning; de skall kunna låsas i slutläget. Det skall finnas 
lämpliga anordningar för förvaring av staplade lastluckor. 

 
3. Vid mekaniskt hanterade lastluckor skall krafttillförseln kopplas från automatiskt om brytaren 

släpps upp. 
 
4. Lastluckor skall kunna stå emot de belastningar som de kan tänkas utsättas för: Lastluckor 

som är konstruerade på så sätt att man skall kunna beträda dem skall kunna tåla 
punktbelastningar på minst 75 kilo. Lastluckor som inte är konstruerade för att man skall 
kunna beträda dem skall vara märkta som sådana. Lastluckor avsedda att bära däckslast skall 
vara märkta med högsta tillåtna belastning i t/m². Om det krävs stöd vid högsta tillåtna 
belastning skall detta vara angivet på lämplig plats; i detta fall skall de tillämpliga ritningarna 
medföras ombord. 
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Artikel 11.11 
 

Vinschar 
 
1. Vinschar skall vara så konstruerade att arbetet kan utföras riskfritt. De skall vara försedda 

med anordningar som förhindrar oavsiktlig återgång av lasten. Vinschar som inte har 
automatisk spärrning skall vara utrustade med en broms som är dimensionerad efter 
vinscharnas dragkraft. 

 
2. Vinschar som manövreras med handkraft skall vara försedda med anordningar som förhindrar 

att veven ändrar riktning. Vinschar som kan manövreras både med maskinkraft och handkraft 
skall utformas så att reglaget för maskinkraft omöjligen kan sätta reglaget för handkraft i 
rörelse. 

 
Artikel 11.12 

 
Kranar 

 
1. Kranar skall vara konstruerade enligt god skeppsbyggnadsstandard. De krafter som uppstår 

under användningen skall överföras på ett säkert sätt till fartygets struktur; de får inte äventyra 
fartygets stabilitet. 

 
2. På kranen skall en tillverkarskylt vara anbringad med följande uppgifter: 
 

a) Tillverkarens namn och adress. 
 
b) CE-märkning, med tillverkningsår. 
 
c) Uppgift om serie eller typ. 
 
d) I tillämpliga fall, serienummer. 

 
3. Högsta tillåtna belastningar skall vara angivna på kranen på ett outplånligt och väl synligt sätt. 
 

För kranar vars säkra arbetsbelastning inte överstiger 2 000 kg räcker det att säker 
arbetsbelastning vid maximalt utligg anges på kranen på ett outplånligt och väl synligt sätt. 
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4. Det skall finnas skyddsanordningar mot kross- och skärolyckor. Det skall finnas ett 
säkerhetsavstånd på 0,5 m uppåt, nedåt och åt sidorna mellan kranens yttersta delar och alla 
omgivande föremål. Inget säkerhetsavstånd åt sidorna krävs utanför arbetsutrymmen och 
passager. 

 
5. Det skall vara möjligt att skydda maskindrivna kranar mot obehörig användning. De skall 

endast kunna startas från kranens styrplats. Kontrolldonen skall ha automatisk återgång 
(återfjädrande knappar); kontrollriktningen skall framgå klart. 

 
Vid kraftbortfall skall lasten inte kunna falla ned av sig själv. Ej avsedda kranrörelser skall 
förhindras. 
 
Hissanordningens rörelse uppåt och överskridande av den säkra arbetsbelastningen skall 
begränsas genom lämplig anordning. Hissanordningens rörelse nedåt skall begränsas om det 
enligt planerade driftförhållanden när kroken fästs kan vara färre än två varv kabel kvar på 
trumman. När de automatiska begränsningsanordningarna har aktiverats, skall rörelse i 
motsatt riktning fortfarande vara möjlig. 
 
Brotthållfastheten för rörliga kablar skall motsvara fem gånger den tillåtna belastningen för 
kabeln. Kabelns konstruktion skall vara felfri och utformningen lämplig för användning i 
kran. 

 
6. Innan kranen tas i bruk för första gången eller innan den tas i bruk igen efter större 

modifieringar, skall det bestyrkas att kranen har tillräcklig styrka och stabilitet med hjälp av 
beräkningar och ett belastningsprov. 

 
För kranar vars säkra arbetsbelastning inte överstiger 2 000 kg kan en expert besluta att 
beräkningen helt eller delvis får ersättas av ett belastningsprov med en belastning 
1,25 gånger större än den säkra arbetsbelastningen, utfört över hela arbetsområdet. 
 
Det godkännandeprov som avses i första och andra stycket skall utföras av en expert som 
erkänts av inspektionsorganet. 

 
7. Kranar skall kontrolleras regelbundet och minst var tolfte månad, av en behörig person. Under 

den inspektionen skall det fastställas genom okulärbesiktning och funktionskontroll huruvida 
kranen är i säkert skick. 
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8. Minst vart tionde år efter godkännandeprovet skall kranen återigen inspekteras av en expert 
som erkänts av ett inspektionsorgan. 

 
9. Kranar med högre säker arbetsbelastning än 2 000 kg eller som används för lastning och 

lossning eller som är installerade på lyftbockar, pontoner och annan flytande utrustning eller 
arbetsfarkoster skall dessutom uppfylla kraven i en medlemsstat. 

 
10. För samtliga kranar skall minst följande handlingar medföras ombord: 
 

a) Bruksanvisning från kranens tillverkare. Bruksanvisningen skall minst innehålla 
följande uppgifter: 

 
Kontrolldonens användningsområde och funktion. 
 
Högsta tillåtna säkra arbetsbelastning vid olika utligg. 
 
Högsta tillåtna lutning av kranen. 
 
Anvisningar om installation och underhåll. 
 
Anvisningar om regelbundna kontroller. 
 
Allmänna tekniska uppgifter. 

 
b) Intyg om utförda kontroller enligt punkterna 6–8 eller 9. 

 
Artikel 11.13 

 
Förvaring av brandfarliga vätskor 

 
För förvaring av brandfarliga vätskor med lägre antändningstemperatur än 55° C skall det på däck 
finnas ett ventilerat skåp i icke brännbart material. På skåpets utsida skall den finnas en symbol 
"Ingen öppen eld och Rökning förbjuden" med en diameter på minst 10 cm enligt figur 2 i tillägg I. 
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KAPITEL 12 
 
 

BOSTADSUTRYMMEN 
 

Artikel 12.01 
 

Allmänna föreskrifter 
 
1. Fartyg skall ha bostadsutrymmen för de personer som normalt bor ombord, eller åtminstone 

för minimibesättningen. 
 
2. Bostadsutrymmen skall vara utformade, anordnade och utrustade så att de ombordvarandes 

behov tillgodoses vad gäller hälsa, säkerhet och välbefinnande. De skall vara lätt tillgängliga, 
vägen dit skall vara helt säker, och de skall vara isolerade mot värme och kyla. 

 
3. Inspektionsorganet kan bevilja undantag från föreskrifterna i detta kapitel, om de 

ombordvarandes hälsa och säkerhet säkerställs på annat sätt. 
 
4. Inspektionsorganet skall i gemenskapscertifikatet föra in eventuella begränsningar av 

fartygets dagliga användning som är knutna till undantagen i punkt 3. 
 

Artikel 12.02 
 

Särskilda konstruktionsföreskrifter 
 
1. Bostadsutrymmena skall kunna vädras på lämpligt sätt även med dörrarna stängda; dessutom 

skall det vara tillräckligt dagsljus i gemensamma uppehållsrum, och man skall i möjligaste 
mån kunna se ut. 

 
2. Om bostadsutrymmena saknar tillträde i däcksnivå och nivåskillnaden är 0,30 m eller mer, 

skall utrymmena kunna nås genom trappor. 
 
3. I fartygets förliga del får inga durkar ligga lägre än 1,20 m under flytvattenlinjen vid största 

djupgående. 
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4. Uppehållsrummen och sovrummen skall ha minst två utgångar som är belägna så långt som 
möjligt från varandra och som används som räddningsvägar. En utgång kan vara utformad 
som en nödutgång: Denna föreskrift gäller inte utrymmen med en utgång som leder direkt ut 
mot däck eller mot en gång som används som räddningsväg, under förutsättning att gången 
har två utgångar på avstånd från varandra som leder ut mot babord och styrbord. 
Nödutgångar, som kan vara skylight eller ljusventiler, skall ha en fri öppning på 
minst 0,36 m2, och den kortaste sidan skall vara minst 0,50 m och medge snabb evakuering i 
en nödsituation. Räddningsvägarnas isolering och ytor skall vara av flamhämmande material, 
och räddningsvägarna skall när som helst kunna användas med hjälp av lämpliga medel såsom 
lejdare eller stegpinnar. 

 
5. Bostadsutrymmen skall vara skyddade mot otillåtet buller och vibrationer. Ljudtrycksnivåerna 

får inte överskrida följande värden: 
 

a) I gemensamma uppehållsrum: 70 dB(A). 
 
b) I sovrum: 60 dB(A). Denna föreskrift gäller inte fartyg som används uteslutande utanför 

besättningens viloperiod enligt medlemsstaternas nationella lagstiftning. Begränsningen 
av den dagliga användningsperioden skall införas i gemenskapscertifikatet. 

 
6. Bostadsutrymmen skall ha en fri höjd på minst 2 m. 
 
7. Som regel skall fartyg ha minst ett gemensamt uppehållsrum, som är avskilt från sovrummen. 
 
8. De gemensamma uppehållsrummens fria golvyta skall vara minst 2 m2 per person, dock 

minst 8 m2 totalt (möbler, med undantag för bord och stolar oräknade). 
 
9. Volymen i varje privat bostadsutrymme eller sovrum skall vara minst 7 m3. 
 
10. Luftvolymen per person skall vara minst 3,5 m3 i privata bostadsutrymmen. I sovrum skall 

luftvolymen vara minst 5 m3 för den första personen och 3 m3 för varje ytterligare person 
(med undantag för möbler). Sovhytter skall i möjligaste mån vara avsedda för högst 
två personer. Bäddarna skall vara på minst 0,30 meters höjd över durken. Våningsbäddar skall 
ha en fri höjd på minst 0,60 m ovanför varje bädd. 
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11. Dörrar skall ha en öppning vars övre kant är minst 1,90 m över däcket eller durken och en fri 
bredd på minst 0,60 m. Den föreskrivna höjden får uppnås med hjälp av skjutbara eller 
uppfällbara skyddstak eller luckor. Dörrarna skall öppnas utåt och det skall vara möjligt att 
öppna dem från båda sidor. Trösklar får inte vara högre än 0,40 m, men bestämmelser i andra 
säkerhetsföreskrifter skall följas. 

 
12. Trappor skall vara fast monterade och säkert framkomliga. Detta krav skall anses vara 

uppfyllt om 
 

a) trappans bredd är minst 0,60 m, 
 
b) trappstegens djup är minst 0,15 m, 
 
c) trappstegen är halkskyddade, och 
 
d) trappor med mer än tre trappsteg är försedda med minst ett räcke eller handtag. 

 
13. Rörledningar för farliga gaser eller vätskor, särskilt rörledningar under så högt tryck att en 

läcka kan innebära fara för människor, får inte finnas i bostadsutrymmen eller i gångar som 
leder till bostadsutrymmen. Detta krav gäller inte ångrör och rörledningar i hydrauliska 
system, förutsatt att de är omgivna av ett skyddande hölje av metall, och inte heller 
anläggningar med flytande gas för hushållsändamål. 

 
Artikel 12.03 

 
Sanitära anordningar 

 
1. Som minimikrav skall följande sanitära anordningar finnas ombord på ett fartyg med 

bostadsutrymmen: 
 

a) En toalett för varje bostadsutrymme eller för varje grupp av sex besättningsmedlemmar. 
Toalettutrymmet skall kunna vädras med frisk luft. 

 
b) Ett tvättfat med avlopp, med varmt och kallt dricksvatten för varje bostadsutrymme eller 

för varje grupp av fyra besättningsmedlemmar. 
 
c) Dusch eller badkar med varmt och kallt dricksvatten för varje bostadsutrymme eller för 

varje grupp av sex besättningsmedlemmar. 
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2. De sanitära anordningarna skall ligga i omedelbar anslutning till bostadsutrymmena. Från 
toalettutrymmet får man inte ha direkt tillträde till kök, mässar eller kombinerade 
gemensamma uppehållsrum och kök. 

 
3. Toalettutrymmen skall ha en golvyta på minst 1 m2, med en bredd på minst 0,75 m och en 

längd på minst 1,10 m. Toalettutrymmen i en- eller tvåmanshytter kan vara mindre. Om ett 
toalettutrymme har ett tvättfat och/eller en dusch, skall golvytan ökas med minst den golvyta 
som upptas av tvättfatet eller duschen (respektive badkaret). 

 
Artikel 12.04 

 
Kök 

 
1. Kök kan vara kombinerade med gemensamma uppehållsrum. 
 
2. Kök skall omfatta följande utrustning: 
 

a) Spis. 
 
b) Diskbänk med avlopp. 
 
c) Kran med dricksvatten. 
 
d) Kylskåp. 
 
e) Tillräckligt med utrymme för förråd och arbete. 

 
3. Mässdelen i kombinerade kök och gemensamma uppehållsrum skall vara tillräckligt stor för 

det antal besättningsmedlemmar som normalt uppehåller sig där samtidigt. Sittplatserna skall 
vara minst 0,60 m breda. 

 
Artikel 12.05 

 
Dricksvatten 

 
1. Fartyg med bostadsutrymmen skall vara utrustade med en dricksvattenanläggning. På 

dricksvattentankens påfyllningsöppningar och dricksvattenslangarna skall det finnas märkning 
om att de bara är avsedda för dricksvatten. Anslutningen för påfyllning av vatten skall befinna 
sig över däck. 
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2. Dricksvattenanläggningar skall 
 

a) på innerytorna vara gjorda av korrosionsbeständigt material som inte utgör någon 
hälsofara, 

 
b) sakna rörledningssektioner där ett regelbundet vattenflöde inte kan garanteras, 
 
c) vara skyddade så att de inte blir för varma. 
 

3. Dessutom skall dricksvattentankar 
 

a) ha en kapacitet på minst 150 l per person som normalt befinner sig ombord, eller 
åtminstone per medlem i minimibesättningen, 

 
b) ha en lämplig, låsbar öppning för rengöring av insidan, 
 
c) ha en vattenståndsvisare, 
 
d) vara försedda med luftningsrör som mynnar ut i friska luften eller som har lämpliga 

filter. 
 
4. Dricksvattentankarna får inte ha skiljeväggar gemensamma med andra tankar. 

Dricksvattenledningarna får inte vara dragna genom tankar som innehåller annan vätska. 
Anslutningar mellan dricksvattensystemet och andra ledningar är inte tillåtna. Ledningar för 
gas eller för andra vätskor än dricksvatten får inte vara dragna genom dricksvattentankarna. 

 
5 Hydroforer för dricksvatten får bara använda ren, komprimerad luft. Om den komprimerade 

luften framställs med kompressor, skall lämpliga luftfilter och oljeavskiljare installeras 
omedelbart före hydroforen, om inte vattnet och luften är åtskiljda av membran. 

 
Artikel 12.06 

 
Uppvärmning och ventilation 

 
1. Det skall vara möjligt att värma upp bostadsutrymmen alltefter den avsedda användningen. 

Uppvärmningsanläggningar skall vara lämpade för de väderförhållanden som kan förekomma. 
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2. Bostadsutrymmen och sovrum skall vara tillräckligt ventilerade även med dörrarna stängda. 
Ventilationen skall säkerställa tillräcklig luftcirkulation under alla klimatförhållanden. 

 
3. Bostadsutrymmen skall vara konstruerade och utformade så att förorenad luft från andra zoner 

i fartyget, t.ex. maskin- och lastrum, i möjligaste mån förhindras från att tränga in. Om 
forcerad ventilation används skall luftintagen placeras så att dessa krav uppfylls. 

 
Artikel 12.07 

 
Andra anordningar i bostadsutrymmen 

 
1. Varje besättningsmedlem skall ha en egen bädd och ett eget klädskåp med lås. Bädden skall 

ha ett innermått på minst 2,00 x 0,90 m. 
 
2. Det skall finnas lämpliga utrymmen på annat ställe än i sovrummen för förvaring och torkning 

av arbetskläder. 
 
3. Alla bostadsutrymmen skall ha elektrisk belysning. Extralampor som drivs med gas eller 

flytande bränsle är endast tillåtna i de gemensamma uppehållsrummen. 
Belysningsanordningar som använder flytande bränsle skall vara av metall och endast 
använda bränsle med en antändningstemperatur på över 55°C eller fotogen. De skall vara 
placerade eller fästa så att de inte utgör någon brandrisk. 
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KAPITEL 13 
 
 

BRÄNSLEDRIVEN UTRUSTNING FÖR UPPVÄRMNING, MATLAGNING OCH KYLNING 
 

Artikel 13.01 
 

Allmänna föreskrifter 
 
1. Utrustning för uppvärmning, matlagning och kylning som drivs med flytande gas skall 

uppfylla kraven i kapitel 14 i denna bilaga. 
 
2. Utrustning för uppvärmning, matlagning och kylning och därtill hörande utrustning skall vara 

utformad och installerad på ett sådant sätt att den inte kan utgöra någon fara även om den blir 
överhettad. Den skall vara installerad så att den inte av en olyckshändelse kan vältas eller 
flyttas. 

 
3. Den utrustning som avses i punkt 2, får inte installeras i utrymmen där ämnen med en 

antändningstemperatur på under 55°C används eller förvaras. Rökgaskanaler från sådan 
utrustning får inte passera genom dessa utrymmen. 

 
4. Tillförsel av nödvändig förbränningsluft skall säkerställas. 
 
5. Anordningar för uppvärmning skall vara säkert anslutna till rökgaskanalerna. 

Rökgaskanalerna skall vara försedda med passande rökhuvar eller anordningar som skyddar 
mot vind. De skall vara placerade så att de kan rengöras. 

 
Artikel 13.02 

 
Användning av flytande bränsle, oljedriven utrustning 

 
1. Utrustning för uppvärmning, matlagning och kylning som drivs med flytande bränsle får 

endast användas med bränslen med en antändningstemperatur på över 55°C. 
 
2. Matlagningsanordningar och anordningar för uppvärmning och kylning som är försedda med 

vekbrännare och som drivs med fotogen kan, med avvikelse från punkt 1, tillåtas i 
bostadsutrymmen och styrhytt, på villkor att bränsletanken rymmer högst 12 liter. 
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3. Anordningar utrustade med vekbrännare skall 
 

a) vara försedda med en bränsletank av metall som har låsbar påfyllningsöppning och som 
saknar tennlödningar under högsta påfyllningsnivån och som är så utformad och 
installerad att den inte kan öppnas eller tömmas oavsiktligt, 

 
b) kunna tändas utan hjälp av annat flytande bränsle, och 
 
c) vara installerad på så sätt att en säker avledning av förbränningsgaserna garanteras. 

 
Artikel 13.03 

 
Oljepannor med förångningsbrännare och oljeeldningsaggregat med förstoftningsbrännare 

 
1. Oljepannor med förångningsbrännare och oljeeldningsaggregat med förstoftningsbrännare 

skall vara konstruerade enligt god skeppsbyggnadsstandard. 
 
2. Om en oljepanna med förångningsbrännare eller ett oljeeldningsaggregat med 

förstoftningsbrännare är installerad i maskinrummet, skall lufttillförseln till 
värmeanläggningen och maskinerna vara så ordnad att värmeanläggningen och maskinerna 
kan fungera oberoende av varandra, effektivt och säkert. Vid behov skall det finnas separat 
lufttillförsel. Installationen skall vara sådan att lågan från brännaren inte kan nå andra delar av 
utrustningen i maskinrummet. 

 
Artikel 13.04 

 
Oljepannor med förångningsbrännare 

 
1. Oljepannor med förångningsbrännare skall kunna tändas utan hjälp av annan brännbar vätska. 

De skall vara monterade över en spillback av metall som omfattar alla bränsleförande delar 
och vars sidor skall ha en höjd på minst 20 mm; backens kapacitet skall vara på minst 
två liter. 

 
2. För oljepannor med förångningsbrännare som är installerade i ett maskinrum skall sidorna på 

den spillback av metall som avses i punkt 1 ha ett höjd på minst 200 mm. 
Förångningsbrännarens lägsta punkt skall vara belägen ovanför spillbackens kant. Dessutom 
skall spillbackens övre kant vara belägen minst 100 mm ovanför durken. 
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3. Oljepannor med förångningsbrännare skall vara försedda med lämplig regulator som för varje 
vald inställning ger en praktiskt taget konstant bränsletillförsel till brännaren och förhindrar 
att bränsle kommer ut om lågan oavsiktligt skulle slockna. Regulatorer skall anses som 
lämpliga om de fungerar ordentligt även vid vibrationer och i en lutningsvinkel på 12° och är 
försedda med en flottör för nivåavkänning och dessutom med någon av följande anordningar: 

 
a) En andra flottör som säkert och tillförlitligt stänger av bränsletillförseln om nivån 

överstiger den tillåtna. 
 
b) Ett bräddavlopp, men endast om spillbacken är tillräckligt stor för att minst rymma 

bränsletankens innehåll. 
 
4. Om bränsletanken till en oljepanna med förångningsbrännare är installerad separat måste 

följande krav vara uppfyllda: 
 

a) Nivåskillnaden mellan tanken och tillförseln till brännaren får inte överstiga den som 
angivits i tillverkarens bruksanvisning. 

 
b) Tanken skall vara placerad så att den är skyddad från icke godtagbar uppvärmning. 
 
c) Bränsletillförseln skall kunna stoppas från däck. 

 
5. Rökgaskanalen från oljepannor med förångningsbrännare skall vara försedd med en 

anordning som förhindrar att luftströmmen vänds. 
 

Artikel 13.05 
 

Oljeeldningsaggregat med förstoftningsbrännare 
 
Oljeeldningsaggregat med förstoftningsbrännare skall bl.a. uppfylla följande villkor: 
 
a) Tillräcklig ventilation av brännaren skall garanteras före bränsletillförseln. 
 
b) Bränsletillförseln skall regleras med termostat. 
 
c) Bränslet skall antändas med en elektrisk anordning eller en evighetslåga. 
 
d) Utrustning för övervakning av lågan skall stänga av bränsletillförseln när lågan slocknar. 
 
e) Huvudströmbrytaren skall vara belägen utanför utrymmet där aggregatet är installerat, på lätt 

åtkomligt ställe. 
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Artikel 13.06 
 

Varmluftsanläggningar 
 
Varmluftsanläggningar med förbränningskammare där varmluft leds runt under tryck till ett 
distributionssystem eller ett utrymme skall uppfylla följande krav: 
 
a) Om bränslet sönderdelas under tryck skall förbränningsluften tillföras av en fläkt. 
 
b) Förbränningskammaren skall vara väl ventilerad innan brännaren kan tändas. Sådan 

ventilering skall anses ha uppnåtts om förbränningsluftsfläkten fortsätter att fungera sedan 
lågan har slocknat. 

 
c) Bränsletillförseln skall brytas automatiskt 
 

om lågan slocknar, 
 
om lufttillförseln inte är tillräcklig, 
 
om den uppvärmda luften överstiger en på förhand inställd temperatur, eller 
 
om säkerhetsanordningarna inte tillförs ström. 
 
I dessa fall skall bränsletillförseln inte automatiskt återställas efter avbrottet. 

 
d) Förbränningslufts- och varmluftsfläktarna skall kunna stoppas utanför det utrymme där 

värmeanläggningen är placerad. 
 
e) Om uppvärmningsluften tas utifrån skall intagen i möjligaste mån vara placerade ovanför 

däcknivå. De skall vara installerade så att regn och vågstänk inte kan tränga in. 
 
f) Varmluftsrören skall vara av metall. 
 
g) Varmluftsutsläppen skall inte kunna stängas till helt. 
 
h) Bränsle som kan ha läckt ut skall inte kunna nå varmluftsrören. 
 
i) Varmluftsanläggningar skall inte kunna ta uppvärmningsluften från ett maskinrum. 
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Artikel 13.07 
 

Uppvärmning med fast bränsle 
 
1. Uppvärmningsanordningar för fast bränsle skall vara placerade på en metallplåt med 

uppåtstående kanter så att brinnande bränsle eller glöd inte kan falla utanför metallplåten. 
 

Denna föreskrift gäller inte om anordningarna är installerade i utrymmen konstruerade av icke 
brännbart material och enbart är avsedda att rymma värmepannor. 

 
2. Värmepannor för fast bränsle skall förses med termostatstyrd kontroll för att reglera tillförseln 

av förbränningsluft. 
 
3. En anordning som snabbt kan släcka glöd skall placeras i närheten av varje 

uppvärmningsanordning. 
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KAPITEL 14 
 
 

ANORDNINGAR FÖR FLYTANDE GAS FÖR HUSHÅLLSÄNDAMÅL 
 

Artikel 14.01 
 

Allmänna föreskrifter 
 
1. En anordning för flytande gas består huvudsakligen av en försörjningsenhet med en eller flera 

gasbehållare, en eller flera reduktionsventiler, ett distributionssystem och ett antal gasdrivna 
apparater. 

 
Reservbehållare och tomma behållare utanför försörjningsenheten skall inte anses utgöra en 
del av systemet. Artikel 14.05 gäller analogt. 

 
2. Anordningarna får bara drivas med propan. 
 

Artikel 14.02 
 

Installation 
 
1. Anordningar för flytande gas skall på alla sätt vara lämpade för användning av propan, och 

vara konstruerade och installerade enligt god skeppsbyggnadsstandard. 
 
2. Anordningar för flytande gas får endast användas för hushållsändamål i bostadsutrymmet och 

i styrhytten och för motsvarande användningsområden i passagerarfartyg. 
 
3. Det får finnas flera separata anordningar ombord. En enda anordning får inte användas för att 

betjäna bostadsutrymmen som är åtskilda av ett lastrum eller en fast tank. 
 
4. Det får inte finnas någon anordning för flytande gas i maskinrummet. 
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Artikel 14.03 
 

Behållare 
 
1. Endast behållare med godkänd kapacitet på mellan 5 och 35 kg är tillåtna. För 

passagerarfartyg kan inspektionsorganet tillåta större behållare. 
 
2. Behållare skall ha en officiell stämpel som bevis på att de har godkänts efter föreskrivna 

provningar. 
 

Artikel 14.04 
 

Placering och uppställning av försörjningsenheter 
 
1. Försörjningsenheter skall vara installerade på däck i ett särskilt skåp eller väggskåp utanför 

bostadsutrymmena, på ett sådant sätt att de inte hindrar rörelsefriheten ombord. De får 
emellertid inte installeras mot brädgången i fören eller aktern. Skåpet får vara ett väggskåp 
som är inbyggt i överbyggnaden, förutsatt att det är gastätt och endast kan öppnas utåt. Det 
skall vara placerat så att rören till de ställen där gasen förbrukas blir så korta som möjligt. 

 
Det får bara finnas så många behållare i drift samtidigt som krävs för anläggningens funktion. 
Flera behållare får anslutas endast om en omkopplare användas. Upp till fyra behållare får 
anslutas till varje försörjningsenhet. Antalet behållare ombord, inklusive reservbehållare, får 
inte vara fler än sex per anläggning. 
 
På passagerarfartyg med kök eller matsal för passagerare får upp till sex behållare anslutas. 
Antalet behållare ombord, inklusive reservbehållare, får inte vara fler än nio per anläggning. 
 
Tryckregulatorerna, eller den första tryckregulatorn om tryckregleringen sker i två steg, skall 
monteras på ett skott i samma skåp som behållarna. 

 
2. Försörjningsenheterna skall vara installerade så att läckande gas kan ledas ut i det fria från 

skåpet utan risk för att den tränger in i fartyget eller kommer i kontakt med en 
antändningskälla. 
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3. Skåpen skall vara konstruerade av brandhärdigt material och vara väl ventilerade genom 
öppningar ovanpå och i botten. Behållarna skall förvaras upprätt i skåpen på ett sådant sätt att 
de inte kan välta omkull. 

 
4. Skåpen skall vara utformade och placerade så att temperaturen i behållarna inte kan överstiga 

50°C. 
 
5. Texten "anläggning för flytande gas" och symbolen för "öppen låga och rökning förbjuden" 

med en diameter på minst 100 mm i enlighet med figur 2 i tillägg I skall vara anbringade på 
skåpets utsida. 

 
Artikel 14.05 

 
Reservbehållare och tomma behållare 

 
Reservbehållare och tomma behållare som inte förvaras i försörjningsenheten skall förvaras utanför 
bostadsutrymmena och styrhytten i ett skåp som utformats enligt föreskrifterna i artikel 14.04. 

 
Artikel 14.06 

 
Tryckregulatorer 

 
1. Gasdrivna apparater får endast anslutas till behållarna genom ett distributionssystem som 

utrustats med en eller flera tryckregulatorer för att få ner gastrycket till arbetstryck. Trycket 
kan reduceras i ett eller två steg. Alla tryckregulatorer skall vara permanent inställda på ett 
tryck som fastställs enligt artikel 14.07. 

 
2. De sista tryckregulatorerna skall antingen vara utrustade med eller omedelbart följas av en 

anordning som automatiskt skyddar röret mot övertryck om tryckregulatorn inte skulle 
fungera. Vid bristande täthet hos skyddsanordningen skall gas som strömmar ut ur 
anordningen kunna ledas ut i det fria utan risk för att den tränger in i fartyget eller kommer i 
kontakt med en antändningskälla. Vid behov skall ett särskilt rör monteras för detta ändamål. 

 
3. Både skyddsanordningar och ventilationsöppningar skall skyddas mot inträngande vatten. 
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Artikel 14.07 
 

Tryck 
 
1. Om system med tryckreglering i två steg används får medeltrycket inte vara mer än 2,5 bar 

över atmosfärtrycket. 
 
2. Trycket vid den sista tryckregulatorns utlopp får inte vara mer än 0,05 bar över 

atmosfärtrycket, med en tillåten avvikelse på 10 %. 
 

Artikel 14.08 
 

Rör och slangar 
 
1. Rörsystemen skall bestå av fast installerade rör av stål eller koppar. 
 

Rören till behållarna skall däremot vara högtrycksslangar eller spiralslangar för propan. 
Gasdrivna apparater får, om de inte är fast installerade, vara anslutna med passande slangar, 
högst 1 m långa. 

 
2. Rören skall kunna motstå alla typer av påfrestningar, särskilt beträffande korrosion och 

hållfasthet, som kan inträffa vid normal användning ombord, och deras egenskaper och 
placering skall vara sådana att de förser gasdrivna apparater med tillräcklig mängd gas med 
rätt tryck. 

 
3. Rören skall ha så få skarvstycken som möjligt. Både rören och skarvarna skall vara gastäta, 

också om de utsätts för vibration eller expansion. 
 
4. Rören skall vara lätt åtkomliga, ordentligt fastsatta och skyddade överallt där de kan utsättas 

för stötar eller nötning, särskilt där de går igenom stålskott eller väggar av metall. Stålrör skall 
vara rostskyddsbehandlade på alla sidor. 

 
5. Slangar med skarvstycken skall tåla alla påfrestningar som de kan utsättas för vid normal 

användning ombord. De skall vara placerade så att de inte utsätts för spänning, inte kan bli för 
varma, och så att de kan besiktigas i hela sin längd. 
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Artikel 14.09 
 

Distributionsnät 
 
1. Hela distributionsnätet skall kunna stängas av med hjälp av en huvudventil som alltid är lätt 

och snabbt åtkomlig. 
 
2. Varje gasdriven apparat skall matas genom en separat gren av distributionssystemet, och varje 

gren skall kontrolleras av en separat avstängningsanordning. 
 
3. Ventilerna skall monteras där de är skyddade från väder och vind och stötar. 
 
4. Efter varje tryckregulator skall en kontrollanslutning finnas monterad. Det skall finnas en 

avstängningsanordning som förhindrar att tryckregulatorn utsätts för trycket vid 
provtryckning. 

 
Artikel 14.10 

 
Gasdrivna apparater och deras installation 

 
1. De enda gasdrivna apparater som får installeras är sådana apparater som är avsedda för 

propan, godkända i en av medlemsstaterna och försedda med anordningar som effektivt 
förhindrar att gas läcker ut, både om lågorna slocknar och om evighetslågan slocknar. 

 
2. Alla apparater skall vara placerade och anslutna så att de inte kan välta eller oavsiktligt 

flyttas, och att risken för att de anslutande rören rycks loss av en olyckshändelse undviks. 
 
3. Apparatur för uppvärmning av luft eller vatten samt kylskåp skall anslutas till ett rör som 

leder förbränningsgaserna ut i det fria. 
 
4. Gasdrivna apparater får installeras i styrhytten endast om denna är konstruerad så att läckande 

gas inte kan tränga in i farkostens lägre delar, i synnerhet inte genom genomföringarna för 
kontrolledningarna till maskinrummet. 

 
5. Gasdrivna apparater får installeras i sovutrymmen endast om förbränningsprocessen är 

oberoende av omgivningsluften i utrymmena. 
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6. Gasdrivna apparater vars förbränningsprocess är beroende av omgivningsluften skall 
installeras i utrymmen som är tillräckligt stora. 

 
Artikel 14.11 

 
Ventilation och avledning av förbränningsgaserna 

 
1. I utrymmen som innehåller gasdrivna apparater vars förbränningsprocess är beroende av 

omgivningsluften skall tillförseln av frisk luft och avledningen av förbränningsgaser 
säkerställas genom ventilationsöppningar av tillräcklig storlek, minst 150 cm2 fri 
genomskärning per öppning. 

 
2. Ventilationsöppningarna får inte ha stänganordningar och inte leda till sovutrymmen. 
 
3. Avledningsanordningarna skall vara utformade så att förbränningsgaserna leds bort på ett 

säkert sätt. De skall vara driftsäkra och tillverkade av ej brännbart material. Deras funktion får 
inte påverkas av forcerad ventilation. 

 
Artikel 14.12 

 
Föreskrifter för drift och säkerhetsföreskrifter 

 
Ett anslag med driftsanvisningar skall sättas upp på lämplig plats ombord. Anslaget skall 
bl.a. innehålla följande: 
 
"Avstängningsventilerna till behållare som inte är anslutna till distributionssystemet skall vara 
stängda även om behållarna antas vara tomma." 
 
"Slangar skall bytas vid behov." 
 
"Alla gassdrivna apparater skall vara anslutna eller också skall motsvarande anslutningsrör vara 
förseglade." 
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Artikel 14.13 
 

Besiktning 
 
Innan en anläggning för flytande gas tas i bruk, efter en ombyggnad eller en reparation och vid varje 
förnyelse av det intyg som avses i punkt 14.15, skall hela anläggningen besiktigas av en expert som 
godkänts av inspektionsorganet. Vid denna besiktning skall experten kontrollera om installationen 
uppfyller föreskrifterna i detta kapitel. Han skall lägga fram en besiktningsrapport till 
inspektionsorganet. 
 

Artikel 14.14 
 

Provning 
 
Provningar av installationen skall utföras under följande förutsättningar: 
 
1. Vid rörledningar under medeltryck mellan den avstängningsanordning som avses i 

artikel 14.09.4 vid den första tryckregulatorns utlopp och de ventiler som monterats före den 
sista tryckregulatorn: 

 
a) Tryckprov, utfört med luft, en inert gas eller en vätska vid ett tryck på 20 bar över 

atmosfärtrycket. 
 
b) Täthetsprov, utfört med luft eller med en inert gas vid ett tryck på 3,5 bar över 

atmosfärtrycket. 
 
2. Vid rör under arbetstryck mellan den avstängningsanordning som avses i artikel 14.09.4 vid 

den enda eller den sista tryckregulatorn och de ventiler som monterats före de gasdrivna 
apparaterna: 

 
Täthetsprov, utfört med luft eller med en inert gas vid ett tryck på 1 bar över atmosfärtrycket. 

 
3. Vid rör som är belägna mellan den avstängningsanordning som avses i artikel 14.09.4 vid den 

enda eller den sista tryckregulatorn och den gasdrivna apparatens reglage: 
 

Täthetsprov vid ett tryck på 0,15 bar över atmosfärtrycket. 
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4. Vid de provningar som avses i punkt 1 b och punkterna 2 och 3 skall rören anses vara gastäta 
om det, efter den tid som behövs för en temperaturutjämning med omgivningstemperaturen, 
inte kan iakttas någon minskning av provningstrycket under ännu en provningsperiod på 
10 minuter. 

 
5. Anslutningar till behållare, rörskarvar och annan armatur som utsätts för trycket i behållarna 

och skarvstycken mellan tryckregulatorerna och fördelningsröret: 
 

Täthetsprov, utfört med ett skummande ämne, vid arbetstryck. 
 
6. Alla gasdrivna apparater skall tas i drift med nominell kapacitet och provas för att säkerställa 

att förbränningen är tillfredsställande och störningsfri vid olika inställningar. 
 

Säkerhetsanordningarna skall kontrolleras för att säkerställa att de fungerar tillfredsställande. 
 
7. Efter den provning som avses i punkt 6 skall varje gasdriven apparat som är ansluten till en 

rökgång kontrolleras för att avgöra om förbränningsgas läcker ut i rummet genom luftintaget 
efter fem minuters drift med nominell kapacitet, med fönster och dörrar stängda och 
ventileringsanordningarna i gång. 

 
Om gas läcker ut mer än tillfälligtvis skall orsaken genast utrönas och avhjälpas. Apparaten 
får inte godkännas för användning förrän alla fel har åtgärdats. 

 
Artikel 14.15 

 
Intyg 

 
1. Gemenskapscertifikatet skall inkludera ett intyg om att alla anläggningar för flytande gas 

uppfyller föreskrifterna i detta kapitel. 
 
2. Intyg skall utfärdas av inspektionsorganet efter den besiktning som avses i artikel 14.13. 
 
3. Intyget skall gälla för en period av högst tre år. Det kan bara förnyas efter en ny besiktning, 

utförd i enlighet med artikel 14.13. 
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Undantagsvis kan inspektionsorganet på motiverad begäran från fartygets ägare eller hans 
ombud förlänga intygets giltighetstid med högst tre månader, utan att verkställa den 
besiktning som krävs i artikel 14.13. Sådana förlängningar skall anges i 
gemenskapscertifikatet. 
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KAPITEL 15 
 
 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR PASSAGERARFARTYG 
 

Artikel 15.01 
 

Allmänna bestämmelser 
 

1. Följande bestämmelser skall inte gälla: 
 

a) Artikel 3.02.1 b. 
 
b) Artiklarna 4.01–4.03. 
 
c) Artikel 8.08.2 andra meningen och artikel 8.08.7. 
 
d) Artikel 9.14.3 andra meningen för märkspänning på över 50V. 

 
2. Följande utrustning är förbjuden på passagerarfartyg: 
 

a) Lampor som drivs med flytande gas eller flytande bränsle enligt artikel 12.07.3. 
 
b) Oljepannor med förångningsbrännare enligt artikel 13.04. 
 
c) Pannor för fast bränsle enligt artikel 13.07. 
 
d) Utrustning försedd med brännare med vekar enligt artikel 13.02.2 och 13.02.3. 
 
e) Anordningar för flytande gas enligt kapitel 14. 

 
3. Fartyg utan egen framdrivning får inte användas för passagerartrafik. 
 
4. På passagerarfartyg skall det finnas utrymmen för personer med nedsatt rörelseförmåga i 

enlighet med bestämmelserna i detta kapitel. Om det är svårt att i praktiken tillämpa de 
bestämmelser i detta kapitel som tar hänsyn till de särskilda säkerhetsbehoven hos personer 
med nedsatt rörelseförmåga eller om det medför orimliga kostnader kan inspektionsorganet 
medge undantag från dessa bestämmelser på grundval av rekommendationer i enlighet med 
artikel 19.2 i detta direktiv. Dessa undantag skall anges i gemenskapscertifikatet. 
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Artikel 15.02 
 

Fartygsskrov 
 
1. Vid de inspektioner som avses i artikel 2.09 skall tjockleken på bordläggningsplåten på 

passagerarfartyg av stål fastställas på följande sätt: 
 

a) Den minsta tillåtna tjockleken tmin för botten-, slag- och bordläggningsplåten på 
passagerarfartygs ytterskrov skall fastställas enligt det största värde som erhålls ur 
följande formler: 

 
t 1min = 0,006 . a . T  [mm]; 

 
t 2min = f . 0,55 . WLL  [mm]. 

 
där 
 
f = 1 + 0,0013 . (a – 500), 
 
a = Avståndet mellan de längsgående eller tvärgående spanten i mm. Om 

spantavståndet är mindre än 400 mm bör a = 400 mm användas. 
 

b) De minimivärden för plåttjockleken som fastställts enligt a ovan får underskridas om det 
tillåtna värdet har fastställts och bestyrkts genom ett matematiskt prov som visar att 
fartygsskrovet är tillräckligt starkt (längsgående, tvärgående och lokalt). 

 
c) Den tjocklek som beräknats enligt a eller b ovan får inte understiga 3 mm på någon del 

av bordläggningsplåten. 
 
d) Plåtarna skall förnyas när botten, slag- och bordläggningsplåtens tjocklek underskrider 

det minimivärde som fastställts enligt a eller b jämfört med c ovan. 
 
2. Antalet skott och deras placering skall väljas så att fartyget behåller sin flytförmåga om det 

vattenfylls enligt artikel 15.03.7–15.03.13. Varje del av den inre strukturen som påverkar 
effektiviten i indelningen av sådana fartyg skall vara vattentät och utformad så att 
indelningens integritet behålls. 
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3. Avståndet mellan kollisionsskottet och den förliga perpendikeln skall vara minst 0,04 LWL och 
högst 0,04 LWL + 2 m. 

 
4. Ett tvärskeppsskott får förses med en nisch eller en alkov om alla delar av denna nisch eller 

alkov befinner sig inom det säkra området. 
 
5. De skott som tas i beaktande vid beräkningen av läckstabiliteten enligt 

artikel 15.03.7−15.03.13 skall vara vattentäta och gå upp till skottdäck. Om skottdäck saknas 
skall dessa skott gå upp till minst 20 cm över marginallinjen. 

 
6. Antalet öppningar i dessa skott skall vara så litet som fartygets konstruktionstyp och normala 

användning tillåter. Öppningarna och genomföringarna skall inte ha menlig inverkan på 
skottens vattentäta funktion. 

 
7. I kollisionsskott får det inte finnas några öppningar eller dörrar. 
 
8. I skott enligt punkt 5 som skiljer maskinrum från passagerarutrymmen och utrymmen för 

besättning eller personal ombord får det inte finnas några dörrar. 
 
9. Handmanövrerade dörrar utan fjärrstyrning i i sådana skott som avses i punkt 5 skall endast 

tillåtas i utrymmen där passagerare inte har tillträde. De skall 
 

a) alltid vara stängda och får endast öppnas tillfälligt för genomgång, 
 
b) vara utrustade med lämpliga anordningar så att de kan stängas på ett snabbt och säkert 

sätt, 
 
c) vara försedda med följande påskrift på båda sidor av dörren: "Stäng dörren omedelbart 

efter genomgång". 
 
10. Dörrar i skott som avses i punkt 5 och som står öppna en längre tid skall uppfylla följande 

krav: 
 

a) De skall kunna stängas från skottets båda sidor och från en lätt åtkomlig plats över 
skottdäck. 

 
b) Om en dörr har stängts med fjärrstyrning skall den kunna öppnas igen och stängas 

säkert på plats. Stängningen skall inte kunna hindras av mattor eller lister. 
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c) Vid fjärrstyrning skall stängningen ta minst 30 sekunder men inte mer än 60 sekunder. 
 
d) Under stängningen skall ett automatiskt akustiskt larm ljuda vid dörren. 
 
e) Dörrstyrningen och alarmet skall även kunna fungera oberoende av strömförsörjningen 

ombord. Vid platsen för fjärrstyrningen skall det finnas en anordning som anger om 
dörren är öppen eller stängd. 

 
11. De dörrar i skott som avses i punkt 5 och deras manövreringsorgan skall vara placerade i det 

säkra området. 
 
12. Det skall finnas ett varningssystem i styrhytten som anger vilka av de dörrar i skott som avses 

i punkt 5 som är öppna. 
 
13. Rörledningar med ej igensatta öppningar och ventilationskanaler skall vara så utformade att 

de vid eventuell vattenfyllning inte kan orsaka att andra utrymmen eller tankar vattenfylls. 
 

a) Om flera avdelningar är öppet förbundna med rörledningar eller ventilationskanaler 
skall dessa ledas ut på lämpligt ställe ovanför vattenlinjen vid mest ogynnsam 
vattenfyllningsnivå. 

 
b) Rörledningarna behöver inte uppfylla kraven under a om de är försedda med 

avstängningsanordningar när de går genom skotten vilka kan fjärrstyras från en punkt 
ovan skottdäck. 

 
c) Om ett rörledningssystem inte har någon öppet utlopp i en avdelning skall rörnätet anses 

som intakt vid skada i avdelningen om det går inom säkerhetszonen och på ett avstånd 
på mer än 0,50 m från fartygets botten. 

 
14. Fjärrstyrningar av skottdörrar enligt punkt 10 och avstängningsanordningar enligt punkt 13 b 

över skottdäck skall klart anges som sådana. 
 
15. Vid dubbla bottnar skall deras höjd vara minst 0,60 m och vid dubbla sidor skall deras bredd 

vara minst 0,60 m. 
 
16. Fönster får finnas nedanför marginallinjen om de är vattentäta, inte kan öppnas, är tillräckligt 

kraftiga och uppfyller kraven i artikel 15.06.14. 



 

 
13274/1/05 REV 1  JM/mr,mg,cs,am 153 
BILAGA II DG C III   SV 

Artikel 15.03 
 

Stabilitet 
 
1. Den sökande skall med hjälp av en beräkning på grundval av resultaten från tillämpningen av 

en standard för intakt stabilitet bestyrka att fartygets intakta stabilitet är tillräcklig. Alla 
beräkningar skall göras med fritt trim och djupgående. 

 
2. Intakt stabilitet skall bestyrkas för följande standardmässiga lastkonditioner: 
 

a) Vid resans början: 
 

100 % passagerare, 98 % bränsle och färskvatten, 10 % spillvatten. 
 
b) Under resan: 
 

100 % passagerare, 50 % bränsle och färskvatten, 50 % spillvatten. 
 
c) Vid resans slut: 
 

100 % passagerare, 10 % bränsle och färskvatten, 98 % spillvatten. 
 
d) Olastat fartyg: 
 

Inga passagerare, 10 % bränsle och färskvatten, inget spillvatten. 
 

För alla standardmässiga lastkonditioner skall ballasttankarna betraktas som antingen tomma 
eller fulla i enlighet med normala driftsförhållanden. 
 
För att ballasten skall kunna ändras under resan skall kravet i punkt 3 d bestyrkas för följande 
lastkondition: 
 
100 % passagerare, 50 % bränsle och färskvatten, 50 % spillvatten, alla andra vätsketankar 
(inklusive ballast) anses fyllda till 50 %. 
 
Om detta villkor inte kan uppfyllas skall det införas i gemenskapscertifikatet under punkt 52 
att ballasttankarna under resan endast kan vara tomma eller fulla och att ballastförhållandena 
inte får ändras under resan. 
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3. Tillräcklig intakt stabilitet skall bestyrkas genom en beräkning med hjälp av följande 
definitioner för intakt stabilitet och för de standardmässiga lastkonditioner som avses i 
punkt 2 a–d. 

 
a) Den maximala rätande hävarmen hmax skall inträffa vid en krängningsvinkel på φmax ≥ 

15° och får inte vara mindre än 0,20 m. Om φf < φmax får den rätande hävarmen vid 
flödningsvinkeln φf dock inte vara mindre än 0,20 m. 

 
b) Flödningsvinkeln φf får inte vara mindre än 15°. 
 
c) Arean A under kurvan för den rätande hävarmen skall beroende på positionen för φf och 

φmax uppnå minst följande värden: 
 

Fall   A 
1 φmax = 15°  0,07 m.rad till vinkeln φ = 15° 
2 15° < φmax < 30° φmax ≤ φf 0,055 + 0,001 · (30- φmax) m.rad till vinkeln 

φmax 
3 15° < φf < 30° φmax > φf 0,055 + 0,001 · (30- φf) m.rad till vinkeln φf 
4 φmax ≥ 30° och φf ≥ 30°  0,055 m.rad till vinkeln φ = 30° 

 
I denna figur gäller följande: 
 
hmax den största hävarmen 
 
φ krängningsvinkeln 
 
φf flödningsvinkeln, dvs. den kränkningsvinkel vid vilken öppningar i skrovet, 

överbyggnaden eller däckhusen som inte kan tillslutas vädertätt, uppstår 
 
φmax den krängningsvinkel vid vilken den maximala rätande hävarmen inträffar 
 
A arean under kurvan för den rätande hävarmen 

 
d) Begynnelsemetacenterhöjden, GMo, korrigerad för effekten av de fria ytorna i 

vätsketankar, får inte vara mindre än 0,15 m. 
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e) Krängningsvinkeln får i följande två fall inte överskrida 12°: 
 

aa) Vid tillämpning av krängningsmomentet beroende på passagerare och vind enligt 
punkterna 4 och 5. 

 
bb) Vid tillämpning av krängningsmomentet beroende på passagerare och girning 

enligt punkterna 4 och 6. 
 

f) För ett krängningsmoment som följer av moment beroende på passagerare, vind och 
girning enligt punkterna 4, 5 och 6 får restfribordet inte understiga 200 mm. 

 
g) För fartyg med fönster eller andra öppningar i skrovet som är placerade under 

skottdäcken och inte är stängda på ett vattentätt sätt skall restflödningsavståndet vara 
minst 100 mm med tillämpning av de tre krängningsmoment som följer av led f. 

 
4. Krängningsmomentet beroende på ansamling av personer på fartygets ena sida skall beräknas 

enligt följande formel: 
 

∑ ⋅⋅=⋅⋅= iiP yPgyPgM  [kNm] 
 

där 
 
P = den sammanlagda massan av personer ombord i [t] beräknad genom summering av det 
största tillåtna antalet passagerare och det största antalet personal ombord och besättningsmän 
under normala driftsförhållanden, varvid genomsnittsmassan per person antas vara 0,075 t 
 
y = det laterala avståndet mellan tyngdpunkten för den totala massan av personer P och 
centerlinjen i [m] 
 
g = tyngdkraftsaccelerationen (g = 9,81 m/s²) 
 
Pi = massan av personer som är samlade i arean Ai i [t] 
 
Pi = ni 0,075 · Ai [t] 
 
där 
 
Ai = arean upptagen av personer i [m2] 
ni = antalet personer per kvadratmeter 
ni = 4 för fria däckytor och däckytor med flyttbara möbler, för däckytor med fasta sittmöbler 
såsom bänkar skall ni beräknas med en bredd på 0,45 m och ett djup på 0,75 m per person 
 
y1 = det laterala avståndet mellan den geometriska mittpunkten i arean A1 och centerlinjen i 
[m] 
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Beräkningen skall göras för en ansamling av personer både åt styrbord och åt babord. 
 
Fördelningen av personer skall göras på det ur stabilitetssynpunkt minst gynnsamma sättet. 
Vid beräkningen av person-momentet skall det antas att hytterna är obesatta. 
 
För beräkningen av lastningssituationerna skall en persons tyngdpunkt antas ligga en meter 
över däckets lägsta punkt vid 1/2 LWL utan hänsyn till däckets böjning. En massa på 0,075 t 
per person skall antas. 
 
En detaljerad beräkning av däckytor som upptas av personer behöver inte göras om följande 
värden tillämpas: 
 
P = 1,1 . Fmax . 0,075 för fartyg som gör endagsutflykter 
 
1,5 . Fmax . 0,075 för fartyg med hytter 
 
där 
 
Fmax = det högsta tillåtna antalet passagerare ombord 
 
y = B/2 i [m] 

 
5. Momentet från vindtrycket (Mv) skall beräknas med hjälp av följande formel: 
 

Mv = Pv. Av . (lv+T/2) [kNm] 
 
där 
 
pv = det specifika vindtrycket, 0,25 kN/m2, 
 
Av = fartygets lateralplan över flytvattenlinjen vid största djupgående enligt den beaktade 
lastkonditionen i m2, 
 
lv avståndet från tyngdpunkten för fartygets lateralplan Av till flytvattenlinjen vid största 
djupgående enligt den beaktade lastkonditionen i m. 
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6. Det moment som uppstår på grund av centrifugalkraften från fartygets girning (Mgi) skall 
beräknas med hjälp av följande formel: 

 
Mgi = cgi . CB . v² . D/LWL . (KG - T/2) [kNm] 

 
där 
 
Mgi = en koefficient på 0,45 
 
CB = blockkoefficient (om denna inte är känd skall den antas var 1,0) 
 
v = fartygets högsta hastighet i m/s 
 
KG = avståndet mellan tyngdpunkten och köllinjen i m 
 
För passagerarfartyg med framdrivningssystem enligt artikel 6.06 skall Mgi härledas från prov 
i full skala eller på modeller eller från motsvarande beräkningar. 

 
7. Den sökande skall genom en beräkning på grundval av metoden för förlorad bärighet bestyrka 

att fartygets läckstabilitet är tillräcklig vid vatteninströmning. Alla beräkningar skall göras 
med fritt trim och djupgående. 

 
8. Fartygets bärighet vid vatteninströmning skall bestyrkas för de standardmässiga 

lastkonditioner som avses i punkt 2. Tillräcklig stabilitet skall bevisas matematiskt för de 
tre mellanliggande faserna av vatteninströmning (25 %, 50 % och 75 % av den progressiva 
vatteninströmningen) och för slutskedet av vatteninströmningen. 

 
9. Passagerarfartyg skall uppfylla 1-avdelningsstatus och 2-avdelningsstatus. 
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Följande antaganden beträffande skadans omfattning skall beaktas vid vatteninströmning: 
 

 1-avdelningsstatus 2-avdelningsstatus 
Sidoskadans utsträckning  
i långskeppsled l [m] 1,20 + 0,07 · LWL 

i tvärskeppsled b [m] B/5 0,59 

i vertikalled h [m] från fartygets botten och uppåt utan begränsning 

Bottenskadans utsträckning  

i långskeppsled l [m] 1,20 + 0,07 · LWL 

i tvärskeppsled B/5 

i vertikalled h [m] 0,59, rörledningar som installerats enligt 
artikel 15.02.13 c skall anses intakta 

 
a) För 1-avdelningsstatus kan skotten antas vara intakta om avståndet mellan 

två angränsande skott är större än skadans längd. Långskeppsskott på ett avstånd av 
mindre än B/3 från den yttre bordläggningen mätt i rät vinkel mot mittlinjen från 
bordläggningen vid högsta djupgående skall inte beaktas vid beräkningen. 

 
b) För 2-avdelningsstatus skall varje skott inom skadans utsträckning antas vara skadat. 

Detta innebär att skottens läge skall väljas på sådant sätt att passagerarfartyget behåller 
sin bärighet efter det att två eller flera angränsande avdelningar i längsgående riktning 
vattenfyllts. 
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c) Den lägsta punkten på varje ej vattentät öppning (t.ex. dörrar, fönster, luckor) skall ligga 
minst 0,10 m ovanför den skadade vattenlinjen. Skottdäck får inte hamna under vatten i 
vatteninströmningens slutskede. 

 
d) Permeabiliteten antas vara 95 %. Om det bestyrks genom en beräkning att en avdelnings 

genomsnittliga permeabilitet är mindre än 95 % kan det beräknade värdet användas i 
stället. 
 
De värden som skall antas får inte vara lägre än 
 
salonger     95 % 
 
maskinrum och pannrum  85 % 
 
bagage- och förrådsutrymmen 75 % 
 
Dubbla bottnar, bränsleförråd och andra tankar, beroende på om huruvida de enligt sitt 
avsedda syfte antas vara fulla eller tomma för fartyget, som flyter med flytvattenlinjen 
vid största djupgående  0 eller 95 %. 
 
Beräkningen av effekten av den fria ytan under de mellanliggande faserna av 
vatteninströmning skall bygga på de skadade avdelningarnas bruttoyta. 

 
e) Om en skada av mindre utsträckning än som angetts ovan ger mer menliga effekter när 

det gäller krängning eller förlust av metacentrisk höjd skall denna skada beaktas vid 
beräkningen. 

 
10. För alla mellanliggande faser av vatteninströmning enligt punkt 8 skall följande kriterier 

uppfyllas: 
 

a) Krängningsvinkeln ϕ vid jämviktsläget för den berörda mellanliggande fasen får inte 
överstiga 15°. 

 
b) Över krängningen i jämviktsläget för den berörda mellanliggande fasen skall den 

positiva delen av kurvan för den rätande hävarmen visa ett värde för den rätande 
hävarmen på GZ ≥ 0,02 m, innan den första oskyddade öppningen hamnar under vatten 
eller en krängningsvinkel på 25° uppnås. 

 
c) Ej vattentäta öppningar får inte hamna under vatten innan krängningen i jämviktsläget 

för den berörda mellanliggande fasen uppnås. 
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11. Under vatteninströmningens slutskede skall följande kriterier uppfyllas med beaktande av 
krängningsmomentet på grund av personer i enlighet med punkt 4. 

 
a) Krängningsvinkeln ϕE får inte överstiga 10°. 
 
b) Över jämviktsläget skall den positiva delan av kurvan för den rätande hävarmen visa ett 

värde för den rätande hävarmen på GZr ≥ 0,05 m med en area A≥ 0,0065 mrad. Dessa 
minimivärden för stabilitet skall uppfyllas till dess att den första oskyddade öppningen 
hamnar under vatten eller under alla omständigheter innan en krängningsvinkel på 
ϕm ≤ 25° uppnås. 
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c) Ej vatttentäta öppningar får inte hamna under vatten förrän jämviktsläget har uppnåtts; 

om sådana öppningar hamnar under vatten dessförinnan skall de utrymmen som är 
förbundna med dem anses vara vattenfyllda för beräkning av läckstabilitet. 
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12. De avstängningsanordningar som skall kunna stängas vattentätt skall vara markerade på 
lämpligt sätt. 

 
13. Om det finns öppningar för korsfyllning för att minska osymmetrisk fyllning skall de uppfylla 

följande villkor: 
 

a) För beräkningen av korsfyllning skall IMO:s resolution A.266 (VIII) tillämpas. 
 
b) De skall vara självverkande. 
 
c) Det får inte vara utrustade med avstängningsanordningar. 
 
d) Den totala tiden för utjämning får inte överskrida 15 minuter. 

 
Artikel 15.04 

 
Flödningsavstånd och fribord 

 
1. Flödningsavståndet skall vara minst lika med summan av 
 

a) det extra djupgående som, mätt på utsidan av bordläggningen, uppstår vid högsta tillåtna 
krängningsvinkel enligt artikel 15.03.3 e, och 

 
b) restflödningsavståndet enligt artikel 15.03.3 g. 
 
För fartyg utan skottdäck skall flödningsavståndet vara minst 500 mm. 

 
2. Fribordet skall vara minst lika med summan av 
 

a) det extra djupgående som, mätt på utsidan av bordläggningen, uppstår vid en 
krängningsvinkel enligt artikel 15.03.3 e, och 

 
b) restfribordet enligt artikel 15.03.3 f. 
 
Fribordet skall dock vara minst 300 mm. 

 
3. Flytvattenlinjeplanet vid största djupgående skall fastställas så att överensstämmelse 

garanteras med flödningsavståndet enligt punkt 1 och fribordet enligt punkt 2 och 
artiklarna 15.02 och 15.03. 

 
4. Dock kan inspektionsorganet, när säkerheten så kräver, föreskriva att flödningsavståndet eller 

fribordet skall vara större än så. 
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Artikel 15.05 
 

Högsta tillåtna passagerarantal 
 
1. Inspektionsorganet skall fastställa det högsta tillåtna passagerarantalet och införa denna 

uppgift i gemenskapscertifikatet. 
 
2. Det högsta tillåtna passagerarantalet får inte överstiga några av följande värden: 
 

a) Det antal passagerare för vilka ett utrymningsområde enligt artikel 15.06.8 har 
dokumenterats. 

 
b) Det antal passagerare som har tagits med i beräkningen av stabiliteten enligt 

artikel 15.03. 
 
c) Antalet tillgängliga liggplatser för passagerare ombord på passagerarfartyg med hytter, 

som används för resor som inkluderar övernattningar. 
 
3. För passagerarfartyg med hytter som även används som dagstursfartyg skall antalet 

passagerare beräknas för användningen både som dagstursfartyg och som passagerarfartyg 
med hytter och införas i gemenskapscertifikatet. 

 
4. Det högsta tillåtna passagerarantalet skall visas på tydligt läsbara skyltar på framträdande 

plats ombord på fartyget. 
 

Artikel 15.06 
 

Passagerarutrymmen och -zoner 
 
1. Passagerarutrymmen skall 
 

a) på alla däck vara placerade akter om kollisionsskottet och, om de finns under skottdäck, 
för om akterpikskottet, och 

 
b) på ett gastätt sätt vara åtskilda från maskin- och pannrummen, 
 
c) vara anordnade så att synlinjer enligt artikel 7.02 inte passerar igenom dem. 
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2. Sådana skåp och utrymmen som avses i artikel 11.13 och är avsedda för lagring av 
lättantändliga vätskor skall finnas utanför passagerarzonen. 

 
3. Antalet utgångar från passagerarutrymmena och deras bredd skall uppfylla följande krav: 
 

a) Utrymmen eller grupper av utrymmen avsedda eller inredda för 30 eller flera 
passagerare eller med liggplatser för 12 eller flera passagerare skall ha minst 
två utgångar. På dagstursfartyg kan en av de två utgångarna ersättas av två nödutgångar. 

 
b) Om utrymmen är placerade under skottdäck kan en av utgångarna enligt artikel 15.02.10 

utgöras av en vattentät dörr i ett skott som leder in till en angränsande avdelning 
varifrån övre däck kan nås direkt. Den andra utgången skall leda direkt eller, om det är 
tillåtet enligt led a, som en nödutgång ut i det fria eller till skottdäck. Detta krav gäller 
inte enskilda hytter. 

 
c) Utgångar enligt a och b skall anordnas på lämpligt sätt och den fria bredden skall vara 

minst 0,80 m och höjden minst 2,00 m. När det gäller dörrar till passagerarhytter och 
andra små utrymmen kan den fria bredden minskas till 0,70 m. 

 
d) För utrymmen eller grupper av utrymmen avsedda för fler än 80 passagerare skall den 

sammanlagda bredden av alla utgångar som är avsedda för passagerare, och som skall 
användas av dessa i en nödsituation, vara minst 0,01 m per passagerare. 

 
e) Om utgångarnas sammanlagda bredd enligt punkt i a är fastställd på grundval av 

passagerarantalet, skall varje utgång ha en bredd på minst 0,005 m per passagerare. 
 
f) Nödutgångar skall ha en kortaste sida som är minst 0,60 m lång eller en minsta diameter 

på 0,70 m. De skall öppnas i utrymningsvägens riktning och vara märkta på båda sidor. 
 
g) Utgångar i utrymmen avsedda att användas av personer med nedsatt rörelseförmåga 

skall ha en fri bredd på minst 0,90 m. Utgångar som normalt används till 
ombordtagning och fri ilandsättning av personer med nedsatt rörelseförmåga skall ha en 
bredd på minst 1,50 m. 

 
4. Dörrar till passagerarutrymmen skall uppfylla följande krav: 
 

a) De skall, med undantag för dörrar som leder ut i anslutande korridorer, kunna öppnas 
utåt eller vara utformade som skjutdörrar. 

 
b) Hyttdörrar skall vara utformade så att de också när som helst kan låsas upp utifrån. 
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c) Elstyrda dörrar skall vara lätta att öppna i händelse av avbrott i strömförsörjningen till 
mekanismen. 

 
d) För dörrar avsedda för personer med nedsatt rörelseförmåga, skall det i den sida varifrån 

dörren öppnas vara en minsta öppning på 0,60 m mellan dörrkarmens inre kant på 
låssidan och den angränsande lodräta väggen. 

 
5. Anslutande korridorer skall uppfylla följande krav: 
 

a) De skall ha en fri bredd på minst 0,80 m eller, om de leder till utrymmen som används 
av fler än 80 passagerare, minst 0,01 m per passagerare. 

 
b) Deras fria höjd skall vara minst 2,00 m. 
 
c) Anslutande korridorer avsedda för användning av personer med nedsatt rörelseförmåga 

skall ha en fri bredd på 1,30 m. Anslutande korridorer som är över 1,50 m breda skall ha 
ledstänger på båda sidorna. 

 
d) Om det bara finns en anslutande korridor till en del av fartyget eller till ett utrymme 

avsett för passagerare skall dess fria bredd vara minst 1,00 m. 
 
e) Anslutande korridorer skall vara fria från trappor. 
 
f) De skall endast leda till öppna däck, utrymmen eller trappor. 
 
g) Återvändsgränder i anslutande korridorer får inte vara över två meter långa. 

 
6. Räddningsvägar skall utöver bestämmelserna i punkt 5 också uppfylla följande krav: 
 

a) Trappor, utgångar och nödutgångar skall vara utformade så att andra områden säkert 
kan utrymmas i händelse av brand i något område. 

 
b) Räddningsvägar skall leda kortaste vägen till utrymningsområden enligt punkt 8. 
 
c) Räddningsvägar skall inte gå genom maskinrum eller kök. 
 
d) Inga stegpinnar, lejdare eller liknande skall vara monterade någonstans utmed 

räddningsvägarna. 
 
e) Dörrar till räddningsvägar skall vara konstruerade så att de inte minskar 

räddningsvägens minimibredd enligt 5 a eller 5 d. 
 
f) Räddningsvägar och nödutgångar skall vara tydligt utmärkta. Skyltarna skall vara 

upplysta av nödbelysningssystemet. 
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7. Räddningsvägar och nödutgångar skall ha ett lämpligt säkerhetsledningssystem. 
 
8. För alla personer ombord skall det finnas samlingsområden som uppfyller följande krav: 
 

a) Samlingsområdenas totala yta i m2 skall motsvara minst värdet av följande formel: 
 

Dagstursfartyg: As = 0,35 . Fmax [m2] 
 
Passagerarfartyg med hytter: As = 0,45 . Fmax [m2] 
 
I dessa formler gäller följande definition: 
 
Fmax högsta tillåtna passagerarantal 

 
b) Varje enskilt samlings- eller utrymningsområde skall vara större än 10 m2. 
 
c) Samlingsområdena skall vara fria från såväl flyttbara som fasta möbler. 
 
d) Om det finns flyttbara möbler i ett utrymme där det finns avgränsade samlingsområden, 

skall dessa vara ordentligt fastgjorda så att de inte glider. 
 
e) Livräddningsredskap skall vara lätt tillgänglig från utrymningsområdena. 
 
f) Det skall vara möjligt att säkert utrymma människor från dessa utrymningsområden via 

endera av fartygssidorna. 
 
g) Samlingsområdena skall ligga ovanför marginallinjen. 
 
h) Samlings- och utrymningsområdena skall visas som sådana i säkerhetsplanen och vara 

försedda med skyltar ombord på fartyget. 
 
i) Om fasta sittplatser eller bänkar är placerade i ett utrymme där det finns fastställda 

samlingsområden behöver motsvarande antal personer inte tas med vid beräkningen av 
samlingsområdenas totala yta enligt led a. Dock får det antal personer för vilka fasta 
sittplatser eller bänkar i ett visst utrymme räknas med inte överstiga det antal personer 
för vilka det finns samlingsområden i detta utrymme. 

 
j) Bestämmelserna i led d och i gäller även öppna däck där det finns fastställda 

samlingsområden. 
 
k) Om gemensamma livräddningsredskap i överensstämmelse med artikel 15.09.5 finns 

tillgängliga ombord, kan det bortses från det antal personer för vilka sådana redskap är 
tillgängliga vid beräkningen av den totala ytan av de samlingsområden som avses i a. 
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l) I samtliga fall då begränsningar tillämpas i led i–k skall den totala ytan enligt led a vara 
tillräcklig för åtminstone 50 % av det högsta tillåtna passagerarantalet. 

 
9. Trappor och trappavsatser i passagerarzonerna skall uppfylla följande krav: 
 

a) De skall vara konstruerade i enlighet med Europastandard EN 13056: 2000. 
 
b) De skall ha en fri bredd av minst 0,80 m eller, om de leder till anslutande korridorer 

eller områden som används av fler än 80 passagerare, minst 0,01 m per passagerare. 
 
c) De skall ha en fri bredd av minst 1,00 m om de utgör det enda sättet att nå ett utrymme 

som är avsett för passagerare. 
 
d) Om det inte finns minst en trappa på varje sida av fartyget i samma utrymme skall de 

finnas inom säkert område. 
 
e) Dessutom skall trappor avsedda för personer med nedsatt rörelseförmåga uppfylla 

följande krav: 
 

aa) Trappornas stigning skall inte överstiga 38º. 
 
bb) Trapporna skall ha en fri bredd av minst 0,90 m. 
 
cc) Spiraltrappor är inte tillåtna. 
 
dd) Trapporna skall inte vara tvärställda fartygets längdrikting. 
 
ee) Ledstängerna skall sticka ut cirka 0,30 m ovanför och nedanför trappan utan att 

begränsa passagerna. 
 
ff) Ledstängerna, framsidorna av åtminstone det första och det sista trappsteget och 

golvbeklädnaden vid trappändarna skall ha färgmarkering. 
 

Hissar avsedda för personer med nedsatt rörelseförmåga och lyftutrustning såsom trapphissar 
eller lyftplattformar skall vara konstruerade enligt en tillämplig standard eller en medlemsstats 
bestämmelser. 
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10. Delar av det däck som är avsett för passagerare och som inte är slutna skall uppfylla följande 
krav: 

 
a) De skall omgärdas av en fast reling eller ett skyddsräcke av minst 1,00 meters höjd eller 

ett räcke enligt Europastandard EN 711: 1995, konstruktionstyp PF, PG eller PZ. 
Relingar eller räcken på däck avsedda att användas av personer med nedsatt 
rörelseförmåga skall vara minst 1,10 m höga. 

 
b) Öppningar och utrustning för ombordtagning eller landsättning och även öppningar för 

lastning och lossning skall vara så utformade att de kan hakas fast och ha en fri bredd av 
minst 1,00 m. Öppningar som normalt används för ombordtagning eller landsättning av 
personer med nedsatt rörelseförmåga skall ha en fri bredd av minst 1,50 m. 

 
c) Om öppningarna och utrustningen för ombordtagning eller landsättning inte kan iakttas 

från styrhytten skall optiska eller elektroniska hjälpmedel finnas tillgängliga. 
 
d) Sittande passagerare skall inte bryta synlinjerna enligt artikel 7.02. 

 
11. De delar av fartyget som inte är avsedda för passagerare, i synnerhet styrhytten, vinscharna 

och maskinrummen skall vara utformade så att de kan skyddas mot obehörigt tillträde. Vid 
alla sådana ingångar skall en symbol motsvarande figur 1 i tillägg I uppsättas på framträdande 
plats. 

 
12. Landgångar skall vara konstruerade i enlighet med Europastandard EN 14206: 2003. Genom 

avvikelse från artikel 10.02.2 d kan de vara mindre än 4 m långa. 
 
13. Passager avsedda att användas av personer med nedsatt rörelseförmåga skall ha en fri bredd 

av 1,30 m och vara fria från trösklar och lister som är högre än 0,025 m. Väggar i passager 
avsedda för personer med nedsatt rörelseförmåga skall vara utrustade med ledstänger på en 
höjd av 0,90 m över golvet. 

 
14. Glasdörrar och glasväggar i passager samt fönsterrutor skall vara tillverkade av härdat eller 

laminerat glas. De kan också vara gjorda av syntetiskt material, under förutsättning att detta är 
tillåtet att använda i brandskyddssammanhang. 

 
Genomskinliga dörrar och genomskinliga väggar som sträcker sig ut på golvet i passager skall 
vara märkta på framträdande sätt. 
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15. Överbyggnader och tak på dessa vilka helt utgörs av panoramarutor skall endast vara 
tillverkade av material som i största möjliga utsträckning minskar riskerna för skada på de 
ombordvarande vid olyckshändelse. 

 
16. Dricksvattenssystem skall åtminstone uppfylla kraven i artikel 12.05. 
 
17. Passagerarna skall ha tillgång till toaletter. Minst en toalett skall vara utrustad för användning 

av personer med nedsatt rörelseförmåga i enlighet med en tillämplig standard eller en 
medlemsstats bestämmelser och skall vara åtkomlig från områden avsedda att användas av 
personer med nedsatt rörlighet. 

 
18. Hytter utan öppningsbart fönster skall vara anslutna till ett ventilationssystem. 
 
19. Utrymmen som bebos av besättningsmedlemmar eller övriga ombordanställda skall likaledes 

motsvara bestämmelserna i denna artikel. 
 

Artikel 15.07 
 

Framdrivningssystem 
 
Fartyg skall, utöver huvudframdrivningssystemet, vara utrustade med ett andra, oberoende 
framdrivningssystem, för att säkerställa att fartyget kan upprätthålla styrfart för egen maskin om 
huvudframdrivningssystemet drabbas av maskinhaveri. 
 
Det andra, oberoende framdrivningssystemet skall placeras i ett separat maskinrum. Om båda 
maskinrummen har gemensamma skiljeväggar skall dessa byggas enligt artikel 5.11.2. 
 

Artikel 15.08 
 

Säkerhetsanordningar och säkerhetsutrustning 
 
1. Alla passagerarfartyg skall ha utrustning för intern kommunikation enligt artikel 7.08. Denna 

utrustning skall också vara tillgänglig i manöverrummen och – om det inte finns 
direktkommunikation från styrhytten – i de utrymmen för ombordtagning och landsättning av 
passagerare som avses i artikel 15.06.8. 

 



 

 
13274/1/05 REV 1  JM/mr,mg,cs,am 169 
BILAGA II DG C III   SV 

2. Alla passagerarzoner skall kunna nås via ett högtalarsystem. Systemet skall vara utformat för 
att säkerställa att den information som överförs klart kan urskiljas från bakgrundsljudet. 
Högtalare är valfria om direktkommunikation mellan styrhytten och passagerarområdet är 
möjlig. 

 
3. Fartyget skall vara utrustat med ett larmsystem. I systemet skall följande ingå: 
 

a) Ett larmsystem som möjliggör för passagerare, besättning och övriga ombordanställda 
att varna fartygets befäl och besättning. 

 
Detta larm skall endast avges i områden avsedda för fartygets befäl och besättning. 
Endast fartygets befäl skall kunna stänga av larmet. Larmet skall kunna utlösas 
åtminstone från följande platser: 

 
aa) I alla hytter. 
 
bb) I korridorer, hissar och trapphus, varvid avståndet till närmaste utlösningsdon inte 

skall överstiga 10 m och med åtminstone ett utlösningsdon per vattentät 
avdelning. 

 
cc) I salonger, matsalar och liknande uppehållsrum. 
 
dd) I toalettutrymmen avsedda att användas av personer med nedsatt rörelseförmåga. 
 
ee) I maskinrum, kök och liknande utrymmen där det finns risk för eldsvåda. 
 
ff) I kylrum och andra lagringsutrymmen. 
 
Utlösningsdonen skall monteras på en höjd av 0,85–1,10 m över golvet. 

 
b) Ett larmsystem som möjliggör för fartygets befäl att varna passagerarna. 
 

Detta larm skall kunna höras klart och otvetydigt i samtliga utrymmen där passagerarna 
har tillträde. Det skall kunna utlösas från styrhytten och från en plats som är permanent 
bemannad. 

 
c) Ett larmsystem som möjliggör för fartygets befäl att varna besättningen och övriga 

ombordanställda. 
 

Det larmsystem som avses i artikel 7.09.1 skall också nå uppehållsrummen för de 
ombordanställda, kylrummen och andra lagringsutrymmen. 
 

Utlösningsdonen skall skyddas mot oavsiktlig användning. 
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4. Varje vattentät avdelning skall vara utrustad med ett larm för slagvattennivån. 
 
5. Två maskindrivna länspumpar skall finnas. 
 
6. Ett permanent installerat länspumpsystem enligt artikel 8.06.4 skall finnas ombord. 
 
7. Kylrumsdörrar skall, även när de är låsta, också kunna öppnas från insidan. 
 
8. Om koldioxidanläggningar är placerade i utrymmen under däck skall dessa utrymmen vara 

utrustade med ett automatiskt ventilationssystem som slås på automatiskt när dörren eller 
luckan till utrymmet öppnas. Ventilationskanalerna skall nå ner till 0,05 m från golvet i detta 
utrymme. 

 
9. Utöver förbandslådan enligt artikel 10.02.2 f skall ytterligare förbandslådor finnas i tillräckligt 

antal. Förbandslådorna och förvaringen av dessa skall uppfylla kraven i artikel 10.02.2 f. 
 

Artikel 15.09 
 

Livräddningsutrustning 
 
1. Utöver de livbojar som anges i artikel 10.05.1 skall alla delar av det däck som är avsett för 

passagerare och som inte är inbyggt vara utrustat med livbojar enligt Europastandard 
EN 14144:2003 på båda sidor av fartyget och högst 20 m ifrån varandra. 

 
Hälften av alla de föreskrivna livbojarna skall vara utrustade med en livlina som är 
minst 30 m lång med en diameter av 8–11 mm. Resten av de föreskrivna livbojarna skall vara 
utrustade med självtändande, batteridrivet ljus som inte slocknar i vatten. 
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2. Utöver de livbojar som avses i punkt 1 skall följande utrustning finnas tillgänglig och färdig 
att användas: 

 
a) Personlig livräddningsutrustning enligt artikel 10.05.2 för ombordanställda med ansvar 

för arbetsuppgifter enligt säkerhetsrutinerna. 
 
b) Personlig livräddningsutrustning enligt Europastandard EN 395:1998 eller EN 396:1998 

för övriga ombordanställda. 
 

3. Passagerarfartyg skall ha lämplig utrustning för att personer skall kunna flyttas säkert till 
grunt vatten, till stranden eller till ett annat fartyg. 

 
4. Utöver den livräddningsutrustning som avses i punkterna 1 och 2 skall personlig 

livräddningsutrustning enligt Europastandard EN 395:1998 eller EN 396:1998 vara tillgänglig 
för 100 % av det högsta tillåtna passagerarantalet. 

 
Om sådan personlig livräddningsutrustning som avses i punkt 1 inte passar även barn, skall 
personlig livräddningsutrustning enligt Europastandard EN 395:1998 för barn som väger 
högst 30 kg vara tillgänglig för 10 % av det högsta tillåtna passagerarantalet. 

 
5. Begreppet "gemensam livräddningsutrustning" omfattar arbetsbåtar enligt artikel 10.04 och 

livflottar. 
 

Livflottar skall 
 
a) vara försedda med märkning som indikerar deras användningsområde och det högsta 

antal personer som de är godkända för, 
 
b) erbjuda tillräckligt sittutrymme för det tillåtna antalet personer, 
 
c) ha en bärighet på minst 750 N per person i sötvatten, 
 
d) vara försedda med en lina som är kopplad till passagerarfartyget för att förhindra att de 

driver iväg, 
 
e) vara gjorda av lämpligt material och vara motståndskraftiga mot olja, oljeprodukter och 

temperaturer på upp till 50ºC, 
 
f) inta och upprätthålla ett stabilt flytläge och i detta avseende vara utrustade med lämpliga 

anordningar för att det angivna antalet personer skall kunna gripa tag i dem, 
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g) ha fluorescerande orange färg eller fluorescerande ytor, synliga från alla sidor, på 
minst 100cm2, 

 
h) vara så beskaffade att de kan lossas från sitt stuvade läge och kastas överbord snabbt 

och säkert av en person, eller kan flyta fritt från sitt stuvade läge, 
 
i) vara försedda med lämpliga utrymningsanordningar från de utrymningsområden som 

avses i artikel 15.06.8 till livflottarna, om det vertikala avståndet mellan 
utrymningsområdenas däck och flytvattenlinjen vid största djupgående överstiger 1 m. 

 
6. Kompletterande gemensamma livräddningsredskap är livräddningsutrustning som garanterar 

bärighet för flera personer i vattnet. Dessa skall 
 

a) vara försedda med märkning som indikerar deras användningsområde och det högsta 
antal personer som de är godkända för, 

 
b) ha en bärighet på minst 100 N per person i sötvatten, 
 
c) vara gjorda av lämpligt material och vara motståndskraftiga mot olja, oljeprodukter och 

temperaturer på upp till 50ºC, 
 
d) inta och behålla ett stabilt flytläge och i detta avseende vara utrustade med lämpliga 

anordningar för att det angivna antalet personer skall kunna gripa tag i dem, 
 
e) ha fluorescerande orange färg eller fluorescerande ytor, synliga från alla sidor, på 

minst 100 cm2, 
 
f) vara så beskaffade att de kan lossas från sitt stuvade läge och kastas överbord snabbt 

och säkert av en person, eller kan flyta fritt från sitt stuvade läge, 
 
7. Uppblåsbara gemensamma livräddningsredskap skall dessutom 
 

a) bestå av minst två separata luftkammare, 
 
b) blåsas upp automatiskt eller manuellt vid sjösättningen, 
 
c) inta och behålla ett stabilt flytläge oavsett den last som skall bäras, även om endast 

hälften av luftkamrarna är uppblåsta. 
 
8. Livräddningsutrustningen skall stuvas ombord på ett sådant sätt att de kan nås lätt och säkert 

vid behov. Om lagringsplatsen inte är synlig skall den vara tydligt skyltad. 
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9. Livräddningsutrustningen skall kontrolleras i enlighet med tillverkarens anvisningar. 
 
10. Arbetsbåten skall vara utrustad med motor och sökarljus. 
 
11. En lämplig bår skall finnas tillgänglig. 
 

Artikel 15.10 
 

Elektrisk utrustning 
 
1. Endast elektrisk utrustning är tillåten som belysning. 
 
2. Artikel 9.16.3 gäller dessutom för passager och uppehållsrum för passagerare. 
 
3. Följande utrymmen och platser skall vara försedda med tillräcklig belysning och 

nödbelysning: 
 

a) Platser där livräddningsutrustning förvaras och där dessa normalt görs klara för 
användning. 

 
b) Räddningsvägar, passageraringångar inklusive landgångar, in- och utgångar, anslutande 

korridorer, hissar och trappor i bostadsutrymmena och i hyttzonen. 
 
c) Märkning vid räddningsvägar och nödutgångar. 
 
d) I andra utrymmen som är avsedda att användas av personer med nedsatt rörelseförmåga. 
 
e) Manöverrum, maskinrum, utrymmen med styrutrustning och utgångarna därifrån. 
 
f) Styrhytten. 
 
g) Det utrymme som används för reservströmkällan. 
 
h) De platser där brandsläckarna och kontrollerna till brandsläckningsutrustningen är 

belägna. 
 
i) De områden där passagerare, ombordanställda och besättning samlas vid fara. 
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4. Det skall finnas en reservströmanläggning bestående av en reservströmkälla och en 
reservkopplingstavla som omedelbart kan ta över som ersättningskälla vid avbrott i 
strömtillförseln till följande elektriska utrustning, om denna saknar egen strömkälla: 

 
a) Signalljus. 
 
b) Akustiska varningssystem. 
 
c) Nödbelysning enligt punkt 3. 
 
d) Anläggningar för radiotelefoni. 
 
e) Larm- och högtalaranläggningar och kommunikationssystem för meddelanden ombord. 
 
f) Sökarljus enligt artikel 10.02.2 i. 
 
g) Brandlarmsystem. 
 
h) Annan säkerhetsutrustning såsom automatiska, trycksatta sprinklersystem eller 

brandpumpar. 
 
i) Sådana hissar och lyftutrustningar som avses i artikel 15.06.9 andra meningen. 

 
5. Belysningsarmaturen för nödbelysningen skall vara märkt som sådan. 
 
6. Reservströmanläggningen skall vara installerad utanför huvudmaskinrummet, utanför de 

utrymmen som inrymmer de kraftkällor som avses i artikel 9.02.1 och utanför det utrymme 
där huvudkopplingstavlan är placerad. Den skall vara avskild från dessa utrymmen genom 
skiljeväggar enligt artikel 15.11.2. 

 
Ledningar för strömtillförsel till de elektriska installationerna i en nödsituation skall vara 
installerade och dragna på ett sådant sätt att dessa installationer behåller en kontinuerlig 
strömtillförsel vid brand eller inströmning av vatten. Ledningarna skall aldrig vara dragna 
genom huvudmaskinrummet, köken eller de utrymmen där huvudströmkällan och dess 
anslutna utrustning är monterad, utom i den utsträckning det är nödvändigt att tillhandahålla 
nödutrustning i sådana utrymmen. 

 
Reservströmanläggningen skall vara installerad ovanför marginallinjen. 
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7. Följande kan tillåtas för användning som reservströmkälla 
 

a) hjälpgeneratorer med egen, oberoende bränsletillförsel och oberoende kylsystem vilka 
vid strömavbrott automatiskt slås på och tar över strömtillförseln inom 30 sekunder eller 
som, om de är placerade i styrhyttens omedelbara närhet eller på någon annan plats som 
är permanent bemannad av besättningsmedlemmar, kan slås på manuellt, eller 

 
b) ackumulatorbatterier som vid strömavbrott slås på automatiskt eller, om de är placerade 

i styrhyttens omedelbara närhet eller på någon annan plats som är permanent bemannad 
av besättningsmedlemmar, kan slås på manuellt. De skall kunna förse den ovannämnda 
strömförbrukande utrustningen under den föreskrivna tidsrymden utan omladdning och 
utan oacceptabel spänningssänkning. 

 
8. Reservströmtillförselns beräknade drifttid skall fastställas i enlighet med passagerarfartygets 

fastställda användningsområde. Den skall vara minst 30 minuter. 
 
9. Elsystemens isolationsmotstånd och jordning skall provas vid inspektioner enligt artikel 2.09. 
 
10. Strömkällor enligt artikel 9.02.1 skall vara oberoende av varandra. 
 
11. Avbrott i huvud- eller reservströmanläggningen skall inte ömsesidigt påverka installationernas 

driftsäkerhet. 
 

Artikel 15.11 
 

Brandskydd 
 
1. Materials och komponenters brandskyddslämplighet skall fastställas av ett godkänt 

provningsinstitut på grundval av lämpliga provningsmetoder. 
 

a) Provningsinstitutet skall uppfylla 
 

aa) koden för brandprovningsmetoder, eller 
 
bb) Europastandard EN ISO/IEC 17025:2000 om allmänna behörighetskrav för 

provnings- och kalibreringslaboratorier. 
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b) De erkända provningsmetoderna för att fastställa materials obrännbarhet är 
 

aa) del 1 i bilaga 1 till koden för brandprovningsmetoder, och 
 
bb) motsvarande föreskrifter i en av medlemsstaterna. 
 

c) De erkända provningsmetoderna för att fastställa att ett material är flamhämmande är 
 

aa) respektive krav i delarna 5 (provning av ytors antändlighet), 6 (provning av 
däcksbeläggning), 7 (provning av hängande textilier och plast), 8 (provning av 
stoppade möbler) och 9 (provning av ingående delar av sängutrustning) i bilaga 1 
till koden för brandprovningsmetoder, och 

 
bb) motsvarande föreskrifter i en av medlemsstaterna. 

 
d) De erkända provningsmetoderna för att fastställa brandhärdighet är 

 
aa) IMO:s resolution A.754 (18), och 
 
bb) motsvarande föreskrifter i en av medlemsstaterna. 

 
2. Skiljeväggar mellan utrymmen skall vara utformade enligt följande tabeller: 
 

Tabell för skiljeväggar mellan utrymmen där inga trycksatta sprinklersystem enligt 
artikel 10.03a är installerade 

 
Utrymmen Kontroll-

centraler 
Trapphus Samlings-

områden 
Salonger Maskinrum Kök Förrådsrum 

Kontrollcentraler - A0 A0/B151 A30 A60 A60 A60 
Trapphus   - A0 A30 A60 A60 A60 
Samlingsområden   - A30/B15

2 
A60 A60 A60 

Salonger     -/B153 A60 A60 A60 
Maskinrum      A60/A04 A60 A60 
Kök       A0 A60/B155 
Förrådsrum        - 

 

                                                 
1  Skiljeväggar mellan kontrollcentraler och inre samlingsområden skall motsvara typ A0 men 

yttre samlingsområden endast typ B15. 
2  Skiljeväggar mellan salonger och inre samlingsområden skall motsvara typ A30 men yttre 

samlingsområden endast typ B15. 
3  Skiljeväggar mellan hytter, skiljeväggar mellan hytter och korridorer samt vertikala 

skiljeväggar mellan salonger enligt punkt 10 skall överensstämma med typ B15, för 
utrymmen utrustade med trycksatta sprinklersystem B0. 

4  Skiljeväggar mellan maskinrum enligt artiklarna 15.07 och 15.10.6 skall överensstämma med 
typ A60. I andra fall skall de överensstämma med typ A0. 

5  B15 är tillräckligt för skiljeväggar mellan kök å ena sidan och kylrum och förrådsrum för 
livsmedel å den andra. 
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Tabell för skiljeväggar mellan utrymmen där trycksatta sprinklersystem enligt artikel 10.03a 
är installerade 

 
Utrymmen Kontroll-

centraler 
Trapphus Samlings-

områden  
Salonger Maskinru

m 
Kök Förrådsrum 

Kontrollcentraler  - A0 A0/B151 A0 A60 A60 A30 
Trapphus   - A0 A30 A60 A30 A0 
Samlingsområden   - A30/B152 A60 A60 A60 
Salonger     -/B153 A60 A30 A0 
Maskinrum      A60/A04 A60 A60 
Kök       - B15 
Förrådsrum        - 

 
a) Skiljeväggar av typ A är skott, väggar och däck som uppfyller följande krav: 

 
aa) De skall vara gjorda av stål eller annat likvärdigt material. 
 
bb) De skall vara tillräckligt förstyvade. 
 
cc) De skall vara isolerade med ett sådant godkänt icke brännbart material att 

medeltemperaturen på den sida som vetter från elden inte stiger till över 140ºC 
över utgångstemperaturen och att temperaturen inte på något ställe, inklusive 
öppningarna vid skarvarna, ökar till mer än 180ºC över utgångstemperaturen inom 
följande angivna tidsrymder: 

 
Typ A60 60 minuter 
 
Typ A30 30 minuter 
 
Typ A0 0 minuter 

 
dd) De skall vara konstruerade så att de förhindrar att rök och lågor sprids innan en 

normal brandprovning på en timme är avslutad. 
 

b) Skiljeväggar av typ B är skott, väggar, däck, tak eller ytbeklädnader som uppfyller 
följande krav: 

 
aa) De skall vara gjorda av ett godkänt icke brännbart material. Alla material som 

används vid tillverkning och montering av skiljeväggar skall dessutom vara icke 
brännbara, utom ytbeklädnaden som skall vara åtminstone flamhämmande. 

                                                 
1 Skiljeväggar mellan kontrollcentraler och inre samlingsområden skall motsvara typ A0 men 

yttre samlingsområden endast typ B15. 
2 Skiljeväggar mellan salonger och inre samlingsområden skall motsvara typ A30 men yttre 

samlingsområden endast typ B15. 
3 Skiljeväggar mellan hytter, skiljeväggar mellan hytter och korridorer samt vertikala 

skiljeväggar mellan salonger enligt punkt 10 skall överensstämma med typ B15, för 
utrymmen utrustade med trycksatta sprinklersystem B0. 

4 Skiljeväggar mellan maskinrum enligt artiklarna 15.07 och 15.10.6 skall överensstämma med 
typ A60. I andra fall skall de överensstämma med typ A0. 
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bb) De skall uppvisa ett sådant isoleringsvärde att medeltemperaturen på den sida som 
vetter från elden inte stiger till över 140ºC över utgångstemperaturen och att 
temperaturen inte på något ställe, inklusive öppningarna vid skarvarna, ökar till 
mer än 225ºC över utgångstemperaturen inom följande angivna tidsrymder: 

 
Typ B15 15 minuter 
 
Typ B0 0 minuter 

 
cc) De skall vara konstruerade så att de förhindrar att lågor sprids innan den första 

halvtimmen av en normal brandprovning är slut. 
 

c) Inspektionsorganet kan i enlighet med koden för brandprovningsmetoder föreskriva en 
provning av en slumpvis vald skiljevägg för att säkerställa efterlevnaden av 
ovannämnda bestämmelser om motståndskraft och temperaturökning. 

 
3. Målarfärger, lacker och andra ytbehandlingsprodukter samt däcksbeklädnader som används i 

utrymmen utom i maskinrum och förrådsrum skall vara flamhämmande. Mattor, tyger, 
draperier och andra hängande textilier samt stoppade möbler och ingående delar i 
sängutrustning skall vara flamhämmande om de utrymmen där de är placerade inte är 
utrustade med ett trycksatt sprinklersystem enligt artikel 10.03a. 

 
4. Salongstak och väggbeklädnader inklusive deras stödkonstruktioner skall, när dessa salonger 

inte har ett trycksatt sprinklersystem enligt artikel 10.03a vara tillverkade av icke brännbart 
material med undantag av deras ytskikt som skall vara åtminstone flamhämmande. 

 
5. Möbler och armaturer i salonger som fungerar som samlingsområden skall, om utrymmena 

saknar trycksatt sprinklersystem enligt artikel 10.03a, vara tillverkade av icke brännbara 
material. 

 
6. Målarfärger, lacker och andra material som används på exponerade inre områden skall inte 

alstra alltför stora mängder rök eller giftiga ämnen. Detta skall styrkas i enlighet med koden 
för brandprovningsmetoder. 

 
7. Isoleringsmaterial i salonger skall vara icke brännbara. Detta gäller inte isolering som används 

på rör som innehåller kylmedel. Ytorna på de isoleringsmaterial som används på dessa rör 
skall vara åtminstone flamhämmande. 
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8. Dörrar i skiljeväggar enligt punkt 2 skall uppfylla följande krav: 
 

a) De skall uppfylla samma krav enligt punkt 2 som skiljeväggarna. 
 
b) De skall vara självstängande om det rör sig om dörrar i skiljeväggar enligt punkt 10 

eller om det rör sig om väggar runt maskinrum, kök och trapphus. 
 
c) Självstängande dörrar som står öppna under normal användning skall vara sådana att de 

kan stängas från en plats som är permanent bemannad av ombordanställda eller 
besättningsmedlemmar. Så snart en dörr har stängts genom fjärrmanövrering skall den 
kunna öppnas igen och säkert stängas på platsen. 

 
d) Vattentäta dörrar enligt artikel 15.02 behöver inte vara isolerade. 

 
9. Väggar enligt punkt 2 skall vara genomgående från däck till däck eller sluta vid genomgående 

tak som uppfyller samma krav som avses i punkt 2. 
 
10. Följande passagerarzoner skall indelas genom vertikala skiljeväggar enligt punkt 2: 
 

a) Passagerarzoner med en sammanlagd yta av mer än 800 m2. 
 
b) Passagerarzoner där det finns hytter – med högst 40 meters mellanrum. 
 
De vertikala skiljeväggarna skall vara röktäta under normala användningsförhållanden och 
skall vara genomgående från däck till däck. 

 
11. Hålrum ovanför tak, under golv och bakom väggbeklädnader skall med högst 14 meters 

mellanrum vara skilda åt genom icke brännbara dragstoppare som även vid brand utgör en 
effektiv brandsäker tätning. 

 
12. Trappor skall vara gjorda av stål eller annat likvärdigt icke brännbart material. 
 
13. Inre trappor och hissar skall på alla sidor vara inkapslade av väggar enligt punkt 2. Följande 

undantag kan medges: 
 

a) En trappa som bara förbinder två däck behöver inte vara inkapslad, om trappan på ett av 
däcken är inkapslad enligt punkt 2. 
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b) I salonger behöver trappor inte vara inkapslade om de är placerade helt inom detta 
utrymme, och 

 
aa) om detta utrymme sträcker sig över endast två däck, eller 
 
bb) om det finns ett trycksatt sprinklersystem enligt artikel 10.3a monterat i detta 

utrymme på alla däck, utrymmet har en rökutsugningsanläggning enligt punkt 16 
och utrymmet på alla däck är försett med ett trapphus. 

 
14. Anläggningar för ventilation och lufttillförsel skall uppfylla följande krav: 
 

a) De skall vara utformade så att det säkerställs att de i sig inte orsakar spridning av eld 
och rök. 

 
b) Öppningar för intag och utsugning av luft och anläggningar för lufttillförsel skall kunna 

stängas av. 
 
c) Ventilationstrummor skall vara gjorda av stål eller ett likvärdigt icke brännbart material 

och på ett säkert sätt vara hopkopplade med varandra och fartygets överbyggnad. 
 
d) När ventilationstrummor med en diameter över 0,02 m2 passerar genom skiljeväggar 

enligt punkt 2 av typ A eller skiljeväggar enligt punkt 10 skall de vara utrustade med 
automatiska brandspjäll som kan manövreras från en plats som är permanent bemannad 
av ombordanställda eller besättningsmedlemmar. 

 
e) Ventilationsanläggningar för kök och maskinrum skall vara åtskilda från 

ventilationsanläggningar för andra anläggningar. 
 
f) Frånluftstrummor skall vara försedda med låsbara öppningar för inspektion och 

rengöring. Dessa öppningar skall vara placerade nära brandspjällen. 
 
g) Inbyggda fläktar skall vara sådana att de kan stängas av från en central plats utanför 

maskinrummet. 
 
15. Kök skall vara utrustade med ventilationsanläggningar och spisar med utsugningsfläktar. 

Fläktarnas frånluftstrummor skall uppfylla kraven i punkt 14 och dessutom vara utrustade 
med manuellt manövrerade brandspjäll vid luftkanalens öppningar. 

 
16. Kontrollcentraler, trapphus och inre utrymningsområden skall vara utrustade med självdrag 

eller mekaniska rökutsugningsanläggningar. Rökutsugningsanläggningarna skall uppfylla 
följande krav: 
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a) De skall ha tillräcklig kapacitet och tillförlitlighet. 
 
b) De skall uppfylla driftsvillkoren för passagerarfartyg. 
 
c) Om rökutsugningsanläggningarna också används som allmänna fläktar för utrymmena 

skall detta inte hindra deras funktion som rökutsugningsanläggningar vid brand. 
 
d) Rökutsugningsanläggningar skall ha ett manuellt utlösningsdon. 
 
e) Mekaniska rökutsugningsanläggningar skall dessutom vara sådana att de kan 

manövreras från en plats som är permanent bemannad av ombordanställda eller 
besättningsmedlemmar. 

 
f) Rökutsugningsanläggningar med självdrag skall vara utrustade med en 

öppningsmekanism som manövreras antingen manuellt eller genom en strömkälla i 
utsugningsanläggningen. 

 
g) Manuella utlösningsdon och öppningsmekanismer skall kunna nås inifrån eller från 

utsidan av det utrymme som skyddas. 
 
17. Salonger som inte ständigt övervakas av ombordanställda eller besättningsmedlemmar, kök, 

maskinrum och andra utrymmen som utgör en brandrisk skall vara anslutna till en lämplig 
anläggning för brandlarm. Förekomsten av brand och brandens exakta lokalisering skall 
automatiskt visas på en plats som är permanent bemannad av ombordanställda eller 
besättningsmedlemmar. 

 
Artikel 15.12 

 
Brandbekämpning 

 
1. Utöver de bärbara brandsläckarna enligt artikel 10.03 skall åtminstone följande bärbara 

brandsläckare vara tillgängliga ombord: 
 

a) En bärbar brandsläckare för var 120 m2 bruttogolvyta i passagerarzonerna. 
 
b) En bärbar brandsläckare per grupp av 10 hytter, avrundat uppåt. 
 
c) En bärbar brandsläckare i varje kök och i närheten av alla utrymmen där brandfarliga 

vätskor förvaras eller används. I kök skall släckmedlet också vara lämpat för 
bekämpning av fettbränder. 
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Dessa kompletterande brandsläckare skall uppfylla kraven i artikel 10.03.2 och vara 
monterade och fördelade ombord så att en brandsläckare omedelbart kan nås varhelst och 
närhelst brand utbryter. I alla kök och även i frisersalonger och parfymerier skall det finnas en 
brandfilt tillgänglig. 

 
2. Passagerarfartyg skall vara försedda med en brandpostanläggning bestående av 
 

a) två motordrivna brandpumpar av tillräcklig kapacitet av vilka åtminstone den ena är 
fast installerad, 

 
b) en brandsläckarkedja med ett tillräckligt antal brandposter med fast anslutna 

brandslangar som är minst 20 m långa och utrustade med ett munstycke som både kan 
producera dimma och vattenstrålar och som har en inbyggd avstängningsanordning. 

 
3. Brandpostanläggningar skall vara utformade och dimensionerade på ett sådant sätt att 
 

a) alla platser ombord kan nås från minst två brandposter på olika platser, var och en med 
en slanglängd av högst 20 m, 

 
b) trycket i brandposterna är minst 300 kPa, och 
 
c) en vattenstråle av minst 6 m längd kan åstadkommas på samtliga däck. 
 
Om det finns ett brandpostskåp skall en symbol med en brandslang liknande symbolen i 
figur 5 i tillägg I av minst 10 cm längd vara fäst på utsidan av skåpet. 

 
4. Brandpostventiler med skruvgängor eller kranar skall vara sådana att de kan ställas in så att 

var och en av brandslangarna kan skiljas ut och flyttas när brandpumparna är i drift. 
 
5. Brandslangar inomhus skall vara upprullade på en axialt ansluten vinda. 
 
6. Material i brandbekämpningsutrustning skall antingen vara värmebeständigt eller på lämpligt 

sätt skyddat mot driftsavbrott när det utsätts för höga temperaturer. 
 
7. Rör och brandposter skall vara anordnade på ett sådant sätt att de inte kan frysa. 
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8. Brandpumparna skall 
 

a) vara monterade eller inrymda i separata utrymmen, 
 
b) vara sådana att de kan manövreras oberoende av varandra, 
 
c) var och en på samtliga däck kunna upprätthålla det nödvändiga trycket vid 

brandposterna och uppnå vattenstrålar av den längd som krävs, 
 
d) vara monterade framför akterskottet. 
 
Brandpumpar kan också användas för allmänna ändamål. 

 
9. Maskinrum skall vara utrustade med en fast monterad brandsläckningsanordning enligt 

artikel 10.03b. 
 
10. På passagerarfartyg med hytter skall det finnas 
 

a) två självständiga uppsättningar andningsapparater motsvarande Europastandard 
EN 137:1993 med hela ansiktsmasker motsvarande Europastandard EN 136:1998, 

 
b) två uppsättningar utrustning bestående av minst en skyddsdräkt, hjälm, stövlar, 

handskar, yxa, kofot, ficklampa och säkerhetslina, och 
 
c) fyra rökhjälmar. 

 
Artikel 15.13 

 
Säkerhetsorganisation 

 
1. En säkerhetsinstruktion skall finnas ombord på passagerarfartyg. I denna beskrivs 

besättningens och de ombordanställdas uppgifter under följande omständigheter 
 

a) haveri, 
 
b) brand ombord, 
 
c) utrymning av passagerare, 
 
d) man överbord. 
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Särskilda säkerhetsåtgärder för personer med nedsatt rörelseförmåga skall beaktas. 
 
De besättningsmedlemmar och ombordanställda som är upptagna i säkerhetsinstruktionen bör 
tilldelas sina olika uppgifter beroende på vilka tjänster de innehar. Genom särskilda 
instruktioner till besättningen skall det säkerställas att alla dörrar och öppningar i de vattentäta 
skott som avses i artikel 15.02 omedelbart stängs hermetiskt vid fara. 

 
2. I säkerhetsinstruktionen ingår en säkerhetsplan i vilken åtminstone följande klart och exakt 

anges: 
 

a) Områden avsedda att användas av personer med nedsatt rörelseförmåga. 
 
b) Räddningsvägar, nödutgångar och samlings- och utrymningsområden enligt 

artikel 15.06.8. 
 
c) Livräddningsutrustning och arbetsbåtar. 
 
d) Brandsläckare och brandsläckningsanordningar och trycksatta sprinklersystem. 
 
e) Annan säkerhetsutrustning. 
 
f) Det larmsystem som avses i artikel 15.08.3 a. 

 
g) Det larmsystem som avses i artikel 15.08.3 b och c. 
 
h) De skottdörrar som avses i artikel 15.02.5 och var kontrollerna till dessa är placerade 

samt de andra öppningar som avses i artikel 15.02.9, 15.02.10 och 15.02.13 samt 
artikel 15.03.12. 

 
i) Dörrar i enlighet med artikel 15.11.8. 
 
j) Brandspjäll. 
 
k) Brandlarmsystem. 
 
l) Reservströmkälla. 
 
m) Kontrollenheter för ventilationssystem. 
 
n) Landanslutningar. 
 
o) Avstängningsanordningar till bränsleledningarna. 
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p) Anläggningar för flytande gas. 
 
q) Högtalaranläggningar. 
 
r) Radiotelefonutrustning. 
 
s) Förbandslådor. 

 
3. Säkerhetsinstruktionen enligt punkt 1 och säkerhetsplanen enligt punkt 2 skall 
 

a) vara vederbörligen stämplad av inspektionsorganet, och 
 
b) finnas väl synlig på lämplig plats på varje däck. 

 
4. En uppförandekod för passagerare skall anslås i varje hytt tillsammans med en förenklad 

säkerhetsplan innehållande endast den information som avses i punkt 2 a–f. 
 

I uppförandekoden skall åtminstone följande ingå: 
 
a) Specificering av nödsituationer: 

 
– Brand. 
 
– Vatteninströmning. 
 
– Allmän fara. 

 
b) Beskrivning av de olika larmsignalerna. 
 
c) Instruktioner om följande: 

 
– Räddningsvägar. 
 
– Vad man skall göra. 
 
– Nödvändigheten av att uppträda lugnt. 

 
d) Instruktioner om följande: 

 
– Rökning. 
 
– Användning av eld och öppen låga. 
 
– Öppning av fönster. 
 
– Användning av viss utrustning. 
 

Dessa detaljer skall anslås på nederländska, engelska, franska och tyska. 
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Artikel 15.14 
 

Utrustning för uppsamling och bortskaffande av avloppsvatten 
 
1. Passagerarfartyg skall vara utrustade med uppsamlingstankar för avloppsvatten eller lämpliga 

avloppsreningsanläggningar. 
 
2. Uppsamlingstankar för avloppsvatten skall ha tillräcklig kapacitet. Tankarna skall vara 

utrustade med nivåmätare. Det skall finnas pumpar och rör ombord för tömning av tankarna, 
varigenom avloppsvattnet kan släppas ut från båda sidor av fartyget. Det skall vara möjligt att 
släppa igenom avloppsvatten från andra fartyg. 

 
Rören skall vara utrustade med en utsläppsanslutning enligt Europastandard EN 1306:1996. 

 
Artikel 15.15 

 
Undantag för vissa passagerarfartyg 

 
1. Som ett alternativ till att bestyrka tillräcklig stabilitet efter skada enligt 

artikel 15.03.7−15.03.13 skall passagerarfartyg med en längd av högst 25 m och med tillstånd 
att ta ombord högst 50 passagerare uppfylla följande kriterier: 

 
a) efter symmetrisk fyllning skall fartygets djupgående inte överstiga marginallinjen, och 
 
b) metacenterhöjden GMr skall vara minst 0,10 m. 
 
Den nödvändiga resterande bärigheten skall säkerställas genom lämpligt val av materialet i 
skrovkonstruktionen eller genom pontoner av cellplast som är säkert fästade vid skrovet. Om 
det gäller fartyg med en längd över 15 m kan den resterande bärigheten säkerställas genom en 
kombination av pontoner och en indelning som överensstämmer med enavdelningsnormen 
enligt artikel 15.03. 
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2. För passagerarfartyg enligt punkt 1 kan inspektionsorganet tillåta smärre avvikelser från den 
fria höjd som krävs i artikel 15.06.3 c och 15.06.5 b. Avvikelsen skall vara högst 5 %. Vid 
avvikelse skall de relevanta delarna färgmarkeras. 

 
3. Genom avvikelse från artikel 15.03.9 behöver passagerarfartyg med en längd av högst 45 m 

avsedda för högst 250 passagerare inte följa tvåavdelningsnormen. 
 
4. (utan innehåll) 
 
5. Inspektionsorganet kan frångå tillämpningen av artikel 10.04 när det gäller passagerarfartyg 

avsedda för högst 250 passagerare och med en längd av högst 25 m, under förutsättning att de 
är utrustade med en plattform som kan nås från båda sidorna av fartyget, omedelbart ovanför 
vattenlinjen, så att personer på ett säkert sätt kan tas upp ur vattnet. Passagerarfartyg kan på 
följande villkor utrustas med en jämförbar anordning: 

 
a) En person skall ensam kunna sköta anordningen. 
 
b) Flyttbara anordningar är tillåtna. 
 
c) Anordningarna skall befinna sig utanför riskzonen vid framdrivningsenheterna. 
 
d) Effektiv kommunikation mellan befälhavaren och den person som ansvarar för 

anordningen skall vara möjlig. 
 
6. Inspektionsorganet kan frångå tillämpningen av artikel 10.04 när det gäller passagerarfartyg 

som är typgodkända för högst 600 passagerare och har en längd av högst 45 m, under 
förutsättning att passagerarfartyget är utrustat med en plattform i enlighet med punkt 5 
första meningen eller med en likvärdig anordning i enlighet med punkt 5 andra meningen. 
Passagerarfartyget skall utöver detta ha 

 
a) en vridbar styrpropeller, en vertikalaxelpropeller eller en vattenjet som 

huvudframdrivningssystem, eller 
 
b) ett huvudframdrivningssystem med två framdrivningsenheter, eller 
 
c) ett huvudframdrivningssystem och en bogpropeller. 
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7. Genom avvikelse från artikel 15.02.9 är passagerarfartyg med en längd av högst 45 m med 
tillstånd att ta ombord ett antal passagerare som motsvarar fartygets längd i meter tillåtna att 
ombord, i passagerarzonen ha en manuellt kontrollerad skottdörr utan fjärrkontroll enligt 
artikel 15.02.5 om 

 
a) fartyget endast har ett däck, 
 
b) dörren är direkt tillgänglig från däcket och inte befinner sig mer än 10 m från däcket, 
 
c) underkanten av dörröppningen ligger minst 30 cm ovanför golvet i passagerarzonen, 

och 
 
d) varje avdelning som avdelas genom dörren är försedd med ett larm i nivå med slaget. 
 

8. På passagerarfartyg enligt punkt 7 får med avvikelse från artikel 15.06.6 c en räddningsväg 
leda genom ett kök, under förutsättning att det finns en andra räddningsväg tillgänglig. 

 
9. För passagerarfartyg med en längd av högst 45 m gäller inte följande: 
 

Artikel 15.01.2 e när anläggningarna för flytande gas är utrustade med lämpliga larmsystem 
för hälsofarliga koloxidkoncentrationer och för potentiellt explosiva blandningar av gas och 
luft. 

 
10. Följande bestämmelser gäller inte passagerarfartyg med en längd av högst 25 m: 
 

a) Artikel 15.04.1 sista meningen. 
 
b) Artikel 15.06.6 c för kök, under förutsättning att det finns en andra räddningsväg 

tillgänglig. 
 
c) Artikel 15.07. 

 
11. För passagerarfartyg med hytter med en längd av högst 45 m skall artikel 15.12.10 inte 

tillämpas, under förutsättning att det finns rökhjälmar i ett antal som motsvarar antalet 
sängplatser lätt tillgängliga i varje hytt. 
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KAPITEL 15a 
 
 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR PASSAGERARSEGELFARTYG 
 

Artikel 15a.01 
 

Tillämpning av del II 
 
Utöver bestämmelserna i del II skall kraven i detta kapitel gälla för passagerarsegelfartyg. 
 

Artikel 15a.02 
 

Undantag för vissa passagerarsegelfartyg 
 
1. För passagerarsegelfartyg vars LWL inte överstiger 45 m och högsta tillåtna passagerarantal 

inte överstiger LWL i hela meter, skall följande bestämmelser inte gälla: 
 

a) Artikel 3.03.7 under förutsättning att ankarna inte förs i klys. 
 
b) Artikel 10.02.2 d med avseende på längden. 
 
c) Artikel 15.08.3 a. 
 
d) Artikel 15.15.9 a. 

 
2. Genom avvikelse från punkt 1 kan antalet passagerare höjas till 1,5 gånger LWL i hela meter, 

om segel-, rigg- och däcksutrustningen medger detta. 
 

Artikel 15a.03 
 

Krav på stabilitet för fartyg under segel 
 
1. För beräkningen av krängningsmomentet enligt artikel 15.03.3 skall hänsyn tas till de 

beslagna seglen när fartygets tyngdpunkt fastställs. 
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2. Med beaktande av alla lastkonditioner enligt artikel 15.03.2 och med användning av en 
standardsegelsättning skall det krängningsmoment som orsakas av vindtrycket inte vara så 
högt att en krängningsvinkel av 20º överskrids. Samtidigt 

 
a) skall ett konstant vindtryck av 0,07 kN/m2 tillämpas för beräkningen, 
 
b) restflödningsavståndet vara minst 100 mm, och 
 
c) restfribordet inte vara negativt. 

 
3. Den rätande hävarmen för statisk stabilitet skall 
 

a) nå sitt högsta värde vid en krängningsvinkel av 25º eller mer, 
 
b) uppgå till minst 200 mm vid en krängningsvinkel av 30º eller mer, 
 
c) vara positiv vid en krängningsvinkel av högst 60º. 

 
4. Arean under kurvan för den rätande hävarmen skall vara minst 
 

a) 0,055 mrad upp till 30º, 
 
b) 0,09 mrad upp till 40º eller vid den vinkel mindre än 40º vid vilken en oskyddad 

öppning når vattenytan. 
 
Mellan 
 
c) 30º och 40º, eller 
 
d) 30º och den vinkel mindre än 40º vid vilken en oskyddad öppning når vattenytan 
 
skall denna area inte understiga 0,03 mrad. 

 
Artikel 15a.04 

 
Krav på skeppsbyggnad och mekanik 

 
1. Genom avvikelse från artiklarna 6.01.3 och 9.01.3 skall utrustningen vara konstruerad för en 

permanent slagsida på högst 20º. 
 
2. Genom avvikelse från artikel 15.06.5 a och 15.06.9 b kan inspektionsorganet, om det gäller 

passagerarsegelfartyg med en längd av högst 25 m, tillåta en fri bredd av mindre än 800 mm 
för anslutande korridorer och trappor. Den fria bredden skall dock vara minst 600 mm. 
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3. Genom avvikelse från artikel 15.06.10 kan inspektionsorganet i särskilda fall tillåta 
användning av flyttbara skyddsräcken där detta är nödvändigt för att hantera seglen. 

 
4. Segel räknas som huvudframdrivningssystem i den mening som avses i artikel 15.07. 
 
5. Genom avvikelse från artikel 15.15.7 c får höjden av dörröppningens underkant minskas till 

200 mm över durken i passagerarzonen. När dörren har öppnats skall den stängas och låsas 
automatiskt. 

 
6. Om det är möjligt att propellern går runt när fartyget är under segel skall alla delar av 

framdrivningssystemet som utsätts för fara skyddas mot potentiell skada. 
 

Artikel 15a.05 
 

Allmänt om rigg 
 
1. Riggens olika delar skall vara ordnade på ett sådant sätt att icke godtagbar nötning förhindras. 
 
2. Om ett annat material än trä används eller om särskilda riggtyper används skall denna 

konstruktion garantera säkerhetsnivåer som är likvärdiga med dimensions- och 
hållfasthetsvärdena i detta kapitel. För att bestyrka hållfastheten skall 

 
a) en hållfasthetsberäkning utföras, eller 
 
b) bekräftelse på tillräcklig hållfasthet ha erhållits från ett godkänt klassificeringssällskap, 

eller 
 
c) dimensioneringen grundas på de förfaranden som anges i ett godkänt regelverk 

(t.ex. Middendorf, Kusk-Jensen). 
 
Bestyrkandet skall föreläggas inspektionsorganet. 
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Artikel 15a.06 
 

Allmänt om master och övriga rundhult 
 
1. Alla rundhult skall vara gjorda av material av hög kvalitet. 
 
2. Mastträ skall 
 

a) vara fritt från kvistansamlingar, 
 
b) vara fritt från splintved inom de dimensioner som krävs, 
 
c) så långt som möjligt vara rakfibrigt, 
 
d) vara så rakvuxet som möjligt. 

 
3. Om det utvalda virket är antingen pitch pine (styvtall) eller Oregon pine (douglasgran) av 

kvalitetsklassen "clear and better" kan diametrarna i de tabeller som återges i 
artikel 15a.07-15a.12 minskas med 5 %. 

 
4. Om det virke som används till master, stänger, rår, bommar och bogspröt inte är runt i 

genomskärning måste sådant virke ha likvärdig hållfasthet. 
 
5. Maststöttor, mastkoger och infästningar på däck, och i för och akter skall vara konstruerade 

på ett sådant sätt att de antingen kan absorbera de krafter som de utsätts för eller överföra dem 
till andra anslutna delar av konstruktionen. 

 
6. Beroende på fartygets stabilitet och de yttre krafter som det utsätts för och även på 

fördelningen av den tillgängliga segelytan, kan inspektionsorganet på grundval av de 
dimensioner som fastställs i detta kapitel tillåta minskningar av rundhultens och vid behov 
riggens tvärsnitt. Bestyrkanden skall överlämnas i enlighet med artikel 15a.05.2. 

 
7. Om fartygets svängnings-/rullningsperiod i sekunder är mindre än tre fjärdedelar av dess 

bredd i meter skall de dimensioner som anges i de följande artiklarna ökas. Bestyrkanden 
skall överlämnas i enlighet med artikel 15a.05.2. 

 
8. I de tabeller som återges i artiklarna 15a.7–15a.12 och 15a.14 skall eventuella mellanliggande 

värden interpoleras. 
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Artikel 15a.07 
 

Särskilda bestämmelser för master 
 
1. Trämaster skall uppfylla följande minimikrav: 
 

Längd* 
(m) 

Diameter vid 
däck 
(cm) 

Diameter vid 
salningen 

(cm) 

Diameter vid 
masttopps-

beslaget (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 

 
* avståndet från salningen till däck 

 
Om masten har två rår skall diametrarna ökas med minst 10 %. 
 
Om en mast har mer än två rår skall diametrarna ökas med minst 15 %. 
 
När det gäller genomgående master skall diametern vid mastfoten vara minst 75 % av mastens 
diameter i däcksnivå. 

 
2. Mastinfästningar, mastringar, salningar och eselhuvuden skall vara tillräckligt kraftigt 

dimensionerade och fastsatta. 
 



 

 
13274/1/05 REV 1  JM/mr,mg,cs,am 194 
BILAGA II DG C III   SV 

Artikel 15a.08 
 

Särskilda bestämmelser för stänger 
 
1. Stänger av trä skall uppfylla följande minimikrav: 
 

Längd* 
(m) 

Diameter vid 
foten 
(cm) 

Diameter på mitten 
(cm) 

Diameter vid 
infästningen** 

(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 

 
* stångens totala längd utan stångtopp 
** stångens diameter vid toppbeslaget 

 
Om råsegel är fästade vid en stång skall dimensionerna i tabeller ökas med 10 %. 

 
2. Överlappningen mellan stången och masten skall vara minst 10 gånger den diameter som 

krävs för stångens fot.  
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Artikel 15a.09 
 

Särskilda bestämmelser för bogspröt 
 
1. Bogspröt av trä skall uppfylla följande minimikrav: 
 

Längd* 
(m) 

Diameter vid 
stäven 
(cm) 

Diameter på mitten 
(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 

 
* bogsprötets totala längd 

 
2. Inombordsdelen av bogsprötet skall ha en längd av minst fyra gånger bogsprötets diameter vid 

stäven. 
 
3. Diametern vid bogsprötsnocken skall vara minst 60 % av bogsprötets diameter vid stäven. 
 

Artikel 15a.10 
 

Särskilda bestämmelser för klyvarbommar 
 
1. Klyvarbommar av trä skall uppfylla följande minimikrav: 
 

Längd* (m) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Diameter vid stäven (cm) 7 10 14 17 21 24 28 31 35 

 
* klyvarbommens totala längd 

 
2. Diametern vid klyvarbomsnocken skall vara minst 60 % av diametern vid stäven. 
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Artikel 15a.11 
 

Särskilda bestämmelser för storbommar 
 
1. Storbommar av trä skall uppfylla följande minimikrav: 
 

Längd* (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 totala längd 

 
2. Diametern vid bombeslaget skall vara minst 72 % av den diameter som anges i tabellen. 
 
3. Diametern vid skothornet skall vara minst 85 % av den diameter som anges i tabellen. 
 
4. Mätt från masten skall den största diametern finnas vid två tredjedelar av längden. 
 
5. Om 
 

a) vinkeln mellan storbommen och akterliket är mindre än 65º och storskotet är fästat vid 
bomnocken, eller 

 
b) skotets fästpunkt inte är mitt för skothornet 
 
kan inspektionsorganet, i enlighet med artikel 15a.05.2, kräva en större diameter. 

 
6. Vid segelytor under 50 m2 kan inspektionsorganet tillåta mindre dimensioner än vad som 

anges i tabellen. 
 

Artikel 15a.12 
 

Särskilda bestämmelser för gafflar 
 
1. Gafflar av trä skall uppfylla följande minimikrav: 
 

Längd* (m) 4 5 6 7 8 9 10 
Diameter (cm) 10 12 14 16 17 18 20 

 
* gaffelns totala längd 

 
2. Gaffelns fria längd får inte överstiga 75 %. 
 
3. Hanfotens brotthållfasthet skall vara minst lika med 1,2 gånger pikfallets hållfasthet. 



 

 
13274/1/05 REV 1  JM/mr,mg,cs,am 197 
BILAGA II DG C III   SV 

4. Hanfotens toppvinkel skall vara högst 60 %. 
 
5. Om, med avvikelse från punkt 4, hanfotens toppvinkel är större än 60º skall brotthållfastheten 

anpassas för att ta upp de krafter som då uppstår. 
 
6. Vid segelytor under 50 m2 kan inspektionsorganet tillåta mindre dimensioner än vad som 

anges i tabellen. 
 

Artikel 15a.13 
 

Allmänna bestämmelser för stående och löpande rigg 
 
1. Stående och löpande rigg skall uppfylla hållfasthetskraven i artiklarna 15a.14 och 15a.15. 
 
2. Sammanfogningar av stållinor kan vara utformade som 
 

a) splitsar, 
 
b) klämhylsor, eller 
 
c) pressade ändstycken. 
 
Splitsar skall vara klädda och ändar skall vara taglade. 

 
3. Ögonsplitsar skall vara försedda med kauser. 
 
4. Linor skall dras så att de inte blockerar ingångar och trappor. 
 

Artikel 15a.14 
 

Särskilda bestämmelser för stående rigg 
 
1. Förstag och vant skall uppfylla följande minimikrav: 
 

Mastens längd* (m) 11 12 13 14 15 16 17 18 
Förstagets brotthållfasthet (kN) 160 172 185 200 220 244 269 294 
Vantens brotthållfasthet (kN) 355 415 450 485 525 540 630 720 
Antal vant per sida 3 3 3 3 3 3 4 4 

 
* avståndet från masttoppen eller salningen till däcket. 
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2. Barduner, stänger, jagarstag, klyvarbommar och bogsprötsgajar skall uppfylla följande 
minimikrav: 

 
Mastens längd* (m) <13 13–18 >18 
Bardunens brotthållfasthet (kN) 89 119 159 
Stångens brotthållfasthet (kN) 89 119 159 
Stångens längd (m) <6 6-8 >8 
Jagarstagets brotthållfasthet (kN) 58 89 119 
Klyvarbommens längd (m) <5 5–7 >7 
Bogsprötsgajarnas brotthållfasthet (kN) 58 89 119 

 
* avståndet från masttoppen eller salningen till däcket 

 
3. För linor skall helst konstruktionen 6 x 7 FE konstruktionen i styrkeklass 1550 N/mm2 

användas. Alternativt kan konstruktionen 6 x 36 SE eller 6 x 19 FE i samma styrkeklass 
användas. Eftersom konstruktionen 6 x 19 är mer elastisk skall den brotthållfasthet som anges 
i tabellen ökas med 10 %. Användning av en annan konstruktion av linorna skall vara tillåten 
under förutsättning att den har jämförbara egenskaper. 

 
4. Om rodrigg används skall brottgränserna i tabellen ökas med 30 %. 
 
5. Endast godkända gaffeländstycken, ögleändstycken och bultar får användas till riggen. 
 
6. Bultar, gaffeländstycken, ögleändstycken och vantskruvar skall kunna låsas ordentligt. 
 
7. Vaterstagets brotthållfasthet skall vara minst 1,2 gånger klyvarstagets respektive jagarstagets 

brotthållfasthet. 
 
8. När det gäller fartyg med mindre än 30 m3 volymdeplacement kan inspektionsorganet tillåta 

minskningar av brotthållsfastheten enligt tabellen nedan: 
 

Volymdeplacement dividerat med 
antalet master (m3) 

Minskning 
(%) 

>20 till 30 20 
10 till 20 35 

< 10 60 
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Artikel 15a.15 
 

Särskilda bestämmelser för löpande rigg 
 
1. Tågvirke eller stållinor skall användas för löpande rigg. För löpande rigg gäller följande krav 

på lägsta dragbrottsgräns och diameter i förhållande till segelytan: 
 

Typ av löpande 
rigg 

Typ av lina Segelyta 
(m2) 

Lägsta 
dragbrottsgräns 
(KN) 

Linans 
diameter 
(mm) 

Stagsegelfall Stållina upp till 35 
> 35 

20 
38 

6 
8 

 Tågvirke 
(polypropylen-PP) 

Lindiameter på minst 14 mm och en blockskiva 
per 25 m2 eller del därav 

Gaffelsegelfall 
Toppsegelfall 

Stållina upp till 50 
> 50 till 80 
> 80 till 120
>120 till 160 

20 
30 
60 
80 

6 
8 
10 
12 

Tågvirke (PP) Lindiameter på minst 18 mm och en blockskiva 
per 30 m2 eller del därav 

Tågvirke (PP) 
 

upp till 40 
> 40 

14 
18 

 

Stagsegelskot 

För segelytor över 30 m2 skall skotet ha formen av en talja eller kunna 
manövreras med hjälp av en vinsch 
Stållina < 100 60 10 
 100 till 150 85 12 
 > 150 116 14 
 För toppsegelskot krävs elastiska kopplingsdelar 

löpare 

Gaffel- / Topp-
segelskot 

Tågvirke (PP) Lindiameter på minst 18 mm och minst tre 
blockskivor löpare. Om segelytan är större än 
60 m2, en blockskiva per 20 m2 

 
2. Löpande rigg som utgör en del av stagningen skall ha en dragbrottsgräns som motsvarar 

dragbrottsgränsen för respektive stag eller vant. 
 
3. Vid användning av andra material än dem som anges i punkt 1 skall de hållfasthetsvärden som 

anges i tabellen i punkt 1 uppfyllas. 
 

Tågvirke av polyeten får inte användas. 
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Artikel 15a.16 
 

Beslag och riggdelar 
 
1. Vid användning av stållinor eller tågvirke gäller följande minimikrav för blockskivornas 

diameter (mätt från lincentrum till lincentrum): 
 

Stållina (mm) 6 7 8 9 10 11 12 
Tågvirke (mm) 16 18 20 22 24 26 28 
Blockskiva (mm) 100 110 120 130 145 155 165 

 
2. Med avvikelse från punkt 1 får blockskivornas diameter motsvara sex gånger stållinans 

diameter, förutsatt att stållinan inte ständigt löper över skivor. 
 
3. Beslagens (t.ex. gaffeländstycken, ögleändstycken, vantskruvar, däcksfästen, bultar, ringar 

och schacklar) dragbrottsgräns skall överensstämma med dragbrottsgränsen hos den stående 
eller löpande rigg som är fästad i dem. 

 
4. Fästanordningarna för stag och puttingsvant skall vara utformade för att ta upp de krafter de 

utsätts för. 
 
5. Endast en schackel, tillsammans med staget eller vantet i fråga, får fästas i varje ögla. 
 
6. Fallblock och dirkblock skall vara säkert fästade i masten och de vridbara hanfötter som 

används för detta ändamål skall vara i gott skick. 
 
7. Fästen för öglebultar, knapar, koffernaglar och nagelbänkar skall vara utformade för att ta upp 

de krafter de utsätts för. 
 

Artikel 15a.17 
 

Segel 
 
1. Det skall säkerställas att segel kan bärgas enkelt, snabbt och säkert. 
 
2. Segelytan skall vara lämplig för den relevanta fartygstypen och volymdeplacementet. 
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Artikel 15a.18 
 

Utrustning 
 
1. Fartyg som är utrustade med en klyvarbom eller ett bogspröt skall ha ett klyvarbomsnät och 

ett tillräckligt antal lämpliga fasthållnings- och spännanordningar. 
 
2. Utrustningen enligt punkt 1 är inte nödvändig om klyvarbomen eller bogsprötet är utrustade 

med en handpärt eller fotpärt som är lämpligt dimensionerad för att göra det möjligt att fästa 
en säkerhetssele som skall finnas ombord. 

 
3. En båtsmansstol skall finnas för arbete i riggen. 
 

Artikel 15a.19 
 

Provning 
 
1. Riggen skall provas av inspektionsorganet med 2,5 års mellanrum. Provningen skall 

åtminstone omfatta följande: 
 

a) Seglen, inklusive lik, skothorn och revlöddror. 
 
b) Master och övriga rundhult. 
 
c) Stående och löpande rigg samt sammanfogningar av stållinor. 
 
d) Utrustning för snabb och säker bärgning av segel. 
 
e) Säker fastsättning av fallblock och dirkblock. 
 
f) Fastsättning av mastkoger och andra fästpunkter på fartyget för stående och löpande 

rigg. 
 
g) Vinschar för hantering av seglen. 
 
h) Annan utrustning som är monterad för seglingsändamål, exempelvis svärd och 

utrustning för att hantera dessa. 
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i) Åtgärder som vidtagits för att förhindra skavning av rundhult, löpande och stående rigg 
samt segel. 

 
j) Utrustning enligt artikel 15a.18. 
 

2. Den del av trämasten som passerar genom däcket och som befinner sig under däck skall 
undersökas på nytt med mellanrum som skall fastställas av inspektionsorganet, men 
åtminstone vid varje regelbunden inspektion enligt artikel 2.09. Masten skall dras upp för 
detta ändamål. 

 
3. Ett intyg utfärdat, daterat och undertecknat av inspektionsorganet om senaste inspektion som 

utförts enligt punkt 1 skall medföras ombord. 
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KAPITEL 16 
 
 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FARKOSTER AVSEDDA ATT INGÅ I EN 
SKJUTBOGSERAD KONVOJ, SLÄPKONVOJ 

ELLER I EN FAST SIDOFORMERING 
 

Artikel 16.01 
 

Farkoster som lämpar sig för skjutbogsering 
 
1. Farkoster som är avsedda att användas för skjutbogsering skall innefatta en lämplig 

skjutbogseringsanordning. De skall vara konstruerade och utrustade så att 
 

a) besättningen kan röra sig obehindrat och utan fara till och från de skjutbogserade 
farkosterna med kopplingsanordningarna anslutna, 

 
b) de kan inta ett fast läge i förhållande till de tillkopplade farkosterna, och 
 
c) sidledes rörelser mellan farkosterna förhindras. 
 

2. Om farkosterna är sammankopplade med kablar skall skjutbogseraren vara utrustad med 
minst två särskilda vinschar eller motsvarande kopplingsanordningar för spänning av 
kablarna. 

 
3. Kopplingsanordningarna skall möjliggöra en fast sammankoppling med den skjutbogserade 

farkosten. 
 

Om konvojen utgörs av en skjutbogserare och en enda skjutbogserad farkost kan 
kopplingsanordningarna utgöras av en styrd ledad koppling. De drivenheter som krävs för 
detta skall utan svårighet kunna ta upp de överförda krafterna och skall kunna styras på ett 
enkelt och säkert sätt. Artiklarna 6.02–6.04 skall på motsvarande sätt tillämpas på sådana 
drivenheter. 
 

4. Det kollisionsskott som avses i artikel 3.03.1 a är inte nödvändigt för skjutbogserare. 
 

Artikel 16.02 
 

Farkoster som lämpar sig för att framföras genom skjutbogsering 
 
1. Följande föreskrifter skall inte tillämpas på läktare utan styrinrättning, bostadsutrymmen, 

maskinrum eller pannrum: 
 

a) Kapitlen 5–7 och kapitel 12. 
 
b) Artikel 8.08.2–8.08.8 och artiklarna 10.02 och 10.05.1. 
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Om det finns styrinrättningar, bostadsutrymmen, maskinrum eller pannrum skall de relevanta 
föreskrifterna i denna bilaga tillämpas på dessa. 
 

2. Skeppsburna läktare med en längd L på högst 40 m skall också uppfylla följande föreskrifter: 
 

a) De kollisionsskott som avses i artikel 3.03.1 är inte nödvändiga om fören kan tåla en 
belastning motsvarande minst 2,5 gånger den som fastställs för kollisionsskott i fartyg 
för inlandssjöfart som har samma djupgående och som byggts enligt ett godkänt 
klassificeringssällskaps specifikationer. 

 
b) Med avvikelse från artikel 8.08.1 behöver svåråtkomliga sektioner i dubbelbottnen inte 

kunna länspumpas, såvida inte det berörda utrymmets volym är större än 5 % av den 
skeppsburna läktarens volymdeplacement vid största tillåtna djupgående. 

 
3. Farkoster som är avsedda att framföras genom skjutbogsering skall vara försedda med 

kopplingsanordningar som garanterar en säker hopkoppling med andra farkoster. 
 

Artikel 16.03 
 

Farkoster som lämpar sig för att framdriva en fast sidoformering 
 
Farkoster som är avsedda att driva fram en fast sidoformering skall vara utrustade med pollare eller 
liknande anordningar vars antal och placering gör det möjligt att koppla samman formeringen på ett 
säkert sätt. 
 

Artikel 16.04 
 

Farkoster som lämpar sig för framdrivning i konvoj 
 
Farkoster som är avsedda att framdrivas i konvoj skall vara utrustade med kopplingsanordningar, 
pollare eller liknande anordningar vars antal och placering garanterar en säker hopkoppling med 
andra farkoster i konvojen. 
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Artikel 16.05 
 

Farkoster som lämpar sig för bogsering 
 
1. Farkoster som är avsedda för bogsering skall uppfylla följande krav: 
 

a) Bogseringsanordningarna skall vara anordnade på ett sådant sätt att farkostens, 
besättningens och lastens säkerhet inte äventyras. 

 
b) Bogserfarkoster skall vara utrustade med bogserkrok som på ett säkert sätt kan frigöras 

från styrhytten. Detta gäller inte om fartygets konstruktion eller annan utrustning 
förhindrar kantring. 

 
c) Släputrustningen skall bestå av vinschar eller en bogserkrok. Släputrustningen skall 

installeras för om propellrarna. Detta gäller emellertid inte farkoster som styrs av 
framdrivningsanordningen, exempelvis vridbara styrpropellrar eller 
vertikalaxelpropellrar. 

 
d) Med avvikelse från föreskrifterna i led c skall en släpanordning som en pollare eller 

motsvarande vara tillräcklig för farkoster som endast bistår en motoriserad farkost med 
bogsering i enlighet med tillämpliga bestämmelser utfärdade av sjöfartsmyndigheterna i 
medlemsstaterna. Led b skall gälla i tillämpliga delar. 

 
e) Om det finns risk för att bogserkablarna fastnar på fartygets akter skall det finnas 

bogserskenor. 
 

2. Farkoster med en längd L som överstiger 86 m får inte användas för släpbogsering nedströms. 
 

Artikel 16.06 
 

Manöverprov för konvojer 
 
1. I syfte att godkänna en skjutbogserare eller ett motorfartyg för framdrivning av en fast konvoj, 

och ange detta på gemenskapscertifikatet, skall inspektionsorganet besluta vilka formeringar 
som skall uppvisas och skall utföra de manöverprov som avses i artikel 5.02 med konvojen i 
den eller de formeringar i ansökan som inspektionsorganet anser vara minst gynnsamma. De 
krav som avses i artiklarna 5.02–5.10 skall uppfyllas av denna konvoj. 
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Inspektionsorganet skall kontrollera att den fasta kopplingen mellan alla farkoster i konvojen 
upprätthålls under de manövrar som avses i kapitel 5. 
 

2. Om det under de manöverprov som avses i punkt 1 finns särskild utrustning ombord på de 
farkoster som framdrivs i en skjutbogserad konvoj eller fast sidoformering, såsom 
styrinrättning, framdrivningsenheter eller manöverutrustning, eller ledade kopplingar enligt 
kraven i artiklarna 5.02–5.10, skall följande uppgifter anges på gemenskapscertifikatet för den 
farkost som används för framdrivning av konvojen: formering, plats, namn och officiellt 
nummer på de farkoster som är försedda med den särskilda utrustning som används. 

 
Artikel 16.07 

 
Uppgifter på gemenskapscertifikatet 

 
1. Om en farkost är avsedd att driva en konvoj framåt eller att framdrivas i en konvoj skall det 

anges på gemenskapscertifikatet att den uppfyller tillämpliga föreskrifter i 
artiklarna 16.01−16.06. 

 
2. Följande uppgifter skall vara angivna på den framdrivande farkostens gemenskapscertifikat: 
 

a) Tillåtna konvojer och formeringar. 
 
b) Typer av kopplingar. 
 
c) Högsta fastställda kopplingskrafter. 
 
d) I tillämpliga fall, lägsta dragbrottsgräns för kopplingskablar som används för 

förbindelse i längdriktningen liksom antalet kabelvarv. 
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