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2. Märkningen skall vara lätt att avläsa och skall vara outplånlig. 
 
3. Märkningen på lamphuset skall kunna avläsas ombord utan demontering av signallanternan. 

Om den optiska enheten och lamphuset inte kan separeras, är en märkning på det senare 
tillräcklig. 

 
4. Endast godkända signallanternor, optiska enheter och ljuskällor får förses med märkning 

enligt punkt 1. 
 
5. Provningsmyndigheten skall omedelbart underrätta kommittén om den tilldelade märkningen. 
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Tillägg 
 

 
Förlaga till intyg om godkännande av signallanternor för fartyg i inlandssjöfart 

 
Signallanternan.......................................................................................................................................  
 
(typbeteckning, modell, fabriksmärke) 
 
godkänns för användning på fartyg i inlandssjöfart enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/…/EG av den … om tekniska föreksrifter för fartyg i inlandssjöfart och om 
upphävande av rådets direktiv 82/714/EEG+ 
 

Signallanternan får märkningen   e ............................................................................  
 
Komponenterna skall märkas enligt artikel 4.05 i del I i bilaga IX till direktiv 2005/…/EG++. 
 
Innehavaren av godkännandet skall i enlighet med artikel 4.03 i del I i bilaga IX till 
direktiv 2005/…/EG++ garantera att tillverkningen endast sker enligt de av provningsmyndigheten 
godkända ritningarna och den teknik som använts för de provade typmodellerna. Avvikelser från 
detta får endast ske med provningsmyndighetens godkännande. 
 
Särskilda anmärkningar: 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
 
 
.............................................., .................................................................. 
 (Ort) (Datum) 
 

.................................................................  
 (Provningsmyndighet) 
 

.................................................................  
 (Underskrift) 
 

                                                 
+ Anm. till EUT: Vänligen fyll i numret och datumet för detta direktiv. 
++ Anm. till EUT: Vänligen fyll i numret för detta direktiv. 
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Del II 
 
 

Föreskrifter om provningsförhållanden och godkännandevillkor 
för signallanternor för fartyg i inlandssjöfart 

 
Innehållsförteckning 

 
Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 
 
Artikel 1.01 Standardspänningar 

 
1.02 Funktionskrav 
 
1.03 Montering 
 
1.04 Fotometriska krav 
 
1.05 Komponenter 
 
1.06 Underhåll 
 
1.07 Säkerhetskrav 
 
1.08 Tillbehör 
 
1.09 Icke-elektriska signallanternor 
 
1.10 Dubbla lanternor 
 
 

Kapitel 2 Fotometriska och kolorimetriska krav 
 
Artikel 2.01 Fotometriska krav 

 
2.02 Kolorimetriska krav 
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Kapitel 3 Konstruktionskrav 
 
Artikel 3.01 Elektriska signallanternor 

 
3.02 Filter och optiska glas 
 
3.03 Elektriska ljuskällor 

 
 
Kapitel 4 Provnings- och godkännandeförfarande 
 
Artikel 4.01 Allmänna förfaranderegler 

 
4.02 Ansökan 
 
4.03 Provning 
 
4.04 Godkännande 
 
4.05 Upphävande av godkännande 

 
 
Tillägg Miljöprovning 
 

1. Provning av skydd mot stänkvatten och damm 
 
2. Luftfuktighetsprovning 
 
3. Köldprovning 
 
4. Värmeprovning 
 
5. Vibrationsprovning 
 
6. Accelererad provning av väderbeständigheten 
 
7. Provning av saltvatten- och väderbeständighet (saltdimprovning) 
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Kapitel 1 
 
 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 

Artikel 1.01 
 

Standardspänningar 
 
Standardspänningar för signallanternor för fartyg i inlandssjöfart skall vara 230 V, 115 V, 110 V, 
24 V och 12 V. I första hand skall anordningar för 24 V användas. 
 

Artikel 1.02 
 

Funktionskrav 
 
Den rutinmässiga verksamheten ombord får inte negativt påverka signallanternornas och 
tillbehörens normala funktion. I synnerhet skall alla optiska delar, och viktiga delar för montering 
och justering av dessa, vara konstruerade på ett sådant sätt att deras fasta läge inte kan ändras under 
drift. 
 

Artikel 1.03 
 

Montering 
 
De komponenter som används för montering av signallanternorna ombord skall vara konstruerade 
på ett sådant sätt att det efter justering av dessa komponenter inte är möjligt att ändra lanternornas 
fasta läge under drift. 
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Artikel 1.04 
 

Fotometriska krav 
 
Signallanternorna skall åstadkomma den föreskrivna spridning av ljusstyrkan, ljusets färg skall 
kunna identifieras och den föreskrivna ljusstyrkan skall uppnås omedelbart efter det att lanternorna 
tänts. 
 

Artikel 1.05 
 

Komponenter 
 
Endast komponenter som är konstruerade för ändamålet får användas i signallanternor. 
 

Artikel 1.06 
 

Underhåll 
 
Signallanternor och tillbehör till dessa skall vara konstruerade enligt en metod som möjliggör 
regelbundet underhåll, och det skall vid behov vara enkelt att byta ljuskällan, även i mörker. 
 

Artikel 1.07 
 

Säkerhetskrav 
 
Signallanternorna och tillbehören skall vara konstruerade på ett sådant sätt och ha sådana 
proportioner att det inte uppstår någon fara för människor i samband med drift, hantering och 
övervakning. 
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Artikel 1.08 
 

Tillbehör 
 
Tillbehör till signallanternor skall vara konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att de vid 
montering, installation eller anslutning inte negativt påverkar lanternornas normala användning och 
funktion. 
 

Artikel 1.09 
 

Icke-elektriska signallanternor 
 
Icke-elektriska lanternor skall vara konstruerade och tillverkade enligt artiklarna 1.02–1.08 i det här 
kapitlet och enligt kraven i kapitel 3. Kraven i kapitel 2 angående dessa provnings- och 
godkännandevillkor skall gälla i tillämpliga delar. 
 

Artikel 1.10 
 

Dubbla lanternor 
 
Två lanternor som monterats ovanför varandra i ett lamphus (dubbla lanternor) skall kunna 
användas som enkla lanternor. Båda ljuskällorna i dubbla lanternor får under inga omständigheter 
användas samtidigt. 
 



 

 
13274/1/05 REV 1  JM/mr,mg,cs,am 21 
BILAGA IX DG C III  SV 

Kapitel 2 
 
 

FOTOMETRISKA OCH KOLORIMETRISKA KRAV 
 

Artikel 2.01 
 

Fotometriska krav 
 
1. De fotometriska specifikationerna för signallanternor finns i del I. 
 
2. Signallanternornas konstruktion skall garantera att ljuset inte kan reflekteras eller brytas. 

Användning av reflektorer är inte tillåten. 
 
3. När det gäller två- och trefärgade lanternor skall projektion av ljus av en färg utanför de 

föreskrivna sektorsgränserna för färgen i fråga effektivt förhindras, även innanför glaset. 
 
4. För icke-elektriska signallanternor skall dessa krav gälla i tillämpliga delar. 
 

Artikel 2.02 
 

Kolorimetriska krav 
 
1. De kolorimetriska specifikationerna för signallanternor finns i del I. 
 
2. Färgen på det ljus som signallanternorna avger skall med avseende på ljuskällans 

färgtemperatur vid användning ligga inom de färgområden som anges i del I. 
 
3. Ljusfärgen hos signallanternor får komma från genomfärgade filter (optiska enheter, glas) och 

optiska glas endast om färgpunkternas koordinater hos det utstrålande ljuset inte avviker med 
mer än 0,01 från deras koordinater enligt IEC:s färgdiagram. Färgade lampkolvar får inte 
användas. 
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4. Färgade glas (filter) skall ha en sådan genomskinlighet att den ljusstyrka som krävs uppnås 
vid ljuskällans färgtemperatur under användning. 

 
5. Reflexer från ljuskällan på delar av signallanternan får inte vara selektiva, dvs. 

trefärgskoordinaterna x och y hos den i signallanternan använda ljuskällan får vid 
färgtemperaturen under användning inte avvika med mer än 0,01 efter reflexen. 

 
6. Färglöst glas får inte selektivt påverka det ljus som ljuskällan avger vid färgtemperaturen 

under användning. Även efter en längre driftsperiod får trefärgskoordinaterna x och y för den 
ljuskälla som används i signallanternan inte avvika med mer än 0,01 när ljuset har passerat 
glaset. 

 
7. Färgen på ljuset i icke-elektriska signallanternor skall vid ljuskällans färgtemperatur under 

användning ligga inom de färgområden som anges i del I. 
 
8. Färgen på ljuset i färgade icke-elektriska signallanternor får endast komma från genomfärgade 

silikatglas. När det gäller färgade icke-elektriska lanternor skall de färgade silikatglasen 
tillsammans vara sådana att den föreskrivna ljusstyrkan uppnås vid den färgtemperatur som 
ligger närmast den icke-elektriska ljuskällan. 
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Kapitel 3 
 
 

KONSTRUKTIONSKRAV 
 

Artikel 3.01 
 

Elektriska signallanternor 
 
1. Alla delar av lanternorna skall tåla de särskilda påfrestningar som uppstår vid fartygsgång 

genom fartygets rörelser, vibrationer, korrosion, temperaturförändringar, stötar vid lastning 
och gång i is samt annan påverkan ombord. 

 
2. Lanternans konstruktion, material och utförande skall garantera stabilitet och säkerställa att 

lanternan fortsätter att fungera normalt även efter mekanisk påfrestning och termisk 
belastning samt bestrålning med ultraviolett ljus enligt dessa krav, framför allt skall de 
fotometriska och kolorimetriska egenskaperna bibehållas. 

 
3. Komponenter som är utsatta för korrosion skall vara tillverkade av korrosionsbeständiga 

material eller vara försedda med ett effektivt korrosionsskydd. 
 
4. De material som används får inte vara hygroskopiska om detta har en negativ inverkan på 

anläggningarnas, anordningarnas eller tillbehörens funktion. 
 
5. De material som används skall vara mycket brandhämmande. 
 
6. Provningsmyndigheten kan bevilja undantag när det gäller egenskaperna hos de material som 

används, förutsatt att konstruktionen garanterar den säkerhet som krävs. 
 
7. Signallanternorna skall provas för att säkerställa att de är lämpliga att använda ombord. 

Provningarna skall omfatta miljökrav och driftskrav. 
 
8. Miljökrav: 
 

a) Miljöklasser 
 

– Klimatklasser: 
 

X Anordningar som är avsedda för användning på ställen som är utsatta för 
väder och vind. 

 
S Anordningar som är avsedda för överspolning eller långvarig kontakt med 

saltvatten. 
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– Vibrationsklasser: 
 

V Anordningar och apparater som är avsedda för montering på master och 
andra ställen som är särskilt utsatta för vibrationer. 

 
– Omgivningsklasser: 

 
Omgivningsförhållandena indelas i följande tre klasser: 
 
1. Normala omgivningsförhållanden: 

Omgivningsförhållanden som förekommer regelbundet ombord under 
längre tider. 

 
2. Extrema omgivningsförhållanden: 

Omgivningsförhållanden som undantagsvis kan förekomma ombord i 
särskilda fall. 

 
3. Omgivningsförhållanden under transport: 

Omgivningsförhållanden som förekommer under transport och förvaring av 
anläggningar, anordningar och tillbehör som inte är i bruk. 

 
Provningar under normala omgivningsförhållanden kallas "provningar under 
normala omgivningsförhållanden", provningar under extrema 
omgivningsförhållanden "provningar under extrema omgivningsförhållanden" och 
provningar vid omgivningsförhållanden under transport "provningar under 
transportomgivningsförhållanden". 

 
b) Krav 
 

Signallanternor och tillbehör till dessa skall vara lämpade för långvarig drift under 
påverkan från vågrörelser, vibrationer, fuktighet och temperaturförändringar som kan 
förväntas ombord på ett fartyg. 
 
Signallanternor och tillbehör till dessa skall uppfylla miljöklasskraven enligt punkt 8 a 
när de utsätts för de omgivingsförhållanden som anges i tillägget. 

 
9. Driftslämplighet 
 

a) Strömförsörjning: Vid variationer i förhållande till märkvärdena1 för 
matningsströmmens spännings- och frekvensvärden inom de gränser som anges i 
tabellen nedan och vid en distorsionsfaktor hos den matande växelspänningen på 5 % 
skall signallanternor och tillbehör till dessa fungera inom de toleransgränser som 
godkänts för dem enligt provnings- och godkännandevillkoren för normal drift ombord. 
I princip får matningsspänningen till lanternorna avvika endast ±5 % från den valda 
märkspänningen. 

                                                 
1  Märkspänning och -frekvens är de värden som anges av tillverkaren. Spännings- och/eller 

frekvensområden kan också anges. 
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Typ av elförsörjning Spännings- och frekvensvariationer i 
matningsströmmen till lanternor och tillbehör 

till dessa 
(Märkspänning) Spännings- 

variationer 
Frekvens- 
variationer 

Varaktighet 

Likspänning över 48 V 
 

och växelspänning 
 

Likspänning <= 48 V 

±10 % 
 

±20 % 
 

±10 % 
 

±5 % 
 

±10 % 
 
- 

Varaktigt 
 

max. 3 s 
 

Varaktigt 

 
Spänningstoppar på upp till ±1 200 V med en stigningsvaraktighet på 2–10 µs och en 
varaktighet på upp till 20 µs och polomkastning av matningsspänningen får inte leda till 
att signallanternorna och tillbehören till dessa skadas. Efter en sådan incident – när 
säkringar kan ha bränts – skall signallanternorna och tillbehören till dessa fungera inom 
de godkända toleransgränserna för normal drift ombord enligt provnings- och 
godkännandevillkoren. 

 
b) Elektromagnetisk kompatibilitet: Alla rimliga och praktiskt genomförbara åtgärder skall 

vidtas för att undanröja och eller minska ömsesidig elektromagnetisk påverkan mellan 
signallanternorna och tillbehören till dessa samt i förhållande till andra anläggningar 
och anordningar som tillhör fartygets utrustning. 

 
10. Omgivningsförhållanden ombord på fartyg 
 

De normala och extrema omgivningsförhållandena samt omgivningsförhållandena 
under transport enligt punkt 8 a grundar sig på föreslagna kompletteringar till 
IEC-publikationerna 92-101 och 92-504. Värden som avviker från dessa betecknas med "*". 
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 Normala Extrema Transport- 
 omgivningsförhållanden 
a) Omgivningsluftens temperatur 

Klimatklass 

Klimatklasser X och S enligt punkt 8 a 

 

-25 till 

+55°C* 

 

-25 till 

+55°C* 

 

-25 till 

+70°C* 

 

+20°C 

95 % 

 

+35°C 

75 % 

 

+45°C 

65 % 

b) Den omgivande luftfuktigheten 

Konstant temperatur  

Högsta relativa luftfuktighet  

Temperaturförändring Uppnående av daggpunkten möjlig 

c) Väderförhållanden på däck: 

Solljus  

Vind 

Nederbörd  

Vattnets hastighet (vågor) 

Vattnets salthalt 

 

1 120 W/m2 

0 m/s 

15 mm/min 

10 m/s 

30 kg/m3 

d) Magnetfält: 

Magnetisk fältstyrka i godtycklig riktning 

 

80 A/m 

e) Vibration: 

Sinusformig vibration i godtycklig riktning 

Vibrationsklass V enligt punkt 8 a (stark påfrestning, t.ex. på masterna) 

Frekvensområde 2–10 Hz 2–13,2 Hz* 

Vägamplitud ±1,6 mm ±1,6 mm 

Frekvensområde 10–100 Hz 13,2–100 Hz* 

Accelerationsamplitud  ±7 m/s2 ±11 m/s2* 
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11. Signallanternor skall uppfylla kraven för följande miljöprovningar: 
 
12. Komponenter av organiskt material i en lanterna får inte vara känsliga för ultraviolett 

strålning. 
 

Efter 720 timmars provning enligt punkt 6 i tillägget får det inte uppstå några förändringar 
som försämrar kvaliteten och trefärgskoordinaterna x och y får inte avvika med mer än 0,01 
jämfört med de genomskinliga delar som inte utsatts får strålning eller vatten. 
 

13. De genomskinliga delarna och avskärmningar hos lanternorna skall vara konstruerade och 
tillverkade på ett sådant sätt att de under normala förhållanden ombord inte deformeras, 
förändras eller förstörs vid kontinuerlig drift med en överspänning på 10 % och en 
omgivningstemperatur på +45°C. 

 
14. Upphängningsanordningar för lanternor skall vid kontinuerlig drift, 10 % överspänning och 

en omgivningstemperatur på +60°C tåla en belastning av en kraft på 1 000 N (newton) 
under 8 timmar. 

 
15. Lanternorna skall motstå tillfällig överspolning. Vid kontinuerlig drift med 10 % 

överspänning och en omgivningstemperatur på +45°C skall de inte påverkas av överspolning 
med ett vattenflöde med en temperatur på +15°C–+20°C från ett fullt 10-literskärl. 

 
16. De använda materialens beständighet skall garanteras under driftsförhållandena, i synnerhet 

skall materialen under drift tåla de temperaturer som motsvarar de högsta temperaturerna vid 
kontinuerlig användning. 



 

 
13274/1/05 REV 1  JM/mr,mg,cs,am 28 
BILAGA IX DG C III  SV 

17. Om lanternorna innehåller icke-metalliska material skall deras temperatur fastställas vid 
kontinuerlig användning ombord med en omgivningstemperatur på +45°C. 

 
Om den på så sätt fastställda temperaturen vid kontinuerlig drift är högre än de gränsvärden 
som anges i tabellerna X och XI i del 1 i IEC-publikation 598 skall man genom särskilda 
undersökningar fastställa i vilken grad dessa komponenter i lanternorna tål mekaniska, 
termiska och klimatiska påfrestningar under lång tid. 
 

18. För provningar av komponenternas formbeständighet vid temperaturen vid kontinuerlig 
användning skall lanternorna vara i drift i luft med konstant luftflöde (cirka 0,5 m/s) med en 
omgivningstemperatur på +45°C under sjöförhållanden. Under uppvärmningstiden och efter 
det att driftstemperaturen uppnåtts skall de icke-metalliska komponenterna utsättas för en 
mekanisk påfrestning som motsvarar ändamålet eller en möjlig hantering. Hos lanternor med 
genomskinliga delar som inte består av silikatglas skall en metallstans med 
måtten 5 mm x 6 mm tryckas med en konstant kraft på 6,5 N (motsvarande ett fingertryck) 
mitt emellan den genomskinliga delens övre och nedre kant. 

 
Under sådana mekaniska påfrestningar får komponenten inte förete några permanenta 
deformationer. 

 
19. För provningen av en komponents hållfasthet vid väderpåverkan skall lanternor med 

icke-metalliska komponenter placeras i en klimatkammare i 12 timmar i följd, omväxlande i 
en atmosfär med 45°C och 95 % relativ fuktighet och en atmosfär med -20°C och hållas i drift 
periodvis under sjöförhållanden så att de utsätts för varma, fuktiga cykler och kalla cykler 
samt växlingar mellan låga och höga temperaturer under perioder som motsvarar 
driftsperioderna. 

 
Denna provning skall sammanlagt vara minst 720 timmar. Provningen får inte leda till att de 
icke-metalliska komponenterna i lanternan förändras på ett sätt som påverkar anordningens 
funktionsduglighet. 

 
20. Delar i lanternor som befinner sig inom räckhåll får vid en omgivningstemperatur på +45°C 

inte uppnå en högre temperatur än +70°C, om de består av metall, och +85°C, om de är 
tillverkade av icke-metalliska material. 
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21. Lanternor skall vara konstruerade och tillverkade enligt allmänt accepterade tekniska 
standarder. I synnerhet skall IEC-publikation 598, del 1, Fartyg, lampor – Allmänna krav och 
provningar – beaktas. Kraven i följande punkter skall uppfyllas: 

 
– Anslutning av skyddsledare (nr 7.2). 
 
– Skydd mot elektriska stötar (nr 8.2). 
 
– Isolationsmotstånd och spänningsstabilitet (nr 10.2 och 10.3). 
 
– Krypsträcka och luftgap (nr 11.2). 
 
– Hållbarhet och uppvärmning (nr 12.1, tabellerna X, XT, XII). 
 
– Värmebeständighet, eldfasthet och krypströmsbeständighet (nr 13.2, 13.3 och 13.4). 
 
– Slangklämmor (nr 14.2, 14.3 och 14.4). 

 
22. Elektriska förbindelseledningar skall ha ett tvärsnitt på minst 1,5 mm2. För anslutningen skall 

minst ledningar av typ HO 7 RN-F eller likvärdig typ användas. 
 
23. Typen av skydd för signallanternor för områden med explosionsfara skall fastställas och 

intygas av de för detta ändamål avsedda provningsmyndigheterna. 
 
24. Signallanternorna skall vara så konstruerade att 
 

1. det är lätt att rengöra även lampans inre och att byta ljuskälla även i mörker, 
 
2. ansamling av kondensvatten förhindras, 
 
3. endast packningar som behåller sin elasticitet används för att garantera att de löstagbara 

delarna är täta, och 
 
4. inget ljus av annan färg än den avsedda kan stråla ut ur signallanternan. 
 

25. Till alla signallanternor som skall monteras stationärt skall en monterings- och 
installationsanvisning bifogas, ur vilken det framgår var de skall monteras, vad de skall 
användas till och av vilken typ de utbytbara delarna i signallanternan skall vara. Flyttbara 
signallanternor skall kunna monteras på ett enkelt men säkert sätt. 

 
26. De fastsättningsanordningar som krävs skall vara så beskaffade att lanternans horisontella 

symmetriplan är parallellt med fartygets vattenlinje. 
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27. Alla signallanternor skall tydligt och permanent märkas på ett ställe, som är synligt även efter 
montering ombord, med följande uppgifter: 

 
1. Ljuskällans märkeffekt, om olika märkeffekter medför olika räckvidd. 
 
2. Ljuskaraktären hos sektorslanternor. 
 
3. Signal-noll-riktningen genom en markering på sektorslanternorna direkt under eller över 

ljusutstrålningsytan. 
 
4. Signalljusets typ, t.ex. "starkt". 
 
5. Fabriksmärket. 
 
6. Ett tomt fält för godkännandemärkningen, t.ex. .F.91.235. 
 

 
Artikel 3.02 

 
Filter och optiska glas 

 
1. Filter (optiska enheter och glas) och optiska glas får vara tillverkade av organiskt glas 

(syntetiskt glas) eller oorganiskt glas (silikatglas). 
 

Filter och optiska glas av silikatglas skall vara tillverkade av en glassort som motsvarar minst 
hydrolytisk klass IV enligt ISO-standard 719 för att garantera varaktig vattenresistens. 
 
Filter och optiska glas av syntetiskt glas skall ha en varaktig vattenresistens som motsvarar 
vattenresistensen hos de filter och glas som tillverkats av silikatglas. 
 
Optiska glas skall vara tillverkade av glas med låg inre spänning. 

 
2. Filter och optiska glas skall i så hög grad som möjligt vara fria från sliror, blåsor och 

orenheter. Deras yta får inte ha några defekter, såsom opolerade (matta) delar, djupa repor e.d. 
 
3. Filter och optiska glas skall uppfylla kraven i artikel 3.01. De fotometriska och kolorimetriska 

egenskaperna får inte ändras under dessa förhållanden. 
 



 

 
13274/1/05 REV 1  JM/mr,mg,cs,am 31 
BILAGA IX DG C III  SV 

4. Röda och gröna optiska glas för sidoljus får inte vara utbytbara med varandra. 
 
5. På filter och optiska glas skall det på en plats som är synlig även efter monteringen finnas en 

tydligt läsbar och varaktig märkning med förutom fabriksmärke även godkännandenummer 
och typbeteckning. 

 
Denna märkning får inte leda till att de fotometriska och kolorimetriska minimikraven 
underskrids. 

 
Artikel 3.03 

 
Elektriska ljuskällor 

 
1. I signallanternor får endast glödlampor som är tillverkade för detta ändamål användas. De 

skall finnas tillgängliga med standardspänningarna. Undantag kan medges i särskilda fall. 
 
2. Glödlampan skall endast kunna monteras i det avsedda läget i signallanternan. Det får finnas 

högst två entydiga lägen i signallanternan. Felaktiga lägen och mellanlägen skall inte vara 
möjliga. För provning skall det mest ogynnsamma läget väljas. 

 
3. Glödlampan får inte ha några egenskaper som påverkar effektiviteten negativt, t.ex. repor eller 

fläckar på lampkolven eller en felaktig placering av glödtråden. 
 
4. Glödlampans färgtemperatur vid användning får inte vara lägre än 2 360 K. 
 
5. De lamphållare och socklar som används skall uppfylla de särskilda krav som ställs på det 

optiska systemet och tåla de mekaniska påfrestningarna vid verksamhet ombord. 
 
6. Glödlampans sockel skall vara så fast förenad med lampkolven att glödlampan efter 

100 timmars bränning med 10 % överspänning tål en jämn vridning med ett vridmoment på 
25 kg/cm utan att förändras eller skadas. 

 
7. Glödlampans kolv eller sockel skall vara märkt med fabriksmärket, märkspänningen och 

märkeffekten och/eller den nominella ljusstyrkan samt godkännandenumret på ett läsbart och 
permanent sätt. 
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8. Glödlampor skall ha följande toleransvärden: 
 

a) Glödlampor för märkspänningarna 230 V, 115 V, 110 V och 24 V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Märk-
spänning Märkeffekt Max. effekt-

förbrukning3 
Nominell 
livslängd Provningsvärden3 Lyskropp mm 

 
 

V 

 
 

W 

 
 

W 

 
 

h 

Horisontal 
ljusstyrka4 

 
cd 

Färg-
temperatur

 
K 

b 
 

mm 

1 
 

mm 

24 40 43 45 2 360 0,72 + 0,1 

       0 
13,5 + 1,35

     0 

110 eller 115 60 69 - - 15 + 2,5 

    0 
11,5 + 1,5 

     0 

230 65 69 

1 000 

65 2 856 15 + 2,5 

    0 
11,5 + 1,5 

    0 
 

Glödtrådsaxelns 

tillåtna avvikelse 

från sockelns axel 

vid ett avstånd från 

ljusets mittpunkt  

Klar 

Märkning 

Lampsockel, t.ex. P 28s

Sockelns 

position: L2 
2) 

b

l

45
±2

 m
m

1  

1
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Anmärkningar: 
 
1.  Tolerans för avståndet till ljusets mittpunkt hos 24 V/40 W-lampan: ±1,5 mm. 
2. L: När lampan är upprätt skall den breda flänsen på sockel P 28 S stå till vänster sett 

mot strålningsriktningen. 
3. Före mätningen av utgångsvärdena skall glödlamporna ha varit tända 60 minuter vid 

märkspänningen. 
4. Dessa värden får inte över- eller underskridas i strålningsområdet ±10° på båda sidor 

om horisontallinjen genom ljuskroppsmedelpunkten vid vridning av lampan 360° runt 
dess axel.  

 
b) Glödlampor för märkspänningarna 24 V och 12 V 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l

Lampsockel, t.ex. BAY 15d

Referensstift

35
±1

 m
m

 

Tolerans för 
glödtrådsaxelns avvikelse 
från sockelns axel vid ett 
avstånd från ljusets 
mittpunkt på 1 mm. 

Ljusets mittpunkt

Klar
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Märk-
spänning Märkeffekt 

Max. 
effektför-
brukning1 

Nominell 
livslängd Provningsvärden1 Lyskropp mm 

V W W h 
Horisontal 
ljusstyrka2 

cd 

Färg-
temperaturK l mm 

12 
24 10 18 12–20 9–13 

9–17 
12 
24 25 26,5 

1 000 
30–48 

2 360–2 856 
9–13 

 
Anmärkningar: 
 
1. Före mätningen av utgångsvärdena skall glödlamporna ha varit tända 60 minuter vid 

märkspänningen. 
2. Dessa värden får inte över- eller underskridas i strålningsområdet ±30° på båda sidor 

om horisontallinjen genom ljuskroppsmedelpunkten vid vridning av lampan 360° runt 
dess axel. 

 
c) Glödlamporna skall märkas på lampsockeln med angivande av motsvarande storlekar. Om 

denna märkning görs på lampkolven, får detta inte påverka glödlampans effekt. 
 
d) Om urladdningslampor används i stället för glödlampor skall samma krav gälla som för 

glödlampor. 
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Kapitel 4 
 
 

PROVNINGS- OCH GODKÄNNANDEFÖRFARANDE 
 

Artikel 4.01 
 

Allmänna förfaranderegler 
 
För provnings- och godkännandeförfarandet gäller bestämmelserna i del I. 
 

Artikel 4.02 
 

Ansökan 
 
1. Till ansökan om godkännande skall tillverkaren eller ett befullmäktigat ombud för denne 

bifoga följande uppgifter och underlag samt typmodeller av lanternorna och i förekommande 
av deras tillbehör: 

 
a) Uppgift om typen av signallanterna (t.ex. "stark"). 
 
b) Uppgift om signallanternans fabriksmärke och typbeteckning, dess ljuskälla och 

eventuella tillbehör. 
 
c) För eldrivna signallanternor uppgift om den nominella spänning med vilken 

signallanternorna skall drivas beroende på ändamålet. 
 
d) Specifikation av alla data och prestanda. 
 
e) En kortfattad teknisk beskrivning med uppgift om det material som använts för 

tillverkningen av typmodellen av lanternan samt ett principkopplingsschema med 
kortfattad teknisk beskrivning, om tillbehör som kan påverka driften ingår. 
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f) För typmodeller av lanternor och i förekommande fall deras tillbehör skall följande 
finnas i två exemplar: 

 
i) Monterings- eller installationsanvisning med uppgifter om ljuskälla och 

fastsättnings- eller fasthållningsanordning. 
 
ii) Konturritningar med mått och tilldelade benämningar och typbeteckningar, som 

behövs för att identifiera de signallanternor och i förekommande fall tillbehör som 
tillverkats enligt typmodellen och monterats eller installerats ombord. 

 
iii) Ytterligare underlag såsom ritningar, stycklistor, kopplingsscheman, 

bruksanvisningar och fotografier av alla viktiga detaljer, som enligt kapitlen 1–3 
i dessa provnings- och godkännandevillkor kan påverkas och såtillvida behövs för 
att fastställa att de lanternor som skall tillverkas överensstämmer med 
typmodellen. Särskilt följande uppgifter och ritningar skall finnas: 

 
– Ett längdsnitt som visar detaljerna i filtrets struktur och ljuskällans profil 

(glödlampa) samt monteringen och fastsättningen. 
 
– Ett tvärsnitt av signallampan vid mitten av filtret, som visar detaljerna i 

ljuskällan, filtret och i förekommande fall det optiska glaset samt den 
horisontala utstrålningsvinkeln för sektorslanternor. 

 
– En avbildning av baksidan på sektorslanternor som visar monterings- eller 

fastsättningsdelarna. 
 
– En avbildning av runtlysande lanternor som visar monterings- eller 

fastsättningsdelarna. 
 

iv) Uppgifter om måttoleranser vid serietillverkning för ljuskällor, filter, optiska glas, 
monteringsanordningar eller fästen samt den i signallanternan installerade 
ljuskällan i förhållande till filtret. 

 
v) uppgifter om de serietillverkade ljuskällornas horisontala ljusstyrka vid 

märkspänningen. 
 
vi) uppgifter om genom serietillverkning betingade toleranser för färgade glas med 

avseende på färg och genomskinlighet enligt en standardlyskropp A (2 856 K) 
eller den avsedda ljuskällans ljustyp. 
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2. Till ansökan skall bifogas två driftsklara typmodeller med vardera tio ljuskällor av varje 
märkspänning och i förekommande fall fem filter av varje signalfärg samt monterings- eller 
fastsättningsanordningen. 

 
De specifika hjälpinstallationer som behövs för att genomföra godkännandeprovningen skall 
dessutom ställas till förfogande på begäran. 
 

3. Typmodellen skall till alla delar motsvara den planerade produktionsmodellen och vara 
utrustad med alla tillbehör som krävs för att montera och installera den i det normala 
driftsläge i vilket den är avsedd att användas ombord. Med den behöriga 
provningsmyndighetens godkännande kan tillbehör undantas. 

 
4. Ytterligare typmodeller, underlag och uppgifter skall inlämnas på begäran. 
 
5. Underlagen skall vara avfattade på den godkännande provningsmyndighetens språk. 
 
6. Om en ansökan om godkännande endast gäller en extra anordning skall punkterna 1–5 gälla i 

tillämpliga delar, på det villkoret att extra tillbehör endast får godkännas tillsammans med 
godkända signallanternor. 

 
7. Sektorslanternor skall i princip inlämnas i en fullständig uppsättning. 

 
Artikel 4.03 

 
Provning 

 
1. Vid provning av en ny eller ändrad godkänd typ av signallanterna eller extra anordning skall 

det fastställas om typmodellen uppfyller kraven i dessa provnings- och godkännandevillkor 
och överensstämmer med underlagen enligt artikel 4.02.1 f. 

 
2. Godkännandeprovningen skall bygga på de förutsättningar som gäller ombord på fartyg. 

Provningen skall omfatta alla ljuskällor, optiska glas och tillbehör som skall lämnas in och 
som är avsedda för signallanternan. 
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3. Den fotometriska och kolorimetriska provningen skall göras vid respektive märkspänning. 
 

Bedömningen av signallanternan skall göras med beaktande av den horisontala ljusstyrkan IB 
och färgtemperaturen vid användning. 
 

4. Provningen av en del eller en extra anordning skall göras endast med den typ av 
signallanterna för vilken delen eller anordningen är avsedd. 

 
5. Provningar som genomförts av andra behöriga myndigheter för att påvisa att kraven enligt 

kapitel 3 är uppfyllda kan godkännas på begäran, om det bestyrkts att de är likvärdiga med 
provningarna enligt tillägget. 

 
Artikel 4.04 

 
Godkännande 

 
1. För godkännande av signallanternor skall artiklarna 4.01–4.05 i del I tillämpas. 
 
2. För signallanternor och tillbehör som skall eller har serietillverkats kan ett godkännande 

utfärdas efter en av den sökande bekostad godkännandeprovning, om denne garanterar att han 
på ett seriöst sätt kommer att utöva de befogenheter som godkännandet medför. 

 
3. Om signallanternan godkänns skall ett intyg om godkännande utfärdas enligt artikel 4.03 

i del I för motsvarande typ av signallanterna och den skall få ett godkännandemärke enligt 
artikel 4.05 i del I. 

 
Godkännandemärket och det löpande tillverkningsnumret skall anbringas på ett tydligt läsbart 
och hållbart sätt på alla signallanternor som tillverkas enligt typmodellen på ett ställe som är 
väl synligt även efter monteringen ombord. Ursprungs- och typbeteckningarna skall vara 
tydliga och hållbara. Märken som kan förväxlas med godkännandemärket får inte förekomma 
på signallanternorna. 

 
4. Godkännandet kan vara tidsbegränsat och innehålla skyldigheter och villkor. 
 
5. Ändringar av en godkänd signallanterna och ytterligare anordningar som tillfogas en sådan 

skall godkännas av provningsmyndigheten. 
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6. Om en signallanterna inte godkänns skall den sökande underrättas på vederbörligt sätt. 
 
7. En typmodell av varje godkänd typ av signallanterna skall behållas av den godkännande 

provningsmyndigheten. 
 

Artikel 4.05 
 

Upphävande av godkännande 
 
1. Godkännandet av en typmodell upphävs då godkännandeperioden utlöper, vid återkallande 

och återtagande. 
 
2. Godkännandet kan återkallas om 
 

– förutsättningarna för utfärdandet av godkännandet senare och på ett slutgiltigt sätt inte 
längre föreligger, 

 
– dessa provnings- och godkännandevillkor inte längre uppfyllts, 
 
– en signallanterna inte överensstämmer med den godkända typmodellen, 
 
– de ålagda skyldigheterna inte uppfyllts, eller 
 
– innehavaren av godkännandet visar sig vara otillförlitlig. 
 
Godkännandet skall återkallas om de villkor som fastställdes när det utfärdades inte har 
uppfyllts. 

 
3. Om tillverkningen av en godkänd typ av signallanterna upphör skall den godkännande 

provningsmyndigheten underrättas omedelbart. 
 
4. Upphävande och återkallande av godkännandet skall innebära att den tilldelade märkningen ej 

får användas. 
 
5. När godkännandet löper ut skall intyget om godkännande inlämnas till den godkännande 

provningsmyndigheten för annulering. 
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Tillägg 
 

Miljöprovningar 
 
1. Provning av skydd mot stänkvatten och damm 
 
1.1 Typmodellens art av skydd skall garanteras enligt klassificering IP 55 i IEC-publikation, 

del 598-I. 
 

Provningarna samt bedömningen av typmodellens skydd mot damm och stänkvatten skall ske 
enligt klassificering IP 55 i IEC-publikation 529. 
 
Där står den första siffran "5" för skydd mot damm. Detta innebär fullständigt dammsäkert 
skydd av spänningsförande delar och skydd mot skadliga dammavlagringar. Damm hindras 
inte helt och hållet från att tränga in. 
 
Den andra siffran "5" står för skydd mot stänkvatten. Detta innebär att en vattenstråle från ett 
munstycke som från alla håll riktas mot lampan inte får förorsaka några skador. 

 
1.2 Den provade typmodellens skydd mot vatten skall bedömas enligt följande: Skyddet skall 

anses vara tillräckligt om inträngande vatten inte negativt påverkar typmodellens drift. 
 

Det får inte bildas några vattenavlagringar på isoleringen om minimivärdena för 
krypsträckorna härigenom kan underskridas. Spänningsförande delar får inte vara våta, och en 
eventuell vattenansamling inne i lanternan får inte nå sådana delar. 

 
2. Luftfuktighetsprovning 
 
2.1 Syfte och tillämpning 
 

I denna provning sammanfattas effekterna av fuktig värme och fuktighet vid 
temperaturförändringar enligt artikel 3.01.10 b vid drift och vid transport och lagring av 
nautiska anläggningar, apparater och instrument, då ytorna kan täckas av kondens. 
 
Denna kondensation har när det gäller ej inneslutna komponenter dessutom nästan samma 
effekt som en dammavlagring eller en hygroskopisk salthinna som bildats under drift. 
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Följande specifikation grundar sig på IEC-publikation 68 del 2–30 tillsammans med 
artikel 3.01.10 a och 3.01.10 b. Vid behov kan kompletterande uppgifter inhämtas från 
publikationen. 
 
Komponenter och grupper av komponenter som lämnas in ej inneslutna för godkännande som 
typmodeller skall provas i ej inneslutet tillstånd eller, om de inte är lämpade för detta, med de 
minimiskyddsanordningar som enligt sökandens bedömning krävs för användning ombord. 

 
2.2 Genomförande 
 

1. Provningen skall utföras i en provkammare där ungefär samma temperatur och 
luftfuktighet råder överallt, vid behov med hjälp av en anordning för luftcirkulation. 
Luftcirkulationen får inte märkbart kyla ned typmodellen, men skall vara tillräcklig för 
att säkerställa att de föreskrivna värdena för lufttemperatur och luftfuktighet följs i 
typmodellens omedelbara närhet. 

 
Kondensvatten skall kontinuerligt ledas ut ur provkammaren. Inget kondensvatten får 
droppa på typmodellen. Kondensvatten får återanvändas för fuktning endast efter 
upparbetning, framför allt efter det att kemiska tillsatser som kommer från typmodellen 
avlägsnats. 

 
2. Typmodellen får inte utsättas för någon värmestrålning från uppvärmningen av 

provkammaren. 
 
3. Typmodellen skall före provningens början ha varit ur drift så länge att alla dess delar 

har samma temperatur som omgivningen. 
 
4. Typmodellen skall placeras i en provkammare med en omgivningstemperatur på 

+25 ±10°C, motsvarande dess normala användning ombord. 
 
5. Provkammaren skall stängas. Lufttemperaturen skall ställas på -25 ±3°C med en relativ 

luftfuktighet på 45–75 % och skall hållas på denna nivå tills typmodellen uppnått 
samma temperatur. 

 
6. Den relativa luftfuktigheten skall ökas till minst 95 % inom högst en timme, med 

oförändrad temperatur. Denna ökning får ske redan under den sista timmen av 
temperaturutjämningen. 
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7. Lufttemperaturen i provkammaren skall höjas kontinuerligt till +40 ±2°C inom en 
tidsperiod på 3 ±0,5 timmar. Under temperaturökningen skall den relativa 
luftfuktigheten hållas konstant på minst 95 % och på minst 90 % under de 
sista 15 minuterna. Under temperaturökningen täcks typmodellen av kondens. 

 
8. Lufttemperaturen skall hållas på +40 ±2°C under en tidsperiod på 12 ±0,5 timmar från 

början av fas 7, med en relativ luftfuktighet på 93 ±3 %. Under de första och 
sista 15 minuterna av den tidsperiod då temperaturen uppgår till + 40 ±2°C får den 
relativa luftfuktigheten ligga mellan 90 och 100 %. 

 
9. Lufttemperaturen skall sänkas till +25 ±3°C inom 3–6 timmar. Den relativa 

luftfuktigheten skall därvid konstant vara högre än 80 %. 
 
10. Lufttemperaturen skall ligga på +25 ±3°C under 24 timmar från början av fas 7. Den 

relativa luftfuktigheten skall härvid konstant vara högre än 95 %. 
 
11. Fas 7 skall upprepas. 
 
12. Fas 8 skall upprepas. 
 
13. Tidigast tio timmar efter början av fas 12 skall typmodellens 

luftkonditioneringsutrustning kopplas på. När de av tillverkaren angivna 
klimatförhållandena för typmodellen uppnåtts skall denna kopplas på enligt 
tillverkarens anvisningar och med den märkspänning som gäller ombord med en 
tolerans på ±3 %. 

 
14. När den tid har löpt ut som enligt tillverkaren krävs för att uppnå normal drift skall 

funktionerna kontrolleras, och för användning ombord viktiga driftsdata skall mätas och 
registreras. Om detta kräver att provkammaren öppnas skall den stängas igen så snabbt 
som möjligt. 

 
Om det krävs mer än 30 minuter för att uppnå normal drift skall denna fas förlängas så 
mycket att det när normalt driftstillstånd har uppnåtts finns tillräckligt med tid, dock 
minst 30 minuter, för att prova funktionerna och mäta driftsdata. 
 

15. Inom 1–3 timmar skall lufttemperaturen, med typmodellen fortfarande i drift, sänkas till 
omgivningstemperaturen – med en tolerans på ±3°C – och den relativa luftfuktigheten 
till under 75 %. 
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16. Provkammaren skall öppnas och typmodellen utsättas för omgivningsluftens normala 
temperatur och fuktighet. 

 
17. Efter tre timmar, dock tidigast då all synlig fuktighet på typmodellen avdunstat, skall 

typmodellens funktioner åter provas och för användning ombord viktiga driftsdata 
mätas och registreras. 

 
18. Typmodellen skall besiktigas okulärt. Lamphuset skall öppnas och typmodellens inre 

provas med avseende på eventuella effekter av klimattestet samt rester av 
kondensvatten. 

 
2.3 Resultat som skall uppnås 
 
2.3.1 Typmodellen skall fungera normalt på de villkor som fastställs för faserna 12–18. Inga skador 

får förekomma. 
 
2.3.2 Driftsdata för faserna 12 och 18 skall ligga inom de toleransgränser som medges för 

typmodellen på grundval av dessa provnings- och godkännandevillkor. 
 
2.3.3 Det får inte finnas någon korrosion eller några rester av kondensvatten inuti typmodellen, 

något som på grund av hög luftfuktighet under längre tid kan förorsaka funktionsstörningar. 
 
3. Köldprovning 
 
3.1 Syfte 
 

Syftet med denna provning är att fastställa kylans inverkan vid drift, transport och lagring 
enligt artikel 3.01.8 och 3.01.10. Kompletterande uppgifter kan vid behov inhämtas från 
IEC-publikation 68 delarna 3–1. 

 
3.2 Genomförande 
 

1. Provningen skall utföras i en provkammare där ungefär samma temperatur och 
luftfuktighet råder överallt, vid behov med hjälp av en anordning för luftcirkulation. 
Luftfuktigheten skall vara så låg att typmodellen inte under någon provningsfas täcks av 
kondens. 

 
2. Typmodellen skall placeras i en provkammare med en omgivningstemperatur på 

+25 ±10°C motsvarande dess normala användning ombord. 
 
3. Temperaturen i provkammaren skall sänkas till -25 ±3°C i en takt på högst 45°C/h. 
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4. Temperaturen i provkammaren skall hållas på -25 ±3°C tills typmodellen har uppnått en 
temperaturjämvikt, plus ytterligare minst två timmar. 

 
5. Temperaturen i provkammaren skall höjas till 0 ±2°C i en takt på högst 45°C/h. 
 
För alla typmodeller enligt artikel 3.01.10 a gäller också följande: 
 
6. Under den sista timmen av fas 4 i klimatklass X skall typmodellen kopplas på enligt 

tillverkarens anvisningar och med den märkspänning som gäller ombord med en 
tolerans på ±3 %. I typmodellen befintliga värmekällor skall därvid vara i drift. 

 
När den tid har löpt ut som enligt tillverkaren krävs för att uppnå normal drift skall 
funktionerna kontrolleras, och för användning ombord viktiga driftdata skall mätas och 
registreras. 

 
7. Temperaturen i provkammaren skall höjas till omgivningstemperaturen i en takt på 

högst 45°C/h. 
 
8. När typmodellen har nått en temperaturjämvikt skall provkammaren öppnas. 
 
9. Typmodellens funktioner skall kontrolleras på nytt, och för användning ombord viktiga 

driftsdata skall mätas och registreras. 
 

3.3 Resultat som skall uppnås 
 

Typmodellen skall fungera normalt under de förhållanden som föreskrivs för faserna 7, 8 
och 9. Inga skador får förekomma. 

 
Driftsdata för faserna 7 och 9 skall ligga inom de toleransgränser som medges för 
typmodellen på grundval av dessa provningsförhållanden och godkännandevillkor. 
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4. Värmeprovning 
 
4.1 Syfte och tillämpning 
 

Syftet med denna provning är att fastställa värmens inverkan vid drift, transport och lagring 
enligt artikel 3.01.8 a och 3.01.10 a. Specifikationen nedan grundar sig på IEC-publikation 68 
del 2-2 tillsammans med artikel 3.01.10 a. Vid behov kan kompletterande uppgifter inhämtas 
från IEC-publikation. 
 

 Provning 
under 

normala 
omgivningsf
örhållanden 

Provning 
under 

extrema 
omgivningsf
örhållanden 

  
Klimatklasserna X och S +55°C +70°C 

 Tillåten tolerans ±2°C 
 

Provningen under extrema omgivningsförhållanden skall i princip genomföras först. Om 
driftsdata ligger inom de toleransgränser som gäller under normala omgivningsförhållanden 
behöver en provning under normala omgivningsförhållanden inte genomföras. 
 

4.2 Genomförande 
 

1. Provningen skall utföras i en provkammare där ungefär samma temperatur råder 
överallt, vid behov med hjälp av en anordning för luftcirkulation. Luftcirkulationen får 
dock inte märkbart kyla ned typmodellen. Typmodellen får inte utsättas för 
värmestrålning från uppvärmningen av provkammaren. Luftfuktigheten skall vara så låg 
att typmodellen inte under någon provningsfas täcks av kondens. 

 
2. Typmodellen skall placeras i en provkammare vid en omgivningstemperatur på 

+25 ±10°C, motsvarande dess normala användning ombord. Typmodellen skall kopplas 
på enligt tillverkarens anvisningar och med den märkspänning som gäller ombord med 
en tolerans på ±3 %. 

 
När den tid har löpt ut som enligt tillverkaren krävs för att uppnå normal drift skall 
funktionerna kontrolleras, och för användning ombord viktiga driftsdata skall mätas och 
registreras. 
 

3. Lufttemperaturen i provkammaren skall höjas till den provningstemperatur som avses i 
artikel 3.01.10 a i en takt på högst 45°C/h. 
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4. Lufttemperaturen skall hållas på provningstemperaturens nivå tills typmodellen har 
uppnått en temperaturjämvikt, plus ytterligare minst två timmar. 

 
Under de sista två timmarna skall funktionerna kontrolleras på nytt och för användning 
ombord viktiga driftsdata skall mätas och registreras. 
 

5. Lufttemperaturen skall sänkas till omgivningstemperaturen under en tid på 
minst en timme. Därefter skall provkammaren öppnas. 

 
När typmodellen uppnått omgivningstemperaturen skall dess funktioner kontrolleras på 
nytt, och för användning ombord viktiga driftsdata skall mätas och registreras. 
 

4.3 Resultat som skall uppnås 
 

Typmodellen skall fungera normalt under de förhållanden som föreskrivs för alla 
provningsfaser. Inga skador får förekomma. Driftsdata för faserna 2, 4 och 5 skall vid 
provning under normala omgivningsförhållanden ligga inom de toleransgränser som medges 
på grundval av dessa provningsförhållanden och godkännandevillkor. 
 

5. Vibrationsprovning  
 
5.1 Syfte och tillämpning 
 

Syftet med denna provning är att fastställa de funktionella och strukturella effekterna av de 
vibrationer som avses i artikel 3.01.10 e. De strukturella effekterna berör mekaniska 
komponenters prestanda, särskilt resonanssvängningar och materialutmattning, utan att 
nödvändigtvis medföra direkta effekter på driften eller ändringar av driftsdata. 
 
De funktionella effekterna berör direkt typmodellens drift och driftsdata. De kan kopplas till 
strukturella effekter. 
 
Specifikationen nedan grundar sig på IEC-publikation 68 delarna 2–6 tillsammans med 
artikel 3.01.10 e. Värden som avviker från dem i ovan nämnda bestämmelser betecknas 
med "*". Kompletterande uppgifter kan vid behov inhämtas från IEC-publikation 68 
delarna 2–6. 
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Provningskrav: 
 
Provningen skall ske med sinusformade svängningar i följande frekvensområden med de 
angivna amplituderna: 
 
 Provning under normala 

omgivningsförhållanden 

Provning under 

extrema omgivnings-

förhållanden 

 Miljöprovning 

Vibrationsklass V: 

Frekvensområde 

Vägamplitud 

Frekvensområde 

Accelerationsamplitud 

 

2–10 Hz 

±1,6 mm 

10–100 Hz 

±7 m/s2 

 

2–13,2 Hz* 

±1,6 mm 

13,2–100 Hz* 

±11 m/s2 

 
Provningen under extrema omgivningsförhållanden skall i princip genomföras först. Om 
driftsdata ligger inom de toleransgränser som gäller under normala omgivningsförhållanden 
behöver en provning under normala omgivningsförhållanden inte genomföras. 
 
Typmodeller som är avsedda att användas med vibrationsdämpare skall provas tillsammans 
med dessa. Om det i undantagsfall inte är möjligt att prova med de vibrationsdämpare som är 
avsedda för normal drift skall anordningarna provas utan vibrationsdämpare med en ändrad 
belastning som motsvarar vibrationsdämparnas utväxlingsförhållande. 
 
Provning utan vibrationsdämpare är även tillåten för att bestämma karakteristiska frekvenser. 
 
Vibrationsprovningen skall utföras i tre sinsemellan lodräta huvudriktningar. Typmodeller, 
som på grund av sin beskaffenhet kan utsättas för särskilda påfrestningar från vibrationer snett 
mot huvudriktningarna, skall dessutom provas i de riktningar som är särskilt känsliga. 
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5.2 Genomförande 
 

1. Provningsanordning 
 

Provningen skall utföras med hjälp av en vibrationsanordning, kallad vibrationsbord, 
som gör det möjligt att utsätta typmodellen för mekaniska vibrationer som uppfyller 
följande villkor: 
 
– Grundrörelsen skall vara sinusformad och sådan att typmodellens 

fastsättningspunkter på vibrationsbordet huvudsakligen rör sig i fas och längs 
parallella linjer. 

 
– Sidorörelsens största svängningsamplitud på en godtyckligt vald 

fastsättningspunkt får inte överskrida 25 % av den specificerade amplituden för 
grundrörelsen. 

 
– Parasitsvängningsandelen, uttryckt som 
 

d 
a

a
tot=  

²  -  a ²
  100

 1

1
⋅  (i procent) 

 
där a1 är det effektiva värdet av den fastställda accelerationen vid den påverkande 
frekvensen, och 
 
atot är det effektiva värdet av den totala accelerationen inklusive a1, mätt i 
frekvensområdet < 5 000 Hz, 
 
får vid den fastsättningspunkt som valts som referenspunkt för 
accelerationsmätningen inte överstiga 25 %. 
 

– Svängningsamplituden får inte avvika från sitt respektive börvärde med mer än 
 

±15 % vid den fastsättningspunkt som valts som referenspunkt, 
 
±25 % vid alla andra fastsättningspunkter. 
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För att bestämma karakteristiska frekvenser skall svängningsamplituden kunna ställas in 
i tillräckligt små steg mellan noll och respektive börvärde. 
 
– Svängningsfrekvensen får inte avvika från sitt respektive börvärde med mer än 
 

±0,05 Hz vid frekvenser upp till 0,25 Hz, 
 
±20 % vid frekvenser på 0,25 Hz–5 Hz, 
 
±1Hz  vid frekvenser på 5 Hz–50 Hz, 
 
±2 %  vid frekvenser över 50 Hz. 
 

För att jämföra karakteristiska frekvenser skall det vara möjligt att ställa in samma 
svängningsfrekvenser i början och slutet av vibrationsprovningen med en avvikelse på 
högst 

 
±0,05 Hz  vid frekvenser upp till 0,5 Hz, 
 
±10 % ±0,5 Hz vid frekvenser upp till 5 Hz, 
 
±0,5 Hz  vid frekvenser på 5 Hz–100 Hz, 
 
±0,5 %  vid frekvenser över 100 Hz. 
 

För frekvensavsökningen skall det vara möjligt att kontinuerligt i båda riktningarna och 
exponentiellt med tiden ändra svängningsfrekvensen mellan den undre och den övre 
gränsen för det frekvensområde som anges i punkt 5.1, varvid hastigheten skall uppgå 
till 1 oktav/minut ±10 %. 
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För att bestämma karakteristiska frekvenser skall det vara möjligt att i valfri takt minska 
svängningsfrekvensen. 
 
– Den magnetiska fältstyrka som vibrationsanordningen skapar runt typmodellen 

skall inte överstiga 20 kA/m. Provningsmyndigheten kan för vissa typmodeller 
kräva lägre tillåtna värden. 

 
2. Inledande undersökning, montering och driftstart 

 
Typmodellen skall undersökas okulärt för att kontrollera om den är felfri, och, om detta 
är möjligt att se, att hopsättningen av alla komponenter och grupper av komponenter är 
felfri. 
 
Typmodellen skall monteras på vibrationsbordet med den typ av fastsättning som är 
avsedd för installationen ombord. Typmodeller, vars drift och prestanda under påverkan 
av vibrationer beror på deras läge i förhållande till gravitationsriktningen, skall provas i 
normalt driftsläge. De fästen och anordningar som används för monteringen får inte 
väsentligt förändra typmodellens svängningsamplitud och rörelser inom det 
frekvensområde som används under provningen. 
 
Typmodellen skall kopplas på enligt tillverkarens anvisningar och med den 
märkspänning som gäller ombord med en tolerans på ±3 %. 
 
När den tid löpt ut som enligt tillverkaren krävs för att uppnå normal drift skall 
funktionerna kontrolleras och för användning ombord viktiga driftsdata skall mätas och 
registreras. 

 
3. Inledande undersökning av svängningsbeteendet 
 

Denna provningsfas skall genomföras för alla typmodeller. För typmodeller som kan 
användas för olika ändamål med varierande vibrationseffekter skall provningen 
genomföras för alla eller några av de olika användningarna. 
 
Med vibrationsbordet skall en frekvenscykel genomföras på så sätt att det 
frekvensområde som avses i punkt 5.1 med motsvarande amplituder omfattas från den 
lägsta frekvensen till den högsta och omvänt med en hastighet av en oktav per minut. 
Samtidigt skall typmodellen observeras noggrant med lämpliga mätinstrument och 
genom okulär besiktning, vid behov med hjälp av ett stroboskop, för att man skall 
upptäcka driftsstörningar, ändringar av driftsdata samt mekaniska fenomen såsom 
resonanssvängningar och skrammel, som uppträder vid bestämda frekvenser. Sådana 
frekvenser kallas "karakteristiska". 
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För att fastställa karakteristiska frekvenser och vibrationseffekter kan 
frekvensvariationen vid behov minskas, stoppas eller omkastas, och 
svängningsamplituden minskas. Under den gradvisa ändringen av driftsdata måste man 
vänta tills slutvärdet uppnåtts, samtidigt som svängningsfrekvensen behålls, dock 
högst i fem minuter. 
 
Under avsökningen av de olika frekvensnivåerna skall åtminstone de frekvenser och de 
driftsdata som är av vikt för användningen ombord registreras, och alla karakteristiska 
frekvenser noteras med sina effekter för senare jämförelse under fas 7. 
 
Om typmodellens reaktion på mekaniska vibrationer inte kan fastställas med tillräcklig 
precision under drift skall dessutom en provning av reaktionen på vibrationer 
genomföras utan att typmodellen är tillkopplad. 
 
Om driftsdata under avsökningen av frekvensnivåerna märkbart överskrider de tillåtna 
toleransvärdena, om driften störs på ett otillåtet sätt eller om de strukturella 
resonanssvängningarna kan förstöra typmodellen under den fortsatta 
vibrationsprovningen, kan provningen avbrytas. 

 
4. Provning av brytarfunktionen 
 

Denna provningsfas skall genomföras för alla typmodeller där svängningspåkänningen 
kan påverka brytarfunktioner hos t.ex. reläer. 
 
Typmodellen skall inom de frekvensområden som anges i punkt 5.1 utsättas för 
vibrationer med gradvis ändrad frekvens motsvarande E 12-serien1 med motsvarande 
amplituder. På varje frekvensnivå skall alla eventuellt vibrationskänsliga 
brytarfunktioner, i förekommande fall inbegripet på- och avslagning, provas 
minst två gånger. 
 
Brytarfunktionerna kan även provas vid frekvenser mellan värdena i E 12-serien. 

                                                 
1 Grundvärden för CIE-serien E 12: 1,0, 1,2, 1,5, 1,8, 2,2, 2,7, 3,3, 3,9, 4,7, 5,6, 6,8, 8,2. 
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5. Beständighetsprovning 
 

Denna provningsfas skall genomföras för alla typmodeller. När det gäller typmodeller, 
som kan användas för olika ändamål med varierande vibrationseffekt, skall den 
första delen av denna fas – med typmodellen i drift – genomföras flera gånger, i flera 
eller alla typer av användning. 
 
När typmodellen är i drift enligt fas 2 ovan skall den genomgå fem frekvenscykler, i 
vilka det som provningsbelastning i punkt 5.1 ovan angivna frekvensområdet med 
motsvarande amplituder varje gång gås igenom från den undre till den övre 
frekvensgränsen och omvänt med en hastighet av en oktav per minut. 
 
Efter den femte cykeln kan funktionen provas med stillastående vibrationsbord och de 
viktiga funktionsdata som är väsentliga för användning ombord mäts och registreras. 
 

6. Beständighetsprovning med konstant frekvens 
 

Denna provningsfas skall genomföras om mekaniska resonanser konstaterats vid 
undersökningen av svängningsbeteendet i fas 3 ovan i det avsökta frekvensområdet vid 
frekvenser över 5 Hz, vilka enligt tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud skall 
tillåtas för kontinuerlig drift ombord, men där de berörda komponenternas stabilitet inte 
kan anses vara säker. Det gäller framför allt anordningar med vibrationsdämpare, vars 
resonansfrekvens överstiger 5 Hz och ligger inom det som provningsbelastning angivna 
frekvensområdet i punkt 5.1. 
 
När typmodellen är drift enligt fas 2 ovan skall i alla resonansfrekvenser i den 
svängningsriktning som motsvarar det praktiska bruket, och som belastar de 
ifrågavarande komponenterna mest, under två timmar utsättas för svängningar med den 
amplitud som anges i punkt 5.1 för gränsmiljöprovningen och för respektive frekvens. 
Om det behövs skall den använda frekvensen i efterhand korrigeras så att 
resonanssvängningarna förblir konstanta vid minst 70 % av sin maximala amplitud eller 
så att frekvensen kontinuerligt ändras med en hastighet på minst 0,1 oktav/minut och 
högst 1 oktav/minut mellan ett värde på 2 % under och 2 % över den först fastställda 
resonansfrekvensen. Under vibrationsbelastningen skall typmodellens funktioner 
övervakas så att man upptäcker om funktionsstörningar uppstår på grund av att 
mekaniska komponenter lossnar eller förskjuts eller av att elektriska förbindelser bryts 
eller kortsluts. 
 
Typmodeller, för vilka det är mer ändamålsenligt att genomföra denna provningsfas i 
avstängt tillstånd, kan provas i sådant tillstånd förutsatt att den mekaniska belastningen 
av de berörda komponenterna inte är mindre än vid normal användning. 
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7. Avslutande undersökning av svängningsbeteendet 
 

Denna provningsfas skall genomföras efter behov. 
 
Undersökningen av svängningsbeteendet vid vibrationer enligt fas 3 skall upprepas med 
de frekvenser och amplituder som används i denna fas. De karaktäristiska frekvenserna 
och effekterna av vibrationsbelastningen skall jämföras med resultaten i fas 3 för att 
fastställa alla förändringar som uppstått under vibrationsprovningen. 

 
8. Slutundersökning 
 

Då vibrationsbordet stannat och den tid som krävs för att ställa in funktionstillståndet 
utan vibrationsbelastning har löpt ut provas funktionerna och de funktionsdata som är av 
betydelse för användning ombord mäts och registreras. 
 
Avslutningsvis undersöks typmodellen okulärt för att fastställa att den fungerar felfritt. 

 
5.3 Resultat som skall uppnås 

 
Typmodellen samt dess komponenter och grupper av komponenter skall inte förete några 
mekaniska resonanssvängningar inom de frekvensområden som anges som 
provningsbelastning i punkt 5.1. Om sådana resonanssvängningar inte kan undvikas, skall 
konstruktiva åtgärder vidtas för att se till att inga skador uppstår på typmodellen och dess 
komponenter och grupper av komponenter. 
 
Under och efter vibrationsprovningen får inga konstaterbara effekter av 
svängningsbelastningen uppträda, särskilt ingen avvikelse mellan de karakteristiska 
frekvenser som observeras i fas 7 och de värden som fastställs i fas 3, och ingen skada eller 
funktionsstörning till följd av en längre tids påverkan av vibrationer får konstateras. 
 
De funktionsdata som framkommer i faserna 3–8 skall vid normal miljöprovning ligga inom 
de toleransgränser som fastställts på grundval av dessa provnings- och godkännandevillkor. 
 
Vid provning av brytarfunktionerna i fas 4 får inga störningar och felkopplingar förekomma. 
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6. Accelererad provning av väderbeständigheten 
 
6.1 Syfte och tillämpning 
 

Den accelererade provningen av väderbeständigheten (simulering av naturlig väderexponering 
genom filtrerad strålning från en xenonlampa och bevattning) genomförs enligt 
IEC-publikation 68, delarna 2–3, 2–5 och 2–9 med följande kompletteringar: 
 
Den accelererade provningen av väderbeständigheten enligt denna publikation har till syfte att 
efterlikna den naturliga väderexponeringen genom användning av en provningsanordning med 
definierade och reproducerbara förutsättningar för att påskynda förändringar av 
materialegenskaperna. 
 
Den accelererade provningen genomförs i en provningsanordning med filtrerad 
xenonbågstrålning och periodisk bevattning. Efter väderexponeringen, mätt som produkten av 
styrkan och varaktigheten av bestrålningen, skall typmodellens egenskaper jämföras med 
egenskaperna hos typmodeller av samma tillverkning som inte väderexponerats. I första hand 
skall sådana egenskaper uppmärksammas som är avgörande för den praktiska användningen, 
t.ex. färg, ytbeskaffenhet, slagseghet, brotthållfasthet och sprickbildning. 
 
För att jämföra resultaten med följderna av naturlig väderexponering antas att 
egenskapsförändringar vid naturlig väderexponering framför allt orsakas av globalstrålningen 
och den samtidiga inverkan av syre, vatten och värme på materialet. 
 
Vid den accelererade provningen skall därför särskild hänsyn tas till att strålningen i 
provningsanordningen så långt som möjligt anpassas till globalstrålningen (se IEC:s 
publikation). Den filtrerade xenonbågstrålningen har en strålningsfunktion som simulerar 
globalstrålningen. 
 
Enligt de erfarenheter som hittills gjorts finns det med avseende på uppfyllandet av de 
angivna provningsvillkoren en stark korrelation mellan väderbeständigheten i den 
accelererade provningen och beständigheten mot naturliga väderförhållanden. I förhållande 
till den naturliga väderexponeringen har den accelererade provningen på grund av dess 
oberoende av plats, klimat och årstid fördelen att kunna reproduceras och på grund av dess 
oberoende av växlingen mellan dag och natt och årstider fördelen att provningstiden kan 
förkortas. 
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6.2 Antal typmodeller 
 

För provning av väderbeständigheten används ett tillräckligt antal typmodeller, om inte annat 
avtalats. Som jämförelse behövs ett tillräckligt antal typmodeller som inte utsatts för väder. 

 
6.3 Förbehandling av typmodellerna 
 

Typmodellerna provas i leveransskick, om inte annat avtalats. Typmodeller som skall 
användas för jämförelse skall förvaras i mörker vid rumstemperatur under hela den tid 
provningen pågår. 

 
6.4 Provningsanordning 
 

Provningsanordningen består i huvudsak av en ventilerad provkammare i vars centrum 
strålningskällan befinner sig. Runt strålningskällan finns optiska filter. Fästena för 
typmodellen roteras runt systemets längdaxel på det avstånd från källan och filtren som krävs 
för att uppnå den bestrålningsstyrka som föreskrivs i punkt 6.4.1. 
 
Bestrålningsstyrkan får inte på något element av den totala exponerade typmodellytan avvika 
med mer ±10 % från det aritmetiska medelvärdet av bestrålningsstyrkan på de enskilda 
ytorna. 
 

6.4.1 Strålningskälla 
 

Som strålningskälla används en xenonlampa. Strålningsflödet skall väljas så att 
bestrålningsstyrkan på typmodellens yta är 1 000 ± 200 W . m-2 i våglängdsområdet 
300−830 nm (se punkt 6.9 om strålmätinstrument). 
 
Vid användning av luftkylda xenonlampor får den ozonhaltiga frånluften inte komma in i 
provkammaren, utan måste avledas separat. 
 
Gjorda resultat visar att strålningsflödet från xenonlampor efter omkring 1 500 driftstimmar 
sjunker till 80 % av utgångsvärdet. Efter samma tid har även andelen ultraviolett strålning 
minskat betydligt i förhållande till andra strålningsandelar. Xenonlampor skall därför bytas ut 
efter denna tid (se även uppgifter från tillverkaren av xenonlampor). 
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6.4.2 Optiska filter 
 

Mellan strålningskällan och fästena för typmodellerna skall optiska filter arrangeras så att den 
filtrerade strålningen från xenonlamporna blir så lik globalstrålningen som möjligt 
(se IEC-publikation 68, delarna 2–9). 
 
Alla filterglas skall regelbundet rengöras för att undvika en oönskad minskning av 
bestrålningsstyrkan. Filtren skall bytas ut när likheten med globalstrålning inte längre kan 
uppnås. 
 
Beträffande lämpliga optiska filter skall uppgifter från tillverkarna av provningsanordningen 
beaktas. Tillverkarna skall vid leverans av en provningsanordning garantera att de krav som 
anges i punkt 6.4 är uppfyllda. 

 
6.5 Anordning för bevattning och luftfuktning 
 

Man skall se till att typmodellerna fuktas så att effekterna av detta är jämförbara med naturligt 
regn och naturlig daggbildning utomhus. Anordningen för bevattning av typmodellerna skall 
vara så utformad att hela den yta på typmodellerna som skall provas fuktas under 
bevattningen. Anordningen skall styras så att den cykel av bevattning och torkning som 
beskrivs i punkt 6.10.3 följs. För att uppfylla det krav på relativ luftfuktighet som anges i 
punkt 6.10.3 skall luften i provkammaren fuktas. För bevattning och luftfuktning skall 
destillerat eller helt avsaltat (elektrisk ledningsförmåga < 5 µS/cm) vatten användas. 
 
Behållarna, ledningarna och sprejmunstyckena för destillerat eller helt avsaltat vatten skall 
vara av korrosionsbeständigt material. Den relativa luftfuktigheten i provkammaren mäts och 
regleras med en hygrometer som är skyddad mot bevattning och direkt bestrålning. 
 
Vid användning av helt avsaltat vatten eller returvatten finns (liksom vid lackprovning) risk 
för att typmodellernas ytor får en beläggning eller nöts ner av svävande ämnen. 
 

6.6 Ventilationsanordning 
 

För att upprätthålla den svartkroppstemperatur som anges i punkt 6.10.2 cirkulerar ren, 
filtrerad, fuktad och i förekommande fall tempererad luft genom provkammaren och över 
typmodellen. Luftströmmen skall styras och dess hastighet väljas så att en jämn temperering 
av alla ytelement hos typmodellfästena i systemet uppnås. 
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6.7 Fästen för typmodeller 
 

Alla typer av fästen av rostfritt stål kan användas som gör det möjligt att fästa typmodellerna 
enligt de villkor som anges i punkt 6.10.1. 

 
6.8 Svartkroppstermometer 
 

För att mäta svartkroppstemperaturen under den torra perioden används en 
svartkroppstermometer. Denna består av en platta av rostfritt stål med samma mått som fästet 
för typmodellen och med en tjocklek av 0,9 ±0,1 mm som är termiskt isolerad från sitt fäste. 
Båda ytorna på denna platta är bestrukna med en glansig svart lack med god 
väderbeständighet, som ovanför en våglängd på 780 nm har en reflexionsgrad på högst 5 %. 
Plattans temperatur mäts med en bimetalltermometer, vars temperaturgivare är monterad mitt 
på plattan med god värmekontakt. 
 
Det rekommenderas inte att låta svartkroppstermometern vara kvar i provningsanordningen 
under hela provningstiden enligt punkt 6.10. Det är tillräckligt att t.ex. var 250:e timme sätta 
in termometern i provningsanordningen för en tid av ungefär 30 minuter och sedan avläsa 
svartkroppstemperaturen under den torra perioden. 
 

6.9 Strålmätinstrument 
 

Bestrålningen (enhet: W . s m-2) är produkten av bestrålningsstyrkan (enhet: W . m-2) och 
bestrålningens varaktighet (enhet: s). Bestrålningen av typmodellernas ytor i 
provningsanordningen skall mätas med ett lämpligt strålmätinstrument, som är avpassad till 
strålfunktionen hos det använda systemet som består av strålkälla och filter. 
Strålmätinstrumentet skall kalibreras så att infraröd strålning över 830 nm inte registreras. 
 
Strålmätinstrumentets lämplighet beror till största delen på om dess strålningsmottagare har 
en bra väder- och åldersbeständighet och om dess spektrala känslighet är tillräcklig med 
avseende på globalstrålningen. 
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Ett strålmätinstrument kan bestå av t.ex. dessa delar 
 
a) en kiselfotocell som strålningsmottagare, 
 
b) ett optiskt filter framför fotocellen, och 
 
c) en coulometer, som mäter produkten (enhet: C = A.s) av den strömstyrka som alstras i 

fotocellen i proportion till bestrålningsstyrkan (enhet: A) och bestrålningens varaktighet 
(enhet: s). 
 

Strålmätinstrumentets skala skall kalibreras. Denna kalibrering skall provas efter ett års drift 
och i förekommande fall korrigeras. 
 
Bestrålningsstyrkan på typmodellens yta beror av avståndet till strålkällan. Därför skall 
typmodellens ytor om möjligt vara på samma avstånd från strålkällan som 
strålmätinstrumentets mottagaryta. Om detta inte är möjligt skall det värde som avläses på 
strålmätinstrumentet multipliceras med en korrektionsfaktor. 
 

6.10 Genomförande 
 
6.10.1 
 

Typmodellerna skall monteras så på sina fästen att vatten inte kan ansamlas på 
typmodellernas baksidor. Typmodellernas fästen skall orsaka minsta möjliga mekaniska 
påfrestning. För att åstadkomma en jämn bestrålning och bevattning av typmodellerna skall 
dessa under provningen rotera runt systemet av strålkälla och filter samt 
bevattningsanordningen med en hastighet av 1−5 varv per minut. I normala fall exponeras 
endast en sida av typmodellen för väder. Beroende på bestämmelserna i IEC-publikationen 
eller enligt överenskommelse kan även fram- och baksidorna hos en och samma typmodell 
exponeras. I så fall skall alla sidor utsättas för lika stor bestrålning och bevattning. 
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Väderexponering av fram- och baksidorna hos en och samma typmodell med lika stor 
bestrålning och bevattning kan uppnås genom att typmodellen periodiskt vänds. Detta kan 
göras automatiskt med användning av roterbara apparater, om fästet är utformat som en öppen 
ram. 

 
6.10.2 
 

Svartkroppstemperaturen på typmodellens plats under den torra perioden ställs in och regleras 
i enlighet med de IEC-publikationer som är tillämpliga för den ifrågavarande produkten. Om 
inte annat avtalats skall en medelsvartkroppstemperatur på +45°C upprätthållas. Med 
medelsvartkroppstemperatur avses det aritmetiska medelvärdet av de i slutet av den torra 
perioden uppnådda svartkroppstemperaturerna. Därvid får den lokala avvikelsen under den 
torra perioden uppgå till ±5°C, och i gränsfall ±3°C. 
 
För att upprätthålla den svartkroppstemperatur som krävs och för att i förekommande fall 
bestråla typmodellernas fram- och baksidor lika starkt (se punkt 6.10.1) kan typmodellerna 
automatiskt vändas 180° efter varje varv. I så fall skall även svartkroppstermometern och 
strålmätinstrumentet inkluderas i vändningen. 

 
6.10.3 
 

Typmodeller som är monterade i fästen och strålmätinstrumentets mottagaryta enligt punkt 
6.9 skall bestrålas och samtidigt bevattnas enligt följande ständigt upprepade cykel: 
 
Bevattning: 3 minuter 
 
Torr period: 17 minuter 
 
De relativa luftfuktigheten skall under den torra perioden uppgå till 60–80 %. 

 
6.11 Provningens varaktighet och provningsförfarande 
 

Provningen IEC-publikation 68, delarna 2–9, provningsförfarande B. Provningen varar 
720 timmar vid tillämpning av bevattningscykeln enligt punkt 6.10.3. 
 
Det rekommenderas att provningen av väderbeständigheten genomförs hos en och samma 
typmodell (vid provning utan förstörande av den egenskapsförändring som skall undersökas, 
t.ex. vid provning av väderbeständigheten) eller flera typmodeller (vid provning med 
förstörande, t.ex. av slagseghet) i olika överenskomna grader av bestrålning. På så sätt kan en 
egenskapsförändring hos utrustningen följas kontinuerligt under hela förloppet av 
väderexponeringen. 
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6.12 Utvärdering 
 

Typmodellerna skall efter avslutad väderexponering förvaras i minst 24 timmar i mörker och 
med en lufttemperatur på +23° C, en daggpunktstemperatur på +12° C, en relativ luftfuktighet 
på 50 %, en vindhastighet på 1 m/s och ett lufttryck på 860–1 060 hPa. (Den tillåtna 
avvikelsen för lufttemperaturen är ±2° C, och för den relativa luftfuktigheten ±6 %). 
 
Dessa typmodeller samt de typmodeller som används för jämförelse enligt punkterna 6.2 och 
6.3 skall undersökas med avseende på de konstaterade egenskaperna enligt de krav som anges 
i artikel 2.01.1 och 2.01.2 samt artikel 3.01.12. 

 
7. Provning av saltvatten- och väderbeständighet 
 

(Saltdimprovning) 
 
7.1 Syfte och tillämpning 
 

Denna provning omfattar effekterna av saltvatten och salthaltig atmosfär vid drift och vid 
transport och lagring enligt artikel 3.01. 
 
Den kan begränsas till typmodellen eller prover av det material som använts. 
 
Följande specifikationer grundar sig på IEC-publikation 68, delarna 2–52. Vid behov kan 
kompletterande uppgifter inhämtas från publikationen. 
 

7.2 Genomförande 
 

1. Provningsapparatur 
 
Provningen skall genomföras i en provkammare med en spridaranordning och en 
saltlösning, som skall uppfylla följande villkor: 
 
– Materialen i provkammaren och spridaranordningen får inte påverka saltdimmans 

korrosionseffekt. 
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– Inne i provkammaren skall en jämnt och fint fördelad, fuktig och tät dimma 
spridas, vars fördelning inte får påverkas av virvelbildningar eller den införda 
typmodellen. Sprejstrålen får inte direkt träffa typmodellen. Droppar som bildas på 
kammarens insida skall inte kunna falla på typmodellen. 

 
– Provkammaren skall vara tillräckligt ventilerad och luftutsläppet skall vara 

skyddat mot plötsliga ändringar av luftens rörelse för att förhindra uppkomsten av 
en kraftig luftström i kammaren. 

 
– Den saltlösning som används skall bestå av 5 ±1 viktdelar ren natriumklorid – med 

högst 0,1 % natriumjodid och högst 0,3 % totalorenhet i torr form – och 95 ±1 
viktdelar destillerat eller helt avsaltat vatten. Lösningens pH-värde vid +20 ±2° C 
skall ligga mellan 6,5 och 7,2, och hållas inom dessa gränser under provningen. En 
sprejad lösning får inte återanvändas. 

 
– Tryckluft som används för finfördelningen skall vara fri från orenheter som olja 

och damm, och ha en fuktighetsgrad på minst 85 % för att förhindra att 
munstycket täpps igen. 

 
– Den saltdimma som sprids i provkammaren skall ha en sådan täthet att i 

genomsnitt 1,0–2,0 ml lösning per timme under insamlingstiden faller ned i ett 
rent uppsamlingskärl med en horisontal uppsamlingsyta på 80 cm2, som ställts på 
en godtyckligt vald plats i provkammaren. För att övervaka saltdimmans täthet 
skall minst två uppsamlingskärl ställas i provkammaren så att de inte täcks av 
typmodellen och så att inget kondensvatten kan droppa ned i dem. För att 
kalibrera den sprejade lösningsmängden skall sprejningen pågå minst åtta timmar. 

 
Fuktlagringen mellan sprejfaserna företas i en klimatanläggning, där en lufttemperatur 
på +40 ±2°C vid en relativ luftfuktighet på 93 ±3 % kan upprätthållas. 

 
2. Inledande undersökning 

 
Typmodellen undersöks okulärt för att kontrollera att den är felfri, särskilt att den är 
ordentligt monterad och att alla öppningar är ordentligt stängda. Yttre ytor som är 
förorenade av fett, olja eller smuts skall rengöras. Alla reglage och rörliga 
funktionsdelar manövreras och kontrolleras med avseende på sina funktioner. Alla 
tillslutningar, lock och reglage, som skall användas för öppnande eller reglering vid drift 
eller underhåll, skall undersökas med avseende på sin öppningsbarhet och reglerbarhet 
och skall sedan återställas ordentligt. 
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Typmodellen skall kopplas på enligt tillverkarens anvisningar vid märkspänningen 
ombord med en tolerans på ±3 %. 
 
Då den tid som krävs för att uppnå normal funktionsduglighet har löpt ut, provas 
funktionerna och de funktionsdata som är av betydelse för användning ombord och för 
bedömning av effekterna av saltdimman mäts och registreras. Sedan kopplas 
typmodellen bort för att exponeras för sprejbelastningen. 

 
3. Sprejfas 

 
Typmodellen förs in i saltdimkammaren och exponeras för saltdimman under två timmar 
vid en temperatur på +15°C–+35°C. 
 

4. Fuktlagring 
 
Typmodellen förs in i klimatanläggningen, varvid så lite saltlösning som möjligt får 
rinna av typmodellen. Typmodellen skall förvaras i klimatanläggningen under sju dagar 
vid en lufttemperatur på +40 ±2°C och en relativ luftfuktighet på 93 ±3 %. Den får inte 
komma i beröring med andra typmodeller eller andra metallföremål. Flera typmodeller 
skall arrangeras så att de inte kan påverka varandra. 

 
5. Upprepning av provningscykeln 

 
Provningscykeln, bestående av faserna 3 och 4, skall upprepas tre gånger. 

 
6. Efterbehandling 

 
När den fjärde belastningscykeln avslutats skall typmodellen tas ut ur 
klimatanläggningen, omedelbart tvättas av under fem minuter med rinnande 
vattenledningsvatten och efterspolas med destillerat eller avsaltat vatten. Kvarblivande 
droppar skall avlägsnas med en luftström eller genom skakning. 
 
Typmodellen skall exponeras för normalt rumsklimat under minst tre timmar, 
åtminstone så länge att all synlig fuktighet avdunstat, innan slutundersökningen vidtar. 
Efter avspolningen skall typmodellen torkas under en timme vid en temperatur på +55 
±2°C. 

 
7. Slutundersökning 

 
Typmodellens yttre beskaffenhet skall undersökas okulärt. Arten och omfattningen av 
förändringarna i jämförelse med ursprungstillståndet skall antecknas i 
provningsrapporten, i förekommande fall styrkt med fotografier. 
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Typmodellen skall kopplas på enligt tillverkarens anvisningar vid märkspänningen 
ombord med en tolerans på ±3 %. 

 
När den tid som krävs för att uppnå normal funktionsduglighet har löpt ut, skall 
funktionerna provas och de funktionsdata som är av betydelse för användning ombord 
och för bedömning av effekterna av saltdimman mätas och registreras. 
 
Alla reglage och rörliga funktionsdelar skall manövreras och kontrolleras med avseende 
på sina funktioner. Alla tillslutningar, lock och reglage, som skall användas för 
öppnande eller reglering vid drift eller underhåll, skall undersökas med avseende på sin 
öppningsbarhet och reglerbarhet. 

 
7.3 Resultat som skall uppnås 
 

Typmodellen får inte förete några förändringar, som 
 
– negativt påverkar dess bruk och funktion, 
 
– avsevärt förhindrar öppnande av tillslutningar och lock och manövrering av reglage i 

den mån detta krävs för drift eller underhåll, 
 
– negativt påverkar lamphusens täthet, och 
 
– vid inverkan under en längre tid sannolikt leder till funktionsstörningar. 
 
De funktionsdata som uppmätts i faserna 3 och 7 skall ligga inom de toleransgränser som 
fastställs i dessa provnings- och godkännandevillkor. 
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Del III 
 
 

Föreskrifter om minimikrav och 
provningsvillkor för radaranläggningar 
som används av fartyg i inlandssjöfart 

 
Kapitel 1:  Allmänt 
Artikel 1.01 Tillämpningsområde 
Artikel 1.02 Radaranläggningens uppgift 
Artikel 1.03 Godkännandeprovning 
Artikel 1.04 Ansökan om godkännandeprovning 
Artikel 1.05 Typgodkännande 
Artikel 1.06 Märkning av utrustning, godkännandenummer 
Artikel 1.07 Tillverkarens förklaring 
Artikel 1.08 Ändring av godkända anläggningar 
 
Kapitel 2:  Allmänna minimikrav för radaranläggningar 
Artikel 2.01 Konstruktion, utförande 
Artikel 2.02 Parasitisk strålning och elektromagnetisk kompatibilitet 
Artikel 2.03 Handhavande 
Artikel 2.04 Bruksanvisningar 
Artikel 2.05 Installation och funktionsprovning 
 
Kapitel 3:  Operativa minimikrav för radaranläggningar 
Artikel 3.01 Åtkomst till radaranläggningen 
Artikel 3.02 Bildupplösning 
Artikel 3.03 Skalområden 
Artikel 3.04 Variabelt avståndsmärke 
Artikel 3.05 Stävlinje 
Artikel 3.06 Asymmetrisk radarbild 
Artikel 3.07 Pejlskala 
Artikel 3.08 Pejlinstrument 
Artikel 3.09 Funktioner dämpning av ekon av sjögång och regn 
Artikel 3.10 Dämpning av störningar från andra radaranläggningar 
Artikel 3.11 Kompatibilitet med radarfyrar 
Artikel 3.12 Förstärkningsinställning 
Artikel 3.13 Frekvensavstämning 
Artikel 3.14 Nautiska hjälplinjer och uppgifter på radarskärmen 
Artikel 3.15 Systemkänslighet 
Artikel 3.16 Målspår 
Artikel 3.17 Slavinstrument 
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Kapitel 4:  Tekniska minimikrav för radaranläggningar 
Artikel 4.01 Handhavande 
Artikel 4.02 Bildskärmen 
Artikel 4.03 Radarbildens egenskaper 
Artikel 4.04 Bildfärg 
Artikel 4.05 Bilduppdateringstakt och -lagring 
Artikel 4.06 Radarbildens linearitet 
Artikel 4.07 Avstånds- och azimutmätningens exakthet 
Artikel 4.08 Antennegenskaper och sändningsspektrum 
 
Kapitel 5:  Provningsvillkor och provningsförfarande för radaranläggningar 
Artikel 5.01 Säkerhet, belastningsförmåga och störningsemission 
Artikel 5.02 Parasitisk strålning och elektromagnetisk kompatibilitet 
Artikel 5.03 Provningsförfarande 
Artikel 5.04 Antennmätningar 
 
Tillägg 1  Vinkelupplösning inom områdena till och med 1 200 m 
Tillägg 2  Mätfält för att fastställa radaranläggningars upplösningsförmåga 
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Kapitel 1 
 
 

ALLMÄNT 
 

Artikel 1.01 
 

Tillämpningsområde 
 
I dessa föreskrifter fastställs tekniska och operativa minimikrav för radaranläggningar som används 
i inlandssjöfart samt villkoren för granskning av uppfyllandet av dessa minimikrav. Ett elektroniskt 
sjökorts- och informationssystem för inlandssjöfart (ECDIS) som kan användas för navigering 
räknas som radaranläggningar för navigeringsändamål enligt dessa föreskrifter. 
 

Artikel 1.02 
 

Radaranläggningens uppgift 
 
Radaranläggningen skall underlätta fartygets navigering genom att ge en för styrningen av fartyget 
användbar bild av fartygets position i förhållande till utprickningen, strandkonturerna och de för 
sjöfarten viktiga byggnadsverken, samt göra det möjligt att säkert och i god tid identifiera andra 
fartyg och hinder över vattenytan. 
 

Artikel 1.03 
 

Godkännandeprovning 
 
Radaranläggningar får inte installeras ombord på fartyg innan det med hjälp av en provning av en 
typmodell visats att de uppfyller de minimikrav som anges i dessa föreskrifter. 
 

Artikel 1.04 
 

Ansökan om godkännandeprovning 
 
1. Ansökan om godkännandeprovning av en typmodell av en radaranläggning skall lämnas till 

en behörig provningsmyndighet i en av medlemsstaterna. 
 

De behöriga provningsmyndigheterna skall anmälas till kommittén. 
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2. Till ansökan skall följande handlingar bifogas: 
 

a) Två exemplar av en utförlig teknisk beskrivning. 
 
b) Två kompletta uppsättningar kopplings- och servicedokumentation. 
 
c) Två exemplar av en utförlig teknisk bruksanvisning. 
 
d) Två exemplar av en kortfattad bruksanvisning. 

 
3. Den sökande skall genom provning själv fastställa eller låta fastställa att radaranläggningen 

uppfyller de minimikrav som anges i dessa föreskrifter. 
 

Resultatrapporten från denna provning och mätningsprotokollen från det horisontala och det 
vertikala strålningsdiagrammet för antennen skall bifogas ansökan. 
 
Denna dokumentation och de uppgifter som framkommit vid provningen av typmodellen skall 
förvaras hos den behöriga provningsmyndigheten. 

 
4. Med sökande avses inom ramen för typmodellprovningen en juridisk eller fysisk person under 

vars namn, fabriksmärke eller annan karaktäristisk beteckning den anläggning som anmälts 
för typmodellprovning tillverkas eller saluförs. 

 
Artikel 1.05 

 
Typgodkännande 

 
1. Efter en provning av typmodellen med godkänt resultat skall den behöriga 

provningsmyndigheten utfärda ett intyg om överensstämmelse. 
 

Om minimikraven inte är uppfyllda skall sökanden skriftligt meddelas om skälen för avslaget. 
 
Godkännandet skall utfärdas av den behöriga myndigheten. 
 
Den behöriga myndigheten skall meddela kommittén om den utrustning som de har godkänt. 
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2. Alla provningsmyndigheter har rätt att när som helst välja ut en anläggning ur 
produktionsserien för kontrollprovning. 

 
Om brister framkommer vid denna provning kan godkännandet av typmodellen upphävas. 
 
Den myndighet som utfärdat godkännandet av typmodellen ansvarar för återkallandet. 
 

3. Typgodkännandet är giltigt under tio år, och kan på ansökan förlängas. 
 

Artikel 1.06 
 

Märkning av utrustning, godkännandenummer 
 
1. De enskilda komponenterna i anläggningen skall på varaktigt sätt förses med tillverkarens 

namn, anläggningens beteckning, instrumenttyp och serienummer. 
 
2. Det godkännandenummer som den behöriga myndigheten utfärdat skall varaktigt återges på 

radarskärmen så att det är tydligt läsbart även efter installationen. 
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Godkännandenumrets sammansättning: 
 
e-NN-NNN 

 
(e = Europeiska unionen 

 
NN = kännetecken för godkännandelandet, där 

 
1 = Tyskland 18 = Danmark 

2 = Frankrike 20 = Polen 

3 = Italien 21 = Portugal 

4 = Nederländerna 23 = Grekland 

5 = Sverige 24 = Irland 

6 = Belgien 26 = Slovenien 

7 = Ungern 27 = Slovakien 

8 = Tjeckien 29 = Estland 

9 = Spanien 32 = Lettland 

11 = Förenade kungariket 36 = Litauen 

12 = Österrike 49 = Cypern 

13 = Luxemburg 50 = Malta 

17 = Finland  

 
NNN = tresiffrigt nummer, som bestäms av den behöriga myndigheten). 
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3. Godkännandenumret får endast användas i samband med det tillhörande godkännandet. 
 

Sökanden skall ansvara för framställning och montering av godkännandenumret. 
 
4. Den behöriga myndigheten skall omgående meddela kommittén om det utfärdade 

godkännandenumret. 
 

Artikel 1.07 
 

Tillverkarens förklaring 
 
Till varje anläggning skall tillverkaren bifoga en förklaring, i vilken det försäkras att anläggningen 
uppfyller minimikraven och att dess konstruktion helt och hållet överensstämmer med den 
typmodell som företetts för provning. 
 

Artikel 1.08 
 

Ändring av godkända anläggningar 
 
1. Ändringar av redan godkända anläggningar innebär att typgodkännandet upphör att gälla. Om 

ändringar planeras, skall dessa meddelas skriftligt till den behöriga provningsmyndigheten. 
 
2. Provningsmyndigheten avgör om godkännandet förblir i kraft, eller om en efterprovning eller 

en förnyad typmodellprovning skall göras. 
 

Om ett nytt godkännande görs, skall ett nytt godkännandenummer utfärdas. 
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Kapitel 2 
 
 

ALLMÄNNA MINIMIKRAV FÖR RADARANLÄGGNINGAR 
 

Artikel 2.01 
 

Konstruktion, utförande 
 
1. Radaranläggningar skall vara lämpliga för drift ombord på fartyg i inlandssjöfart. 
 
2. Anläggningarnas konstruktion och utförande skall följa den senaste tekniska utvecklingen 

både i mekaniskt och elektriskt hänseende. 
 
3. Om inte annat anges i bilaga II till direktivet eller i dessa föreskrifter, gäller för 

strömförsörjning, säkerhet, påverkan mellan olika instrument ombord, säkerhetsavstånd till 
kompass, resistens mot klimatpåverkan, mekanisk styrka, miljöpåverkan, bullerutsläpp och 
instrumentmärkning de krav och mätmetoder som anges i IEC-publikation 945 "Marine 
Navigational Equipment General Requirements". 

 
Dessutom gäller kraven i ITU Radio Regulations. Alla krav i dessa föreskrifter skall vara 
uppfyllda vid en omgivningstemperatur för radarindikatorn på 0°–40°. 

 
Artikel 2.02 

 
Parasitisk strålning och elektromagnetisk kompatibilitet 

 
1. Den parasitiska strålningens fältstyrka får i frekvensområdet 30–2 000 MHz inte överskrida 

500 µV/m. 
 

I frekvensområdena 156–165 MHz, 450–470 MHz och 1,53–1,544 GHz får fältstyrkan inte 
överskrida värdet 15 µV/m. Dessa fältstyrkor gäller vid ett mätavstånd på 3 meter från den 
undersökta anläggningen. 
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2. Vid elektromagnetiska fältstyrkor på upp till 15 V/m i omedelbar närhet av den undersökta 
anläggningen skall denna uppfylla minimikraven i frekvensområdet 30–2 000 MHz. 
 

Artikel 2.03 
 

Handhavande 
 
1. Anläggningen skall inte ha fler reglage än vad som krävs för ett korrekt handhavande. 
 

Deras utförande, märkning och manövrering skall möjliggöra en enkel, entydig och snabb 
användning. De skall vara anordnade så att missgrepp undviks så långt det är möjligt. 

 
Reglage som inte behövs vid normal drift skall inte vara direkt åtkomliga. 

2. Alla reglage och indikatorer skall vara försedda med symboler och/eller text på engelska. 
Symbolerna skall uppfylla kraven i IMO:s rekommendation nr A.278 (VIII) "Symbols for 
controls on marine navigational radar equipment" eller i IEC-publikation nr 417. Siffror och 
bokstäver skall vara minst 4 mm höga. 

 
Om det kan påvisas att en typstorlek på 4 mm av tekniska skäl inte kan användas för vissa 
märkningar, och om mindre tecken är godtagbara från driftssynpunkt, kan storleken minskas 
till 3 mm. 

 
3. Anläggningen skall vara så konstruerad att missgrepp vid handhavandet inte leder till att den 

slutar fungera. 
 
4. Funktioner utöver minimikraven och anslutningsmöjligheter för externa instrument skall vara 

så beskaffade att anläggningen under alla omständigheter uppfyller minimikraven. 
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Artikel 2.04 
 

Bruksanvisningar 
 
1. Med varje anläggning skall följa en utförlig bruksanvisning. Den skall finnas att tillgå på 

tyska, engelska, franska och nederländska och åtminstone innehålla uppgifter om 
 

a) igångsättning och handhavande, 
 
b) underhåll och service, 
 
c) allmänna säkerhetsföreskrifter (hälsorisker, t.ex. den elektromagnetiska strålningens 

inverkan på pacemaker), och 
 
d) anvisningar för en tekniskt korrekt installation. 
 

2. Med varje anläggning skall följa en kortfattad bruksanvisning i hållbart utförande. 
 

Den skall finnas att tillgå på tyska, engelska, franska och nederländska. 
 

Artikel 2.05 
 

Installation och funktionsprovning 
 
För installation, utbyte och funktionsprovning gäller föreskrifterna i del V. 
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Kapitel 3 
 
 

OPERATIVA MINIMIKRAV FÖR RADARANLÄGGNINGAR 
 

Artikel 3.01 
 

Åtkomst till radaranläggningen 
 
1. Radaranläggningen skall vara driftsklar inom högst fyra minuter efter det att den slagits på. 

Därefter skall utsändningen kunna avbrytas eller sättas i gång omedelbart. 
 
2. Det skall vara möjligt för en person att samtidigt sköta radaranläggningen och observera 

bildskärmen. 
 

Om kontrollpanelen är en avskild enhet skall den innehålla alla reglage som direkt används 
vid radarnavigering. 

 
Trådlösa fjärrkontroller skall inte vara tillåtna. 

 
3. Det skall vara möjligt att läsa radarskärmen även vid starkt omgivningsljus. Vid behov skall 

lämpliga synhjälpanordningar finnas tillgängliga som lätt skall kunna sättas fast på och tas 
bort från anläggningen. 

 
Synhjälpanordningar skall även kunna användas av personer med glasögon. 

 
Artikel 3.02 

 
Bildupplösning 

 
1. Vinkelupplösning 
 

Vinkelupplösningen är beroende av skalområde och avstånd. Den minsta avståndsberoende 
upplösning som krävs för de undre områdena till och med 1 200 m anges i tillägg 1. 
 
Med minimiupplösning avses det minsta vinkelavstånd mellan två standardreflektorer 
(se artikel 5.03.2) vid vilket dessa framträder tydligt åtskilda på radarbilden. 
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2. Minimiavstånd och avståndsupplösning 
 

På alla avstånd mellan 15 och 1 200 m inom skalområden på upp till och med 1 200 m skall 
standardreflektorer som vid samma pejling ligger på ett avstånd av 15 m från varandra 
framträda tydligt åtskilda på radarskärmen. 
 

3. Manöverlägen som kan leda till en sämre upplösning skall inte kunna kopplas in inom 
skalområden på upp till 2 000 m. 

 
Artikel 3.03 

 
Skalområden 

 
1. Radaranläggningen skall vara försedd med följande sekventiellt påslagbara skalområden och 

ringavstånd: 
 

Skalområde 1  500 m  var 100:e m en ring 
 
Skalområde 2  800 m  var 200:e m en ring 
 
Skalområde 3  1 200 m  var 200:e m en ring 
 
Skalområde 4  1 600 m  var 400:e m en ring 
 
Skalområde 5  2 000 m  var 400:e m en ring 
 

2. Ytterligare sekventiellt påslagbara skalområden är tillåtna. 
 
3. Det inställda skalområdet, avståndet mellan avståndsringarna och den variabla 

avståndsringens avstånd skall anges i meter eller kilometer. 
 
4. Avståndsringarnas och den variabla avståndsringens bredd får vid normal ljusinställning 

uppgå till högst 2 mm. 
 
5. Bildframställningar av delområden och förstoringar av delar av bilden är inte tillåtna. 
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Artikel 3.04 
 

Variabel avståndsring 
 
1. Radaranläggningen skall ha en variabel avståndsring. 
 
2. Avståndsringen skall inom åtta sekunder kunna ställas in på varje möjligt avstånd. 
 
3. Det avstånd som ställts in med den variabla avståndsringen får inte ändras ens efter en 

omställning till ett annat skalområde. 
 
4. Avståndet skall anges numeriskt med tre eller fyra siffror. 
 

Noggrannheten skall för områden till och med 2 000 m vara 10 m. Avståndsringens radie 
skall överensstämma med den numeriska angivelsen. 

 
Artikel 3.05 

 
Styrstreck 

 
1. Ett styrstreck skall sträcka sig från den position på radarskärmen som motsvarar antennens 

position till radarskärmens yttersta kant. 
 
2. Styrstrecket får inte vara bredare än 0,5°, mätt vid radarskärmens yttersta kant. 
 
3. Radaranläggningen skall kunna justeras så att alla azimutala vinkelfel i antenninstallationen 

kan korrigeras. 
 
4. Efter det att vinkelfelet korrigerats och radaranläggningen slagits på får styrstrecket avvika 

högst 0,5° från långskeppslinjen. 
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Artikel 3.06 
 

Asymmetrisk radarbild 
 
1. För ett vidare synfält föröver skall radarbilden kunna decentreras i alla skalområden enligt 

artikel 3.03.1. 
 

Decentreringen får endast medföra ett vidare synfält föröver och skall vara inställbar till 
minst 0,25 och högst 0,33 av den faktiska bilddiametern. 

 
2. I områdena med utvidgat synfält föröver skall avståndsringarna kunna utvidgas, och den 

variabla avståndsringen skall kunna ställas in och avläsas på det största återgivna området. 
 
3. En fast utvidgning av radarsynfältet föröver enligt punkt 1 ovan är tillåten om den faktiska 

diametern enligt artikel 4.03.1 inte underskrids när det gäller den centrala delen av radarbilden 
och pejlskalan är så utformad att pejling enligt artikel 3.08 fortfarande är möjlig. 

 
Möjlighet till decentrering enligt punkt 1 ovan krävs inte i det fallet. 
 

Artikel 3.07 
 

Pejlskala 
 
1. Radaranläggningen skall ha en pejlskala vid radarskärmens yttersta kant. 
 
2. Pejlskalan skall vara graderad i minst 72 delar om vardera 5°. De delstreck som anger 10° 

skall vara klart längre än de delstreck som anger 5°. 
 

Vinkelvärdet 000 på pejlskalan skall vara placerat mitt på radarskärmens övre kant. 
 
3. Pejlskalan skall markeras med tresiffriga tal medurs från 000 till 360°. Värdena på pejlskalan 

skall anges med arabiska siffror för var 10:e ° eller var 30:e °. 
 

Talet 000 får ersättas med en tydlig pil. 
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Artikel 3.08 
 

Pejlinstrument 
 
1. Anordningar för pejling av mål är tillåtna. 
 
2. Om det finns pejlinstrument ombord skall ett mål kunna pejlas inom cirka 5 sekunder med ett 

största fel på ±1°. 
 
3. Om en elektronisk pejllinje används skall den 
 

a) tydligt kunna skiljas från styrstrecket, 
 
b) visas kvasikontinuerligt, 
 
c) kunna vridas 360° åt vänster eller höger, 
 
d) vara högst 0,5° bred vid radarskärmens yttre kant, 
 
e) sträcka sig från sin början till pejlskalan, och 
 
f) ha en gradindikator med tre eller fyra decimaler. 
 

4. Om en mekanisk pejllinjal används skall den 
 

a) kunna vridas 360° åt vänster eller höger, 
 
b) sträcka sig från sin markerade början till pejlskalan, 
 
c) inte ha några andra markeringar, och 
 
d) vara så utformad att ekon inte skyms i onödan. 
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Artikel 3.09 
 

Funktioner för dämpning av ekon av sjögång och regn 
 
1. Radaranläggningen skall ha manuellt inställbara funktioner, med vars hjälp ekon av sjögång 

och regn kan dämpas. 
 
2. Funktionen för dämpning av ekon av sjögång (Sensitivity Time Control – STC) skall i 

maximalt läge vara effektiv upp till cirka 1 200 m. 
 
3. Radaranläggningen får inte ha automatiska funktioner för att dämpa ekon av sjögång och 

regn. 
 

Artikel 3.10 
 

Dämpning av störningar från andra radaranläggningar 
 
1. Det skall finnas en inkopplingsbar anordning, med vars hjälp störningar från andra 

radaranläggningar kan minskas. 
 
2. Denna anordning får vid drift inte medföra att radarmål dämpas. 
 

Artikel 3.11 
 

Kompatibilitet med radarfyrar 
 
Signaler från radarfyrar enligt IMO:s resolution A.423 (XI) skall återges korrekt då funktionen för 
regnekodämpning (fast time constant – FTC) är avstängd. 
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Artikel 3.12 
 

Förstärkningsinställning 
 
Variationsområdet för förstärkningsinställningen skall dels vara sådant att bruset nätt och jämt syns 
vid en inställning på minsta sjögångsekodämpning, dels sådant att starka radarekon med en ekoarea 
i storleksordningen 10 000 m2 på godtyckliga avstånd inte syns. 
 

Artikel 3.13 
 

Frekvensavstämning 
 
Det skall finnas en avstämningsindikator på radarindikatorn. Indikatorfältet skall vara minst 30 mm 
långt. Indikatorn skall fungera på alla avståndsområden, även då inga radarekon förekommer. Den 
skall även fungera då förstärknings- eller närekodämpningsfunktionen används. 
 
Det skall finnas ett manuellt manöverorgan för att korrigera avstämningen. 
 

Artikel 3.14 
 

Nautiska hjälplinjer och uppgifter på radarskärmen 
 
1. Endast styrstreck, pejlingslinjer och avståndsringar får aktiveras på radarskärmen. 
 
2. Utanför radarbilden får förutom uppgifter om radaranläggningens driftstillstånd endast nautisk 

information presenteras, som 
 

a) girhastighet, 
 
b) fartygets fart, 
 
c) roderläget, 
 
d) vattendjup, och 

 
e) kompasskurs. 
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3. All radarskärmsinformation utanför radarbilden skall presenteras kvasistatiskt, och 
uppdateringstakten skall uppfylla de operativa kraven. 

 
4. Kraven på den nautiska informationens presentation och precision skall vara desamma som 

för huvudinstrumenten. 
 

Artikel 3.15 
 

Systemkänslighet 
 
Systemet skall ha en sådan känslighet att en standardreflektor på ett avstånd av 1 200 m återges 
korrekt på radarbilden vid varje antennrotation. För en reflektor på 12 m på samma avstånd får 
kvoten mellan antalet antennrotationer med radareko under en viss tid och det totala antalet 
antennrotationer under samma tid på basen av 100 rotationer (blip-scan-förhållandet) inte vara lägre 
än 0,8. 
 

Artikel 3.16 
 

Målspår 
 
Målpositionerna från en tidigare rotation skall kunna presenteras som ett målspår. 
 
Målspåret skall vara kvasikontinuerligt och inte så ljust som dess tillhörande mål samt ha samma 
färg som radarbilden. Målspårets längd får anpassas till de operativa kraven, men får inte vara 
längre än två antennrotationer. 
 
Radarbilden får inte påverkas negativt av målspåret. 
 

Artikel 3.17 
 

Slavinstrument 
 
Slavinstrument skall uppfylla alla krav som ställs på radarnavigeringssystem. 
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Kapitel 4 
 
 

TEKNISKA MINIMIKRAV FÖR RADARANLÄGGNINGAR 
 

Artikel 4.01 
 

Handhavande 
 
1. Alla reglage skall vara monterade så att ingen tillhörande indikator skyms då de manövreras 

och så att radarnavigeringen kan fortgå utan inskränkningar. 
 
2. Reglage med vilka anläggningen kan stängas av eller som kan leda till en funktionsstörning 

vid manövrering skall vara skyddade mot oavsiktlig manövrering. 
 
3. Alla reglage och indikatorer skall ha en reflexionsfri och för alla ljusförhållanden lämplig 

belysning, som med ett oberoende reglage kan ställas in ända ner till noll. 
 
4. Följande funktioner skall ha egna reglage med direkt tillgång: 
 

a) Stand-by/on. 
 
b) Range. 
 
c) Tuning. 
 
d) Gain. 
 
e) Seaclutter (STC). 
 
f) Rainclutter (FTC). 
 
g) Variable range marker (VRM). 
 
h) Cursor eller Electronic Bearing Line (EBL) (om sådan finns). 
 
i) Ship's heading marker suppression (SHM). 
 
Om skruvreglage används för de ovan nämnda funktionerna får dessa inte vara monterade 
koncentriskt ovanpå varandra. 
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5. Åtminstone reglagen för förstärkning, dämpning av ekon av sjögång och regn skall kunna 
ställas in med ett skruvreglage vars verkan är nästan proportionell till skruvvinkeln. 

 
6. Reglagen skall vara så konstruerade att rörelser uppåt eller åt höger har en positiv effekt på 

inställningen och rörelser till vänster eller neråt en negativ effekt. 
 
7. Om tryckknappar används skall dessa vara utformade så att man även kan hitta och 

manövrera dem på känn. Dessutom skall de ha en tydligt kännbar tryckpunkt. 
 
8. Ljushetsgraden för följande presentationselement skall kunna ställas in oberoende av varandra 

från noll till det värde som krävs vid drift: 
 

a) Radarbild. 
 
b) Fasta avståndsringar. 
 
c) Variabla avståndsringar. 
 
d) Pejlskala. 
 
e) Pejlingslinje. 
 
f) Nautisk information enligt artikel 3.14.2. 
 

9. Förutsatt att ljusskillnaderna i en del presentationselement endast är små och de fasta 
avståndsringarna, de variabla avståndsringarna och pejlingslinjen kan stängas av oberoende av 
varandra, kan det finnas fyra reglage för att ställa in ljushetsgraden, ett för var och en av 
följande grupper: 

 
a) Radarbild och styrstreck. 
 
b) Fasta avståndsringar. 
 
c) Variabla avståndsringar. 
 
d) Pejlskala, pejlingslinje och nautisk information enligt artikel 3.14.2. 
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10. Styrstreckets ljushetsgrad skall kunna ställas in men får inte minskas till noll. 
 
11. För att stänga av styrstrecket skall det finnas en knapp med automatisk återställning. 
 
12. Dämpningsfunktionerna skall kunna minskas steglöst till noll. 
 

Artikel 4.02 
 

Bildskärmen 
 
1. Med radarbild avses en skalenlig återgivning på radarskärmen av radarekon från 

omgivningen från en antennrotation med den relativa rörelsen i förhållande till det egna 
fartyget, varvid fartygets långskeppslinje och styrstrecket hela tiden sammanfaller. 

 
2. Med radarindikator avses den del av anläggningen där radarskärmen finns. 
 
3. Med radarskärm avses den reflexionsfria indikator där antingen enbart radarbilden eller 

radarbilden med ytterligare nautisk information visas. 
 
4. Med radarbildens faktiska diameter avses diametern av den största fullständigt cirkelformade 

radarbild som kan visas inom pejlskalan. 
 
5. Med raster-scan-bild avses en kvasistatisk återgivning av radarbilden från en hel 

antennrotation i form av en TV-bild. 
 

Artikel 4.03 
 

Radarbildens egenskaper 
 
1. Radarbildens effektiva diameter skall vara minst 270 mm. 
 
2. Den yttre avståndsmätringens diameter skall i skalområdena enligt artikel 3.03 vara 

minst 90 % av radarbildens effektiva diameter. 
 
3. Inom alla skalområden skall antennens position vara synlig på radarbilden. 
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Artikel 4.04 
 

Bildfärg 
 
Bildfärgen skall väljas på grundval av fysiologiska rön. Om flera färger kan återges på 
radarskärmen, skall själva radarbilden framställas monokromt. Återgivningen av olika färger får 
inte på någon del av radarskärmen leda till blandfärger genom överlagring. 
 

Artikel 4.05 
 

Bilduppdateringstakt och -lagring 
 
1. Den radarbild som visas på skärmen skall senast efter 2,5 sekunder ersättas av den aktuella 

radarbilden. 
 
2. Varje eko på bildskärmen skall lagras åtminstone under tiden för en antennrotation, dock inte 

längre än två antennrotationer. 
 

Radarbilden kan presenteras på två olika sätt: antingen genom en permanent presentation eller 
genom en periodisk bilduppdatering. Den periodiska bilduppdateringen skall ha en frekvens 
på minst 50 Hz. 

 
3. Skillnaden i ljushetsgrad mellan plottningen av ett eko och dess eftersken inom tiden för en 

antennrotation skall vara så liten som möjligt. 
 

Artikel 4.06 
 

Radarbildens linearitet 
 
1. Radarbildens linearitetsfel får vara högst 5 %. 
 
2. Inom alla områden till och med 2 000 m skall en fast rak strandlinje på ett avstånd på 30 m 

från radarantennen framträda utan synliga förvrängningar som en rak, sammanhängande 
ekostruktur. 
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Artikel 4.07 
 

Avstånds- och azimutmätningens exakthet 
 
1. Avståndet till ett mål skall med hjälp av de variabla eller fasta avståndsringarnas hjälp kunna 

fastställas med en exakthet på ±10 m eller ±1,5 %, beroende på vilket av dessa värden som är 
högst. 

 
2. Gradtalet på den bäring i vilken ett objekt pejlas får inte avvika mer än 1° från det verkliga 

värdet. 
 

Artikel 4.08 
 

Antennegenskaper och sändningsspektrum 
 
1. Antennerna och deras drivmekanism skall fungera felfritt vid vindhastigheter på upp till 

100 km per timme. 
 
2. På antennens drivmekanism skall det finnas en säkerhetsbrytare med vilken sändaren och 

drivmekanismen kan stängas av. 
 
3. Antennernas horisontala strålningsdiagram mätt i en riktning skall uppfylla följande krav: 
 

a) -3 dB-lobbredd för huvudloben: högst 1,2°. 
 
b) -20 dB-lobbredd för huvudloben: högst 3,0°. 
 
c) Dämpning av sidoloben inom ±10° runt huvudloben med minst -25 dB. 
 
d) Dämpning av sidoloben utanför ±10° runt huvudloben med minst -32 dB. 
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4. Antennernas vertikala strålningsdiagram mätt i en riktning skall uppfylla följande krav: 
 

a) -3 dB-lobbredd för huvudloben: högst 30°. 
 
b) Huvudlobens maximum skall ligga på den horisontala axeln. 
 
c) Dämpning av sidoloben med minst -25 dB. 
 

5. Den utstrålade högfrekvensenergin skall vara horisontalt polariserad. 
 
6. Anläggningens arbetsfrekvens skall vara över 9 GHz inom ett tillåtet frekvensområde enligt 

ITU:s radioreglemente för system för radarnavigering. 
 
7. Den av antennen utstrålade högfrekvensenergins frekvensspektrum skall motsvara kraven i 

ITU:s radioreglemente. 
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Kapitel 5 
 
 

PROVNINGSVILLKOR OCH PROVNINGSFÖRFARANDE FÖR RADARANLÄGGNINGAR 
 

Artikel 5.01 
 

Säkerhet, belastningsförmåga och störningsemission 
 
Strömförsörjning, säkerhet, påverkan mellan instrument ombord, kompassens skyddsavstånd, 
klimatisk belastningsförmåga, mekanisk belastningsförmåga, miljöbelastning och bullerutsläpp 
skall provas enligt IEC-publikation 945, "Marine Navigational Equipment General Requirements". 
 

Artikel 5.02 
 

Parasitisk strålning och elektromagnetisk kompatibilitet 
 
1. Den parasitiska strålningen skall mätas enligt IEC-publikation 945, "Marine Navigational 

Equipment Interference", i frekvensområdet 30 MHz–2 000 MHz. 
 

Kraven i artikel 2.02.1 skall vara uppfyllda. 
 
2. Kraven i artikel 2.02.2 beträffande elektromagnetisk kompatibilitet skall vara uppfyllda. 
 

Artikel 5.03 
 

Provningsförfarande 
 
1. Mätfältet för provning av en radaranläggning enligt tillägg 2 skall förläggas till en minst 

1,5 km lång och 0,3 km bred vattenyta som är så lugn som möjligt eller en terräng med 
motsvarande reflexionsegenskaper. 

 
2. Standardreflektorn skall vara en radarreflektor som vid en våglängd på 3,2 cm har en 

ekvivalent radartvärsektion på 10 m2. 
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Den ekvivalenta radartvärsektionen (sigma) för en treaxlig radarreflektor med triangulära 
areor för en frekvens på 9 GHz (3,2 cm) skall beräknas med formeln 

 
4 · π · a4 

σ = _________ 

3 · 0,0322 
 

a = sidlängd i meter 
 
En standardreflektor med triangulära areor har sidolängderna a = 0,222 m. 
 
De för provningen av räckvidder och kraven på upplösning vid en våglängd på 3,2 cm 
fastställda dimensionerna hos reflektorerna skall användas även då den radaranläggning som 
skall undersökas har en annan våglängd än 3,2 cm. 
 

3. En standardreflektor skall ställas upp på vart och ett av avstånden 15 m, 30 m, 45 m, 60 m, 
85 m, 300 m, 800 m, 1 170 m, 1 185 m respektive 1 200 m från antennens plats. 

 
Förutom standardreflektorn på ett avstånd av 85 m skall standardreflektorer ställas upp på 
båda sidorna i rät vinkel mot pejlriktningen och på ett avstånd av 5 m. 
 
Förutom standardreflektorn på ett avstånd av 300 m skall en reflektor ställas upp med en 
ekvivalent radartvärsektion på 300 m2 i rät vinkel mot pejlriktningen och på ett avstånd av 
18 m. 
 
Ytterligare reflektorer med en radartvärsektion på 1 m2 och 1 000 m2 och med en 
azimutvinkel i förhållande till varandra på minst 15° skall ställas upp på ett avstånd av 300 m 
från antennen. 
 
Förutom standardreflektorn på ett avstånd av 1 200 m skall standardreflektorer och en 
reflektor med en radartvärsektion på 1 m2 ställas upp i rät vinkel mot pejlriktningen och på ett 
avstånd av 30 m. 
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4. Radaranläggningen skall ställas in på bästa bildkvalitet. Förstärkningen skall vara inställd så 
att knappt något brus längre syns utanför verkningsområdet för närekodämpningen. 

 
Inställningsanordningen för dämpning av ekon från sjögång (STC) skall ställas på "minimum" 
och den för dämpning av ekon från nederbörd (FTC) på "av". 
 
Reglage som påverkar bildkvaliteten får under den tid provningen på en viss antennhöjd pågår 
inte justeras och skall låsas på lämpligt sätt. 
 

5. Antennen skall ställas upp på valfri höjd mellan 5 m och 10 m över vattenytan eller marken. 
Reflektorerna skall ställas upp på en sådan höjd över vattenytan eller marken att den effektiva 
reflexionen från dem motsvarar det värde som anges i punkt 2. 

 
6. Alla reflektorer som monterats inom det valda området skall inom alla avståndsområden till 

och med 1 200 m framträda samtidigt och som tydligt skilda mål på radarskärmen, oberoende 
av mätfältets azimutala vinkel till styrstrecket. 

 
Signaler från radarfyrar enligt artikel 3.11 skall återges felfritt. 
 
Alla krav i dessa föreskrifter skall vara uppfyllda vid alla antennhöjder mellan 5 m och 10 m. 
Enbart nödvändiga justeringar får göras på radaranläggningens reglage. 
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Artikel 5.04 
 

Antennmätningar 
 
Mätningen av antennegenskaperna skall utföras enligt IEC-publikation 936, "Shipborne Radar". 
 
 
Tillägg 1 
 
Vinkelupplösning inom områdena till och med 1 200 m 
 
 
Tillägg 2 
 
Mätfält för att fastställa radaranläggningars upplösningsförmåga 
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Del IV 
 
 

Föreskrifter om minimikrav och provningsvillkor 
för girhastighetsindikatorer 
för fartyg i inlandssjöfart 

 
Kapitel 1:  Allmänt 
Artikel 1.01 Tillämpningsområde 
Artikel 1.02 Girhastighetsindikatorns uppgift 
Artikel 1.03 Godkännandeprovning 
Artikel 1.04 Ansökan om godkännandeprovning 
Artikel 1.05 Typgodkännande 
Artikel 1.06 Märkning av utrustning, godkännandenummer 
Artikel 1.07 Tillverkarens förklaring 
Artikel 1.08 Ändring av godkända anläggningar 
 
Kapitel 2:  Allmänna minimikrav för girhastighetsindikatorer 
Artikel 2.01 Konstruktion, utförande 
Artikel 2.02 Parasitisk strålning och elektromagnetisk kompatibilitet 
Artikel 2.03 Handhavande 
Artikel 2.04 Bruksanvisningar 
Artikel 2.05 Installation och funktionsprovning 
 
Kapitel 3:  Operativa minimikrav för girhastighetsindikatorer 
Artikel 3.01 Åtkomst till girhastighetsindikatorn 
Artikel 3.02 Indikator för girhastigheten 
Artikel 3.03 Mätområden 
Artikel 3.04 Den angivna girhastighetens exakthet 
Artikel 3.05 Känslighet 
Artikel 3.06 Funktionsövervakning 
Artikel 3.07 Okänslighet för andra normala fartygsrörelser 
Artikel 3.08 Okänslighet för magnetfält 
Artikel 3.09 Slavinstrument 
 
Kapitel 4:  Tekniska minimikrav för girhastighetsindikatorer 
Artikel 4.01 Handhavande 
Artikel 4.02 Dämpningsfunktioner 
Artikel 4.03 Anslutning av tillbehör 
 
Kapitel 5:  Provningsvillkor och provningsförfarande för girhastighetsindikatorer 
Artikel 5.01 Säkerhet, belastningsförmåga och störningsemission 
Artikel 5.02 Strålningsbetingade radiostörningar och elektromagnetisk kompatibilitet 
Artikel 5.03 Provningsförfarande 
 
Tillägg:  Toleranser för girhastighetsindikatorer 
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Kapitel 1 
 
 

ALLMÄNT 
 

Artikel 1.01 
 

Tillämpningsområde 
 
I dessa föreskrifter fastställs tekniska och operativa minimikrav för girhastighetsindikatorer i 
inlandssjöfart samt villkoren för granskning av uppfyllandet av dessa minimikrav. 
 

Artikel 1.02 
 

Girhastighetsindikatorns uppgift 
 
Girhastighetsindikatorns uppgift är att mäta och visa fartygets girhastighet åt babord eller styrbord 
för att understödja radarstyrningen. 
 

Artikel 1.03 
 

Godkännandeprovning 
 
Girhastighetsindikatorer får inte installeras ombord på fartyg innan det med hjälp av en provning av 
en typmodell visats att de uppfyller de minimikrav som fastställs i dessa föreskrifter. 
 

Artikel 1.04 
 

Ansökan om godkännandeprovning 
 
1. Ansökan om godkännandeprovning av en girhastighetsindikator skall lämnas till en behörig 

provningsmyndighet i en av medlemsstaterna. 
 

De behöriga provningsmyndigheterna skall anmälas till kommittén. 
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2. Till ansökan skall följande handlingar bifogas: 
 

a) Två exemplar av en utförlig teknisk beskrivning. 
 
b) Två kompletta uppsättningar kopplings- och servicedokumentation. 
 
c) Två exemplar av en bruksanvisning. 

 
3. Den sökande skall genom provning själv fastställa eller låta fastställa att radaranläggningen 

uppfyller de minimikrav som anges i dessa föreskrifter. 
 

Resultatrapporten av denna provning och mätningsprotokollen skall bifogas ansökan. 
 
Denna dokumentation och de uppgifter som framkommit vid provningen skall förvaras hos 
den behöriga provningsmyndigheten. 
 

4. Med sökande avses i samband med typmodellprovningen en juridisk eller fysisk person under 
vars namn, fabriksmärke eller annan karaktäristisk beteckning den anläggning som anmälts 
för provning tillverkas eller saluförs. 

 
Artikel 1.05 

 
Typgodkännande 

 
1. Efter provning av typmodellen med godkänt resultat, skall den behöriga 

provningsmyndigheten utfärda ett intyg om överensstämmelse. 
 

Om minimikraven inte är uppfyllda skall sökanden skriftligt meddelas om skälen för avslaget. 
 
Godkännandet skall utfärdas av den behöriga myndigheten. 
 
Den behöriga myndigheten skall meddela kommittén om den utrustning som de har godkänt. 
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2. Alla provningsmyndigheter har rätt att när som helst ta en anläggning ur produktionsserien för 
kontrollprovning. 

 
Om brister framkommer vid denna provning kan typgodkännandet upphävas. 
 
Den myndighet som utfärdat typgodkännandet ansvarar för upphävandet. 

 
3. Typgodkännandet är giltigt under tio år, och kan på ansökan förlängas. 
 

Artikel 1.06 
 

Märkning av utrustning, godkännandenummer 
 
1. De enskilda komponenterna i anläggningen skall på varaktigt sätt förses med tillverkarens 

namn, anläggningens beteckning, instrumenttyp och serienummer. 
 
2. Det godkännandenummer som den behöriga myndigheten utfärdat skall anbringas varaktigt 

på anläggningens kontrollpanel så att det är tydligt läsbart även efter installationen. 
 

Godkännandenumrets sammansättning: 
 
e-NN-NNN 
 
(e = Europeiska unionen 
 
NN = Kännetecken för godkännandelandet, där 

 
1 = Tyskland 18 = Danmark 

2 = Frankrike 20 = Polen 

3 = Italien 21 = Portugal 

4 = Nederländerna 23 = Grekland 

5 = Sverige 24 = Irland 

6 = Belgien 26 = Slovenien 

7 = Ungern 27 = Slovakien 

8 = Tjeckien 29 = Estland 

9 = Spanien 32 = Lettland 

11 = Förenade kungariket 36 = Litauen 

12 = Österrike 49 = Cypern 
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13 = Luxemburg 50 = Malta 

17 = Finland  

 
NNN = Tresiffrigt nummer, som bestäms av den behöriga myndigheten). 

 
3. Godkännandenumret får endast användas i samband med det tillhörande godkännandet. 
 

Sökanden skall ansvara för framställning och montering av godkännandenumret. 
 
4. Den behöriga myndigheten skall omgående meddela kommittén om det utfärdade 

godkännandenumret. 
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Artikel 1.07 
 

Tillverkarens förklaring 
 
Till varje anläggning skall tillverkaren bifoga en förklaring, i vilken det försäkras att anläggningen 
uppfyller minimikraven och att dess konstruktion helt och hållet överensstämmer med den 
typmodell som företetts för provning. 
 

Artikel 1.08 
 

Ändring av godkända anläggningar 
 
1. Ändringar av redan godkända anläggningar innebär att typgodkännandet upphör att gälla. 
 

Om ändringar planeras, skall dessa meddelas skriftligt till provningsmyndigheten. 
 
2. Provningsmyndigheten avgör om godkännandet förblir i kraft, eller om en efterprovning eller 

en förnyad typmodellprovning skall göras. Om ett nytt godkännande görs, skall ett nytt 
godkännandenummer utfärdas. 
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Kapitel 2 
 
 

ALLMÄNNA MINIMIKRAV FÖR GIRHASTIGHETSINDIKATORER 
 

Artikel 2.01 
 

Konstruktion, utförande 
 
1. Girhastighetsindikatorer skall vara lämpliga för drift ombord på fartyg som används i 

inlandssjöfart. 
 
2. Utrustningens konstruktion och utförande skall följa den senaste tekniken både i mekaniskt 

och elektriskt hänseende. 
 
3. Om inte annat anges i bilaga II till direktivet eller i dessa föreskrifter skall de krav och 

provningsmetoder som anges i IEC-publikation 945 "Marine Navigational Equipment 
General Requirements" tillämpas på strömförsörjning, säkerhet, påverkan mellan olika 
instrument ombord, säkerhetsavstånd till kompass, resistens mot klimatpåverkan, mekanisk 
styrka, miljöpåverkan, bullerutsläpp och instrumentmärkning. 

 
Dessutom skall utrustningen uppfylla alla krav i dessa föreskrifter vid en 
omgivningstemperatur på 0°–40°. 
 

Artikel 2.02 
 

Parasitisk strålning och elektromagnetisk kompatibilitet 
 
1. Den parasitiska strålningens fältstyrka får i frekvensområdet 30 MHz–2 000 MHz inte 

överskrida 500 µV/m. 
 
I frekvensområdena 156–165 MHz, 450–470 MHz och 1,53–1,544 GHz får fältstyrkan inte 
överskrida värdet 15 µV/m. Dessa fältstyrkor gäller vid ett mätavstånd på 3 m från den 
undersökta utrustningen. 
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2. Vid elektromagnetiska fältstyrkor på upp till 15 V/m i omedelbar närhet av den undersökta 
utrustningen skall denna uppfylla minimikraven i frekvensområdet på 30 MHz–2 000 MHz. 

 
Artikel 2.03 

 
Handhavande 

 
1. Utrustningen skall inte ha fler reglage än vad som krävs för ett korrekt handhavande. 
 

Reglagens utförande, märkning och manövrering skall möjliggöra en enkel, entydig och snabb 
användning. De skall vara anordnade så att missgrepp undviks så långt det är möjligt. 
 
Reglage som inte behövs vid normal drift skall inte vara direkt åtkomliga. 

 
2. Alla reglage och indikatorer skall vara försedda med symboler och/eller text på engelska. 

Symbolerna skall uppfylla kraven i IEC-publikation nr 417. 
 

Siffror och bokstäver skall vara minst 4 mm höga. Om det kan påvisas att en typstorlek på 
4 mm inte kan användas av tekniska skäl, och om mindre tecken är godtagbara ur 
driftssynpunkt, kan storleken minskas till 3 mm. 
 

3. Utrustningen skall vara konstruerad på ett sådant sätt att missgrepp vid handhavandet inte 
leder till att den slutar fungera. 

 
4. Funktioner utöver minimikraven och anslutningsmöjligheter för externa instrument skall vara 

så beskaffade att utrustningen under alla omständigheter uppfyller minimikraven. 
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Artikel 2.04 
 

Bruksanvisningar 
 
Med varje enhet skall följa en utförlig bruksanvisning. Den skall finnas att tillgå på tyska, engelska, 
franska och nederländska och innehålla åtminstone uppgifter om 
 
a) igångsättning och handhavande, 
 
b) underhåll och service, samt 
 
c) allmänna säkerhetsföreskrifter. 

 
Artikel 2.05 

 
Installation och funktionsprovning 

 
1. För installation, utbyte och funktionsprovning gäller föreskrifterna i del V. 
 
2. Installationsriktningen i förhållande till långskeppslinjen skall anges på 

girhastighetsindikatorns givare. Anvisningar om installation för att uppnå minsta möjliga 
känslighet för andra typiska fartygsrörelser skall tillhandahållas. 



 

 
13274/1/05 REV 1  JM/mr,mg,cs,am 101 
BILAGA IX DG C III  SV 

Kapitel 3 
 
 

OPERATIVA MINIMIKRAV FÖR GIRHASTIGHETSINDIKATORER 
 

Artikel 3.01 
 

Åtkomst till girhastighetsindikatorn 
 
1. Girhastighetsindikatorn skall vara driftsklar och fungera inom de noggranhetstoleranser som 

krävs inom fyra minuter efter det att den slagits på. 
 
2. En varningssignal skall ange att indikatorn är påslagen. Det skall vara möjligt att samtidigt 

observera och sköta girhastighetsindikatorn. 
 
3. Trådlösa fjärrkontroller skall inte vara tillåtna. 
 

Artikel 3.02 
 

Indikator för girhastigheten 
 
1. Girhastigheten skall visas på en linjärt graderad skala med nollpunkten i mitten. Giren skall 

kunna avläsas med avseende på riktning och hastighet med den noggrannhet som krävs. 
Visare och stapeldiagram skall vara tillåtna. 

 
2. Indikatorskalan skall vara minst 20 cm lång och kan vara antingen cirkelformad eller rak. 

Raka skalor skall vara horisontala. 
 
3. Enbart digitala indikatorer är inte tillåtna. 
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Artikel 3.03 
 

Mätområden 
 
Girhastighetsindikatorer kan ha ett eller flera mätområden. Följande mätområden rekommenderas: 
 

30°/minut 
 
60°/minut 
 
90°/minut 
 
180°/minut 
 
300°/minut. 

 
Artikel 3.04 

 
Den angivna girhastighetens exakthet 

 
Den angivna girhastigheten får inte avvika mer än 2 % från det mätbara maximivärdet eller 10 % 
från det verkliga värdet, beroende på vilket av dessa värden som är högst (se tillägget). 
 

Artikel 3.05 
 

Känslighet 
 
Driftströskeln får inte överstiga en vinkelhastighetsändring på 1 % av det angivna värdet. 
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Artikel 3.06 
 

Funktionsövervakning 
 
1. Om girhastighetsindikatorn inte fungerar inom det föreskrivna noggrannhetsområdet, skall 

detta visas. 
 
2. Om ett gyroskop används skall varje kritisk ändring av rotationshastigheten signaleras. En 

kritisk ändring är en ändring av gyroskopets rotationshastighet som minskar noggrannheten 
med 10 %. 

 
Artikel 3.07 

 
Okänslighet för andra normala fartygsrörelser 

 
1. Rullningsrörelser med lutningsvinklar på upp till 10° vid girhastigheter på upp till 4° per 

sekund får inte leda till några mätfel utöver toleransgränserna. 
 
2. Stötar, exempelvis sådana som kan förekomma vid angöring, får inte leda till några bestående 

mätfel som går utöver toleransgränserna. 
 

Artikel 3.08 
 

Okänslighet för magnetfält 
 
Girhastighetsindikatorn skall vara okänslig för magnetfält som normalt kan förekomma ombord på 
fartyg. 
 

Artikel 3.09 
 

Slavinstrument 
 
Slavinstrument skall uppfylla alla krav som ställs på girhastighetsindikatorn. 
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Kapitel 4 
 
 

TEKNISKA MINIMIKRAV FÖR GIRHASTIGHETSINDIKATORER 
 

Artikel 4.01 
 

Handhavande 
 

1. Alla reglage skall vara monterade så att ingen tillhörande indikator skyms då de manövreras 
och så att radarnavigeringen kan fortgå utan inskränkningar. 

 
2. Alla reglage och indikatorer skall ha en reflexionsfri och för alla ljusförhållanden lämplig 

belysning, som med ett oberoende reglage kan ställas in ner till noll. 
 
3. Reglagen skall vara konstruerade så att rörelser uppåt eller åt höger har en positiv effekt på 

inställningen och rörelser till vänster eller neråt en negativ effekt. 
 
4. Om tryckknappar används, skall dessa vara utformade så att man även kan hitta och 

manövrera dem på känn. Dessutom skall de ha en tydligt kännbar tryckpunkt. 
 

Artikel 4.02 
 

Dämpningsfunktioner 
 
1. Givarsystemet skall vara kritiskt dämpat. Dämpningskonstanten (63 % av gränsvärdet) får 

inte vara större än 0,4 sekunder. 
 
2. Indikatorn skall vara kritiskt dämpad. 
 

Reglage för att öka dämpningen skall vara tillåtna. 
 
Dämpningskonstanten får under inga omständigheter överstiga fem sekunder. 
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Artikel 4.03 
 

Anslutning av tillbehör 
 
1. Om slavinstrument eller liknande utrustning kan anslutas till girhastighetsindikatorn skall 

girhastighetsangivelsen förbli användbar som en elektrisk signal. 
 

Girhastighetssignalen skall vara galvaniskt isolerad från stativet och ha en proportionell 
analog spänning på 20 mV/grad ±5 % och en inre resistans på högst 100 ohm. 
 
Polariteten skall vara positiv för styrbordsgir och negativ för babordsgir. 
 
Driftströskeln får inte vara högre än 0,3°/minut. 
 
I temperaturområdet 0°C–40°C får nollpunktsfelet inte vara större än 1°/minut. 
 
Vid påslagen girhastighetsindikator och med orörlig givare får störspänningen i 
utgångssignalen, mätt bakom ett lågpassfilter med 10 Hz bandbredd, inte överstiga 10 mV. 
 
Girhastighetssignalen skall mottas utan ytterligare dämpning utöver de gränser som anges i 
artikel 4.02.1. 

 
2. Det skall finnas en brytare för att koppla in ett externt larm. Denna brytare skall vara 

galvaniskt isolerad från girhastighetsindikatorn. 
 

Det externa larmet skall aktiveras genom slutande av brytaren när 
 

a) girhastighetsindikatorn är urkopplad, 
 
b) girhastighetsindikatorn inte är driftsklar, eller 
 
c) funktionsövervakningen har slagits på till följd av ett otillåtet stort fel (artikel 3.06). 
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Kapitel 5 
 
 

Provningsvillkor och provningsförfarande för girhastighetsindikatorer 
 

Artikel 5.01 
 

Säkerhet, belastningsförmåga och störningsemission 
 
Strömförsörjning, säkerhet, påverkan mellan olika instrument ombord, kompassens skyddsavstånd, 
klimatisk belastningsförmåga, mekanisk belastningsförmåga, miljöbelastning och bullerutsläpp 
skall provas enligt IEC-publikation 945 "Marine Navigational Equipment General Requirements". 
 

Artikel 5.02 
 

Parasitisk strålning och elektromagnetisk kompatibilitet 
 
1. Den parasitiska strålningen skall mätas enligt IEC-publikation 945 "Marine Navigational 

Equipment Interference" i frekvensområdet 30 MHz–2 000 MHz. 
 

Kraven i artikel 2.02.1 skall vara uppfyllda. 
 
2. Kraven i artikel 2.02.2 beträffande elektromagnetisk kompatibilitet skall vara uppfyllda. 
 

Artikel 5.03 
 

Provningsförfarande 
 
1. Girhastighetsindikatorn skall arbeta och provas under nominella och extrema förhållanden. 

Påverkan från driftsspänningen och omgivningstemperaturen skall provas upp till det 
föreskrivna gränsvärdet. 
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Dessutom skall radiosändare användas för att åstadkomma maximala magnetfält i 
girhastighetsindikatorns omgivning. 

 
2. Under de förhållanden som anges i punkt 1 skall felindikeringen ligga inom de toleransvärden 

som anges i tillägget. 
 

Alla andra krav skall vara uppfyllda. 
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Tillägg 
Toleranser för girhastighetsindikatorer 

 Relativ girhastighetsindikator 
uttryckt i % av gränsvärdena 

Relativ skillnad i indikatorvärdet 
uttryckt i % av det uppmätta 
värdet 
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Del V 
 
 

Föreskrifter för installation 
och funktionsprovning 

av radaranläggningar och 
girhastighetsindikatorer 

för fartyg i inlandssjöfart 
 

Innehållsförteckning 
 
Artikel 1  Tillämpningsområde 
 
Artikel 2  Godkännande av utrustning 
 
Artikel 3  Godkända specialistföretag 
 
Artikel 4  Krav på strömförsörjningen ombord 
 
Artikel 5  Installation av radarantenn 
 
Artikel 6  Installation av radarskärm och kontrollpanel 
 
Artikel 7  Installation av girhastighetsindikator 
 
Artikel 8  Installation av positionssensor 
 
Artikel 9  Installations- och funktionsprovning 
 
Artikel 10  Intyg om installation och funktion 
 
 
Tillägg  Förlaga till intyg om installation och funktion för radaranläggningar och 

girhastighetsindikatorer 
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Artikel 1 
 

Tillämpningsområde 
 
För att trygga en säker och enkel radarnavigering på gemenskapens inre vattenleder är syftet med 
dessa föreskrifter att tillse att anläggningar för radarnavigering och girhastighetsindikatorer 
installeras enligt optimala tekniska och ergonomiska kriterier och att en funktionsprovning sker i 
samband med detta. Elektroniska sjökorts- och informationssystem för inlandssjöfart som kan 
användas för navigering räknas som radaranläggningar för navigeringsändamål enligt dessa 
föreskrifter. 
 

Artikel 2 
 

Godkännande av utrustning 
 
För radarnavigering på gemenskapens inre vattenleder får endast utrustning installeras som har 
godkänts enligt de gällande föreskrifterna i detta direktiv eller enligt föreskrifterna från 
Centralkommissionen för sjöfarten på Rhen och försetts med ett godkännandenummer. 
 

Artikel 3 
 

Godkända specialistföretag 
 
1. Installation eller ersättande samt reparation eller underhåll av radaranläggningar och 

girhastighetsindikatorer får endast utföras av specialistföretag som godkänts av den behöriga 
myndigheten på grundval av artikel 1. 

 
2. Den behöriga myndigheten kan utfärda ett godkännande på viss tid som när som helst kan 

upphävas av den behöriga myndigheten om förutsättningarna enligt artikel 1 inte längre 
föreligger. 

 
3. Den behöriga myndigheten skall genast meddela kommittén om de specialistföretag som de 

godkänt. 
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Artikel 4 
 

Krav på strömförsörjningen ombord 
 
Radaranläggningar och girhastighetsindikatorer skall ha varsin egen säkring för strömtillförseln och 
denna skall vara så driftsäker som möjligt. 

 
Artikel 5 

 
Installation av radarantenn 

 
1. Radarantennen skall installeras så nära fartygets långskeppslinje som möjligt. Det skall inte 

finans något hinder i antennens strålningsområde, som kan medföra falska ekon eller 
oönskade skuggor. I förekommande fall skall antennen installeras på förskeppet. 
Radarantennen skall ställas upp och fästas i driftsläge så stabilt att radaranläggningen kan 
fungera med den precision som krävs. 

 
2. Efter det att installationsvinkelfelet korrigerats och anläggningen kopplats på får skillnaden 

mellan styrstrecket och långskeppslinjen inte vara större än 1°. 
 

Artikel 6 
 

Installation av radarskärm och kontrollpanel 
 
1. Radarskärmen och kontrollpanelen skall installeras i styrhytten så att radarbilden kan 

utvärderas och radaranläggningen hanteras problemfritt. Den azimutala inställningen av 
radarbilden skall överensstämma med omgivningens naturliga läge. Fästen och ställbara 
konsoler skall konstrueras så att de kan spärras i alla lägen utan vibrationer. 

 
2. Under radarnavigering får det artificiella ljuset inte kasta några reflexer i riktning mot 

radarobservatören. 
 



 

 
13274/1/05 REV 1  JM/mr,mg,cs,am 112 
BILAGA IX DG C III  SV 

3. Om kontrollpanelen inte är inbyggd i radarskärmen, skall den finnas i ett skåp som ligger 
högst 1 m från bildskärmen. Trådlösa fjärrkontroller är inte tillåtna. 

 
4. Om slavinstrument installerats, skall samma föreskrifter gälla för dem som för system för 

radarnavigering. 
 

Artikel 7 
 

Installation av girhastighetsindikator 
 
1. Givarsystemet skall i mån av möjlighet installeras midskepps, horisontalt och parallellt med 

fartygets långskeppslinje. Installationsplatsen skall vara så fri från vibrationer som möjligt 
och utsatt för endast små temperaturförändringar. Bildenheten skall om möjligt installeras 
ovanför radarskärmen. 

 
2. Om slavinstrument installerats, skall samma föreskrifter gälla för dem som för 

girhastighetsindikatorer. 
 

Artikel 8 
 

Installation av positionssensor 
 
Positionssensorn (t.ex. DGPS-antenn) skall installeras så att det säkerställs att den fungerar med 
största möjliga precision och inte påverkas negativt av överbyggnader och sändarutrustning 
ombord. 
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Artikel 9 
 

Installations- och funktionsprovning 
 
Innan anläggningen startas för första gången efter installation, reparation eller förlängning av 
fartygscertifikat (undantag enligt artikel 2.09.2 i bilaga II till detta direktiv) samt efter all slags 
ombyggnad av fartyget, som skulle kunna påverka driftsförhållandena för dessa anläggningar, skall 
en installations- och funktionsprovning genomföras av den behöriga myndigheten eller av ett enligt 
artikel 3 godkänt företag. I denna provning skall följande krav uppfyllas: 
 
a) Strömförsörjningen skall ha en egen säkring. 
 
b) Driftspänningen skall ligga inom toleransgränserna (artikel 2.01 i del III). 
 
c) Kablarna och kabeldragningen skall motsvara föreskrifterna i bilaga II och i förekommande 

fall i ADNR. 
 
d) Antennvarvtalet skall uppgå till minst 24 varv per minut. 
 
e) Inom antennens strålningsområde ombord skall det inte finnas något hinder som negativt 

påverkar navigeringen. 
 
f) Säkerhetsbrytaren för antennen skall vara driftsklar. 
 
g) Radarindikatorer, girhastighetsindikatorer och kontrollpaneler skall vara ergonomiska och 

användarvänliga. 
 
h) Radaranläggningens styrstreck får avvika högst 1° från långskeppslinjen. 
 
i) Avstånds- och azimutmätningen skall uppfylla precisionskraven (mäts med hjälp av kända 

mål). 
 
k) Lineariteten i närområdet (pushing och pulling) skall vara justerad. 
 
l) Det minsta avstånd som kan presenteras skall uppgå till högst 15 m. 
 
m) Bildens centrumpunkt skall vara synlig och ha en diameter på högst 1 mm. 
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n) Falska ekon på grund av reflexer och oönskade skuggningar på styrstrecket skall inte finnas 
eller inte negativt påverka navigeringsförmågan. 

 
o) Funktionen för dämpning av ekon av sjögång och regn (STC- och FTC-Preset) samt dess 

inställning skall vara korrekt justerade. 
 
p) Förstärkningsfunktionen skall vara korrekt justerad. 
 
q) Bildskärpan och -upplösningen skall vara korrekt justerade. 
 
r) Fartygets girriktning skall överensstämma med indikationen på girhastighetsindikatorn och 

nollställningen vid kurs rakt fram skall vara korrekt. 
 
s) Radaranläggningen skall inte vara känslig för utsändningar från fartygets radioanläggning 

eller störningar från andra källor ombord. 
 
t) Radaranläggningen och/eller girhastighetsindikatorn skall inte störa andra instrument ombord. 
 
Om det finns ett elektroniskt sjökorts- och informationssystem skall dessutom  
 
u) det statistiska positionsfelet på sjökortet inte överskrida 2 m, 
 
v) det statistiska fasvinkelfelet på sjökortet inte överskrida 1º. 
 

Artikel 10 
 

Intyg om installation och funktion 
 
Efter godkänd provning enligt artikel 9 skall den behöriga myndigheten eller det godkända företaget 
utfärda ett intyg enligt bifogade förlaga (se tillägget). Detta intyg skall permanent finnas ombord. 
 
Om provningsvillkoren inte uppfylls, skall en förteckning över bristerna upprättas. Alla befintliga 
intyg skall återkallas eller skickas till den behöriga myndigheten av det godkända företaget. 
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Tillägg 
Förlaga till intyg om installation och funktion för 

radaranläggningar och girhastighetsindikatorer 

 
Fartygets typ/namn: 
 
Fartygets officiella registreringsnummer: 
 
Fartygets ägare 
 
Namn: 
 
Adress: 
 
Telefon: 
 
Radaranläggningar  Antal: 
 
Löp-nr Beteckning Typ Godkännandenummer Serienummer 
     
 
Girhastighetsindikatorer Antal: 
 
Löp-nr Beteckning Typ Godkännandenummer Serienummer 
     
 
Härmed intygas att detta fartygs radaranläggningar och girhastighetsindikatorer uppfyller kraven i 
föreskrifterna för installation och funktionsprovning av radaranläggningar och 
girhastighetsindikatorer för fartyg i inlandssjöfart. 
 
Godkänt företag 
 
Namn: 
 
Adress: 
 
Telefon: 
 
Stämpel     Ort     Datum 
 
Underskrift 
 
Godkännande myndighet 
 
Namn: 
 
Adress: 
 
Telefon: 
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Del VI 

 

Förlaga till förteckning över provningsinstitut, godkänd utrustning 

och godkända installationsföretag 

 
enligt del IV och del V. 
 
 

 
A. BEHÖRIGA PROVNINGSMYNDIGHETER 

 
enligt artikel 1.04.1 i del I 

 
 



 

 
13274/1/05 REV 1  JM/mr,mg,cs,am 117 
BILAGA IX DG C III  SV 

B. GODKÄNDA RADARANLÄGGNINGAR 
 

enligt artikel 1.06.4 i del IV 
 

 
Nr Typ Tillverkare Ägare Godkännandedag och -land Godkännandenummer Dok. nr 
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C. GODKÄNDA GIRHASTIGHETSINDIKATORER 
 

enligt artikel 1.06.4 i del IV 
 

 
Nr Typ Tillverkare Ägare Godkännandedag 

och -land 
Godkännande-

nummer 
Dok. nr 
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D. GODKÄNDA SPECIALISTFÖRETAG 
 

FÖR INSTALLATION ELLER ERSÄTTANDE AV RADARANLÄGGNINGAR 
OCH GIRHASTIGHETSINDIKATORER 

 
enligt artikel 3 i del V 

 
Anmärkning: Bokstavsbeteckningarna i den fjärde kolumnen hänvisar till beteckningarna i 

kolumn 1 i punkt B (radaranläggningar) och punkt C (girhastighetsindikatorer). 
 

 Företag Adress Godkänd typ av utrustning 
enligt förteckning i kolumn 1

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

________________________ 
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I. INLEDNING 

 

I december 1997 överlämnade kommissionen ett förslag till rådets direktiv om ändring av 

direktiv 82/714/EEG av den 4 oktober 1982 om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart. 

Syftet med förslaget är att anpassa gemenskapens tekniska föreskrifter till de krav som fastställs i 

konventionen för sjöfarten på Rhen för att på så vis skapa ett enda system för alla vattenvägar i 

Europa. 

 

Den 20 oktober 1998 antog Europaparlamentet ett antal ändringar vid första behandlingen. 

 

Den 1 maj 1999 ändrades den rättsliga grunden till följd av Amsterdamfördragets ikraftträdande där 

medbeslutandeförfarandet infördes för transportsektorn. Den 16 september 1999 bekräftade 

Europaparlamentet sitt yttrande som antagits vid första behandlingen. 

 

Mot bakgrund av denna utveckling överlämnade kommissionen ett ändrat förslag i juli 2000 som 

bestod av de delar av det ursprungliga förslaget där ändringar hade gjorts som en följd av 

Europaparlamentets ändringar. 

 

Arbetet i rådet med detta förslag stod stilla under lång tid på grund av frågan om möjligheten att 

sjöfart på Rhen skulle göras tillåten för fartyg med gemenskapscertifikat. Medan denna möjlighet 

tidigare var utesluten enligt de regler som fastställts av Centralkommissionen för Rhensjöfarten 

(CCNR) hade denna situation ändrats då CCNR antog en ändring av Mannheimakten 

(tilläggsprotokoll 7) den 27 november 2002, varigenom en rättslig grund infördes för sjöfart på 

Rhen med certifikat utfärdade av andra organ än CCNR, såsom Europeiska gemenskapen. Sedan 

alla fem avtalsslutande stater till CCNR hade ratificerat detta tilläggsprotokoll trädde det i kraft 

den 1 december 2004. 
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Mot bakgrund av denna utveckling blev det möjligt att återuppta behandlingen av texten och 

den 10 december 2004 nådde rådet partiell politisk överenskommelse om den operativa delen av 

utkastet till direktiv. Flera månader senare kunde rådet nå enighet också om texten till bilagorna. 

 

Efter revidering av hela texten av juristlingvisterna antog rådet sin gemensamma ståndpunkt 

den 23 februari 2006. Vid antagandet av denna ståndpunkt noterade rådet noga Europaparlamentets 

yttrande vid första behandlingen. 

 

Rådet noterade också Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande. 

 

II. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

 

Rådet kunde enas om huvudlinjerna i kommissionens förslag. Avseende några punkter beslutade 

dock rådet att ändra texten, i allmänhet för att göra den klarare, enklare och lättare att förstå. 

 

Den viktigaste ändringen rör artikel 3 avseende "Skyldighet att medföra certifikat". Texten till 

denna artikel, där det föreskrivs att gemenskapscertifikat för fartyg i inlandssjöfart är likvärdiga 

med certifikat utfärdade av CCNR, är resultatet av djupgående förberedande diskussioner mellan 

kommissionen och CCNR:s medlemsstater. Denna artikel utgör hörnstenen i direktivet eftersom den 

säkerställer att certifikat utfärdade enligt detta gemenskapsdirektiv ger rättigheter till sjöfart på 

Rhen på motsvarande sätt som genom certifikat utfärdade av CCNR. 

 

Artikel 5 avseende "Ytterligare eller sänkta tekniska föreskrifter för vissa zoner" har ändrats och 

tillgodoser nu det önskemål som uttryckts av några medlemsstater om att ha möjlighet att underlåta 

att tillämpa de övergångsbestämmelser som anges i kapitel 24a i bilaga II i de fall då tillämpningen 

av dessa skulle leda till en sänkning av befintliga nationella säkerhetsstandarder. 
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I artikel 27 avseende "Adressater" ändrades texten så att det föreskrivs att direktivet endast riktar 

sig till de 13 medlemsstater som har sådana inre vattenvägar som anges i artikel 1.1. 

 

Mot bakgrund av tekniska framsteg och teknisk utveckling genom arbetet i andra internationella 

organisationer, i synnerhet i CCNR, har de långa bilagorna alla omarbetats av en expertgrupp 

bestående av både experter från gemenskapen och dess medlemsstater och experter från CCNR och 

dess medlemsstater. Under detta förfarande infördes tre nya bilagor − för närvarande numrerade 

7, 8 och 9 − i texten. 

 

III. ÄNDRINGAR FRÅN EUROPAPARLAMENTET 

 

I sitt ändrade förslag inbegrep kommissionen nästan alla de ändringar som antagits av 

Europaparlamentet vid första behandlingen, se motiveringen till detta ändrade förslag 

sidorna 2 och 3. 

 

Rådet som utförde sitt arbete på grundval av kommissionens ändrade förslag följde helt 

kommissionens tillvägagångssätt och intog således samma positiva hållning som kommissionen 

avseende Europaparlamentets ändringar. 

 

IV. SLUTSATS 

 

Rådet framhåller att texten till dess gemensamma ståndpunkt är ändamålsenlig och väl avvägd. 

Avseende de ändringar som föreslagits av Europaparlamentet vid första behandlingen noterar rådet 

att dessa ändringar nästan helt har inbegripits, med förbehåll för några smärre justeringar. Rådet 

menar därför att texten till dess gemensamma ståndpunkt säkerställer att det mål som eftersträvats 

genom parlamentets ändringsförslag kommer att uppnås. 

 

________________________ 
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ADDENDUM TILL A-PUNKTSNOT 
från: Rådets generalsekretariat 
till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet 
Komm. förslag nr: 13617/97 TRANS 187 
Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 

direktiv 82/714/EEG av den 4 oktober 1982 om tekniska föreskrifter för fartyg 
i inlandssjöfart [första behandlingen] 
− Antagande (R + U) 
a) av den gemensamma ståndpunkten 
b) av rådets motivering 
− Uttalanden 

 
 

Ensidigt uttalande från kommissionen 
 
Vid tillämpningen av detta direktiv förbinder sig kommissionen att nära samarbeta med CCNR, 
både när det gäller anpassningen av bilagorna och medlemsstaternas tillämpning av direktivet, samt 
att beakta alla initiativ som tas av CCNR i detta avseende. 
 
 

Ensidigt uttalande från Tyskland 
 
Med hänvisning till kommissionens uttalande till artikel 20 i förslaget till direktiv anser 
Förbundsrepubliken Tysklands regering att detta uttalande innebär tillämpning av det 
samarbetsavtal som ingicks mellan Centralkommissionen för Rhensjöfarten och kommissionen 
den 3 mars 2003. 
 
 

________________________ 
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EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION 

Bryssel den 14.3.2006 
KOM(2006) 126 slutlig 

1997/0335 (COD) 

  

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN 
TILL EUROPAPARLAMENTET 

 
enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 

 
om 

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets direktiv om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande 

av rådets direktiv 82/714/EEG 
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1997/0335 (COD) 

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN 
TILL EUROPAPARLAMENTET 

 
enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 

 
om 

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets direktiv om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande 

av rådets direktiv 82/714/EEG 

1. BAKGRUND 

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och 
rådet (dokument KOM(1997) 644 slutlig – 1997/0335 (COD): 

 
9 december 1997 

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: 25 mars 1998 

Datum för Europaparlamentets första behandling av yttrandet: 20 oktober 1998 

Datum för ändring av den rättsliga grunden efter 
Amsterdamfördragets ikraftträdande, genom vilket 
medbeslutandeförfarandet införs för transportsektorn: 

 
 
1 maj 1999 

Datum för bekräftelse av Europaparlamentets yttrande från den 
första behandlingen: 

 
16 september 1999 

Datum för överlämnande av ändringsförslaget 
(dokument KOM(2000) 419 slutlig): 

 
19 juli 2000 

Datum för politisk överenskommelse i rådet om artiklarna i utkastet 
till direktiv: 

 
9 december 2004 

Datum för antagande av den gemensamma ståndpunkten (med 
enhällighet): 

 
23 februari 2006 

2. SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 

Syftet med kommissionens ändrade förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
ändring av direktiv 82/714/EEG av den 4 oktober 1982 om tekniska föreskrifter för fartyg i 
inlandssjöfart är att anpassa gemenskapens tekniska föreskrifter till de långtgående krav som 
gäller för sjöfarten på Rhen, för att på så vis skapa ett enda system för alla vattenvägar i 
Europa. Bestämmelserna om ett kommittéförfarande bör också underlätta en framtida 
anpassning av dessa tekniska föreskrifter med hänsyn till tekniska framsteg och utveckling till 
följd av arbete i andra internationella organisationer, framför allt Centralkommissionen för 
Rhensjöfarten (CCNR). 
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Den inre marknaden och utvecklingen av fri inlandssjöfart på alla vattenvägar i EU gör att de 
tekniska föreskrifterna och säkerhetsföreskrifterna måste harmoniseras eller anpassas med de 
högsta standarderna som måttstock. Detta kommer att främja den fria rörligheten för varor 
och en hög nivå när det gäller säkerhet, miljö och sociala normer. Samtidigt kommer 
harmoniseringen av tekniska föreskrifter och det ömsesidiga erkännandet av certifikat att 
främja en rättvis konkurrens och skapa lika konkurrensvillkor på den inre marknaden när det 
gäller transporter på inre vattenvägar.  

3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

Mellan 1999 och 2004 var diskussionerna i rådet avbrutna på grund av frågan om 
möjligheterna att låta fartyg med gemenskapscertifikat bedriva sjöfart på Rhen. Den 
reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen tillät inte tidigare att certifikat som inte 
utfärdats av de länder som Rhen flyter igenom och Belgien erkändes, men denna situation har 
ändrats genom att tilläggsprotokoll nr 7 till ovannämnda konvention antagits och trätt ikraft 
(den 1 december 2004). När det väl fastställts en rättslig grund för erkännande av certifikat 
som utfärdats av andra organ än de länder som Rhen flyter igenom och Belgien, kunde rådet 
nå en politisk överenskommelse om artiklarna i utkastet till direktiv, och flera månader senare 
också om bilagorna. 

Rådet har godtagit huvuddragen i kommissionens förslag. Det har dock i viss mån ändrat 
vissa artiklar antingen för att förtydliga texten eller för att tillgodose krav som framförts av 
vissa medlemsstater. Kommissionen anser att dessa ändringar inte påverkar förslagets syften. 

Den gemensamma ståndpunkten, som utgör rådets ståndpunkt, inbegriper också nästan alla 
ändringar som parlamentet föreslog vid sin första behandling. 

De flesta av ändringarna är formella ändringar som innebär att ord, fraser, punkter eller 
artiklar ersätts. Till exempel har rådet godtagit parlamentets förslag att ersätta ett specifikt 
datum vid vilket medlemsstaterna måste genomföra de bestämmelser som krävs för att följa 
direktivet med ett datum en viss period efter offentliggörandet. Därför har en hänvisning till 
direktivets ikraftträdande förts in i artikel 3.1 a, artikel 5.5 a, artikel 8.1 och 8.2, artikel 13.2 
och 13.3, artiklarna 22, 23 och 25 liksom i bilagorna. 

Eftersom de tekniska framstegen och utvecklingen till följd av arbetet i andra internationella 
organisationer, t.ex. CCNR, inte avstannade under den tid direktivförslaget låg i malpåse, har 
en gemensam arbetsgrupp bestående av experter från EU-medlemsstaterna, CCNR och 
Europeiska kommissionen arbetat sedan 2002 för att anpassa direktivets omfångsrika bilagor. 
Under detta arbete fördes tre nya bilagor in i texten, närmare bestämt de bilagor som nu 
benämns 7, 8 och 9. Rådet har tagit med resultatet av detta arbete i den gemensamma 
ståndpunkten. 

Rådet har också godtagit parlamentets ändringsförslag (som också förts in i kommissionens 
ändrade förslag) om att i förteckningen med definitioner ta med en hänvisning till segelfartyg 
för passagerartransport (bilaga II del I kapitel 1 artikel 1.01.19). Dessutom har ett nytt kapitel 
om segelfartyg för passagerartransport (bilaga II del II kapitel 15a) lagts till i bilaga II till 
direktivet. Kapitlet har utarbetats av nämnda expertgrupp. 
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Rådet har gjort ett begränsat antal ändringar och dessa kan anses vara i överensstämmelse 
med målen med kommissionens ursprungliga och ändrade förslag. 

(1) Den viktigaste ändringen avser artikel 3 om skyldighet att medföra certifikat. Texten 
i den artikeln, som innebär att de tekniska föreskrifterna i bilaga II till direktivet 
likställs med de tekniska föreskrifter som fastställs med tillämpning av den 
reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen, är resultatet av djupgående 
förberedande diskussioner mellan Europeiska kommissionen och de EU-
medlemsstater som är medlemmar i CCNR. Den artikeln är en grundsten i direktivet 
eftersom den säkerställer att certifikat som utfärdas i enlighet med detta 
gemenskapsdirektiv ger rätt att bedriva sjöfart på Rhen på motsvarande sätt som 
certifikat som utfärdas av de länder som Rhen flyter igenom och Belgien.  

(2) Kommissionen kan stödja ändringen av artikel 5 (”Ytterligare eller sänkta tekniska 
föreskrifter för vissa zoner”) som har ändrats för att tillgodose vissa medlemsstaters 
krav att inte behöva tillämpa övergångsbestämmelserna i kapitel 24a i bilaga II om 
tillämpningen av dessa bestämmelser skulle leda till en sänkning av befintliga 
nationella säkerhetsstandarder. 

(3) Artikel 19 om kommittéförfarandet har ändrats så att den överensstämmer med de 
allmänna bestämmelserna om kommittéförfaranden i artiklarna 3 och 7 i beslut 
1999/468/EEG. 

(4) Ur formell synvinkel har rådet ändrat förslaget till en omarbetning, vilket innebär att 
direktiv 82/714/EEG ersätts. Detta innebär att förslaget också innehåller alla artiklar i 
det gällande direktivet som inte ändrats, och att en ny artikel 25 har lagts till om 
upphävande av direktiv 82/714/EEG. 

(5) I den nya artikeln 27 (”Adressater”) ändrades texten så att direktivet endast riktar sig 
till de medlemsstater som har sådana inre vattenvägar som anges i artikel 1.1. 
Kommissionen kan godta denna begränsning. 

4. SLUTSATS 

Av ovannämnda skäl anser kommissionen att den gemensamma ståndpunkt som rådet 
enhälligt antog den 23 februari 2006 inte ändrar förslagets syften och strategier, och den kan 
därför stödja texten. Ett viktigt skäl är också att den gemensamma ståndpunkten tar hänsyn till 
de ändringar som Europaparlamentet föreslog vid sin första behandling och kommissionens 
ändrade ställningstagande. 

5. KOMMISSIONENS FÖRKLARING 

Kommissionen uttalade en enhällig förklaring vid antagandet av den gemensamma 
ståndpunkten (se bilaga I). 
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BILAGA I 

Kommissionens förklaring 

Vid genomförandet av detta direktiv åtar sig kommissionen att bedriva ett intensivt samarbete 
med CCNR, både när det gäller anpassningen av bilagorna och medlemsstaternas tillämpning 
av direktivet, och att beakta CCNR:s alla initiativ i detta avseende. 
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