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1 Föreskriftens syfte 

Genom denna föreskrift meddelar Transport- och kommunikationsverket 

1) de närmare tekniska föreskrifter om genomförandet av lastlinjekonventionen 

och Östersjölastlinjeöverenskommelsen och om konstruktionskraven för andra 

fartyg än de som omfattas av lastlinjekonventionen eller Östersjölastlinjeöver-

enskommelsen samt om fribord och uträknande av det som avses i 27 § 3 

mom. i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg 

(1686/2009), 

2) de i lagens 28 § 4 mom. avsedda 

a) närmare föreskrifterna om lastlinjerna för passagerarfartyg i inrikes fart som 

omfattas av non-SOLAS-direktivet, 

b) närmare tekniska föreskrifterna om krav i fråga om konstruktion för andra 

fartyg i inrikes fart än de som omfattas av non-SOLAS-direktivet samt om 

fribord och uträknandet av det, och 

c) närmare tekniska föreskrifter om mått, placering och utmärkning av last-

märket för inrikes fart och de linjer som används i förening med lastmärket, 

samt 

3) de i lagens 32 § 2 mom. avsedda föreskrifter om de uppgifter som ska fogas till 

ansökan, ansökningstidpunkten och ordnandet av bestämmande av lastmärke. 

2 Definitioner 

I denna föreskrift avses med 

1) fartyg byggt det datum då fartygets köl har sträckts eller fartyget befunnit sig 

på motsvarande byggnadsstadium, 

2) motsvarande byggnadsstadium det stadium då 

a) byggande som hänför sig till ett visst fartyg har påbörjats, och 
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b) då sammanfogning av fartyget har påbörjats omfattande minst 50 ton eller 

1 % av den beräknade vikten av allt byggnadsmaterial, om denna vikt är 

mindre, 

3) fartyg med genomgående däck ett fartyg som är försett med ett fullständigt, för 

väder och sjö utsatt däck, vilket har fasta anordningar för vädertät tillslutning 

av alla öppningar i däckets oskyddade delar, och nedanför vilket alla öppningar i 

fartygets sidor är försedda med fasta anordningar för åtminstone vädertät till-

slutning. Det fullständiga däcket kan vara ett vattentätt däck eller en likvärdig 

konstruktion bestående av ett icke-vattentätt däck med en fullständigt vädertät 

överbyggnad som är tillräckligt kraftig för att vidmakthålla fullständig vädertät-

het och försedd med anordningar för vädertät tillslutning, 

4) öppet fartyg ett fartyg som inte har genomgående däck, 

5) vädertät att vatten inte under några som helst väderleksförhållanden till sjöss 

kan tränga in i fartyget, 

6) fribord det lodräta avståndet, mätt midskepps, mellan övre kanten av däckslin-

jen och övre kanten av den tillämpliga lastlinjen, eller i ett öppet fartyg som inte 

har sidodäck, avståndet från bordläggningens övre kant till lastlinjens övre kant. 

Med fribord för ett mindre än 24 m långt fartyg med genomgående däck, för vil-

ket lastmärke inte har bestämts, avses det lodräta avståndet från däcket till 

vattenlinjen och med fribord för motsvarande öppet fartyg utan sidodäck det 

lodräta avståndet från bordläggningens övre kant till vattenlinjen, 

7) fribordsdäck däck från vilket fribordet uträknas, 

8) förperpendikel perpendikeln genom skärningspunkten mellan förstävens förkant 

och den vattenlinje i vilken längden mäts, 

9) malldjupet det lodräta avståndet från övre kanten av kölen till övre kanten av 

fribordsdäckets däcksbalk, mätt vid fartygssidan. I träfartyg och fartyg av trä på 

spant av stål mäts djupet från spunningens underkant. I fartyg med rundad 

övergång mellan sida och däck mäts malldjupet till den punkt, där däckets och 

bordläggningens mallinjer skär varandra. Om ett fribordsdäck är byggt med av-

sats och däckets höjda del är högre än den punkt vid vilken malldjupet ska be-

stämmas, ska malldjupet mätas till en referenslinje, som ska sträcka sig från 

däckets lägre del längs en linje parallell med den höjda delen. 

Därtill tillämpas i denna föreskrift de definitioner som ingår i 2 § i lagen om fartygs 

tekniska säkerhet och säker drift av fartyg. 

3 Tillämpning 

Denna föreskrift tillämpas på följande fartyg: 

1) passagerarfartyg i klasserna C och D, byggda före den 1 juli 1998, som används 

på inrikes resor och som omfattas av non-SOLAS-direktivet, 

2) fartyg i inrikes fart som har en längd över 15 m och som inte omfattas av non-

SOLAS-direktivet, och 

3) fartyg i internationell fart som har en längd över 15 men under 24 m. 
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Ovan nämnda fartyg ska uppfylla de krav på konstruktion och fribord som ställs på 

dem i denna föreskrift. 

Fartyg med en längd av 24 m eller mer ska ha ett lastmärke och ett lastlinjecertifi-

kat. 

Fartyg som har en längd över 15 men under 24 m ska ha ett sådant fribord som är 

betryggande med hänsyn till farvattnets karaktär. Transport- och kommunikations-

verket kan vid behov bestämma ett lastmärke för inrikes fart och utfärda ett nat-

ionellt lastlinjecertifikat för ett fartyg som har en längd över 15 men under 24 m, 

om det med hänsyn till fartygets användningssyfte och fartområde är nödvändigt 

för att säkerställa en säker drift av fartyget. 

Denna föreskrift tillämpas inte på 

1) fiskefartyg, 

2) obemannade pråmar som används i inrikes fart, med undantag av pråmar som 

är fast kopplade till ett påskjutande fartyg, 

3) hyresbåtar, 

4) vajerfärjor, 

5) fartyg som avses i 3 §, 3 och 4 mom. i lagen om fartygs tekniska säkerhet och 

säker drift av fartyg,  

6) yrkesbåtar, eller  

7) traditionsfartyg. 

På yrkesbåtar tillämpas de krav på lastlinje och fribord som ställs i gällande före-

skrift om yrkesbåtars säkerhet. På traditionsfartyg tillämpas de krav på lastlinje och 

fribord som ställs i gällande föreskrift om traditionsfartygs säkerhet.  

4 Fartyg som omfattas av andra bestämmelser och föreskrifter 

Fartyg i internationell fart som har en längd av 24 m eller mer ska uppfylla bestäm-

melserna i lastlinjekonventionen eller Östersjölastlinjeöverenskommelsen. 

Non-SOLAS-passagerarfartyg i klasserna A, B, C och D som används på inrikes re-

sor och som är byggda den 1 juli 1998 eller senare ska uppfylla bestämmelserna i 

lastlinjekonventionen. Passagerarfartyg i klass D och som är byggda den 1 juli 1998 

eller senare är dock fritagna från konventionens minimikrav för boghöjden. Passa-

gerarfartyg i klasserna A, B, C och D som är byggda den 1 juli 1998 eller senare 

ska ha genomgående däck. 

Non-SOLAS-passagerarfartyg i klasserna A och B som används på inrikes resor och 

som är byggda före den 1 juli 1998 ska uppfylla bestämmelserna i lastlinjekonvent-

ionen. 
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5 Ansökan om och ordnande av bestämmande av lastmärke 

5.1 Ansökan om bestämmande av lastmärke 

Redaren eller dennes ombud ska hos Transport- och kommunikationsverket eller 

hos ett av verket bemyndigat erkänt klassificeringssällskap skriftligen ansöka om 

bestämmande av lastmärkets placering och godkännande av de ritningar och andra 

dokument som anknyter till det. 

Ansökan om bestämmande av lastmärkets placering på ett nytt fartyg ska göras in-

nan fartyget börjar byggas. 

Ansökan om bestämmande av lastmärkets placering ska innehålla följande uppgif-

ter: 

1) fartygets namn eller nybyggnadsnummer, signalbokstäver (anropssignal) och 

eventuellt IMO-nummer, 

2) fartygstyp och fartområde, 

3) datum för kölsträckning och datum för ändring av konstruktion, 

4) kontaktuppgifter till fartyget, och 

5) sökandens kontakt- och faktureringsuppgifter. 

Följande ritningar och andra dokument med anknytning till fartygets konstruktion 

ska bifogas: 

1) generalarrangemang eller skiss, som åtminstone i huvuddrag visar fartygets 

profil, däck, överbyggnader, däckshus, trunkar, last- och andra luckor, dörrar, 

fönsterventiler i bordläggningen m.m. som är väsentligt med tanke på bestäm-

mandet av lastmärket, 

2) fartygets huvuddimensioner: 

a) fartygets längd enligt mätbrevet, 

b) fartygets bredd enligt mätbrevet, 

c) fartygets mallade sidohöjd (D) mätt till fribordsdäcket, 

d) deplacementets volym, blockkoefficienten och den vikt i ton som ökar djup-

gåendet med 1 cm, antingen på djupgåendet 0,85 D eller som kurvor eller 

tabeller som funktion av djupgåendet, 

e) boghöjden (väderdäckets höjd vid förperpendikeln) från köllinjen eller annan 

referenslinje, och 

f) språngkurvans ordinator, om möjligt med L/6 mellanrum men åtminstone på 

akter- och förperpendikeln samt midskepps. Om en del av språngkurvan är 

rak, den raka delens ändpunkter, 

3) dörrar: 



 
Föreskrift 

6 (15) 

TRAFICOM/84663/03.04.01.00/2019 

 

 

a) dörrar i överbyggnadens ändskott, 

b) sådana däckshusdörrar, som leder till utrymmen under däck, 

c) dörrarnas placering, tröskelhöjd, konstruktion och vädertäthet, 

4) lastluckor: 

a) öppningens placering, längd och bredd, 

b) karmens höjd över däck, 

c) för träluckor planktjocklek, 

d) skärstockarnas mellanrum, längd och dimensioner, 

e) stålluckors belastningsvärde, och 

f) konstruktionsritning och måttsättning, 

5) mindre luckor: 

a) nedgångsluckor, 

b) maskinrumsöppningar, och 

c) placering, karmhöjd, öppningens mått och vädertäthet, 

6) ventilatorer och luftrör: 

a) placering, höjd och tillslutningsanordningar, 

7) fönsterventiler: 

a) fönsterventiler i bordläggningen, deras avstånd från däck eller köllinjen eller 

annan referenslinje, 

b) fönsterventilernas diameter och glastjocklek, och 

c) redogörelse för om det finns blindluckor och om fönsterventilerna är öpp-

ningsbara, 

8) brädgång: 

a) höjd och längd, och 

b) stormportarnas längd och antal, 

9) reling: 

a) höjd och mellanrum mellan de vågräta stängerna, 

10) överbyggnader: 
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a) längd och höjd samt, om överbyggnaden är smalare än skrovet i övrigt, 

bredd, och 

b) längd och höjd av upphöjt däcksavsnitt, samt 

11) trunkar: 

a) placering, längd, höjd och bredd. 

Om enbart fribord för öppet fartyg ansöks, ska följande uppgifter fogas till ansökan: 

1) generalarrangemang eller skiss enligt punkt 1, 

2) fartygets huvuddimensioner enligt punkt 2 a – c, 

3) uppgifterna om fönsterventilerna i punkt 7, 

4) lastluckornas karmhöjd, och 

5) sidodäckets bredd och sidodäckets vädertäthet. 

5.2 Ordnande av bestämmande av lastmärke 

Redaren eller dennes ombud ska ansöka om lastlinjebesiktning, där det kontrolleras 

att de uppgifter som lämnats håller streck, uppgifterna vid behov kompletteras och 

det kontrolleras att fartygets anordningar och konstruktioner är i skick. Vid lastlin-

jebesiktningen ska skrovbesiktningen vara i kraft. 

Redaren eller dennes ombud ska vara behjälplig vid lastlinjebesiktningen genom att 

ge behövlig assistans samt genom att försätta fartyget och dess delar i det skick 

som besiktningen förutsätter. 

Redaren eller dennes ombud lämnar uppgifterna om fartyget och besiktningsman-

nens protokoll över lastlinjebesiktningen till Transport- och kommunikationsverket, 

som beslutar om godkännande av fartygets konstruktion och bestämmer lastmär-

kets placering. 

Transport- och kommunikationsverket underrättar redaren eller dennes ombud om 

lastmärkets placering och denne anbringar det på fartygets sida. En besiktnings-

man kontrollerar att lastmärket är korrekt anbragt och underrättar Transport- och 

kommunikationsverket skriftligen om detta, varefter verket utfärdar ett lastlinjecer-

tifikat för fartyget. 

Om ansökan om bestämmande av lastmärkets placering riktats till ett av Transport- 

och kommunikationsverket bemyndigat erkänt klassificeringssällskap, bestämmer 

klassificeringssällskapet lastmärkets placering och övervakar att det anbringas och 

utfärdar ett lastlinjecertifikat för fartyget.  

6 Märken 

6.1 Däckslinje 

Däckslinjen är en vågrät linje 300 mm lång och 25 mm bred. Den ska utmärkas 

midskepps på bägge sidor av fartyget och dess övre kant ska normalt gå genom 

den punkt där fribordsdäckets bordvarts utdragna övre yta skär bordläggningens 
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yttre sida. Däckslinjen kan dock bestämmas med utgångspunkt i någon annan fast 

punkt på fartyget, på villkor att fribordet korrigeras på motsvarande sätt. 

I ett öppet fartyg utan sidodäck ska däckslinjens övre kant sammanfalla med bord-

läggningens övre kant. 

Om fartyget är försett med lastmärke enbart för inrikes fart och fribordet som be-

stämmer detta är mindre än 50 mm, ska däckslinjens bredd vara 15 mm. 

6.2 Lastmärke 

Lastmärket är en ring, 300 mm i yttre diameter och 25 mm bred. Den skärs av en 

vågrät linje, 450 mm lång och 25 mm bred, vars övre kant är i plan med ringens 

mittpunkt. Ringens mittpunkt placeras midskepps och på ett avstånd under däcks-

linjens övre kant, som är lika med det fastställda sommarfribordet för det vid-

sträcktaste fartområdet. 

Den övre hälften av ringen kan utelämnas, om fribordet är mindre än 150 mm eller 

om det av något annat skäl inte är praktiskt möjligt att utmärka den. 

6.3 Linjer i förening med lastmärket 

De linjer som utvisar fribordet är 230 mm långa och 25 mm breda vågräta linjer 

som sträcker sig mot fören och bildar räta vinklar mot en 25 mm bred lodrät linje, 

markerad 300 mm för om ringens mittpunkt. 

Om fartyget har internationellt lastmärke eller östersjölastmärke, ska den lodräta 

linjen markeras 100 mm för om de linjer som hänför sig till detta märke. 

Linjerna i förening med lastmärket är 

1) linje som betecknar fribord på öppet fartyg i fartområde I och som märkts med 

I A, 

2) linje som betecknar fribord på fartyg med genomgående däck i fartområde I och 

som märkts med I T, 

3) linje som betecknar fribord på fartyg med genomgående däck i fartområde II 

och som märkts med II, 

4) linje som betecknar sommarfribord på fartyg med genomgående däck i fartom-

råde III och som märkts med III K, 

5) linje som betecknar vinterfribord på fartyg med genomgående däck i fartområde 

III och som märkts med III T, 

6) linje som betecknar fribord på passagerarfartyg i klass C, som omfattas av non-

SOLAS-direktivet, och som märkts med C, samt 

7) linje som betecknar fribord på passagerarfartyg i klass D, som omfattas av non-

SOLAS-direktivet, och som märkts med D. 

Om fartyget är försett enbart med lastmärke för inrikes fart och om endast ett fri-

bord har bestämts, behövs ingen särskild lastlinje, men det vidsträcktaste tillåtna 

fartområdet ska utmärkas bredvid lastmärket. 
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Om fartyget är försett med östersjölastmärke, behöver linjer som betecknar fribord 

i fartområde III i inrikes fart inte utmärkas. 

6.4 Märkning 

Däckslinjen, lastmärket och linjerna i förening med lastmärket ska vara varaktigt 

anbragta på fartygets sidor med svetssträng eller genom svetsning av märken 

skurna ur plåt i bordläggningen, eller på annat motsvarande sätt. Märkena ska må-

las med vit eller gul färg på mörk botten eller med svart färg på ljus botten. 

Invid fribordsringen, över den vågräta linje som går genom ringens mittpunkt, ska 

initialerna SL anbringas, så att initialen S finns vänster om ringen och initialen L hö-

ger om ringen. På klassade fartyg används klassificeringssällskapets märke. Varje 

initial ska vara ca 115 mm hög och ca 75 mm bred. 

Exempel på lastmärken ingår i bilagan till denna föreskrift. 

7 Krav på konstruktion och fribord hos fartyg i inrikes fart med en 

längd av 24 m eller mer 

7.1 Allmänt 

Fartyget ska vara så lastat att dess stabilitet är tillräcklig och att konstruktionerna 

inte utsätts för alltför stark påfrestning. 

Fartyget ska uppfylla tillämpliga krav i gällande föreskrift om fartygs stabilitet. Far-

tygets skrov ska vara tillräckligt starkt med hänsyn till farvattnets karaktär och 

uppfylla de tillämpliga kraven i gällande föreskrift om fartygs skrovkonstruktion. Att 

fartyget uppfyller nämnda krav kontrolleras i skrovbesiktningen. 

7.2 Fartyg som används i fartområde I i inrikes fart 

Fartyget kan ha genomgående däck eller vara öppet. 

Ett fartyg med genomgående däck ska uppfylla följande krav: 

1) de öppningar på fribordsdäck eller i de överbyggnader och däckshus som finns 

på detta däck och som leder till utrymmen under däck ska förses med vädertäta 

dörrar eller luckor, 

2) en vädertät dörr eller lucka ska vara stadig och kunna tillslutas in- och utifrån 

med hjälp av starka slutanordningar. Luckorna kan tillslutas med träplankor el-

ler lösa täckluckor, som ska göras vädertäta med presenningar och skalkning, 

3) trösklarna och karmarna till dessa dörrar och luckor ska vara minst 250 mm 

höga, 

4) ventilatorer och luftrör ska vara minst 380 mm höga, 

5) brädgångarna ska ha länsportar vilkas yta ska vara minst 5 % av brädgångens 

yta, 

6) den nedre kanten av de fönsterventiler som finns nedanom fribordsdäck ska 

ligga minst 100 mm ovanom lastmärket och dessa fönsterventiler ska förses 

med blindluckor som kan tillslutas vattentätt, samt 
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7) om en fönsterventil är belägen nedanom fribordsdäck, får den inte vara av så-

dan typ att den kan öppnas. 

Fribordet för ett fartyg med genomgående däck ska utgöra minst 30 % av lastlinje-

konventionens sommarfribord i färskvatten, dock minst 25 mm. 

Fribordet för ett öppet fartyg bestäms på följande sätt: 

1) om fartyget är helt eller delvis utan däck, ska fribordet vara minst 900 mm, 

2) om fartyget är däckat över hela sin längd och bredd och försett med luckkar-

mar, men går utan luckor, ska fribordet vara minst 

300 + 0,15 (1000 – b) + 0,6 (750 – h) mm där 

b = det vädertäta sidodäckets bredd i mm  

h = luckkarmens höjd i mm. 

Ett öppet fartygs fribord ska alltid vara minst 25 mm och minst lika långt som fri-

bordet hos motsvarande fartyg med genomgående däck. 

Fartyget får inte ha sådant trim att däckskanten på något som helst ställe hamnar 

under vattnet. 

7.3 Fartyg som används i fartområde II i inrikes fart 

Fartyget ska ha genomgående däck och det ska uppfylla kraven i reglerna 12–26 i 

bilaga I till lastlinjekonventionen, dock så att minimihöjderna för trösklar, karmar, 

ventilatorer och luftrör är 75 % av motsvarande värden i lastlinjekonventionen. 

Dörrar i fartyg som är byggda av annat material än stål eller aluminium behöver 

dock inte vara tillverkade av stål eller aluminium. 

Då luckornas hållfasthet beräknas, antas belastningen vara minst 10 kN/m2. 

Fartygets minimifribord ska vara 60 % av lastlinjekonventionens sommarfribord i 

färskvatten, dock minst 25 mm. 

Vid förperpendikeln ska däckets höjd över den vattenlinje som motsvarar fribordet 

vara åtminstone lika med fribordet utökat med värdet 50(L/3+10) mm, där L är lika 

med fartygets längd i meter. 

Om boghöjden har åstadkommits med back, ska denna sträcka sig 0,07L från för-

perpendikeln mot aktern och vara försedd med vädertätt ändskott. 

7.4 Fartyg som används i fartområde III i inrikes fart 

Fartyget ska ha ett genomgående däck och det ska uppfylla kraven i reglerna 12–

26 i bilaga I till lastlinjekonventionen. Dörrar i fartyg som är byggda av annat 

material än stål eller aluminium behöver dock inte vara tillverkade av stål eller alu-

minium. 

Fartygets fribord uträknas enligt reglerna 27–40 i bilaga I till lastlinjekonventionen 

med beaktande av de ändringar som nämns i regel 8 i Östersjölastlinjeöverenskom-
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melsen. Från så uträknat saltvattensfribord subtraheras färskvattensavdraget, i en-

lighet med regel 40 punkt 7 i bilaga I till lastlinjekonventionen, multiplicerat med 

0,4. 

7.5 Passagerarfartyg i klass C som är byggda före 1.7.1998 

Fartyget ska ha ett genomgående däck och det ska uppfylla kraven i reglerna 12–

26 i bilaga I till lastlinjekonventionen. 

Fartygets fribord uträknas enligt reglerna 27–40 i bilaga I till lastlinjekonventionen. 

Från så uträknat saltvattensfribord subtraheras färskvattensavdraget, i enlighet 

med regel 40 punkt 7 i bilaga I till lastlinjekonventionen, multiplicerat med 0,4. 

7.6 Passagerarfartyg i klass D som är byggda före 1.7.1998 

Fartyget kan ha genomgående däck eller vara öppet. 

Ett fartyg med genomgående däck ska uppfylla följande krav: 

1) de öppningar på fribordsdäck eller i de överbyggnader och däckshus som finns 

på detta däck och som leder till utrymmen under däck ska förses med vädertäta 

dörrar eller luckor, 

2) en vädertät dörr eller lucka ska vara stadig, tillverkad av stål eller aluminium, 

vara försedd med tätning och kunna tillslutas med hjälp av starka spännanord-

ningar. Luckorna kan tillslutas med träplankor eller lösa täckluckor, som ska gö-

ras vädertäta med presenningar och skalkning, 

3) trösklarna och karmarna till dessa dörrar och luckor ska vara minst 250 mm 

höga, 

4) ventilatorer och luftrör ska vara minst 380 mm höga, 

5) brädgångarna ska ha länsportar vilkas yta ska vara minst 5 % av brädgångens 

yta, 

6) den nedre kanten av de fönsterventiler som finns nedanom fribordsdäck ska 

ligga minst 100 mm ovanom lastmärket. Fönsterventilerna ska förses med 

blindluckor som kan tillslutas vattentätt, och 

7) om en fönsterventil är belägen nedanom fribordsdäck, får den inte vara av så-

dan typ att den kan öppnas. 

Fribordet för ett fartyg med genomgående däck ska utgöra minst 30 % av lastlinje-

konventionens sommarfribord i färskvatten, dock minst 25 mm. 

Fribordet på ett öppet fartyg ska vara minst 900 mm. 

8 Krav på konstruktion och fribord hos fartyg i inrikes fart med en 

längd under 24 m 

8.1 Allmänt 

Fartyget ska vara så lastat att dess stabilitet är tillräcklig och att konstruktionerna 

inte utsätts för alltför stark påfrestning. 
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Fartyget ska uppfylla tillämpliga krav i gällande föreskrift om fartygs stabilitet. Far-

tygets skrov ska vara tillräckligt starkt med hänsyn till farvattnets karaktär och 

uppfylla tillämpliga krav i gällande föreskrift om fartygs skrovkonstruktion. Att far-

tyget uppfyller nämnda krav kontrolleras i skrovbesiktningen. 

8.2 Fartyg som används i fartområde I i inrikes fart 

Fartyget kan ha genomgående däck eller vara öppet. 

Ett fartyg med genomgående däck ska uppfylla följande villkor: 

1) trösklarna och karmarna till dörrar och luckor ska vara minst 100 mm höga, 

2) ventilatorer och luftrör ska vara minst 250 mm höga, 

3) brädgångarna ska ha länsportar vilkas yta ska vara minst 5 % av brädgångens 

yta, 

4) den nedre kanten av de fönsterventiler som finns nedanom fribordsdäck ska 

ligga minst 100 mm ovanom lastmärket. Fönsterventilerna ska förses med 

blindluckor som kan tillslutas vattentätt, och 

5) om en fönsterventil är belägen nedanom fribordsdäck, får den inte vara av så-

dan typ att den kan öppnas. 

Fribordet på ett fartyg med genomgående däck ska vara minst 200 mm. Fribordet 

på ett öppet fartyg ska vara minst 900 mm. 

8.3 Fartyg i inrikes fart som används i fartområde II  

8.3.1 Krav på konstruktion och fribord 

Fartyget ska ha ett genomgående däck och det ska uppfylla följande krav: 

1) trösklarna och karmarna till dörrar och luckor ska vara minst 250 mm höga, 

2) ventilatorer och luftrör ska vara minst 380 mm höga, 

3) brädgångarna ska ha länsportar vilkas yta ska vara minst 5 % av brädgångens 

yta, 

4) den nedre kanten av de fönsterventiler som finns nedanom fribordsdäck ska 

ligga minst 100 mm ovanom lastmärket. Fönsterventilerna ska förses med 

blindluckor som kan tillslutas vattentätt, och 

5) om en fönsterventil är belägen nedanom fribordsdäck, får den inte vara av så-

dan typ att den kan öppnas. 

Fartygets fribord ska vara minst 200 mm. Höjden för brädgångens övre kant ska 

vara minst 1 200 mm över vattenlinjen på en sträcka av 0,07L från förperpendikeln 

mot aktern. 
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8.3.2 Krav på fönster 

I tillägg till vad som föreskrivs i 8.3.1 om konstruktion och fribord ska fartygs föns-

ter dimensioneras enligt följande tabell. Tabellen tillämpas på fönster av härdat 

glas, polykarbonat, akryl samt laminerat glas (nedan glas). 

Glasets tjocklek [mm], som funktion av höjden h [mm] och bredden b [mm]. 
 

h 200 300 400 500 600 700 

b 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

200 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 6 5 4 

300 5 5 4 5 5 4 6 5 4 6 5 4 6 5 4 6 6 4 

400 5 5 4 6 5 4 6 5 4 6 6 4 8 6 4 8 6 5 

500 5 5 4 6 5 4 6 6 4 8 6 4 10 6 5 10 8 5 

600 5 5 4 6 5 4 8 6 4 10 6 5 10 8 5 10 8 5 

700 6 5 4 8 6 4 8 6 5 10 8 5 10 8 5 10 8 5 

800 - 5 4 - 6 4 - 6 5 - 8 5 - 8 5 - 10 6 

900 - 5 4 - 6 5 - 8 5 - 8 5 - 10 6 - 10 6 

1000 - 5 4 - 6 5 - 8 5 - 8 5 - 10 6 - 10 6 

1100 - 5 4 - 6 5 - 8 5 - 10 6 - 10 6 - 12 6 

1200 - 5 4 - 6 5 - 8 5 - 10 6 - 10 6 - 12 6 

1300 - 5 4 - 6 5 - 8 6 - 10 6 - 12 6 - 12 6 

1400 - 5 4 - 6 5 - 8 6 - 10 6 - 12 6 - 12 6 

 
Glasets tjocklek väljs enligt kolumn 1, 2 eller 3 beroende på fönstrets placering: 

 
Kolumn 1 På mindre än 3,2 x Δ/(L x B) m avstånd från vattenlinjen, var Δ = fartygets deplacement [ton], L och 
B är fartygets längd och bredd [m]. Fönstrets undre kant ska dock vara minst 0,5 m över vattenlinjen. Fönster 
som finns i skrovet ska vara utrustade med stormluckor. 
 
Kolumn 2 Fönster i överbyggnaden på fartyg med genomgående däck och i styrhytten samt andra fönster som 
finns på ett större avstånd än 3,2 x Δ/(L x B) m från lastvattenlinjen. 
 
Kolumn 3 I överbyggnadens andra våning på fartyg med genomgående däck, med undantag av styrhyttens 
fönster i frontskottet, för vilka kolumn 2 gäller. 

Fönsterrutorna ska vara stadigt monterade så de inte kan tryckas in. Om risk finns 

för att rutan kan tryckas in genom karmen på grund av sin storlek, glasets böj-

egenskaper eller placering nära vattenlinjen ska åtgärder vidtas för att så inte sker, 

t.ex. genom att göra glasrutan större än hålet, eller med stöd i kanterna. 

Fönster i det vädertäta skrovet och överbyggnaden ska monteras i fönsterkarmen, 

som ska vara mekaniskt fäst i skrovet. 

Om gummiprofil används för att fästa rutan, ska glasrutan vara större än hålet för 

att förhindra intryckning. Dessutom ska tjockleken enligt kolumnerna 1 och 2 ökas 

med 20 %. Om materialet i glasskivan är något annat än härdat glas, ska tjockle-

ken korrigeras med beaktande av materialets hållfasthetsegenskaper. 

Om bredare eller högre fönster än vad som finns i tabellen används, ska motsva-

rande hållfasthet och styvhet dokumenteras. 

8.4 Fartyg som används i fartområde III i inrikes fart  

Fartyget ska ha genomgående däck och det ska uppfylla kraven i reglerna 12–26 i 

bilaga I till lastlinjekonventionen, dock så att minimihöjderna för trösklar, karmar, 

ventilatorer och luftrör är 75 % av motsvarande värden i lastlinjekonventionen. 

Då luckornas hållfasthet beräknas, antas belastningen vara minst 10 kN/m2. 
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Fartygets fribord ska vara minst 200 mm. Däckshöjden över vattenlinjen i fören ska 

vara minst 1 200 mm. Om boghöjden har åstadkommits med back, ska denna 

sträcka sig 0,07L från förperpendikeln mot aktern och vara försedd med vädertätt 

ändskott. Höjden för brädgångens övre kant ska vara minst 1 800 mm över vatten-

linjen på en sträcka av 0,07L från förperpendikeln mot aktern. 

9 Krav på konstruktion och fribord hos fartyg i internationell fart 

med en längd under 24 m 

Fartyget ska ha genomgående däck och det ska uppfylla kraven i reglerna 12–26 i 

bilaga I till lastlinjekonventionen. Då luckornas hållfasthet beräknas, antas belast-

ningen vara minst 15 kN/m2. 

Fartygets fribord uträknas enligt reglerna 29–40 i bilaga I till lastlinjekonventionen. 

Vid tillämpningen av reglerna ska tabellfribordet enligt regel 28 i bilaga I då vara 

200 mm. 

10 Ikraftträdande 

Denna föreskrift träder i kraft den 15 januari 2020. 

Genom denna föreskrift upphävs Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om fartygs last-

linjer och fribord (TRAFI/9317/03.04.01.00/2012). 
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generaldirektör 
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Bilaga 1 Exempel på lastmärken 

 

 

Fartyget har endast lastmärke för inrikes fart. 

 

 

Fartyget har internationellt lastmärke och lastmärke för inrikes fart. 

II 


