
 

 
Föreskrift 

1 (46) 

TRAFICOM/84936/03.04.01.00/2019 
  

  
 

 

Transport- och kommunikationsverket Traficom ▪ PB 320, 00059 TRAFICOM 

Tfn 029 534 5000 ▪ FO-nummer 2924753-3 
/ r www.traficom.fi 

Utfärdad: 

6.10.2020 
Träder i kraft: 

7.10.2020 
Giltighetstid: 

tills vidare 
Rättsgrund: 

Lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 23 § 1 mom., 23 

a § 3 mom. och 28 a § 2 mom. 

Bestämmelser om påföljderna för verksamhet som strider mot föreskriften finns i: 

Lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 91 § 1 mom. 

Genomförd EU-lagstiftning: 
 
‒ 

Ändringsuppgifter: 

- 

 

     

Säkerheten på yrkesbåtar    
 

INNEHÅLL 

 

 ALLMÄNT .............................................................................................. 1 
 Föreskriftens syfte ................................................................................. 1 
 Definitioner ........................................................................................... 2 
 Tillämpningsområde ............................................................................... 2 

 SÄKERHETSKRAV................................................................................... 2 
 Konstruktion ......................................................................................... 2 
 Förfarande för bedömning av överensstämmelse ....................................... 3 
 Utrustning ............................................................................................ 3 
 Besiktningar .......................................................................................... 3 
 Certifikat .............................................................................................. 3 

 IKRAFTTRÄDANDE ................................................................................. 4 
 

 

BILAGEFÖRTECKNING 

 

  

Bilaga 1 Allmänna tillämpningsprinciper, allmänna krav och särskilda egenskaper ................. 5 
 

 ALLMÄNT 

 

 Föreskriftens syfte 

  

Genom denna föreskrift meddelar Transport- och kommunikationsverket med stöd av lagen om 

fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009, nedan fartygssäkerhetslagen) 

de närmare tekniska föreskrifter  
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1) som avses i 23 § 1 mom. för yrkesbåtar för uppfyllande av de allmänna säkerhetskraven 

enligt 5 § i denna lag och för säkerställande av en tillräcklig nivå med hänsyn till fartygssä-

kerheten, 

2) som avses i 23 a § 3 mom. om bedömning av yrkesbåtars överensstämmelse med kraven 

och det förfarande som ska tillämpas, och 

3) som avses i 28 a § 2 mom. om konstruktionskrav, fribord och uträknande av det samt 

mått, placering och utmärkning av lastmärket för yrkesbåtar. 

 

 Definitioner 

 

I denna föreskrift avses med  

 

1) konstruktionskategorierna A, B, C och D konstruktionskategorier som motsvarar konstrukt-

ionskategorierna A, B, C och D som finns i bilaga 1 till föreskriften om säkerhet och ut-

släppskrav för fritidsbåtar, 

2) anmält organ anmält organ som avses i 4 kap. i lagen om säkerhet och utsläppskrav för fri-

tidsbåtar (1712/2015) eller motsvarande anmält organ som utsetts av en statlig myndighet 

i en av Europeiska unionens medlemsstater eller som hör till det Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet, och 

3) överensstämmelse med kraven att en yrkesbåt uppfyller de obligatoriska krav som anges i 

bilagan till föreskriften eller ett erkänt klassificeringssällskaps regler eller ett erkänt klassi-

ficeringssällskaps standarder. 

 

Därtill tillämpas definitionerna i 2 § i fartygssäkerhetslagen i denna föreskrift. 

 

 Tillämpningsområde 

 

Denna föreskrift tillämpas på yrkesbåtar. 

 

Föreskriften tillämpas inte på bärplansbåtar eller markeffektfarkoster. 

 

 SÄKERHETSKRAV 

 

 Konstruktion  

 

Yrkesbåtar ska vara konstruerade och byggda så att de i fråga om sin stabilitet och flytkraft, 

konstruktion, framdrivning och manövrering och andra säkerhetsaspekter samt eventuella för 

användningssyftet lämpliga särskilda egenskaper uppfyller de krav som anges i bilagan till 

denna föreskrift eller ett erkänt klassificeringssällskaps regler eller ett erkänt klassificerings-

sällskaps standarder i den lydelse de hade den dag avtalet om att bygga fartyget underteckna-

des. 

 

Bestämmelser om de krav gällande säkerheten i arbetet som ska beaktas i konstruktionen och 

tillverkningen av yrkesbåtar ingår i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt 

mathållningen ombord på fartyg (395/2012) och i de förordningar som utfärdats med stöd av 

den.  
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Bestämmelser om de krav gällande miljöskyddet som ska beaktas i konstruktionen och till-

verkningen av yrkesbåtar ingår i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) och i de förord-

ningar som utfärdats med stöd av den. 

 

På yrkesbåtars underhåll och reparationer tillämpas vad som i föreskriften om fartygs skrov-

konstruktion föreskrivs om underhåll och reparationer av fartyg. 

 

 

 Förfarande för bedömning av överensstämmelse 

 

Tillverkaren av en yrkesbåt låter hos ett anmält organ eller erkänt klassificeringssällskap 

granska att yrkesbåten har konstruerats och byggts i överensstämmelse med kraven. 

 

Bedömningen av överensstämmelsen med kraven ska vara sådan att varje enskilt fartyg 

granskas i bedömningsförfarandet, också i det fall att det serietillverkas.  
 

En granskningsrapport över den bedömning av överensstämmelsen med kraven som ett an-

mält organ utfört ska lämnas till Transport- och kommunikationsverket. Närmare föreskrifter 

om innehållet i rapporten finns i bilagan till denna föreskrift. 

 

 Utrustning 

 

Föreskrifter om utrustningen i yrkesbåtar finns i föreskrifterna om livräddningsutrustning och 

livräddningsanordningar på fartyg, radioutrustning på fartyg och fartygs navigationsutrustning 

och navigationssystem. Om en yrkesbåt har den särskilda egenskapen ”svävare” eller ”hydro-

kopter”, tillämpas däremot kraven som gäller svävare i föreskrifterna om livräddningsutrust-

ning och livräddningsanordningar på fartyg och radioutrustning på fartyg och kraven som gäl-

ler yrkesbåtar i föreskriften om fartygs navigationsutrustning och navigationssystem.  

 

 Besiktningar  

 

Besiktning av yrkesbåtar regleras i 6 kap. i fartygssäkerhetslagen och närmare föreskrifter 

finns i föreskriften om besiktning av fartyg. 

 

Ett fartyg som konstruktionsmässigt lämpar sig som yrkesbåt ska ha ett certifikat för yrkesbåt 

utfärdat av Transport- och kommunikationsverket eller alternativt ett certifikat utfärdat av ett 

erkänt klassificeringssällskap med vilket påvisas att yrkesbåten uppfyller det erkända klassifi-

ceringssällskapets regler och standarder. 

 

En yrkesbåt i konstruktionskategori A lämpar sig konstruktionsmässigt för alla fartområden, en 

yrkesbåt i konstruktionskategori B för högst östersjötrafik, en yrkesbåt i konstruktionskategori 

C för fartområde I och II i inrikes fart och en yrkesbåt i konstruktionskategori D för fartområde 

I i inrikes fart. 

 

 Certifikat 

 

Bestämmelser om certifikat för yrkesbåtar finns i 23 a § i fartygssäkerhetslagen. 
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 INLEDNING OCH ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSPRINCIPER 

 

 Syfte 

 

Syftet är att med hjälp av de krav som ställs i denna bilaga säkerställa yrkesbåtars (nedan far-

tyg) säkerhet och miljövänlighet. 

 

 Fartygets längd 

 

Fartygs längd definieras i 2 § 27 punkten i fartygssäkerhetslagen.  

I formlerna i denna bilaga är den största längden den största längden för fasta delar av skrov-

konstruktionen (LH) enligt standarden ISO 8666. 
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 Fartygstyper 

 

Föreskrifterna gäller i första hand ytfartyg med ett eget framdrivningsmaskineri. Föreskrifterna 

kan i tillämpliga delar även tillämpas på ytfartyg som saknar ett eget framdrivningsmaskineri 

(pråmar o.d.).  

 

 Parametrar 

 

I denna bilaga används de parametrar som definieras i tabell 1. Vissa av parametrarna som 

används i bilagan har definierats i anslutning till formlerna och i punkt 8.3. 

 

Tabell 1 Parametrar som används i bilagan 

Para-

meter 
Enhet Definition 

LC1 - Lastkondition ”Lätt last” 

LC2 - Lastkondition ”Full last, avgångskondition” 

LC3 - Lastkondition ”Full last, ankomstkondition” 

LH m Skrovlängd 

LWL m Längd i vattenlinjen i lastkondition LC2 

BH m Skrovbredd 

BWL m 

Bredd i vattenlinjen i lastkondition LC2  

summan av bredderna i skrovens vattenlinjer på fartyg med 

flera skrov 

 

 Särskilda egenskaper 

 

De särskilda egenskaper som räknas upp i denna punkt innebär att det är möjligt att utföra 

specialuppdrag med fartyget, att fartyget är självrätande eller att fartyget klarar av att en vat-

tentät avdelning fylls med vatten utan att fartyget kantrar eller sjunker.  

 

 Lasttransport 

 

Denna särskilda egenskap gäller fartyg vars nyttolast överstiger (2,5∙LWL∙BWL)1,5 kg. Särskild 

uppmärksamhet fästs vid hanteringen av lasten, dess fördelning och säkring. Stabiliteten ska 

vara tillräcklig med tanke på mängden last och dess typ. 

 

 Bogsering 

 

Denna särskilda egenskap gäller fartyg som bogserar flytande gods eller andra fartyg. Särskild 

uppmärksamhet fästs vid stabiliteten. 

 

 Oljebekämpning 
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Denna särskilda egenskap gäller fartyg vars uppgift är att samla upp olja som läckt ut i havet 

eller vid stranden och/eller transportera oljan till stranden eller andra fartyg. Fartyget ska 

kunna operera i miljöer där det förekommer explosiva gaser. Särskild uppmärksamhet fästs 

även vid säkerheten på däck och vid brandsäkerheten. 

 

 Självrätande fartyg 

 

Denna särskilda egenskap gäller fartyg som har positiv stabilitet i alla krängningsvinklar mellan 

0–180° vid krängningar i båda riktningarna i alla lastkonditioner (LC1, LC2 och LC3). Maskiner 

och anordningar ska vara arrangerade så att fartyget är i operativt skick efter upprätning.  

 

 Osänkbarhet vid enavdelningsskada 

 

Denna särskilda egenskap gäller fartyg som klarar av att en vattentät avdelning vattenfylls 

utan att fartyget kantrar eller sjunker. 

 

 Vintersjöfart 

 

Denna särskilda egenskap gäller fartyg som kan operera i is och i temperaturer under 0°C. Ut-

över vid konstruktionen fästs uppmärksamhet vid skrovets form, rodret och framdrivningssy-

stemet. I bedömningen av stabiliteten ska man dessutom utgå från att det bildas is på farty-

gets konstruktioner. 

 

 Däckskran 

 

Denna särskilda egenskap gäller fartyg med däckskran. Uppmärksamhet fästs vid kranens 

fästning samt stabiliteten när kranen används. 

 

 Svävare 

 

Denna särskilda egenskap gäller svävare med en luftpropeller som framdrivningskraft och som 

svävar antingen helt eller delvis på den luftkudde som bildas under farkostens botten. Särskild 

uppmärksamhet fästs vid användning av fartyget med luftkudde och personsäkerhet.  

 

 Hydrokopter 

 

Denna särskilda egenskap gäller hydrokoptrar med en luftpropeller som framdrivningskraft och 

som inte är svävare. Särskild uppmärksamhet fästs vid användning av fartyget i vinterförhål-

landen och personsäkerhet.  
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 ALLMÄNNA KRAV 

 

  Allmänna krav gällande konstruktion och byggande 

 

Fartyg ska uppfylla de krav som motsvarar de väsentliga krav som finns i bilaga 1 till föreskrif-

ten om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (nedan fritidsbåtsföreskriften) bortsett från 

följande punkter i fritidsbåtsföreskriftens bilaga 1: i avsnitt A punkterna 2.1 (Identifiering av 

vattenfarkoster), 2.2 (Vattenfarkostens tillverkarskylt), 2.5 (Instruktionsbok), 5.1.5 (Vatten-

skotrar utan förare); avsnitt B (Väsentliga krav för framdrivningsmotorers avgasutsläpp) och 

avsnitt C.  

Avvikande från kraven i fritidsbåtsföreskriften är bensin dock inte tillåtet som drivmedel för in-

ombordsmotorer. 

Ett fartyg anses uppfylla ovan nämnda krav som motsvarar de väsentliga kraven, om det över-

ensstämmer med harmoniserade standarder som gäller fritidsbåtar till vilka hänvisningar har 

offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eller delar av dem med de undantag och 

tillägg som fastställs i punkterna 2.2, 2.3, 2.4 och 2.5. Med harmoniserade standarder avses 

de harmoniserade standarder som var i kraft den dag avtalet om att bygga fartyget underteck-

nades. 

Krav på eventuella för användningssyftet lämpliga särskilda egenskaper ställs i denna bilaga 

under punkten om respektive särskilda egenskap.  

För att uppfylla kraven i denna bilaga kan man även använda alternativa lösningar eller sådana 

lösningar som inte tas upp i standarderna eller i bilagan, om man på detta sätt uppnår åt-

minstone motsvarande säkerhetsnivå som man skulle uppnå om man använde lösningar enligt 

standarderna eller bilagan. Sådana lösningar ska beskrivas i tillräcklig detalj i granskningsrap-

porten.  

I konstruktionen och byggandet av fartyget ska man även beakta de eventuella krav som ställs 

i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg 

och i de förordningar som utfärdats med stöd av den, som inte nämns i eller till vissa delar av-

viker från kraven i standarder eller delar av dessa. Till den del som harmoniserade standarder 

eller delar av dem avviker från de krav som ställs på fartyg i lagen eller förordningarna i fråga 

tillämpas de krav som ställs i nämnda lag eller nämnda förordningar. 

I konstruktionen och byggandet av fartyget ska man dessutom beakta de krav som finns i mil-

jöskyddslagen för sjöfarten och de förordningar som utfärdats med stöd av den. 

På begäran ger Transport- och kommunikationsverket information på finska och svenska om 

sådana engelskspråkiga standarder i denna bilaga som inte har översatts till finska och 

svenska. 

 

 Stabiliteten hos fartyg i konstruktionskategorierna A och B 

 

Avvikande från harmoniserade standarder om fartygets stabilitet ska fartygets stabilitetsvidd, 

dvs. det krängningsområde där den rätande hävarmen är positiv, vid krängningar i båda rikt-

ningarna vara minst 60° i konstruktionskategori B och minst 90° i konstruktionskategori A. 

Detta krav ska uppfyllas i alla lastkonditioner (LC1, LC2 och LC3) och stabilitetsvidden ska 

anges som GZ-kurva i stabilitetsberäkningarna. 

 

Fartyg i konstruktionskategorierna A och B ska medföra en stabilitetsbok där åtminstone föl-

jande beskrivs eller framställs: 
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- att stabilitetskriterierna uppfylls i alla lastkonditioner, 

- flödningsvinkeln, 

- uppgifter om de fasta tankarnas volymer, tyngdpunkternas placering och korrigeringar 

för fria vätskeytor, 

- eventuella övriga uppgifter och begränsningar som kan påverka lastens placering, och 

- krav och begränsningar i anslutning till eventuella särskilda egenskaper som kan på-

verka fartygets stabilitet.  

 

 Fartygets larm för slagvattennivå 

 

Avvikande från de harmoniserade standarderna om avlägsnande av slagvatten ska maskineri-

utrymmen i fartyg med däck, som kan fyllas med vatten, förses med ett larm för slagvatten-

nivå på lämplig plats för att säkerställa tillräckligt tidig varning. 

 

 Fartygets nödutgångar 

 

I konstruktionen och byggandet av fartygets nödutgångar ska hänsyn tas till de risker som är 

förknippade med fartygets användningssyfte och konstruktionskategori. Särskilt i sådana far-

tyg i konstruktionskategorierna A och B som saknar den särskilda egenskapen ”självrätande 

fartyg” kan det vara nödvändigt att konstruera och bygga nödutgångarna så att deras säker-

hetsnivå är högre än säkerhetsnivån enligt de harmoniserade standarderna.  

 

 Fartygets ankarutrustning 

 

Ankarvikten (mANC) för traditionella ankartyper räknas enligt följande formel: 

 

𝑚𝐴𝑁𝐶 = 𝑘𝐹𝐻(3 ∙ 𝐴𝑥 +
𝑚𝐿𝐶𝐷

2000
) [kg],  (2.1) 

 

där AX [m2] är fartygets tvärsnittsarea framifrån ovanför lastvattenlinjen inklusive däckkon-

struktionens tvärsnittsarea och kFH är en koefficient som är 1,0 i konstruktionskategori A, 0,9 i 

konstruktionskategori B, 0,7 i konstruktionskategori C och 0,5 i konstruktionskategori D. 

Ankarvikten ska vara minst 6 kg. 

 

När ett High Holding Power-ankare (HHP-ankare) används får ankarvikten vara 25 % mindre 

och när ett Super High Holding Power-ankare (SHHP-ankare) används får ankarvikten vara 50 

% mindre. Den ankarvikt som krävs ska ökas med 10 % om den delas mellan två ankare.  

 

Varje ankare ska vara utrustat med ankartross, ankarlina och/eller -kätting, vilka utgör ankar-

linjen. Längden på ankarlinjen ska vara minst fyra gånger fartygets skrovlängd och brottstyr-

kan vara 80–90 % av fästpunktens brottstyrka.  

 

Åtminstone ett ankare ska ha en kort ankarkätting som ska vara minst 85 % av fartygets 

skrovlängd. Det krävs ingen kort ankarkätting om ankarlinjen utgörs av en blyad ankarlina av-

sedd att förankra fartyget.  

 

När ankaret väger minst 20 kg ska det finnas en lyftkran på fartyget med vilken ankaret kan 

lyftas och sänkas. 
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 Fartygsidentifikation 

 

Ett fartyg ska kunna identifieras utifrån ett ID-nummer, varvsnummer eller en annan perma-

nent märkning på skrovet som kan kopplas till fartygets dokumentation och rapportering. 

 

 Byggande 

 

Kvalitetssäkrade material och tillverkningsmetoder ska användas i fartyg. Svetsare av metall-

konstruktioner ska ha ett svetscertifikat enligt standarden ISO 9606 eller motsvarande.  

 

 Erhållande av särskild egenskap 

 

Särskilda egenskaper för fartyg anges i punkterna 3–11. För att ett fartyg ska erhålla en viss 

särskild egenskap ska det uppfylla de krav som ställs i punkten i fråga. 

 

 Dokumentation 

 

Tillverkaren ska till anmält organ lämna de tekniska dokument som organet kräver med vilka 

organet kan konstatera att fartyget uppfyller de krav som ställs på det i denna bilaga. I fråga 

om särskilda egenskaper anges varje särskild egenskaps egna dokumentationskrav nedan i 

punkterna 3–11. Dessutom kan det anmälda organet ställa mer detaljerade krav på doku-

mentation.  

 

  Rapportering 

 

Resultaten av bedömningen presenteras i en granskningsrapport som den som utfört bedöm-

ningen bekräftar genom sin underskrift. Granskningsrapporten ska innehålla åtminstone föl-

jande: 

 rapportens namn och fartygets identifikation, 

 en förteckning över de ritningar, testprotokoll, beräkningar och övriga dokument som 

rapporten hänvisar till, 

 utgångsdata för utförda granskningar, tester och beräkningar, tillämpade metoder samt 

resultat och eventuella alternativa lösningar och sådana lösningar som inte tas upp i 

standarder eller i punkten om särskilda egenskaper i bilagan. 

 

I granskningsrapporten ska finnas ett utlåtande som innehåller åtminstone följande uppgifter: 

 uppgifter om tillverkare och beställare,  

 uppgifter om fartyget såsom 

 fartygets identifikation, 

 fartygets huvuddimensioner och tillverkningsmaterial, 

 uppgifter om skrovet, 

 däckkonstruktion, 

 konstruktionskategori (A, B, C eller D), 

 eventuella särskilda egenskaper och begränsningar i anslutning till dessa, 

 största personantal, 

 största tillåtna last, 

 största tillåtna motoreffekt tillverkaren angett, 
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 lättvikt och högsta vikt, 

 fribordshöjd,   

 framdrivningsmaskinernas antal och effekt och 

 typ av framdrivning, 

 beskrivning av den metod som använts för att bedöma överensstämmelse med kraven, 

 förteckning över helt eller delvis iakttagna standarder, regler och tillämpade anvis-

ningar, 

 beskrivning av eventuella alternativa lösningar och sådana lösningar som inte tas upp i 

standarder eller i punkten om särskilda egenskaper i bilagan, inklusive en beskrivning 

av hur motsvarande säkerhetsnivå har uppnåtts,  

 ett konstaterande att fartyget uppfyller kraven i föreskriften och, om nödvändigt, med 

vilka förbehåll det uppfyller kraven i föreskriften, och 

 eventuella saker som begränsar användningen av fartyget. 

 

 

 SÄRSKILD EGENSKAP: ”LASTTRANSPORT” 

 

 Tillämpning 

 

Fartyg som är konstruerade och byggda för att transportera en nyttolast som överstiger (2,5∙ 

LWL ∙BWL)1,5 kg ska ha den särskilda egenskapen ”lasttransport”. 

 

 Dokumentation 

 

Som bevis på den särskilda egenskapen krävs följande dokumentation: 

 ritning, av vilken framgår arrangemang för lastdäck (t.ex. generalarrangemangs-

ritning), och 

 stabilitetsberäkningar, som beaktar eventuell förskjutning av lasten.  

 

 Krav 

 

 Generalarrangemang 

 

Däcksarrangemanget ska möjliggöra säker hantering och transport av önskad lastmängd och -

typ i förhållanden som motsvarar konstruktionskategorin. Lasten ska kunna transporteras så 

att  

 vatten som slår över inte samlas på däcket på grund av ogynnsamt trim, 

 lasten inte blockerar spygatt, 

 kraven gällande sikt kan uppfyllas, och 

 viktiga platser och funktioner, såsom maskinrum, nödstyrning, ankar-, förtöjnings- och 

bogserutrustning, brandsläckningsutrustning och livräddningsutrustning, är åtkomliga 

och i funktionsdugligt skick. 

 

 Lastdäckets hållfasthet 

 

Lastdäckets hållfasthet ska bedömas med ett dimensionerat tryck på minst 15 kPa med beak-

tande av förhållandena enligt konstruktionskategori och lokal hållfasthet. 
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 Lastmärke 

 

Fartyg som ges den särskilda egenskapen ”Lasttransport” ska förses med ett lastmärke mid-

skepps på fartygets båda sidor. Lastmärket ska överensstämma med figur 1 och den övre kan-

ten motsvara fartygets djupgående vid fullastdeplacement i sötvatten. 

 

 

Figur 1 Lastmärke 

 

 Lastfördelning 

 

Lastens fördelning vid beräkning av stabiliteten ska motsvara de verkliga driftsituationerna 

med beaktande av principerna i punkt 3.3.1. Om man inte i detalj känner till typen av last, ska 

man anta att densiteten är 2 t/m3 och att den är jämnt fördelad över lastdäcket. Däremot får 

man inte anta att lastens höjd är mindre än 0,3 meter. 

 

 Surrning av last 

 

Däck som avsetts för last ska vara försedda med fästpunkter eller motsvarande för surrning av 

last. 

 

 Stabilitet vid förskjutning av last 

 

Vid kontroll av sidobelastning ska man anta att hela lasten förskjuts i tvärskeppsled BCD/4 där 

BCD [m] är lastdäckets bredaste punkt. Om däcksarrangemanget effektivt förhindrar så stor 

förskjutning kan en mindre förskjutning tillåtas.  

 

 Stabilitet för olika typer av last 

 

I fråga om torrlast i lastrum samt bulklast i fast eller vätskeform ska lastens inverkan på stabi-

liteten bedömas på basis av lastens krängningsmoment. 

 

 Lyftanordningar 

 

Om fartyget har en däckskran, ska det även ha den särskilda egenskapen ”däckskran” som av-

ses i punkt 9. I fråga om andra lyftanordningar, som bland annat vinschar, ska deras inverkan 

på fartygets stabilitet och eventuella andra risker bedömas. 

Djupgående som motsvarar fullastdeplacement i sötvatten. 

2
5
 

300 
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 SÄRSKILD EGENSKAP: ”BOGSERING” 

 

 Tillämpning 

 

Med fartyg som utför bogseringsuppdrag (nedan bogserbåt) avses ett fartyg som är konstrue-

rade och byggda för bogsering av andra fartyg, virkesflottar eller övriga föremål med hjälp av 

bogserkabel, och som för bogsering är försedd med bogserkrok, vinsch, pollare eller motsva-

rande system och vars framdrivningsmaskineri har en effekt på över 150 kW. 

Bogserbåtar ska ha den särskilda egenskapen ”bogsering”. 

 

 Dokumentation 

 

Som bevis på den särskilda egenskapen krävs följande dokumentation: 

 stabilitetsberäkningar som beaktar det krängningsmoment som uppstår vid bogsering, 

och 

 ritning, testprotokoll eller utredning som påvisar att bogserkabeln kan lösgöras vid full 

last. 

 

 Stabilitetskrav 

 

Då man utvärderar bogserbåtens stabilitet uppritas kurvorna för rätande hävarm GZ [m] och 

krängande hävarm för den mest ogynnsamma lastkonditionen man fått i utvärderingen i 

samma diagram. Då ska arean, som bildas ovanför kurvan för krängande hävarm mellan kur-

vorna för rätande och krängande hävarm, vara minst 0,01 meterradian räknat till en kräng-

ningsvinkel på 40° om flödningsvinkeln är mindre än 40°. 

 

 Krängande hävarm 

 

Krängande hävarm k [m] räknas ut enligt följande formel: 

 

𝑘 =
0,07𝐶∙𝑇∙(ℎ∙cos ф−0,8𝑟∙sin ф+0,5𝑑)

∆
 [m], (4.1) 

där C = 4 ∙ x / LWL; max 1,0; x [m] är det vågräta avståndet mellan bogserpunkten och aktre 

perpendikeln, d [m] är fartygets genomsnittliga djupgående, h [m] är bogserpunktens höjd 

från vattenlinjen, T [kN] är statisk påldragkraft, ф [°] är krängningsvinkeln, r [m] är bogser-

bågens radie och Δ [t] är deplacement vid aktuell lastkondition. Om radien varierar används 

avståndet från fartygets centerlinje till krokens angreppspunkt då draget sker tvärskepps. 

För bogserbåtar som bogserar fartyg som använder sitt eget framdrivningsmaskineri eller ar-

betar tillsammans med andra bogserbåtar ska stabiliteten utvärderas i förhållande till den bog-

serkraft det andra fartyget utvecklar. 
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 Bogserkabel 

 

Bogserkabeln ska kunna lösgöras snabbt vid full last. 

Bogserkrok, vinsch, pollare eller motsvarande system ska dimensioneras så att man utgår från 

fartygets största påldragkraft med säkerhetsfaktor 5 i förhållande till brottstyrkan hos använda 

material. 

 

 Sikt från styrplatsen 

 

Från styrplatsen ska det finnas fri sikt mot bogserkroken, vinschen, pollaren eller motsvarande 

system. 

 

 

 SÄRSKILD EGENSKAP: ”OLJEBEKÄMPNING” 

 

 Tillämpning 

 

Fartyg med en längd av 15 m eller mer som är konstruerade, byggda eller konverterade för att 

samla in, hantera, lagra eller transportera olja i samband med ett oljeutsläpp ska ha den sär-

skilda egenskapen ”oljebekämpning”. Den särskilda egenskapen kan vid behov också tillämpas 

på fartyg med en längd som understiger 15 m.  

Föreskrifterna gäller endast oljeuppsamlingsinsatser där det inte förekommer högexplosiva ga-

ser. Detta anses vara fallet om flampunkten i området med oljeskada är minst 60°C (metod 

med sluten degel). 

 

 Dokumentation 

 

Som bevis på den särskilda egenskapen krävs följande dokumentation: 

 ritning över generalarrangemang där riskfyllda och säkra områden har märkts ut, och 

 andra ritningar och utredningar med vilka man påvisar att kraven i punkterna 5.3–5.10 

uppfylls. 

 

 Riskfyllda och säkra områden 

 

 Riskfyllda områden 

 

Riskfyllda områden är områden där det kan samlas lättantändliga eller högexplosiva gaser. 

Dessa är 

 tankar avsedda för uppsamlad olja, 

 utrymmen för lastpumpar, 

 torrtankar och andra utrymmen bredvid tankar avsedda för uppsamlad olja, 

 öppna utrymmen på däck till vilka uppsamlad olja kan rinna, 
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 däcksutrymmen på tre meters avstånd från en öppning till ett utrymme på däck,  

 däcksutrymmen på tre meters avstånd från ventilationshål och luckor till tankar, pump-

utrymmen och torrtankar,  

 stängda eller halvt stängda utrymmen med lasthanteringsrör, 

 utrymmen som saknar övertrycksventilation och som kan nås direkt från ett riskfyllt 

område eller som har öppningar till ett riskfyllt område, och 

 vilket område som helst utanför fartyget där det finns förorenande olja (dvs. olja som 

flyter på vattenytan). 

 

 Säkra områden 

 

Andra områden än de som nämns ovan anses som säkra områden. 

 

 Material för utvändiga ytor 

 

Alla utvändiga ytor ska vara av obrännbart material som stål eller aluminium. 

 

 Isolering av riskfyllda och säkra områden 

 

Riskfyllda och säkra områden ska så långt möjligt isoleras från varandra. 

 

 Tankar för uppsamlad olja 

 

 Arrangemang 

 

Om uppsamlad olja förvaras ombord, ska det finnas tankar som planerats för detta ändamål. 

Tankar för uppsamlad olja får inte finnas i maskin- eller bostadsutrymmen. Tankarna ska 

kunna avskiljas från dessa utrymmen med hjälp av torrtankar, tankar för andra ändamål eller 

andra torra utrymmen som inte är bostadsutrymmen. 

 

 Tankarnas öppningar 

 

Alla öppningar till tankarna (påfyllnings-, luftnings- och pejlrör, luckor osv.) ska placeras på 

öppet däck. 

 

 Ventilation 

 

Ventilationsöppningarna ska placeras på minst fem meters avstånd från öppningar som leder 

till bostads- eller maskinutrymmen samt icke-certifierade elapparater. Ventilationsöppningarna 

ska förses med flamskydd. 

 

 Pumpsystem 

 



 Föreskrift 
20 (46) 

TRAFICOM/84936/03.04.01.00/2019 
  

 

 

Uppsamlad olja ska hanteras med ett för detta ändamål avsett pump- och rörsystem. 

 

 Maskininstallationer 

 

 Arrangemang 

 

Dieselmotorer, inklusive avgasrör, eller övrig utrustning som kan utgöra brandfara får inte 

monteras på riskfyllda områden. 

 

 Kylsystem 

 

Kylsystemen för framdrivningsmaskineriet ska planeras för drift i vatten förorenat av olja. 

Detta kan åstadkommas genom t.ex. bottentankar eller ett skopsystem som tar sig genom ol-

jelagret och når rent vatten. Om bottentankar monteras, ska man fästa särskild uppmärksam-

het vid att värmeöverföringen försämras på grund av oljefilmen. Skopsystemet ska skyddas 

tillräckligt mot stötar av föremål i vattnet. 

 

 Avgasrör 

 

Ändarna på torra avgasrör ska förses med flamsläckare. 

 

 Ventilation av inre utrymmen 

 

Riskfyllda och säkra områden ska vara oberoende av varandra. Ventilationens luftintag ska fin-

nas i säkra områden. 

Minst en av ingångarna till bostadsutrymmena ska finnas på säkert område. Dörrar och övriga 

ingångar som förenar säkra områden med riskfyllda ska hållas stängda under oljeuppsamling. 

 

 Gasdetektion 

 

Fartyget ska vara utrustat med minst en anordning som kan upptäcka explosiva gaser. 

 

 Elektrisk utrustning  

 

 Certifierade elapparater 

 

Alla elapparater inom riskfyllda områden, bland annat eldrivna länspumpar, ska ha gnistskydd 

och CE-märkning.  

 

 Icke-certifierade elapparater 
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Elapparater inom riskfyllda områden ska under oljeuppsamling manuellt kunna kopplas ifrån 

från ett säkert område. Dessa apparater får inte vara någon av följande: 

 lanternor, 

 länspumpar, och 

 övriga apparater som är nödvändiga för säker drift. 

 

 Oljeuppsamlingsutrustning 

 

Oljeuppsamlingsutrustningens eltillförsel ska om möjligt vara fast installerad. Fast installerade 

samt löstagbara oljeuppsamlings- och pumpanordningar samt separata strömkällor ska upp-

fylla kraven för maskiner och elapparater.  

 

 SÄRSKILD EGENSKAP: ”SJÄLVRÄTANDE FARTYG” 

 

 Tillämpning 

 

Den särskilda egenskapen tillämpas på fartyg som konstrueras och byggs så att de kan räta 

upp sig själva efter att de hamnat helt uppochner.  

 

 Dokumentation 

 

Som bevis på den särskilda egenskapen krävs följande dokumentation: 

 stabilitetsberäkningar, där man har beaktat kraven i punkt 6.3,  

 en försäkran av tillverkaren av framdrivningsmaskinen om att maskinen tål att vändas 

utan att ta skada, och 

 en utredning över tunga föremål ombord på fartyget och hur de fastsatts. 

 

 Stabilitet  

 

Den rätande hävarmen ska vara positiv i alla krängningsvinklar mellan 0–180° vid krängningar 

i båda riktningarna. Detta krav ska uppfyllas i alla lastkonditioner (LC1, LC2 och LC3). 

 

 Framdrivningsmaskinen och dess system 

 

Om framdrivningsmaskinen inte fungerar när den är uppochner, ska det finnas ett system som 

automatisk stänger av maskinen om fartyget kantrar. 

Man ska förhindra att vatten kan ta sig in i sådana mängder att det äventyrar fartygets stabili-

tet eller utrustningens funktionsskick. Öppningar som är öppna under farten, såsom maskinens 

luftintag och ventilationsöppningar, ska utrustas med en automatisk stängningsanordning. 
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 Överbyggnaders hållfasthet 

 

Utöver skrovets dimensionerande belastningar ska man även beakta en situation där fartyget 

är uppochner och överbyggnaderna är under vatten. Överbyggnaderna ska dimensioneras för 

största hydrostatiska tryck som förekommer vid ifrågavarande punkt när fartyget kränger mel-

lan 0–180°. Trycket ska beräknas i varje enskilt fall med hjälp av stabilitetsberäkningar. 

 

 Tunga apparater och föremål 

 

När fartyget kränger mellan 0–180° ska alla apparater och all utrustning hållas på plats. För all 

utrustning som väger över tio kilogram ska det finnas för detta ändamål avsedda fästanord-

ningar eller motsvarande arrangemang med hjälp av vilket de hålls på plats. 

 

 Sittplatser 

 

Vad gäller sittplatser ska man beakta att fartyget svänger runt. Sittplatserna ska vara försedda 

med säkerhetsbälten. 

 Funktionsförmåga efter kantring och upprätning 

 

Efter kantring och upprätning ska fartyget vara fullt funktionsdugligt bortsett från eventuellt 

skadade antenner och annan motsvarande utrustning som sitter på utsidan och därmed lätt 

skadas. 

 

 

 SÄRSKILD EGENSKAP: ”OSÄNKBARHET VID ENAVDELNINGSSKADA” 

 

 Tillämpning 

 

Den särskilda egenskapen tillämpas på sådana fartyg som konstrueras och byggs så att de tål 

att en vattentät avdelning vattenfylls utan att fartyget kantrar eller sjunker. 

 

 Dokumentation 

 

Som bevis på den särskilda egenskapen krävs följande dokumentation:  

 ritningar, av vilka framgår: 

 vattentät indelning, 

 vattentäta skott, inklusive vattentäta dörrar och genomföringar, 

 placering av och stängningsanordningar för öppningar som leder till vattentäta 

avdelningar, och 

 eventuella övriga läckhanteringssystem. 

 läckstabilitetsberäkningar, av vilka framgår: 
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 beskrivning av vattentätt beräkningsspant, 

 lättvikt och tyngdpunktens placering, 

 lastkonditioner (normalt samma lastkonditioner som vid stabilitetsberäkningar 

för ett intakt fartyg), 

 beskrivning av skadefall, 

 stabilitet och flytposition i jämvikt efter ett läckage för alla lastkonditioner och 

skadefall, och 

 jämförelse av uppnådda värden med kriterierna. 

 

 Definitioner 

 

 Allmänt 

 

Med begreppet ”osänkbarhet vid enavdelningsskada” avses att fartygets vattentäta indelning 

är sådan att fartyget tål att vilken som helst avdelning vattenfylls utan att fartyget kantrar el-

ler sjunker och utan att progressiv flödning sker till andra avdelningar. 

 

 Avdelning 

 

En avdelning är ett utrymme mellan vattentäta skott vars längd överskrider minimivärdet 0,1 

LWL för skadans längd. 

 

 Skottdäck 

 

Skottdäcket är det översta däcket eller annan vattentät yta där de vattentäta skotten slutar. 

 

 Marginallinje 

 

Marginallinjen är den (teoretiska) linje som löper längs båtens sida 76 mm under skottdäckets 

ovansida. 

 

 Permeabilitet 

 

Med permeabilitet avses hur stor del av volymen i en vattentät avdelning som kan fyllas med 

vatten. Det bör beaktas att utrymmets volym beräknas som den mallade volymen till och med 

marginallinjen. Normalt används värdena i tabell 2, men om man vill kan man även bestämma 

den permeabilitet som används i beräkningen av läckstabiliteten utifrån volymen för de delar i 

utrymmet som tränger undan vatten. 

 

 Utgångsläge  

 

Utgångsläget är fartygets lastkondition när fartyget är intakt. För fartyg som även har den sär-

skilda egenskapen ”Vintersjöfart” beaktas i utgångsläget förutom lasten även den is som sam-

las på däck och överbyggnader enligt punkt 8.7.11. 
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 Skadefall 

 

Skadefall är en situation där en del av fartygets vattentäta utrymmen är skadade. 

 

 Vattentäta dörrar och luckor 

 

Vattentäta dörrar och luckor ska vara dokumenterat vattentäta. Dörrarna ska kunna öppnas 

och stängas från båda sidorna. En prototyp av en dörr eller lucka ska testas med det vatten-

tryck som kan förekomma när ifrågavarande avdelning eller intilliggande avdelningar är vat-

tenfyllda. Stängningsanordningen ska tåla relevant hydrostatiskt tryck från båda sidorna. 

 

 Fartygets indelning 

 

Fartygets indelning ska uppfylla följande krav: 

 fartyget ska i första hand vara indelat med tvärskeppsskott som sträcker sig upp till 

skottdäck för att förhindra flödning från en avdelning till en annan, 

 fartyget ska ha ett kollisionsskott,  

 de vattentäta skotten ska vara så raka som möjligt, 

 antalet och storleken av öppningar i vattentäta skott ska begränsas till ett minimum 

och öppningarna ska ha vattentäta stängningsanordningar,  

 genomföringar av elkablar mm. genom ett skott ska vara dimensionerade för det hyd-

rostatiska tryck som kan uppkomma vid ifrågavarande position. Rör- eller andra system 

som är dragna genom ett vattentätt skott och som har en öppen ända i bägge avdel-

ningarna tillåts inte, 

 öppningar i skottdäcket såsom nedgångskappar och luckor ska vara försedda med vä-

dertäta stängningsanordningar som tål tidvis sänkning i vatten utan läckage. Om såd-

ana öppningar är belägna inom en vädertät överbyggnad, krävs ingen stängningsanord-

ning förutsatt att inte samma vädertäta överbyggnad också skyddar öppningar som le-

der till andra vattentäta avdelningar. 

 

Dessutom ska osymmetrisk vattentät indelning undvikas. Om det för att korrigera en kräng-

ningsvinkel behövs en anordning för motfyllning, ska arrangemanget kräva så få ingrepp som 

möjligt från besättningens sida. 

 

 Skadans omfattning 

 

 Skadans längd 

 

Både sidoskada och bottenskada ska beaktas vid bedömning av fartygets flytförmåga efter 

skada. 

Skadans längd ska antas vara 0,1 LWL. Skadan antas begränsa sig till en vattentät avdelning, 

men om längden för någon avdelning är kortare än 0,1 LWL, ska även följande avdelning(ar) 

akterut räknas med i skadan. 
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 Bottenskada 

 

Skadans bredd är för enskrovsfartyg hela fartygets bredd eller en mindre bredd, om detta or-

sakar en farligare skada. För katamaraner antas skadan vara begränsad till det ena skrovet. 

Skadans vertikala penetration ska antas vara 0,1 BH. För katamaraner får tunnelns bredd dras 

av från bredden vid beräkning av skadans penetration. 

Katamaraners brokonstruktion antas bli skadad endast om den ifrågavarande delen är under 

vattenlinjen vid full last när fartyget är intakt. 

 

 Sidoskada 

 

Skadans penetration i sidled ska antas vara 0,2 BH mätt inåt från sidan vinkelrätt mot fartygets 

centerlinje vid vattenlinjen vid full last. För katamaraner får tunnelns bredd vid vattenlinjen 

dras av från fartygets bredd vid beräkning av skadans penetration i sidled. Vertikalt antas ska-

dan sträcka sig från baslinjen uppåt utan begränsning. 

 

 Permeabiliteter hos skadade utrymmen 

 

Permeabilitetskoefficienter för skadade utrymmen ska väljas enligt tabell 2 eller bestämmas 

genom beräkning. Koefficienterna tillämpas på både volymer och vattenlinjeareor. 

 

Tabell 2 Permeabilitetskoefficienter för olika utrymmen 

Utrymme Permeabilitetskoefficient 

Lastrum eller lager 60 

Inredning 95 

Maskinrum 85 

Tankar 0 eller 95 1) 

Torrlastrum 70 

Bildäck 90 

Tomma utrymmen 95 

1) Det som ger sämre resultat beaktas 

 

 Flytposition efter skada 

 

I de skadefall som beskrivs i punkt 7.6 och i alla lastkonditioner (LC1, LC2 och LC3) ska farty-

get i jämvikt efter skada i lugnt vatten ha tillräcklig reservdeplacement och stabilitet för att 

uppfylla följande krav: 

 marginallinjen ska vara ovanför vattenytan, med undantag för den skadade avdel-

ningen där marginallinjen tillåts vara under vatten, 

 fribord till öppningar genom vilka progressiv flödning till intakta avdelningar kan ske 

ska vara minst 300 mm, 

 fribord till öppningar utrustade med vädertäta stängningsanordningar ska vara positivt i 

intakta avdelningar, 
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 fartygets krängnings- och/eller trimvinkel får vara högst 10°, 

 fribordet vid det ställe där räddningsflottarna förvaras ska vara positivt, 

 väsentlig räddningsutrustning, nödradio, eventuella strömkällor och högtalaranlägg-

ningar som behövs vid evakuering ska vara i funktionsdugligt skick. 

 

 Krängande moment 

 

Då kurvan för rätande hävarm för bedömning av kraven i punkt 7.10 bestäms ska man beakta 

den inverkan sidobelastningsmomentet eller vindmomentet – det som är större av dessa – har 

på fartyget. 

 

 Sidobelastningsmoment 

 

Ett sidobelastningsmoment är ett krängningsmoment som uppstår till följd av att alla ombord-

varande samlas på ena sidan. Krängningsmomentet som uppstår när alla ombordvarande flyt-

tar sig ska vara det samma som i kontrollen av sidobelastning, dock så att man inte behöver 

beakta förskjutning av däckslasten. 

 

 Vindmoment 

 

Vindmomentet är det moment vinden orsakar och beräknas på samma sätt som vid bedöm-

ning av ett intakt fartygs stabilitet vid sidovind och -vågor. 
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 Alternativ till att använda marginallinjen 

 

Om fartygets vattentäta utrymmen gör det svårt att bestämma skottdäcket eller att det inte är 

ändamålsenligt att använda, ska flytpositionen i jämvikt efter skada bedömas på följande sätt: 

I jämvikt efter skada ska det vattentäta skrovets volym VR ovanför vattenlinjen vara minst en-

ligt följande formel: 

 

𝑉𝑅 = 0,5 ∙ 𝐿𝐻 − 2,5  [m3] (7.1) 

 

Till övriga delar ska fartyget uppfylla kraven som ställs på flytposition i punkt 7.8. 

 

 Stabilitet efter skada 

 

Efter skada och eventuell motfyllning ska stabiliteten uppfylla följande krav: 

 stabilitetsvidden ska vara minst 15°, 

 den rätande hävarmen får inte vara mindre än 0,10 meter, 

 arean under kurvan för den rätande hävarmen ska vara minst 0,015 meterradianer 

mätt från jämviktsläget till den mindre av följande krängningsvinklar: 

 krängningsvinkeln vid vilken progressiv flödning till intakta avdelningar inträffar, 

eller 

 22° (mätt från upprätt position). 

 

I bedömningen ska man anta att krängningsmomentet, som är det större av momenten i 

punkterna 7.9.1 och 7.9.2, påverkar fartyget. 

 

 SÄRSKILD EGENSKAP: ”VINTERSJÖFART” 

 

 Tillämpning 

 

Fartyg som är konstruerade och byggda för att bli godkända för vintertrafik i begränsade isför-

hållanden ska ha den särskilda egenskapen ”vintersjöfart”. Målsättningen är att säkra tillräcklig 

styrka hos dessa fartygs skrov och utskjutande delar. Dessutom beaktas vissa övriga krav som 

berör vintersjöfart. I denna punkt tas inte ställning till fartygets prestationsförmåga i isbrytar-

uppgifter.   

Med begränsade isförhållanden avses här högst 20 cm tjock fast is.  

 

 Dokumentation 

 

Som bevis på den särskilda egenskapen krävs följande dokumentation:  

 ritning över geometrin för skrov och utskjutande delar under vattnet (linjeritning), 

 ritning över konstruktionen i isbältet, 
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 beräkningar av isbelastning och konstruktionens hållfasthet, 

 ritning över propelleraxellinje, 

 ritning över roder, 

 ritning över kylvattensystem, 

 ritning över stängningsanordningar i isbältet, och 

 ritning över avgaslinjen. 

 

 Parametrar 

 

Utöver de parametrar som anges i tabell 1 används i denna punkt dessutom de parametrar 

som anges i tabell 3. Vissa av parametrarna som används i punkten har definierats i anslut-

ning till formlerna. 

 

Tabell 3 Parametrar som används i punkten 

Para-

meter 
Enhet Definition 

h mm Isens tjocklek 

 
grader 

(°) 
Vattenlinjevinkel i förhållande till horisontalplanet 

 
grader 

(°) 
Spantvinkel i förhållande till vertikalplanet 

Pi MPa Istryck 

F kN/m Isens linjelast per meter kontaktyta 

Flm kN/m Isens linjelast per meter kontaktyta reviderad för deplacement 

b mm Bredden på panelens kortare sida 

s mm Spantdelning 

lu mm Förstyvningens spännvidd 

D MPa Konstruktionsspänning 

mLDC kg 
Deplacementets massa vid avgångskondition full last (lastkon-
dition LC2) 

ca – Isbelastningens korrektionskoefficient  

 

  

 

 Definitioner 

 

 Isförhållanden 

 

En bedömning görs över fartygets förmåga att gå i is i förhållande till något av följande fall: 

 Dimensioneringsnivå 1. Högst 5 cm tjock jämn is,  

 Dimensioneringsnivå 2. Högst 10 cm tjock jämn is, eller 

 Dimensioneringsnivå 3. Högst 20 cm tjock jämn is. 

 

 Isbälte 
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Med isbälte avses den del av bordläggningen som sträcker sig akterut från förens skärnings-

punkt med lastvattenlinjen vid istjocklek h ovanför lastvattenlinjen samt till h + 100 mm ne-

danför vattenlinjen för olastat fartyg.  

Utöver ovan nämnda område inbegriper isbältet dessutom: 

 från förens skärningspunkt med lastvattenlinjen på ett 0,3 LWL långt område h + 

100 mm uppåt från lastvattenlinjen, 

 i deplacementfartyg hela bottnen på ett 0,2 LWL långt område räknat från lastvattenlin-

jens förliga ända,  

 i planande fartyg hela bottnen på ett 0,6 LWL långt område räknat från lastvattenlinjens 

förliga ända och slaget, och 

 ett område som sträcker sig till slaget och akterspegelns nedre hörn i området under 

lastvattenlinjen.  

 

En isdimensionerad bordläggningsplåts tvärfogar får inte stå i en vinkel på under 135° mot is-

fältet i övergångsområdena. 

Isbältets gränser och bordläggningsplåtens sneddade övergångsområden demonstreras i figur 

2. 

 

 
 

Figur 2 Isbältets gränser på deplacementfartyg 

 

 Isspant 

 

Isspantet är en förstyvning i isbältet som överför isbelastning till isstringers vid tvärskepps-

spant eller till ramspantet vid långskeppsspant. 

 

 Isstringer 

 

En isstringer är en i det närmaste vågrät rambalk i isbältets nedre och/eller övre kant som har 

till uppgift att stödja isspantens övre och/eller nedre ändar.  

 

Vattenlinje, waterline (LC2) 

Vattenlinje, waterline (LC1) 
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 Allmänna krav 

 

 Skrovtyp 

 

Ett fartyg på dimensioneringsnivå 2 eller 3 ska till sin skrovtyp vara ett deplacementfartyg el-

ler ett halvdeplacementfartyg). Fartyg på dimensioneringsnivå 1 får till sin skrovtyp alternativt 

vara planande fartyg. 

 Skrovets form och utskjutande delar 

 

I isbältet får förstävens vågräta lutning vara högst 60°. För att fartyget ska kunna backa i is 

får akterspegelns eller -stävens lutning likaså vara högst 60°.  

För att säkerställa manöverförmågan i fråga om fartyg på dimensioneringsnivå 3 ska bredden i 

lastvattenlinjen smalna av i vattenlinjens bakersta fjärdedel. 

Utskjutande delar under vattenytan ska klara av isblock som uppstår i samband med isbryt-

ningen. Sidopropellertunneln och genomföringar för vattenintag ska skyddas med galler. 

 

 Framdrivningssystem och kylsystem 

 

Framdrivningssystemet i fartyg på dimensioneringsnivå 2 och 3 ska vara ett system med 

öppna propellrar som uppfyller kraven i punkterna 8.7.7 och 8.7.8. För fartyg på dimension-

eringsnivå 1 tillåts vattenjet. 

För fartyg på dimensioneringsnivå 1 godkänns två gallerförsedda genomföringar för kylvatten 

under isbältet med egna råvattenfilter. På fartyg på dimensioneringsnivå 2 och 3 ska det finnas 

kylvattentankar i ett slutet system eller en råvattensbrunn dit även utflödet leds. Råvatten-

filtren ska monteras så att krossad is kan avlägsnas från ett filter åt gången när maskinen är 

igång. 

 

 Hastighet i dimensioneringsberäkningar 

 

I dimensioneringsberäkningarna är fartygets hastighet vid gång i isfält begränsad till 2 m/s 

(4 knop).  

 

 Skrovets material 

 

Föreskrifterna gäller fartygsskrov av stål för samtliga dimensioneringsnivåer. För fartyg på di-

mensioneringsnivå 1 eller 2 får föreskrifterna tillämpas på aluminiumskrov. För fartyg på di-

mensioneringsnivå 1 tillåts även armerad plast som skrovmaterial, dock med begränsningen 

att en sandwichkonstruktion inte godkänns för delar under vattenytan inklusive den del av is-

bältet som är ovanför lastvattenlinjen. 

 

 Isbelastning 

 

 Isbelastningens natur 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 Föreskrift 
31 (46) 

TRAFICOM/84936/03.04.01.00/2019 
  

 

 

Isbelastningen antas vara en linjelast som påverkar längsmed fartygets isbälte. När fartyget 

tar sig fram i isfältet bryts isen sönder delvis genom att den krossas under trycket och delvis 

genom att den böjs.  

Den isbelastning som orsakas av den iskant som ligger direkt mot fartygets bordläggning antas 

påverka med fullt tryck 0,6 meter i längdriktningen varefter trycket sjunker när isfältet bryts 

sönder. För att fastställa istrycket antas isfältets tjocklek utgöra belastningshöjden. 

Isbelastningen begränsas i vissa fall även av fartygets deplacement på grund av kontaktytan 

när fartyget stiger upp på isen. 

Rodret och propellern antas ha kontakt med bruten is men inte hel is. 

Isbelastningen antas vara beroende av följande faktorer: 

 vattenlinjevinkel i förhållande till horisontalplanet , 

 spantvinkel i förhållande till vertikalplanet , 

 isens tjocklek h, 

 isens böjhållfasthet , 

 fartygets hastighet v. 

 

Vinklarna  och  framgår av figur 3. Isens böjhållfasthet antas vara 500 kPa. Både vattenlin-

jevinkelns och spantvinkelns variationsbredd är 20°–40°. Om spantvinkeln är mindre än 20°, 

ska 20° användas i beräkningarna, och på motsvarande sätt om spantvinkeln är större än 40°, 

ska 40° användas i beräkningarna. 

 

 

 

 

Figur 3 Vattenlinjevinkel i förhållande till horisontalplanet och spantvinkel i förhållande till 

vertikalplanet 

 

 

 Isbelastning per längdenhet kontaktyta 

 

Isbelastningen per längdenhet kontaktyta ska bestämmas med hjälp av kurvorna i figur 4.  
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Figur 4 Isbelastning/meter kontaktyta. F när isens tjocklek uppgår till 5 cm, 10 cm och 20 

cm.  

 

Det bör beaktas att i formlerna anges isens tjocklek i millimeter. 

 

Isbelastning per metrar som ska granskas är den minsta av följande: 

𝐹𝑙𝑚 = 𝑚𝑖𝑛 (𝐹𝑚𝑎𝑥 =
0,003∙𝑚𝐿𝐷𝐶

𝑐𝑜𝑠 𝛼 sin 𝛽0
     ;     𝐹) [kN] 

(8.1) 

 

 Revidering av isbelastning på grund av kontaktytans längd 

 

Isbelastningen revideras på grund av kontaktytans längd enligt följande formel: 

𝑐𝑎 = √
600

𝑙𝑎
  (max 1,0; min 0,35), 

(8.2) 

 

där la bestäms enligt tabell 4: 

 

  

100

150

200

250

300

350

400

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Is
b

e
la

s
tn

in
g

/m
e

te
r 

k
o

n
ta

k
ty

ta
, 

F
, 
 k

N

Spantvinkel, grader

Istjocklek 20 cm

vesiviivakulma 20

vesiviivakulma 30

vesiviivakulma 40

vattenlinjevinkel 20

vattenlinjevinkel 40 

vattenlinjevinkel 30 



 Föreskrift 
35 (46) 

TRAFICOM/84936/03.04.01.00/2019 
  

 

 

Tabell 4 Revidering av isbelastning 

 

Konstruktion Spantningstyp la [mm] 

Bordläggning tvärskepps b  

långskepps  1,7∙b 

Isspant tvärskepps s 

långskepps spännvidd, lu 

Isstringers - spännvidd mellan skott el-

ler motsvarande primär-

konstruktioner, lu 

 

 

 Istryck 

 

Det istryck som behövs för dimensionering av panelerna i isbältet beräknas utifrån linjelasten 

Flm på följande sätt: 

𝑃𝑖 =
𝑐𝑎∙𝐹𝑙𝑚

ℎ
 [MPa] (8.3) 

 

 Konstruktion 

 

 Konstruktionslösningar i isbältet 

 

Konstruktionen i isbältet antas vara en antingen tvärskepps eller långskepps förstyvad bord-

läggningskonstruktion. I en konstruktion med tvärskeppsspant består de sekundära förstyv-

ningarna i isbältet av de i förhållande till fartygets vattenlinje i det närmaste tvärskepps mon-

terade isspanten, längs vilka belastningen flyttas till isstringers i spantens nedre och övre än-

dar eller till motsvarande konstruktion (t.ex. däcket). 

På motsvarande sätt är de sekundära förstyvningarna i isbältet i en konstruktion med lång-

skeppsspant i det närmaste vågräta (se figur 5). 
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Figur 5 Isbälte med tvärskepps- och långskeppsspant 

 Förstärkta områden 

 

Isförstärkningen omfattar följande förstärkta konstruktionsdelar: 

 för, 

 köl, 

 skarpa slag, 

 bordläggning i isbältet, 

 förstyvningar i isbältet, 

 propelleraxel, 

 backslag, och 

 roder och styrsystem.  

 

 Köl och för 

 

Kölen och förstäven från fören till mittspantet ska förstärkas att tåla minst den isbelastning 

som bestämts vid isbältets övre kant. Detta krav anses uppfyllt om böjmotståndet för kölens 

eller förstävens profil är minst enligt formel 8.4.  

𝑆𝑀𝐾  =  𝑓0 · 𝑚𝐿𝐷𝐶 · 𝐿𝐻/𝜎𝐷 [cm3], (8.4) 

 

där 

f0 = 0,10 på dimensioneringsnivå 1 

f0 = 0,11 på dimensioneringsnivå 2 

f0 = 0,12 på dimensioneringsnivå 3   

D = konstruktionsspänning, MPa: 

D = y för metaller (y = sträckgräns) 

D = UF/3 för armerad plast (UF = böjhållfasthet) 

När böjmotståndet för kölens eller förstävens profil bestäms får bordläggningens effektiva fläns 

beräknas enligt följande: 

för armerad plast 20 · t,  

för aluminium 60 · t,  

för stål 80 · t,  

där t (mm) är laminatets eller metallens tjocklek.  

I båtar av armerad plast ska det finnas ett bogjärn i fören i isbältet.  

Den koefficient som ska användas för minsta tillåtna mängd förstärkning i förstärkta områden 

av en båt i armerad plast är 1,5 enligt kraven i den harmoniserade standarden.  

 

 Skarpa slag 

 

Ett skarpt slag i isbältet ska uppfylla kravet på böjmotstånd i formel 8.5 i bisektrisens riktning 

med beaktande av den effektiva flänsen enligt punkt 8.7.3. 
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𝑆𝑀 =
𝐹𝑙𝑚∙𝑐𝑎∙ 𝑙𝑢

2

11∙𝜎𝐷
10−3 [cm3], 

där 

lu  är spännvidden för ett skarpt slag i förhållande till tvärstagen, kalkylmäss-

igt  högst 2000 mm. 

(8.5) 

 

 Bordläggning 

 

8.7.5.1 Bordläggning med tvärskeppsspant 

 

Den bordläggningstjocklek som krävs vid tvärskeppsspant räknas ut enligt följande formel: 

 

𝑡 = 0,667 ∙ 𝑏√
0,75∙𝑓1∙𝑃𝑖

𝜎𝐷
+ 𝑡𝐶  [mm],  

(8.6) 

 

där 

𝑓1 = 1,3 −
4,2

(ℎ
𝑏⁄ +1,8)

2 ,   f1 ≤1,0,  (8.7) 

     

och där 

D = konstruktionsspänning, MPa: 

D = y för metaller (y = sträckgräns) 

D = UF/3 för armerad plast (UF = böjhållfasthet) 

tC = utmattnings- och korrosionstillägg: 

för stål i hela isbältet +1 mm 

för armerad plast i fören 0,2 LWL av längden +1 mm 

 

8.7.5.2 Bordläggning med långskeppsspant  

 

Den bordläggningstjocklek som krävs vid långskeppsspant räknas ut enligt följande formel: 

𝑡 = 0,667 ∙ 𝑏√
𝑃𝑖

𝑓2∙𝜎𝐷
+ 𝑡𝐶 [mm],  

(8.8) 

 

där 

𝑓2 = 0,6 +
0,4
ℎ

𝑏⁄
  (8.9) 

 

Övriga parametrar enligt formel 8.6. 
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 Förstyvningar 

 

8.7.6.1 Tvärskeppsspant 

 

Tvärskeppsspantets böjmotstånd ska vara minst 

𝑆𝑀 =
𝐹𝑙𝑚∙𝑐𝑎∙𝑠∙𝑙𝑢

𝑚𝑡∙𝜎𝐷
10−3 [cm3], (8.10) 

 

där 

lu = tvärskeppsspantets spännvidd 

mt = koefficient som beaktar spantändans inspänningsgrad som är  

4 när spantet är fritt upplagt 

6,8 när spantet är inspänt 

D = tillåten spänning, MPa: 

D = y för metaller (y = sträckgräns) 

D = UF/3 för armerad plast (UF = böjhållfasthet) 

 

Livets skjuvarea ska vara minst 

𝐴 =
1,2∙𝐹𝑙𝑚∙𝑐𝑎∙𝑠 

2∙𝜏𝐷
10−2 [cm2], (8.11) 

 

där 

D = konstruktionsskjuvspänning, MPa:

D = y/√3 för metaller 

D = U/3 för armerad plast (U = skjuvbrottgräns i laminatets nivå till förstyvning-

ens liv) 

 

8.7.6.2 Långskeppsspant  

 

Långskeppsspantets böjmotstånd ska vara minst 

 

𝑆𝑀 =
𝑓3∙𝐹𝑙𝑚∙𝑐𝑎∙ 𝑙𝑢

2

𝑚𝑠∙𝜎𝐷
10−3 [cm3], 

(8.12) 

 

där 

f3 = (1-0,2∙h/s) 

lu = långskeppsspantets spännvidd 

ms = 13, när det är fråga om ett kontinuerligt spant med knäplåtar 

ms = 11, när det är fråga om ett kontinuerligt spant utan knäplåtar 
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Livets skjuvarea ska vara minst 

𝐴 =
2,16∙𝑓3∙𝐹𝑙𝑚∙𝑐𝑎∙𝑙𝑢 

2∙𝜏𝐷
10−2 [cm2], (8.13) 

 

där 

D = konstruktionsskjuvspänning, MPa:

D = y/√3 för metaller 

D = U/3 för armerad plast (U = skjuvbrottgräns i laminatets nivå till förstyvning-

ens liv) 

 

8.7.6.3 Isstringers 

 

Isstringers dimensioneras på samma sätt som långskeppsspant med beaktande av koefficien-

ten för isbelastning ca. I dimensioneringen av isstringers är lu isstringerns spännvidd mellan 

primärkonstruktionerna, kalkylmässigt högst 2000 mm. Isstringers ska ha stöd i sidled för att 

stå emot buckling. 

 

 Propelleraxel 

 

Propelleraxelns diameter d [mm] ska uppfylla maskintillverkarens rekommendationer, men ska 

vara minst enligt formel 8.14 multiplicerad med följande koefficienter: 

 Dimensioneringsnivå 1:  1,10 

 Dimensioneringsnivå 2:  1,15 

 Dimensioneringsnivå 3:  1,20 

 

𝑑 = 420 (
𝑃

𝑟∙𝜏𝑑
)

1
3
[mm], 

(8.14) 

 

där P [kW] är maskinens högsta konstanta effekt enligt standarden ISO 8665, r [1/min] är 
propellerns varvtal per minut och den tillåtna skjuvspänningen 𝜏𝑑 [MPa] tas ur tabell 5. 

Tabell 5 Information om propelleraxlarnas och stödens material 

 
Material  Kemisk sam-

mansättning  
σy

a  
[MPa]  

σu
a  

[MPa]  

σD
a  

[MPa]  

𝜏𝑑 
[MPa]  

AISI 304  X5 Cr Ni 
18.9  

195  500  195  111  

AISI 316, 
316L  

X5 Cr Ni Mo 
17.2.2  

195  500  195  111  

AISI 329  
Inte kallbear-
betat  

X3 Cr Ni Mo 
N 27-5-2  

500  650  325  185  

AISI 329  
Kallbearbetat  

X3 Cr Ni Mo 
N 27-5-2  

780  900  450  256  

17-4 PH,  
F 16 PH  

X5 Cr Ni Cu 
Nb 16.4  

720  1000  500  285  
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DX45, Ura-
nusb  

X2 Cr Ni No 
N 22.5.3  

450  660  330  188  

E24/A  -  235  400  200  114  

E32-AH 32  -  315  470  235  133  

E36-AH 36  -  355  490  245  139  

Brons-Mn  -  245  510  245  139  

Brons-Ni-Al  -  390  740  370  210  

Monel 400  -  350  550  275  156  

Monel 500  -  690  960  480  273  

 

I tabell 5 𝜏𝑑= 0,57 σD
a, där  

σD
a = min(σy

a; 0,5σu
a)  

 

 Backslag 

 

Backslaget ska vara dimensionerat för det vridmoment som verkar på ändan av propelleraxeln 

med beaktande av följande koefficienter för fartygets framdrivningsmotoreffekt: 

 dimensioneringsnivå 1:  1,25 

 dimensioneringsnivå 2:  1,35  

 dimensioneringsnivå 3:  1,50. 

 

Dimensioneringen av backslaget ska dessutom grunda sig på backslagstillverkarens rekom-

mendationer för isdrift. 

 

 Roder och styrsystem 

 

På fartyg på dimensioneringsnivå 2 och 3 ska det bakom rodret finnas en iskniv som bryter 

isen utan att överskrida sträckgränsen med krosstryck på 5 MPa på isen.  

Rodermaskinens delar ska dimensioneras för att klara belastning som motsvarar sträckgränsen 

hos roderaxeln.  

Roderstoppare ska monteras i fartyg på dimensioneringsnivå 2 och 3. 

Roderaxeln jämte till roder och styrning hörande komponenter dimensioneras så att följande 

koefficienter används för rodrets största hydrodynamiska kraft vid deplacementfart F1: 

 dimensioneringsnivå 1:  1,50 

 dimensioneringsnivå 2:  2,00 

 dimensioneringsnivå 3:  2,50. 

 

Rodrets största hydrodynamiska kraft vid planingshastighet F2 beräknas alltid till en hastighet 

på minst 18 knop. 

I beräkningen av dimensioneringen av roderaxeln används den större av de ovan nämnda 

krafterna F1 och F2. 

𝐹1 = 1300 ∙ 𝐿𝑊𝐿  ∙ 𝐴 [N], (8.15) 

 

𝐹2 = 465 ∙ (
ℎ𝑟

 2

𝐴
)

0,43

∙  𝑉𝑚𝑎𝑥  ∙ 𝐴 [N], 
(8.16) 
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där A [m2] är rodrets yta, hr [m] är roderfenans höjd och Vmax [m/s] är maxhastigheten. 

 

 Beaktande av sidoacceleration 

 

I konstruktioner och monteringar ska sidoacceleration som förekommer vid isdrift beaktas. 

 

 Ansamling av is på däck och överbyggnader 

 

Vikten och fördelningen av den is som samlas på däck och överbyggnader ska beaktas i stabili-

tetsberäkningar.  

Isens vikt och fördelning antas vara följande: 

 30 kg/m2 på öppna däck och konstruktioner på dessa däck, 

 7,5 kg/m2 på ytan för fartygets projicerade sidoprofil ovanför vattenlinjen på båda si-

dor, 

 isbildning på andra än ovan nämnda ytor beaktas genom att öka den projicerade sido-

profilens yta med fem % på båda sidor. 

 

Konstruktioner ska tåla isborttagning utan att gå sönder. Dimensioneringen av arbetsdäcket 

ska grunda sig på en däckslast på minst 1 t/m2.    

 

 SÄRSKILD EGENSKAP: ”DÄCKSKRAN” 

 

 Tillämpning 

 

Fartyg med maskinell däckskran ska ha den särskilda egenskapen ”däckskran”. 

Föreskrifterna tillämpas på fartyg som lyfter last i lugnt vatten eller vid liten sjögång, som inte 

får fartyget i gungning. 

 

 Dokumentation 

 

Som bevis på den särskilda egenskapen krävs följande dokumentation: 

 ritningar, testprotokoll och utredningar med vilka man påvisar att kraven i punkt 9.3 

uppfylls. 

 

  Förhindrande av överbelastning 

 

 Begränsning 

 

Däckskranen ska vara arrangerad så att man kan undvika för stora krängningsvinklar till följd 

av en ogynnsam kombination av kranarmens längd och belastning. 

 

 Stabilitet 
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När däckskranen används får den statiska krängningsvinkeln inte överstiga 10° i någon kombi-

nation av belastning och kranarmens längd. 

Då ska den positiva ytan av den kvarvarande rätande hävarmens kurva vara minst 0,01 me-

terradian. 

Om bedömningen utförs genom experiment, ska experimentet utföras med kort kranarm i 

vågrätt läge. Med den börda som motsvarar önskat största lyftmoment får krängningsvinkeln 

inte överskrida 10°. 

Därefter ska bördans vikt ökas med 20 %. Vid denna belastning får ingen stabilitetsförlust no-

teras och den statiska krängningsvinkeln får inte överstiga 15°. 

 

 Största tillåtna last som får lyftas 

 

Utöver den märkning på däckskranen som anger den största tillåtna belastningen ska det på 

kranen vid behov anges sådana belastningar och motsvarande kranarmlängder som i de mest 

ogynnsamma positioner orsakar en krängningsvinkel på 10° i olika lyftriktningar.  

 

 Lyftanordningsfästets hållfasthet 

 

Lyftanordningens fäste i metall ska dimensioneras så att säkerhetsfaktorn är minst 2 vad gäller 

materialets sträckgräns och 4 vad gäller brottstyrkan. Denna koefficient gäller inte bultar och 

andra typgodkända element som medföljer kranen. 

 

 

 SÄRSKILD EGENSKAP: ”SVÄVARE” 

 

 Tillämpning 

 

Ett fartyg med en luftpropeller som framdrivningskraft och som svävar antingen helt eller del-

vis på den luftkudde som bildas under fartygets botten ska ha den särskilda egenskapen ”svä-

vare”.  

 

 Dokumentation 

 

Som bevis på den särskilda egenskapen krävs följande dokumentation: 

 ritningar, testprotokoll och utredningar med vilka man påvisar att kraven i punkterna 

10.3–10.11 uppfylls. 

 

 Allmänna krav 

 

För att ett fartyg ska tillskrivas den särskilda egenskapen ”svävare” ska det i tillämpliga delar 

uppfylla kraven i punkt 2 i denna bilaga med beaktande av punkterna 10.4–10.11. 
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 Stabilitet och flytkraft 

 

Eftersom svävarens stabilitet kan grunda sig på luftkudden ska fartygets stabilitet granskas så-

väl med luftkudde som utan. 

 

 Konstruktion 

 

Konstruktionen dimensioneras såsom konstruktionen för ett motordrivet deplacementfartyg i 

konstruktionskategori C. 

Fönster ska uppfylla kraven på hållfasthet och täthet som gäller fartyg i konstruktionskategori 

C. 

 

 Att färdas på is och på land 

 

 Att färdas på jämn is 

 

Om svävaren är konstruerad för att ta sig fram på is, ska man säkerställa genom experiment 

eller beräkningar att fartygets vattentäta skal inte slits sönder.   

 

 Att ta sig över isrännor  

 

Om svävaren är konstruerad att ta sig över isrännor, ska man säkerställa genom experiment 

eller beräkningar att ojämnheter i isrännorna (isflak) och skador på kontaktytor inte äventyrar 

fartygsskrovets vattentäthet.  

 

 Att färdas på land 

 

Om fartyget är konstruerat även för att ta sig fram på land, ska man säkerställa genom expe-

riment eller beräkningar att fartygets vattentäta skal inte slits sönder. 

 

 Framdrivningsmaskineri 

 

 Allmänt 

 

Som framdrivningsmaskineri godkänns även motorer konstruerade för luftfart. Bensin som 

bränsle tillåts under förutsättning att motorn inte är en inombordsmotor.  

 

 Kylsystem 

 

Kylsystemet ska vara godkänt av motortillverkaren. 
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 Skydd kring luftpropeller 

 

Luftpropellern ska skyddas så att inte någon del av en människokropp kan komma i kontakt 

med den roterande propellern från fartygets sida eller från däcket. 

Om skyddet är nätliknande, ska det var som helst tåla en yttre kraft på 450 N mot ett 100 x 

100 millimeter stort område utan att skyddets funktion äventyras. 

Skyddsräcken ska tåla en kraft på 1,8 kN från vilket håll som helst utan att de går av. 

Genom skyddet vid sidan av och framför propellern på mindre än 800 millimeters avstånd får 

det inte rymmas en profil med en diameter på 50 mm. Öppningar i skyddet ska vara minst 150 

mm från propellerns svepområde. Ett tätt ogenomträngligt skydd får vara närmare propellerns 

svepområde (t.ex. propellertunnel). Skyddet vid sidan av propellern ska placeras på mindre än 

800 millimeters avstånd från propellerns svepområde. 

Skydden som ska placeras på minst 800 millimeters avstånd framför propellern ska förhindra 

att någon ofrivilligt kommer i kontakt med propellern. Ett sådant arrangemang kan vara en lu-

tande yta som inte duger som fartygets arbetsdäck, fartygets ytterkant eller ett minst 600 mm 

högt skyddsräcke. 

Bakom propellern ska det finnas ett minst 800 mm stort skyddsområde till fartygets över 

600 mm höga ytterkant eller skyddsräcke. 

Bakom propellern ska följande varning stå skriven med över 20 mm höga bokstäver: 

 

VARO PYÖRIVÄÄ POTKURIA! 

SE UPP FÖR ROTERANDE PROPELLER! 

 

 Brandsäkerhet 

 

Motorutrymmet ska utrustas med en fast släckanordning eller alternativt en brandport genom 

vilken släckmedel för hand kan sprutas till motorutrymmet från styrhytten utan att motorut-

rymmet öppnas. 

  

 Styregenskaper 

 

 Med luftkudde 

 

Svävaren ska kunna hanteras och styras på jämn is och i vatten. För att fartyget ska kunna 

svänga på spegelblank is är det tillåtet att tömma luftkudden under svängningen. Att luftkud-

den plötsligt töms under svängningen får dock inte äventyra fartygets stabilitet.  

 

 Utan luftkudde 

 

Fartyget ska kunna ta sig fram i vatten med en tom luftkudde.  
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 Instruktionsbok 

 

I instruktionsboken ska åtminstone följande av fartygets särdrag förklaras: 

 särdrag i fråga om fartygets styrning, 

 att svänga fartyget på olika underlag, 

 att bromsa fartyget på olika underlag, 

 begränsningar när man färdas på land, 

 begränsningar när man tar sig över isrännor, 

 anvisning för granskning av eventuella slitytor, 

 anvisningar för bullerskydd (vid behov), och 

 underhållsanvisningar. 

 SÄRSKILD EGENSKAP: ”HYDROKOPTER” 

 

 Tillämpning 

 

Fartyg med en luftpropeller som framdrivningskraft och som inte är svävare ska ha den sär-

skilda egenskapen ”hydrokopter”.  

 

 Dokumentation  

 

Som bevis på den särskilda egenskapen krävs följande dokumentation:  

 

 ritningar, testprotokoll och utredningar med vilka man påvisar att kraven i punkterna 

11.3-11.8 uppfylls.  

 

 Allmänna krav  

 

För att ett fartyg ska tillskrivas den särskilda egenskapen ”hydrokopter” ska det uppfylla kra-

ven i punkt 2 i denna bilaga med beaktande av punkterna 11.4–11.8.  

 

 

 Att färdas på is och på land  

 

 Att färdas på jämn is  

 

Om hydrokoptern är konstruerad för att ta sig fram på is, ska man säkerställa genom experi-

ment eller beräkningar att fartygets vattentäta skal inte slits sönder.  

 

 Att ta sig över isrännor  

 

Om hydrokoptern är konstruerad att ta sig över isrännor, ska man säkerställa genom experi-

ment eller beräkningar att ojämnheter i isrännorna (isflak) och skador på kontaktytor inte 

äventyrar fartygsskrovets vattentäthet.  

 

 Att färdas på land  
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Om fartyget är konstruerat även för att ta sig fram på land, ska man säkerställa genom expe-

riment eller beräkningar att fartygets vattentäta skal inte slits sönder, eller utrusta fartyget 

med hjul, skidor eller motsvarande som hindrar det vattentäta skalet från att skavas sönder 

mot marken. 

 

 Framdrivningsmaskineri  

 

 Allmänt  

 

Som framdrivningsmaskineri godkänns även motorer konstruerade för luftfart. Bensin som 

bränsle tillåts under förutsättning att motorn inte är en inombordsmotor.  

 

 Kylsystem  

 

Kylsystemet ska vara godkänt av motortillverkaren.  

 

 Skydd kring luftpropeller 

 

Luftpropellern ska skyddas på det sätt som anges i punkt 10.8. 

  

 Brandsäkerhet 

 

Motorutrymmet ska utrustas med en fast släckanordning eller alternativt en brandport genom 

vilken släckmedel för hand kan sprutas till motorutrymmet från styrhytten utan att motorut-

rymmet öppnas. 

 

 Instruktionsbok 

 

I instruktionsboken ska åtminstone följande av fartygets särdrag förklaras: 

 särdrag i fråga om fartygets styrning, 

 begränsningar när man färdas på land, 

 begränsningar när man tar sig över isrännor, 

 anvisning för granskning av eventuella slitytor, och 

 anvisningar för bullerskydd (vid behov). 

 

 


