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Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd 
om förhöjda säkerhetskrav för bulkfartyg; 

beslutade den 24 maj 2007. 

Sjöfartsverket föreskriver1 följande med stöd av 2 kap. 1 och 4 §§, 3 kap. 
2 och 4 §§ fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) samt 7 § förordningen 
(2005:894) om teknisk kontroll och beslutar följande allmänna råd.  

 
 

Tillämpningsområde 
 
1 § Dessa föreskrifter gäller svenska bulkfartyg med en bruttodräktighet 
om 500 eller mer.  

Föreskrifterna gäller också utländska bulkfartyg med en bruttodräktighet 
om 500 eller mer som trafikerar svenskt sjöterritorium.  

 
 

Ömsesidighet 
 

2 § Ett fartyg som är godkänt enligt ett regelverk i andra medlemsstater 
inom Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i 
Turkiet jämställs med ett fartyg som uppfyller kraven i dessa föreskrifter, 
under förutsättning att en likvärdig säkerhetsnivå därigenom uppnås.  

 
 

Definitioner 
 

3 § I dessa föreskrifter används följande definitioner: 
ackrediterat 
laboratorium 

ett laboratorium som ackrediterats för att utföra 
densitetsmätning i enlighet med MSC/Circ. 9082 enligt 
lagen (1992:1119) om teknisk kontroll eller motsvaran-
de bestämmelser i annat EES-land eller Turkiet 

avlastare den som avlämnar gods till fartyget för transport 
(exportör, avskeppare, lastägare, befraktare, o.dyl.) 

 
1  Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 
22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och före-
skrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 
21.7.1998, s.37, Celex 398L0034) ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s.18, Celex 398L0048). 
2 MSC/Circ. 908, Uniform method of measurement of the density of bulk cargoes. 
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bredd (B) bredden som den definieras i ICLL-66 

bulkfartyg –  fartyg, inklusive malm- och kombinationsfartyg, 
byggda före den 1 juli 2006, med enkelt däck, topp-
vingtankar och hoppertankar i lastrummen, huvud-
sakligen avsedda att frakta fasta bulklaster, samt  

– fartyg, inklusive malm- och kombinationsfartyg, 
byggda den 1 juli 2006 eller senare, huvudsakligen 
avsedda att frakta fasta bulklaster 

bulkfartyg 
byggda 

bulkfartyg vilkas köl är sträckt eller som är på mot-
svarande byggnadsstadium 

bulkfartyg med 
enkel sida 

–  fartyg i vilka någon del av lastrummet är 
avgränsad av sidobordläggning, eller 

– där ett eller flera lastrum är avgränsade av dubbla 
sidor, vilkas bredd är mindre än 760 mm i bulkfartyg 
byggda före den 1 januari 2000 och mindre än 
1000 mm i bulkfartyg byggda den 1 januari 2000 eller 
senare men före den 1 juli 2006; avståndet mätt 
vinkelrätt mot sidobordläggningen. 

Sådana fartyg inkluderar kombinationsfartyg i vilka 
någon del av ett lastrum avgränsas av sidobord-
läggningen 

bulkfartyg med 
dubbel sida 

bulkfartyg, i vilka alla lastrum avgränsas av dubbla 
sidor, på annat sätt än vad som gäller för bulkfartyg 
med enkel sida 

dubbla sidor en konstruktion där varje fartygssida är byggd med 
bordläggning och ett långskeppsskott, som förbinder 
dubbelbotten med däcket. Om hopper- och toppving-
tankar finns, kan dessa utgöra integrerade delar av den 
dubbla sidan 

erkänd 
organisation 

för svenska fartyg avses en sådan organisation som 
anges i 1 kap. 5 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) och 
som Sjöfartsverket enligt 9 kap. 2 § fartygssäkerhets-
förordningen (2003:438) har ingått avtal med. 

För fartyg från medlemsstater avses en organisation 
som erkänts i enlighet med rådets direktiv 94/57/EG3 
av den 22 november 1994 om gemensamma regler och 
standarder för organisationer som utför inspektioner 
och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfarts-
administrationernas verksamhet i förbindelse därmed, 
senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/84/EG4. 

För övriga fartyg avses sådan organisation som anges 
i SOLAS, kap. XI-1, regel 1 

 
3  EGT L 319, 12.12.1994, s. 20, Celex 394L0057. 
4  EGT L 324, 29.11.2002, s. 53, Celex 302L0084. 
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fast bulklast alla material, utom vätskor och gaser, som består av en 
kombination av partiklar, granulat eller större bitar av 
material, i allmänhet likformiga till sin samman-
sättning, som lastas direkt ner i fartygets lastutrymmen 
utan någon mellanliggande form av inneslutning 

ICLL-66 den internationella lastlinjekonventionen 1966 (Inter-
national Convention of Load Lines, 1966) 

IMO den internationella sjöfartsorganisationen (International 
Maritime Organization) 

kombinations-
fartyg 

fartyg som kan användas både som tank- och 
bulkfartyg 

lastinformation de upplysningar om lasten som krävs enligt regel VI/2 i 
SOLAS 

längd längden som den definieras i ICLL-66 

motsvarande 
byggnadsstadium 

det stadium vid vilket: 
– konstruktion som kan hänföras till ett visst fartyg 

har påbörjats, och 
– sammansättning av det fartyget har påbörjats, 

omfattande minst 50 ton eller 1 % av den beräknade 
mängden av allt material som ingår i fartygets struktur, 
varvid det lägsta måttet skall gälla 

SOLAS 1974 års internationella konvention om säkerheten för 
människoliv till sjöss (International Convention for the 
Safety of Life at Sea) 

 
 

Krav på skadestabilitet 
 

4 §5 Bulkfartyg med en längd av 150 m eller mer, som 
– är byggda den 1 juli 1999 eller senare,  
– har enkel sida, och 
– är avsedda att föra fasta bulklaster med en densitet av 1000 kg/m3 

eller mer 
skall, när de är lastade till sommarlastlinjen, kunna motstå flödning i vilket 
som helst av lastrummen under alla lastförhållanden och förbli flytande i 
jämviktsläge, såsom specificerat i 7 §. 
 

 
5  Motsvarar SOLAS kap. XII, regel 4.1. 
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5 §6 Bulkfartyg med en längd av 150 m eller mer, som 
– är byggda den 1 juli 2006 eller senare, 
– har dubbel sida,  
– är avsedda att föra fast bulklast med en densitet av 1000 kg/m3 eller 

mer, och 
– i vilket någon del av långskeppsskottet ligger inom det som är minst 

av B/5 eller 11,4 m, inombords från fartygssidan i rät vinkel mot 
centerlinjen vid angiven sommarlastlinje, 
skall, när de är lastade till sommarlastlinjen, kunna motstå flödning i vilket 
som helst av lastrummen under alla lastförhållanden och förbli flytande i 
jämviktsläge, såsom specificerat i 7 §. 
 
6 §7 Bulkfartyg med en längd av 150 m eller mer, som 

– är byggda före den 1 juli 1999, 
– har enkel sida, och 
– är avsedda att föra fast bulklast med en densitet av 1780 kg/m3 eller 

mer,  
skall, när de är lastade till sommarlastlinjen, kunna motstå flödning i det 
främre lastrummet under alla lastförhållanden och förbli flytande i jämvikts-
läge, såsom specificerat i 7 §. 
 
7 §8 Jämviktsläget skall efter flödning uppfylla de villkor för jämvikt som 
anges i bilaga 2 till Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 
2006:1) om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord. Den antagna 
flödningen behöver baseras endast på flödning av lastutrymmet till vatten-
nivån utanför fartyget i det flödade tillståndet. Permeabiliteten i ett lastat 
lastrum skall antas till 0,9 och i ett tomt lastrum till 0,95, om inte en 
permeabilitet som gäller för en speciell last antas för utrymmet i ett flödat 
lastrum med last och en permeabilitet om 0,95 antas för det resterande 
tomma utrymmet i lastrummet. 

 
8 §9 Bulkfartyg byggda före den 1 juli 1999, vilka har tilldelats reducerat 
fribord i enlighet med ICLL-66, uppfyller kraven i 6 §.  

 
9 §10 Bulkfartyg, som har tilldelats reducerat fribord i enlighet med 
övergångsbestämmelserna i bilaga 2 till Sjöfartsverkets föreskrifter och 
allmänna råd (SJÖFS 2006:1) om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord, 
uppfyller kraven i 4 §, alternativt 5 §. 
 
10 §11 På bulkfartyg, som har tilldelats reducerat fribord i enlighet med 
bestämmelserna i bilaga 2 till Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd 
(SJÖFS 2006:1) om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord, skall jämvikts-

 
6  Motsvarar SOLAS kap. XII, regel 4.2. 
7  Motsvarar SOLAS kap. XII, regel 4.3. 
8  Motsvarar SOLAS kap. XII, regel 4.4. 
9  Motsvarar SOLAS kap. XII, regel 4.5. 
10  Motsvarar SOLAS kap. XII, regel 4.6. 
11  Motsvarar SOLAS kap. XII, regel 4.7. 
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tillståndet efter flödning uppfylla tillämpliga bestämmelser i de före-
skrifterna. 

 
 

Strukturell styrka och övriga krav  
 

11 §12 Bulkfartyg med en längd av 150 m eller mer, som 
– är byggda den 1 juli 1999 eller senare,  
– har enkel sida, och 
– är avsedda att föra fast bulklast med en densitet av 1000 kg/m3 eller 

mer,  
skall ha tillräcklig styrka för att motstå flödning av något lastrum till 
vattennivån utanför fartyget i flödat jämviktsläge under alla last- och 
barlastförhållanden, även med beaktande av dynamiska effekter som resultat 
av vatten i lastrummet. 

 
Allmänna råd 

 

För att fastställa tillräcklig styrka bör resolution 313 beaktas. 
 

12 §14 Bulkfartyg med en längd av 150 m eller mer, som 
– är byggda den 1 juli 2006 eller senare, 
– har dubbel sida,  
– är avsedda att föra bulklast med en densitet av 1000 kg/m3 eller mer, 

och 
– i vilka någon del av långskeppsskottet ligger inom det som är minst 

av B/5 eller 11,5 m, mätt på insidan av fartygssidan i rät vinkel mot center-
linjen vid angiven sommarlastlinje, 
skall uppfylla bestämmelserna i 11 § beträffande strukturell styrka. 
 
13 §15 I bulkfartyg med en längd av 150 m eller mer, som  

– är byggda före den 1 juli 1999, 
– har enkel sida, och 
– är avsedda att föra fast bulklast med en densitet av 1780 kg/m3 eller 

mer,  
skall det tvärskepps vattentäta skottet mellan de två främre lastrummen och 
den dubbla botten i det förligaste lastrummet ha tillräcklig styrka för att stå 
emot flödning av det lastrummet, även med hänsyn till dynamiska effekter 
som är resultatet av förekomsten av vatten i lastrummet. Tillräcklig styrka 
föreligger endast om kraven i resolution 416 är uppfyllda.  

 
12  Motsvarar SOLAS kap. XII, regel 5.1. 
13  Resolution 3, Recommendation on compliance with SOLAS regulation XII/5, antagen 
av 1997 års SOLAS-konferens. 
14  Motsvarar SOLAS kap. XII, regel 5.2. 
15  Motsvarar SOLAS kap. XII, regel 6.1. 
16  Resolution 4, Standards for the evaluation of scantlings of the transverse watertight 
vertically corrugated bulkhead between the two foremost cargo holds and for the evalua-
tion of allowable hold loading of the foremost cargo hold, antagen av 1997 års SOLAS-
konferens. 
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För att uppfylla kraven i första stycket kan vid förstärkning av det tvär-
gående vattentäta skottet eller dubbelbotten följande restriktioner utnyttjas: 

1. begränsning av fördelning av lastens totalvikt mellan samtliga 
lastrum, och 

2. begränsning av maximal dödvikt. 
För bulkfartyg där någon av begränsningarna ovan beaktas i syfte att 

uppfylla kraven i första stycket, skall dessa begränsningar beaktas när fasta 
bulklaster förs, som har en densitet av 1780 kg/m3 eller mer.  
 
14 §17 Bulkfartyg med en längd av 150 m eller mer, byggda den 1 juli 2006 
eller senare, skall i alla utrymmen med dubbel sida uppfylla följande krav: 

1. den dubbla sidans primära styrkeelement skall inte placeras inne i 
lastrummet,  

2. avståndet mellan de yttre och inre skrovplåtarna skall inte vid någon 
tvärgående sektion vara mindre än 1000 mm, mätt vinkelrätt mot bord-
läggningen. Den dubbla sidans konstruktion skall uppfylla regel 3–6 i 
bilaga 1 till Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2006:1) 
om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord.  

Dock gäller att  
a) minimibredden av klar passage genom den dubbla sidans utrymme 

med hänsyn tagen till rördragning eller vertikala stegar inte skall understiga 
600 mm, 

b) minimiavståndet tvärskepps mellan de inre flänsarna inte skall 
understiga 600 mm, där skrovplåtarna är tvärskeppsspantade, 

c) minimiavståndet mellan de inre flänsarna inte skall understiga 
800 mm där inre och yttre skrovplåtar är långskeppsspantade. Utanför den 
parallella delen av lastrumslängden kan detta avstånd minskas om 
skrovformen så kräver, men får i inget fall understiga 600 mm, och 

d) minimiavstånden enligt b) och c) ovan skall vara det kortaste av-
ståndet mellan det inre och det yttre skrovets flänsar, mätt mellan flänsarna 
till förstyvningarna av det inre och yttre skrovet. 

En lättnad på avståndskravet kan accepteras vid tvärbalkar, övre och 
undre brickor på spant eller ändbrickor på långskeppsspant. 
15 §18 Utrymmen med dubbel sida, med undantag av eventuella toppving-
tankar, får inte användas för transport av last. 
 
16 §19 I bulkfartyg med en längd av 150 m eller mer, som för fast bulklast 
med en densitet av 1000 kg/m3 eller mer, byggda den 1 juli 2006 eller senare 
skall  

1. utformningen av lastrummen vara sådan att alla planerade typer av 
last skall kunna lastas och lossas med hjälp av standardutrustning och 
normala lastnings-/lossningsrutiner utan att säkerheten i konstruktionen 
äventyras,  

2. skrovstrukturen hos sidobordläggning och övrigt skrov löpa kon-
tinuerligt, och 

 
17  Motsvarar SOLAS, kap. XII, regel 6.2. 
18  Motsvarar SOLAS, kap. XII, regel 6.4. 
19  Motsvarar SOLAS, kap. XII, regel 6.5. 
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3. utformningen av lastutrymmena vara sådan att ett enkelt fel i 
förstyvningen av ett enskilt strukturelement inte leder till omedelbar kollaps 
av hela den förstyvade konstruktionen.  
 

Allmänna råd 
 

De lastrum som avses i 16 § 1 bör utformas i enlighet med vad som 
sägs om regel XII/6.5.1 i SLS.14/Circ. 25020.  

De lastutrymmen som avses i 16 § 3 bör utformas i enlighet med 
vad som sägs om regel XII/6.5.3 i SLS.14/Circ.250. 

 
 
Besiktning och underhåll av bulkfartyg 
 

17 §21 Bulkfartyg med en längd av minst 150 m, som 
– är byggda före den 1 juli 1999,  
– har enkel sida, och 
– är 10 år eller mer,  

får inte föra fast bulklast som har en densitet av 1780 kg/m3 eller mer, om de 
inte har godkänts vid: 

1. den periodiska besiktning som krävs enligt SOLAS kap. XI-1, 
regel 2, eller 

2. den periodiska besiktningen av alla lastrum i den omfattning som 
krävs enligt SOLAS kap. XI-1, regel 2.  

 
18 §22 Bulkfartyg skall underhållas i enlighet med de krav som anges i regel 
3–1 i bilaga 1 till Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 
2006:1) om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord och i resolution 
MSC.169(79)23.  

Den engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska texten av 
resolutionen skall ha samma giltighet24. Resolutionens engelska text finns i 
bilaga 1 till dessa föreskrifter. 
 
 
Information om uppfyllande av krav gällande bulkfartyg 
 

19 §25 Den dokumentation som krävs enligt SOLAS kap. VI, regel 7.2 skall 
innehålla uppgift om att kraven i 4–18 §§ är uppfyllda. 
 
20 §26 Begränsningar, som är föreskrivna då fast bulklast med en densitet 
av 1780 kg/m3 eller mer förs i enlighet med kraven i 13 och 30 §§, skall 
bestämmas och noteras i den dokumentation som avses i 19 §. 

 
20  SLS.14/Circ.250, Unified interpretations of regulations XII/6.5.1 and XII/6.5.3 of the 
1974 SOLAS Convention as amended by resolution MSC.170(79). 
21  Motsvarar SOLAS, kap. XII, regel 7.1. 
22  Motsvarar SOLAS, kap. XII, regel 7.2. 
23  MSC.169(79), Standards for owner’s inspection and maintenance of bulk carrier hatch 
covers. 
24  Texterna på franska, kinesiska, ryska och spanska finns tillgängliga hos IMO. 
25  Motsvarar SOLAS, kap. XII, regel 8.1. 
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21 §27 Ett bulkfartyg som uppfyller kraven i 20 § skall midskepps på båda 
sidor ha permanent markering på bordläggningen i form av en fylld, liksidig 
triangel med sidmått 500 mm, med spetsen 300 mm under däckslinjen. 
Triangeln skall vara målad i avvikande färg. 
 
 
Krav på bulkfartyg som inte kan uppfylla 6 § på grund av 
lastrummens utformning 
 

22 §28 För svenska bulkfartyg som omfattas av kraven i 6 § och som 
ursprungligen har byggts med otillräckligt antal vattentäta tvärskeppsskott 
kan Sjöfartsverket medge undantag från kraven i 6 och 13 §§, under 
förutsättning att fartyget uppfyller följande krav:  

1. för det förligaste lastrummet skall de inspektioner som föreskrivs för 
den årliga besiktningen enligt SOLAS kap. XI-1, regel 2, ersättas av där 
föreskrivna mellanliggande besiktningar av lastrum, 

2. larm för hög nivå i slagvattenbrunn skall finnas i alla lastrum och i 
eventuella tunnlar för lasttransportband. Larmanordningen, som skall ge 
akustiskt och visuellt larm på bryggan, skall uppfylla kraven i 
MSC.188(79)29, och 

3. fartyget skall förses med information om specifika skadefall och 
flödning i lastrum. Informationen skall innehålla detaljerade instruktioner 
om utrymningsberedskap enligt punkt 8 i bilaga 130 till Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 336/2006 av den 15 februari 2006 om genom-
förande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och 
upphävande av rådets förordning (EG) nr 301/95 och användas som 
underlag för besättningens övningar och träning31. 

 
 

Densitetsdeklaration för fast bulklast  
 

23 §32 Innan bulklast lastas på bulkfartyg med en längd av 150 m eller mer, 
skall befälhavaren kontrollera att avlastaren deklarerat lastens densitet i 
tillägg till övrig lastinformation.  

 
Allmänna råd 

 

Lastens densitet bör redovisas enligt MSC/Circ.90833. 
 

 
26  Motsvarar SOLAS, kap. XII, regel 8.2. 
27  Motsvarar SOLAS, kap. XII, regel 8.3. 
28  Motsvarar SOLAS, kap. XII, regel 9. 
29  Resolution MSC.188(79), Performance standards for water level detectors on bulk 
carriers and single hold cargo ships other than bulk carriers. 
30  ISM-koden 
31  EUT L 64, 4.3.2006, s.1, Celex 32006R0336.  
32  Motsvarar SOLAS, kap. XII, regel 10.1. 
33  MSC Circ.908, Uniform method of measurement of the density of bulk cargoes. 
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24 §34 Bulkfartyg som omfattas av kraven i 13 § men som inte till alla delar 
uppfyller de kraven, och vars last har en densitet mellan 1250 och 
1780 kg/m3, skall ha densiteten verifierad av ett ackrediterat testlabora-
torium.  
 

Allmänna råd 
 

Lastens densitet bör redovisas enligt MSC/Circ.90835. 
 
 

Lastinstrument 
 

25 §36 Bulkfartyg med en längd av 150 m eller mer skall utrustas med ett 
lastinstrument som skall ge upplysning om tvärkrafter och böjmoment längs 
fartygets skrovbalk. 
 

Allmänna råd 
 

Lastinstrument bör utformas i enlighet med resolution 537.  
 

26 §38 Bulkfartyg med en längd under 150 m, byggda den 1 juli 2006 eller 
senare, skall utrustas med ett lastinstrument som ger information om 
fartygets stabilitet i intakt kondition. I de fall lastinstrumentet utgörs av en 
lastdator skall den vara certifierad av en erkänd organisation och innehålla 
sådana standardkonditioner för test som framgår av fartygets godkända 
stabilitetshandlingar. 

 
Allmänna råd  

 

Lastdatorn bör uppfylla kraven i MSC/Circ.89139. 
 
 

Larm för vatteninflöde i lastrum, barlast och torra utrymmen  
 

27 §40 Bulkfartyg skall vara utrustade med nivålarm i följande utrymmen: 
1. i lastrum. Akustiskt och visuellt larm skall aktiveras, ett när vatten-

nivån över innerbotten i något lastrum når en höjd av 0,5 m och ett annat då 
nivån överstiger 15 % av lastrummets djup, dock inte över 2 m. För 
bulkfartyg som omfattas av kraven i 22 § 2 krävs nivålarm då nivån 
överstiger 15 % av lastrummets djup. Nivålarmen skall installeras i den 
aktre ändan av lastrummen. För lastrum som används för vattenbarlast får en 
anordning installeras som kan inaktivera larmen. De visuella larmen skall 
tydligt särskilja de två vattennivåerna som spårats i varje lastrum, 
 
34  Motsvarar SOLAS, kap. XII, regel 10.2. 
35  MSC Circ.908, Uniform method of measurement of the density of bulk cargoes. 
36  Motsvarar SOLAS, kap. XII, regel 11.1. 
37  Resolution 5, Recommendation on loading instruments, antagen av 1997 års SOLAS-
konferens. 
38  Motsvarar SOLAS, kap. XII, regel 11.3. 
39  MSC/Circ.891, Guidelines for the on-board use and application of computers. 
40  Motsvarar SOLAS, kap. XII, regel 12.1. 
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2. i barlasttankar för om det kollisionsskott som krävs enligt Sjöfarts-
verkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2006:1) om skrovkonstruk-
tion, stabilitet och fribord. Akustiskt och visuellt larm ska ges när nivån i 
tanken uppnår ett värde av maximalt 10 % av tankkapaciteten. En anordning 
som inaktiverar larmen när tanken används får installeras, och  

3. i torra och tomma utrymmen utöver box för ankarkätting, där någon 
del sträcker sig för om det förligaste lastrummet. Akustiskt och visuellt larm 
skall aktiveras vid en vattennivå 0,1 m över utrymmets botten. Sådana larm 
behöver inte installeras i slutna utrymmen, vars volym inte överstiger 0,1 % 
av fartygets maximala volymsdeplacement.  

 
Allmänna råd 

 

För nivålarm enligt 27 § bör den standard som anges i resolution 
MSC.188(79) tillämpas41. 

 
28 §42 De akustiska och visuella larm som specificeras i 27 § skall installe-
ras på bryggan.  

 
 

Tillgänglighet till pumpsystemen 
 

29 §43 Anordning för länsning och pumpning av barlasttankar för om 
kollisionsskott samt av slag i torra utrymmen, som sträcker sig för om det 
förligaste lastrummet,  skall kunna manövreras från ett lätt tillgängligt, slutet 
utrymme som är nåbart från bryggan eller från den plats varifrån fram-
drivningsmaskineriet kontrolleras utan att oskyddat fribords- eller över-
byggnadsdäck måste korsas.  

Kraven i första stycket gäller även för sådana vattentäta utrymmen som 
avses i 27 § med undantag för slutna utrymmen vilkas volym inte överstiger 
0,1 % av fartygets maximala volymsdeplacement och för kättingbox44. 

Där rör ur tankar eller slag enligt ovan passerar genom kollisionsskottet 
kan fjärrmanövrerad ventilstyrning accepteras, som alternativ till den 
ventilkontroll som specificeras i regel 11 punkt 4 i bilaga 1 till 
Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2006:1) om skrov-
konstruktion, stabilitet och fribord, förutsatt att placeringen av sådana 
ventilkontroller uppfyller ovanstående krav. 

 
 

 
41  MSC.188(79), Performance standards for water level detectors on bulk carriers and 
single hold cargo ships other than bulk carriers. 
42  Motsvarar SOLAS, kap. XII, regel 12.2. 
43  Motsvarar SOLAS, kap. XII, regel 13.1. 
44  MSC/Circ.1069, Interpretation of SOLAS regulation XII/13. 
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Begränsningar mot att segla med tomt lastrum 
 

30 §45 Bulkfartyg med en längd av 150 m eller mer, som 
– har enkel sida,  
– för last med en densitet av 1780 kg/m3 eller mer, och  
– är 10 år eller mer 

får inte segla med något lastrum lastat till mindre än 10 % av lastrummets 
maximalt tillåtna lastvikt i fullastkondition, om det inte uppfyller kraven för 
att motstå flödning av något lastrum såsom specificerat i 11 § och i 
resolution MSC.168(79)46. Fullastkondition enligt denna paragraf avser en 
last som är lika med eller större än 90 % av fartygets dödvikt vid tilldelat 
fribord.  

Den engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska texten av 
resolutionen skall ha samma giltighet47. Resolutionens engelska text finns i 
bilaga 2 till dessa föreskrifter. 

 
 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
 

1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2007. 
2. 48 Bulkfartyg byggda före den 1 juli 1999 vilka omfattas av kraven i  

4–10 §§ och 13 § skall, enligt SOLAS kap. XI-1, regel 2, uppfylla 
bestämmelserna i nämnda regler enligt nedanstående tidsplan: 

– bulkfartyg som var 20 år eller mer den 1 juli 1999: vid dagen för det 
som inträffar först av den första mellanliggande besiktningen eller den första 
periodiska besiktningen efter den 1 juli 1999, 

– bulkfartyg som var 15 år eller mer men mindre än 20 år den 1 juli 
1999: vid dagen för den första periodiska besiktningen efter den 1 juli 1999, 
men inte senare än den 1 juli 2002, 

– bulkfartyg som var mindre än 15 år den 1 juli 1999: vid dagen för 
den första periodiska besiktningen efter den dag då fartyget uppnår en ålder 
av 15 år men inte senare än den dag då fartyget uppnår 17 år. 

3.49 Bulkfartyg som avses i 25 § och som är byggda före den 1 juli 1999 
skall ha uppfyllt kraven senast vid tidpunkten för den första mellanliggande 
eller periodiska besiktning av fartyget som utfördes efter den 1 juli 1999. 

4.50 Bulkfartyg byggda före den 1 juli 2004 skall uppfylla kraven i  
27–28 §§ senast dagen för det som inträffar först av den årliga mellan-
liggande eller förnyade besiktningen av fartyget som skall göras efter den 
1 juli 2004. 

5.51 Bulkfartyg byggda före den 1 juli 2004 skall uppfylla kraven i 29 § 
senast vid tidpunkten för det som inträffar först av den första 

 
45  Motsvarar SOLAS, kap. XII, regel 14. 
46  MSC.168(79), Standards and criteria for side structures of bulk carriers of single-side 
skin construction. 
47  Texterna på franska, kinesiska, ryska och spanska finns tillgängliga hos IMO. 
48 Motsvarar SOLAS, kap. XII, regel 3. 
49  Motsvarar SOLAS, kap. XII, regel 11.2. 
50  Motsvarar SOLAS, kap. XII, regel 12.3. 
51  Motsvarar SOLAS, kap. XII, regel 13.2. 
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mellanliggande eller förnyade besiktning av fartyget som skall göras efter 
den 1 juli 2004, och i inget fall senare än den 1 juli 2007. 

 
På Sjöfartsverkets vägnar 

 
JOHAN FRANSON 
  
 Stefan Eriksson 

 (Sjöfartsinspektionen) 
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SJÖFS 2007:14 
Bilaga 1 

13 

Bilaga 1. Resolution MSC.169(79) 
 

 



Resolution MSC.169(79) 
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Bilaga 2. Resolution MSC.168(79) 
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