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Säkerhetsbestämmelser kategori 3 för enskrovsbåtar 
 
Avdelning I – Grunder och definitioner 
 
1.01 Ändamål och användning 
1.01.1 Avsikten med dessa säkerhetsbestämmelser är att skapa enhetlig 

minimiutrustning, inredning och träningsstandard för enskrovs- och 
flerskrovsbåtar som havskappseglar. En Proa omfattas inte av dessa 
bestämmelser. 

1.01.2 Dessa säkerhetsbestämmelser ersätter inte utan kompletterar snarare de krav 
som ställs av en nationell myndighet, kappseglingsreglerna och klassförbunds 
regler och respitregler. De ansvariga uppmärksammas på inskränkningar i 
reglerna avseende placering och flyttning av utrustning. 

1.01.3 Dessa säkerhetsbestämmelser som antagits internationellt rekommenderas starkt 
för användning av alla arrangörer av havskappsegling. Kappseglingskommittén 
kan välja den kategori som bedöms vara mest lämpad för den typ av kappsegling 
som ska anordnas. 

 
1.02 Skyldigheter för den person som har ansvaret. 
1.02.1 För en båts och besättningens säkerhet ansvarar enbart och ofrånkomligt 

skepparen (the Person in Charge) , som måste göra sitt bästa för att 
försäkra sig om att båten är välutrustad och väl underhållen, fullt sjövärdig 
och bemannad med en erfaren besättning, som har genomfört tillbörlig 
träning och är fysiskt kapabel att utstå hårt väder. Han måste försäkra sig 
om att skrov, rundhult, rigg, segel och all utrustning är i fullgott skick. Han 
måste se till att all säkerhetsutrustning är väl underhållen och stuvad och 
att besättningen vet var den finns och hur den ska användas. Han skall 
också utse en person att ta över skepparens ansvar om denne är oförmögen. 

1.02.2 Varken fastställandet av dessa säkerhetsbestämmelser, 
 kappseglingsorganisatörernas bruk av den eller en båts besiktning i enlighet
 med dessa säkerhetsbestämmelser begränsar eller minskar på något sätt det fulla 
 och obegränsade ansvar som åvilar ägaren eller dennes representant. 
1.02.3 Beslut att kappsegla. En båt ansvarar ensam för sitt beslut att delta i en 
 kappsegling eller fortsätta att kappsegla – KSR grundläggande regel 4.  
 
1.03 Definitioner, förkortningar, ords innebörd. 
1.03.1 Definitioner av begrepp som används i denna handling. 
 Tabell 1 
 Age Date Månad/år för första sjösättning 
 AIS Automatic Identification Systems 

CEN Comité European de Normalisation 
CPR Cardio-Pulmonary Resuscitation 
DSC Digital Selective Calling  

 EN Europeisk norm  
 Hårt väderkläder Hårtväderkläder innebär klädsel avsedd att hålla  
  bäraren torr och kan vara antingen jacka och byxor som bärs 
  tillsammans eller ett enda plagg bestående av jacka och byxor. 
 EPFS Electronic Position Fixing System 
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 Enskrov Båt vars skrovdjup inte minskar i någon sektion in mot 
  centerlinjen. 
 EPIRB Nödpositionsradiosändare. 
 FA station Tvärskeppsstationen där akterspegelns övre hörn träffar 
  språnglinjen. 
 GMDSS Global Maritime Distress and Safety System 
 GNSS Global Navigation Satellite System 

GPIRB EPIRB med integrerad GPS positionsbestämning. 
 GPS Global Positioning System 
 INMARSAT Detta är Inmarsat Global Limited, det privata företag som 
  tillhandahåller GMDSS satellite distress and safety  
  communications plus allmänna kommunikationer via röst, fax och 
  dator. 

IMO International Maritime Organisation 
 IMSO International Mobile Satellite Organisation, den fristående 
  mellanstatliga organisation som övervakar Inmarsats fullgörande 
  av sina skyldigheter mot allmänheten avseende GMDSS och 
  rapporterar om detta till IMO. 

ISAF International Sailing Federation 
 ISO Internationell Standard eller Internationell organisation för 
  standardisering. 
 ITU International Telecommunicatios Union 

KSR ISAF:s kappseglingsregler 
 LOA Längd över allt vari pulpit, bogspröt, akterspröt etc inte ingår. 
 Lucka Omfattar hela nedgångsarrangemanget inklusive  
  tillslutningsanordningar (även dessa kan själv beskrivas som 
  lucka) 
 LWL Flytvattenlinjens längd i lastat läge. 
 Mantåg Vajer som är riggad som skyddsräcke/(runt däcket). 

ORC Offshore Racing Congress (tidigare Offshore Racing Council) 
OSR Offshore Special Regulation(s) 
Permanent Installerad Föremålet är inbyggt medelst t ex skruvar, svetsning, 
 inplastning, och får inte avlägsnas före eller under kappsegling. 

 PLB Personal Locator Beacon 
 Proa Assymetrisk katamaran 

Rörlig ballast: Bly eller annat material inkl vatten, vilket inte har någon annan 
 praktisk funktion på båten än att öka vikten och/ 
eller att påverka stabiliteten och/eller trimning och vilken kan 
förflyttas vertikalt men inte variera i vikt medan båten 
kappseglar. 

SAR Search and Rescue 
Sarg Omfattar den aktre tvärskeppsbegränsningen av sittbrunnen över 

  vilken vatten kan komma då båten flyter vågrätt med sittbrunnen 
  fylld till brädden. 
 SART Search and Rescue Transponder 

Seriedatum Månad/år för sjösättning av den första båten i en serie produktion 
 SOLAS Safety of life at Sea Convention 
 Stationär säkerhetslina Säkerhetslina (vanligen kortare än den säkerhetslina 
  som normalt bärs med en säkerhetssele) kopplad till en arbetsplats 
 Stationär ballast: Bly eller annat material inklusive vatten, vilket inte har någon 
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 praktisk funktion i båten annat än att öka vikten och/eller att 
 påverka stabilitet och/eller trim och vilken inte får flyttas 
 eller ändras i vikt medan båten kappseglar. 

Säkerhetslina  Lina som kopplar säkerhetsselen till ett fast föremål 
 Säker fastsatt  Säker fasthållen på plats genom en metod (t.ex. 
  surrning, vingmutter) som ska hålla fast det fastsatta föremålet 
  under svåra förhållanden, inklusive en 180 graders kappsejsning 
  och tillåta att föremålet kan tas bort och ersättas under 
  kappsegling. 
 Variabel ballast: Vatten ombord med enda anledning att påverka stabilitet  

och/eller trim och vilken kan variera i vikt och/eller flyttas 
 under kappsegling 

1.03.2 Ovan ”skall” och ”måste” är tvingande och ”bör” och ”kan” anger valfrihet. 
1.03.3 Ordet ”yacht” är fullt synonymt med ordet ”båt”. 
 
AVDELNING II – TILLÄMPNING OCH ALLMÄNNA KRAV 
 
2.01 Tävlingskategorier 
 I många typer av kappseglingar från transoceana som seglas under ogynnsamma 
 förhållanden till dagkappseglingar på korta banor i skyddade vatten har sex 
 kategorier fastställts för att erbjuda skillnader i fråga om lägsta 
 säkerhetsstandard och bebolighet som krävs för sådana varierande förhållanden. 
2.01.4 Kategori 3 
 Kappseglingar över öppet vatten, de flesta relativt skyddade eller nära kusten 
2.02 Besiktning 
 En båt kan besiktigas när som helst. Om den inte uppfyller kraven i dessa 
 säkerhetsbestämmelser kan dess anmälan avisas eller upphävas eller så kan den 
 bli föremål för diskvalificering eller sådant annat straff, som kan vara 
 föreskrivet av den nationella myndigheten eller kappseglingens arrangörer. 
2.03 Allmänna krav 
2.03.1 All utrustning som krävs av säkerhetsbestämmelserna skall 
 a) fungera på rätt sätt. 
 b) vara regelbundet kontrollerad, rengjord och underhållen. 
 c) förvaras under förhållanden där risken för försämrad funktion 
  minimeras då den inte är i bruk. 
 d) vara lätt tillgänglig. 
 e) vara av typ, storlek och kapacitet som är lämplig och tillräcklig för 
  den avsedda användningen och båtens storlek. 
2.03.2 Tunga föremål 
 a) barlast, barlasttankar och dithörande utrustning skall vara 
  permanent installerade. 

b) tunga, flyttbara föremål inklusive t.ex. batterier, spisar, 
gasolflaskor,  tankar, verktygslådor och ankare och kätting skall 
vara säkert fastsatta. 

 c) tunga föremål där säkerhetsbestämmelserna inte anger fastsättning 
  skall vara permanent installerade eller säkert fastsatta enligt behov. 
2.03.3 När lanternor skall vara tända 
 a) lanternor (OSR 3.27) skall vara tända i enlighet med föreskrifterna 
  i de internationella sjövägsreglerna (del C och teknisk bilagan 1). 
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  Alla båtar skall visa sidolanternor och akterlanterna under 
  föreskrivna tider. 
 
AVDELNING III – BYGGNADSKRAV, STABILITET, FAST 
UTRUSTNING 
 
3.01 Skrovets, barlastens och riggens styrka 
 Båtar skall vara starkt byggda, vattentäta och, särskilt när det gäller skrov, däck 
 och överbyggnader, kunna motstå överbrytande sjö och kantring. De måste vara 
 ändamålsenligt riggade och barlastade, vara fullt sjövärdiga och måste uppfylla 
 den standard som ges här. 
 Vant får aldrig lösgöras. 
3.02 Skrovets vattentäthet 
3.02.1 Ett skrov inklusive däck, rufftak, fönster, luckor och alla andra delar ska utgöra 
 en odelad, i grunden vattentät enhet och eventuella öppningar i den ska 
 omedelbart kunna säkras för att bibehålla detta tillstånd. 
3.02.2 Centerbordstrummor och motsvarande får inte mynna i skrovets invändiga 
 utrymmen med undantag av via en vattentät inspektions/underhållslucka, vars 
 öppning ska befinna sig ovanför båtens flytvattenlinje då båten flyter vågrätt i 
 normalt trimläge. 
3.02.3 En svängköls lagertapp ska vara helt innesluten i en vattentät behållare, vilken 

ska uppfylla kraven i OSR 3.02.2. Manluckor i den vattentäta behållaren för  
kontroll och manöversystem eller för annat ändamål skall uppfylla kraven  
i OSR 3.02.1. 

3.02.4 Rörliga ballastsystem ska vara utrustade med en manuell kontroll 
och reservmanöversystem vilket ska kunna kontrollera den totala 
seglingskraften i kölen om det primära systemet går sönder. Sådana fel  
inkluderar även elektriska och hydrauliska fel och mekaniska fel i  
komponenterna och i strukturen där den är monterad. Systemet måste kunna  
göras arbetsdugligt snabbt och ska kunna arbeta i vilken vinkel som helst. Det  
vore önskvärt att detta system kunde säkra kölen på centerlinjen. 

3.04 Stabilitet – enskrovsbåtar 
3.04.2 En båt ska vara konstruerad och byggd för att stå emot kappsejsningar. 
3.04.3 En kappseglingsarrangör bör kräva att en båt uppfyller ett minimistabilitetskrav 

eller stabilitet/flytkraftindex. Uppmärksamhet fästs vid stabilitetsindex i ORC 
Rules and Regulations.. 

3.04.4 Uppfyllande av Design Category B enligt ISO 12217-2 kan av en 
 kappseglingsarrangör antas som en vägledning för allmän 
 användbarhet vid tävlingar i en kappsegling enligt säkerhetsbestämmelsernas 
 Kategori 3. 
3.04.5 Användandet av ISO:s eller något annat index garanterar inte fullständig 
 säkerhet eller fullständig frihet från risk att kappsejsa eller sjunka. 
3.04.6 För båtar med rörlig eller variabel ballast ska metoden i OSR 3.04.4 gälla samt 
 de relevant ytterligare bestämmelserna i OSR Bilaga K. 
3.04.7 Tankar med variabel ballast skall vara permanent installerade och skall vara 

utrustade med ett system av länsningsventiler och pump(ar) som kan användas  
manuellt vid vilken lutningsvinkel som helstl. En plan över rörledningssystemet  
skall finnas anslagen på båten. 

3.06 Utgångar – enskrovsbåtar 
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3.06.1 Båtar med längd överallt >8,5 m och yngre än än eller har ett seriedatum efter 
januari 1995 skall ha minst två utgångar. Minst en utgång skall finnas framför 
den främre masten, utom i de fall där konstruktionslösningar förhindrar detta. 

3.06.2 Båtar tillverkade från och med januari 2014 skall ha en lucka med följande 
miniöppning enligt ISO 9094; 

 - Cirkulär form ; diameter 450 mm 
- Annan form; minst 380 mm och minsta area 0,18 kvm. Luckan måste vara 
tillräckligt stor för att medge att en rund skiva med 380 mm diameter skall 
kunna föras genom luckan. 

3.06.3 Båtar tillverkade före januari 2014, bör om möjligt ha utrymningsluckor i 
överenstämmelse med dimensionerna i OSR 3.07.2(a) (ii), dvs 450 mm. 

3.08 Luckor och nedgångar 
3.08.1 Ingen lucka för om BMAX-stationen – utom en lucka på sidan av 

däcksöverbyggnaden -  får öppnas så att skjutning eller täckning  rör sig in mot 
insidan av skrovet (med undantag för öppningar med en yta av mindre än 0,071 
m2 (110 –Sq in)). 

3.08.2 En lucka för om BMAX-stationen belägen på sidan av däcksöverbyggnaden, 
och öppnas in mot båtens innandöme, och med en yta större än 0,71 kvm skall 
överenstämma med ISO 12216 design kategori A och vara tydligt utmärkt och 
nyttjad i enlighet med följande instruktion;  ”Öppnas ej till sjöss”. 

3.08.3 En lucka skall vara  
a) så anordnad att den befinner sig ovan vattenytan då skrovet kränger 90 

grader. Luckor över förvaringsutrymmen som öppnar sig mot farkostens inre 
ska räknas i detta krav. En båt får ha högst fyra (två på var sida om 
mittlinjen) luckor som inte överensstämmer med detta krav förutsatt att 
öppningen på var och en är mindre än 0,071 kvm. Med giltighet för båtar i 
en serie som påbörjades efter  januari 1, 2009, ska ett skriftligt utlåtande, 
undertecknat av konstruktören  eller annan person som genomförde 
inströmningsanalysen, medföras ombord. Beträffande denna regel ska 
farkostens deplacementförhållande för analysen vara Light Craft Condition, 
LCC, (i enlighet med 6.3 av EN ISO 8666-standarden och 3.5.1 av EN ISO 
12217-2- standarden). 

b) vara permanent fastsatt 
c) kunna stängas säkert och omedelbart och förbli säkert stängd i en 180 

graders kapsejsning (liggande uppochned). 
3.08.3 En nedgångslucka som sträcker sig nedanför den lokala språnglinjen skall
 a) inte vara tillåten då sittbrunnen öppnar sig akter ut mot sjön (OSR 3.09.6) 

b) kunna tillslutas upp till den lokala språnglinjens nivå förutsatt att 
nedgångsluckan fortsättningsvis ger tillträde till ruffen med 
avstängningsanordningen (t ex stickluckor) på plats. 

3.08.4 En nedgångslucka skall 
a) vara försedd med en kraftig stängningsanordning, som skall kunna 
manövreras både utifrån och inifrån när båten ligger uppochned. 

 b) ha någon form av tillslutningsanordningar 
 I som ska kunna sitta på plats med luckan öppen eller stängd. 

II som vare sig de är i läge eller ej i lucköppningen ska vara förbundna med 
båten (t ex med en stropp) under hela kappseglingen för att förhindra att de går 
överbord 

 III tillåta besättningen att ta sig ut om båten ligger uppochner. 
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3.08.5-7 Avser dimensionering  av  ruffnedgångar mm. Berör endast båtdesigners. Vid 
behov studera den engelska orginaltexten.  

3.09 Sittbrunnar – observera ISO 11812 
3.09.1 Sittbrunnar ska vara byggnadsmässigt kraftiga, vara snabbsjälvlänsande på 

grund av tyngdkraften vid alla krängningsvinklar och fast inbyggda som en del 
av skrovet. 

3.09.2 Sittbrunnar skall vara i princip vattentäta, d v s att alla öppningar till skrovet 
måste kunna tillslutas starkt och säkert. 

3.09.3 En länspumps utslang eller –slangar får inte anslutas till en sittbrunns 
dräneringsrör. Se OSR 3.09.8 för minsta dimensioner på sittbrunnars 
dräneringsrör. 

3.09.4 En sittbrunnsdurk skall vara minst 2% av LWL ovanför LWL (eller på IMS-
båtar först sjösatta före januari 03  minst 2% av L ovanför LWL). 

3.09.5 Varje brunn, i fören, på sidan, midskepps eller i aktern ska anses vara en 
sittbrunn och berörs av ORC 3.09. 

3.09.6 I sittbrunnar som är öppna akterut mot sjön skall öppningar i konstruktionen i 
aktern inte ha mindre yta än 50% av maximala sittbrunnsdjupet x maximala 
sittbrunnsbredden. 

3.09.7 Sittbrunnsvolym 
Tidigast av ålders- Detalj    

 eller seriedatum  
före april 92  den totala volymen av alla sittbrunnar under lägsta 
  sargkant får inte överstiga 9% (LWL x Bmax x 
  fribordet tvärs sittbrunnen). 

 april 92 och senare Som ovan med undantag av att ”lägsta sargkant” inte 
 ska beröra någon punkt akter om FA-stationen och 

  att ingen förlängning av en sittbrunn akter om 
  arbetsdäcket ska inräknas vid beräkning av 
  sittbrunnsvolymen. 

  IMS-mätta båtar får i stället för LWL, Bmax, fribordet tvärs  
sittbrunnen, använda IMS-termerna L, B och FA. 

3.09.8 Sittbrunnsavlopp 
Se 3.09.1 Självlänsavloppets tvärsnittsarea (sedan hänsyn tagits till silar om 
sådana finns) skall vara: 
a) i båtar med det tidigaste av ålders- eller seriedatum före 1/72 eller i varje båt 

under 8,5 m (28 fot) LOA minst 2 x 25 mm (en inch) fria öppningar eller 
motsvarande. 

b) I båtar med det tidigaste av ålders- eller seriedatum 1/72 och senare minst 4 
x 20 mm (3/4 inch) fria öppningar eller motsvarande. 

3.10 Kranar eller ventiler 
Kranar eller ventiler ska vara fast installerade vid alla skrovgenomföringar 
under LWL med undantag av inbyggda spygatt, logg med axel, fartindikatorer, 
ekolod och liknande men det ska finnas medel att stänga sådana öppningar. 

3.11 Skotvinschar 
Skotvinschar ska vara så placerade att det inte krävs av den som använder dem  
är huvudsaklingen under däck. 

3.12 Mastfot 
Mastroten till en mast som står på kölen ska vara säkert fastsatt i mastfoten eller 
närliggande skrovdel. 

3.14 Stävräcken, stöttor, mantåg  
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3.14.2 Mantåg som krävs i säkerhetsbestämmelserna skall vara ”spända”. 
a) som vägledning gäller att då ett mantåg belastas med 50N (5,1kgf, 11,2 lbf) 
mitt emellan två stöd bör/skall  mantåget inte avvika mer än 50 mm.  

3.14.3 Följande skall finnas: 
 a) ett förligt stävräcke(pulpit) skall med vertikal höjd och öppningar i huvudsak 
 överensstämma med tabell 7. Förligt stävräcke får vara öppet men öppningen 
 mellan räcket och någon del av båten får aldrig vara större än 360 mm (14,2 ”) 
 (detta krav skall kontrolleras med en 360 mm skiva i öppningen) 
  

b) ett akterstävräcke(akterpulpit) eller mantåg arrangerat som en fullgod 
ersättning med vertikala öppningar i överensstämmelse med Tabell 7. 
c) mantåg uppburet av mantågstöttor vilket tillsammans med stävräckena ska 
utgöra en oavbrutan barriär runt ett arbetsdäck för att förhindra att någon faller 
överbord. Mantåget ska vara permanent uppburet på intervaller av högst 2,20 m 
(86,6 tum) och får inte ligga utanför mantågsstöttorna. 
d) ett stävräckes övre del får inte vara lägre ovanför arbetsdäcket än det övre 
mantåget som i Tabell 7. 
e) ett förstävräckes öppningsbara övre delar måste vara säkert stängda under 
kappsegling. 
f) stävräcken och mantågsstöttor ska vara permanent fastsatta. Då det finns 
fotplattor eller stöd ska dessa vara fästade med genomgående bult, limmade eller 
svetsade. Stävräcken och/eller mantågsstöttor som sitter på dessa ska vara 
mekaniskt fasthållna utan hjälp av mantågen. Utan plattor eller stöd ska räcken 
och/eller stöttor vara fastsatta med genomgående bultar, limmade eller svetsade. 
g) stävräckens och mantågsstöttors fötter ska inte vara längre innanför kanten på 
arbetsdäcket än 5% av maximala bredden eller 150 mm vilket som är störst. 
h) mantågsstöttors och stäv/akterräckens fötter får inte vara placerade utanför 
arbetsdäcket. I den här regeln ska mantågsstöttors eller stävräckens fötter anses 
inräkna ett rör eller en hållare som stöttan eller räckets rör sticks ner i men ska 
utesluta en basplatta i vilket fastsättningsanordningar i däcket eller skrovet sitter. 
i) förutsatt att hela mantågsanordningen stöds av stöttornas och stävräckenas 
fötter inom arbetsdäcket får mantågsavslutningar och stöttande stag vara fästade 
i skrovet akter om arbetsdäcket. 
j) Mantåg behöver inte vara anslutna till ett främre stävräcke om de slutar vid 
eller passerar genom tillfredsställande fastsittande stöttor innanför och 
överlappande stävräcket förutsatt att öppningen mellan det övre mantåget och 
stävräcket inte överstiger 150 mm. 
k) Mantåg skall vara sammanhängande/runtomtäckande fastsatt enbart i för och 
akter. En landgångsöppning på var sida om båten är tillåten. Mantåget skall 
kunna löpa fritt i stöttorna utom vid ändpunkterna. Tillfällig skyddslindning får 
inte förändra spänningen av mantåget. 
l) stöttor skall vara raka och vertikala med undantag för att: 
    I inom de första 50 mm från däcket får stöttorna inte avvika horisontellt från 
      den punkt där de lämnar däcket eller stöttans fot med mer än 10 mm och 
   II stöttorna får avvika högst 10 grader vertikalt i någon punkt 50 mm från   
      däcket. 
m)  det rekommenderas starkt att utformningen stämmer med ISO 15085. 

3.14.5 Mantågets höjd, vertikala öppningar, antal linor 
Tabell 7 
LÖA  tidigaste av  
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  ålders/seriedatum Minimikrav 
Mindre än 8,5 m före jan 92  enkelt spänt mantåg 
    Minst 450 mm ovanför 
    arbetsdäcket. Ingen 
    vertikal öppning får  
    vara större än 560 mm. 
Mindre än 8,5 m jan 92 och senare som för mindre än 8,5 m i  

Tabellen 7 ovan förutom 
när en mellanliggande 
lina finns får ingen 
vertikal öppning vara 
större än 380mm. 

 8,5 m och större före jan 93  spända dubbla mantåg  
     med den övre linan minst 

600 mm (24 tum) ovanför 
arbetsdäcket. Ingen 
vertikal öppning får vara 
större än 560 mm (22 
tum). 

8,5 m och större jan 93 och senare  som för 8,5 m och större i 
tabell 7 ovan med det 
undantaget att ingen  
vertikal öppning får vara  
större än 380 mm (15 
tum). 

Alla  alla   på båtar med 
mellanliggande linor ska  
den mellanliggande linan  
inte vara mindre än 230  
mm (9 tum) ovanför 
arbetsdäcket. 

3.14.6 Mantågs minsta diameter, föreskrivna material, specifikationer 
a) Mantåg ska bestå av  

-mångtrådig rostfri stålvajer  
-enkelflätat (singlebraided) High Modulus Polyethylene (HMPE)  

(Dyneema®/Spectra® eller motsvarande) 
b) En minsta diameter enligt tabell 8 här nedan. 
c) Rostfria mantåg får inte vara överklädda med tättslutande hölje. Tillfällig 
skyddslindning är tillåten förutsatt att den regelbundet tas bort för inspektion. 
d)Rostfri vajer med beteckningen Grade 316 rekommenderas. 
e) Om HPME används skall den splitsas i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer. 
f) En sträckt stropp bestående av syntetisk lina får användas för att fästa 
mantågen förutsatt att öppningen som den stänger till inte överstiger 100 mm (4 
tum). Denna stropp skall bytas ut åtminstone varje år. 
g) Alla vajrar, beslag, fästpunkter, infästningar och stroppar skall utgöra ett slutet 
mantågssystem som på alla punkter har minst samma brotthållfasthet som den 
som krävs för mantågsvajer. 
 
Tabell 8 
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LÖA  Minsta vajerdiameter 
Mindre än 8,5 m 3 mm 
8,5 – 13 m  4 mm 
större än 13m 5 mm 

3.14.7 Stävräcken, stöttor, mantåg – materialbegränsningar 
Tabell 9 
Tidigare av ålders- Beskrivning 
eller seriedatum 
Före jan 87  kolfiber rekommenderas inte till stävräcken, 
  stöttor och mantåg 
Jan 87 och senare stöttor, stävräcken och mantåg ska inte vara av  
  kolfiber. 

3.17 Fotlist 
3.17.1 En fotlist, minst 25 mm hög, ska vara permanent fäst runt fördäcket från tvärs 

masten med untantag för ställen där beslag finns och högst 1/3 av lokala  
halvbredden från arbetsdäckets kant. 

3.17.2 Följande variationer är tillåtna 
Tabell 10 
LÖA tidigaste av minimikrav 
 ålders- eller  
 seriedatum 
Alla tidigare än  en fotlist med minsta höjd av 20 mm är godtagbart 

jan 81 
 Alla före jan 93 ett ytterligare mantåg på en minimihöjd av 25 mm 

och en maximihöjd av 50 mm över däck är 
godtagbart istället för fotlist (men får ej räknas som 
mellanliggande mantåg). 

Alla jan 94 och fotlisten ska monteras så nära mantågsstöttans  
senare vertikala axel som är praktiskt möjligt men inte  

längre in än 1/3 av lokala halvbredden. 
3.18 Toalett 
3.18,2 En toalett, permanent monterad eller fastsatt hink  
3.19 Kojer 
3.19.2 Kojer permanent monterade 
3.20 Kokmöjligheter 
3.20.1 Spis, permanent installerad eller säkert fastsatt med säkert tillgänglig 

bränsleavstängning, som kan användas i sjögång. 
3.21 Dricksvattentankar 
3.21.1 Dricksvattentankar 
 a) En båt skall ha en permanent installerad tillförselpump och vattentank(ar). 
3.21.3 Reservvatten 
 a) minst 9 liter dricksvatten som nödranson skall finnas i en speciell och 

försluten behållare. 
 3.22 Grabbräcken 
 Lämpliga grabbräcken ska finnas under däck så att besättningen kan röra sig 

säkert till sjöss. 
 Ett handtag bör utan att gå sönder kunna stå emot sidotryck på 1500 N – se ISO 

15085. 
3.23 Länspumpar och hinkar 
3.23.1 Ingen länspump får släppa ut vatten i sittbrunnen om den inte är öppen akter ut. 
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3.23.2 Länspumpar får inte vara anslutna till sittbrunnens självlänsar. 
3.23.3 Länspumpar och filter (lådor) skall vara lätt tillgängliga för underhåll och 

borttagning av skräp. 
3.23.4 Om pumphandtag inte är permanent fastsittande skall de vara försedda med en 

stropp eller spärrhake eller liknande anordning för att förhindra att de oavsiktligt 
förloras. 

3.23.5 Följande skall finnas: 
d)  en permanent installerad länspump användbar med alla sittbrunnssäten, 
luckor och nedgångsluckor stängda 
f) två hinkar av god konstruktion var och en med minst 9 liters volym. Varje 

hink ska ha en lina. 
3.24 Kompass 
3.24.1 Följande skall finnas: 

a) en marin magnetisk kompass, oberoende av varje kraftkälla, permanent 
installerad och rätt korrigerad med deviationstabell. 
b) en magnetisk kompass, oberoende av kraftkälla, med prestanda för att kunna 
nyttjas som styrkompass. Kan få vara handhållen. 

3.25 Fall 
 Ingen mast skall ha färre än två fall. Vart och ett skall klara att hissa ett segel.  
3.27 Lanternor (se OSR 2.03.3) 
3.27.1 Lanternor skall vara så monterade att de inte skyms av segel eller då båten 

kränger. 
3.27.2 Lanternor får inte vara monterade under däcksnivå och bör inte sitta lägre än 

omedelbart under övre mantåget. 
3.27.3 Lanternors styrka 
 Tabell 11 
 LÖA  Riktlinjer för den minsta effekt som krävs för en 
   glödlampa i en lanterna 
 Under 12 m  10W 
 12 m och över 25W 
3.27.4 Reservlanternor skall medföras och ha samma minimispecifikationer som 

lanternorna härovan med en separat kraftkälla och ledning- eller annat 
kraftsystem i huvudsak skiljt från det som används till de normala lanternorna. 

3.27.5 Reservglödlampor till lanternorna skall medföras eller för lanternor som inte är 
beroende av glödlampor, lämplig ersättning. 

3.28 Motorer, generatorer, bränsle 
3.28.1 Motorer 

a) Motorer och därtill hörande system skall vara installerade i överenstämmelse 
med tillverkarens anvisningar och skall vara av sådan typ, styrka, kapacitet och 
installeras på lämpligt sätt för storlek och användning av båten. 
b) Om en inombordssmotor är installerad skall denna vara försedd med  
permanent installerat avgas- och bränslesystem, kylsystem och bränsletank(ar)  
samt vara vederbörligt täckt och vara tillräckligt skyddad från påverkan av hårt 
väder. 
c) den motor som krävs av Spec Regs skall kunna framföra båten i en 
minimihastighet beräkad som 1,8 x kvadratroten av vattenlinjelängden i meter. 
d)en motor skall vara antingen en inombordsmotor eller en utombordsmotor 
med tillhörande tankar och bränslesystem, allt säkert fastsatt. 

3.28.2 Generatorer 
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En separat generator för elström är tillåtet. Men om en separat generator är 
installerad skall den vara permanent installerad, säkert täckt, och den skall ha 
permanent installerade avgas- och bränslesystem och bränsletank(ar).  

3.28.3 Bränslesystem 
 a) varje bränsletank skall vara försedd med en avstängningsventil. 

Mjuka/expanderbara bränsletankar är inte tillåtet, såvida de inte är monterade i 
särskilt arrangerat skyddande utrymme. 

 b) motorn skall ha en minsta bränslemängd som kan anges i Inbjudan men om så 
inte skett vara tillräcklig för att fylla laddningskrav under kappseglingen och att 
ge ovan nämnda minimifart under minst 8 timmar. 

  
3.28.4 Batterier 

a) då motorn har elstart som enda möjlighet att starta motorn ha ett särskilt 
batteri, vars främsta uppgift är att starta motorn. 
b) alla laddningsbara batterier ombord skall vara av typ ”sealed” där ingen 
elektrolytvätska kan läcka ut. Andra typer av batterier som finns installerade 
januari 2012 får fortsätta nyttjas under resten av batteriets livslängd. 

 
3.29 Kommunikationsutrustning, EPFS (electroniskt navigeringssystem), Radar, 

AIS 
 Krav på GMDSS och DSC blir knappast obligatoriska för mindre båtar under 

giltighetstiden för dessa Säkerhetsbestämmelser. Men det rekommenderas att 
ägare överväger att medföra sådana då ny utrustning installeras. 

3.29.1 Följande ska finnas 
a) radiomottagare och –sändare (eller om det anges i Inbjudan en satcomradio) 
och  en reservantenn om den ordinarie antennen är beroende av installation i 
masten  
b) om radion är VHF 

i skall den ha en beräknad utgående styrka på 25W 
ii skall den ha masttoppsantenn med koaxial matarkabel med högst 40% 
effektförlust 
iii följande typer och längder på matarkabeln upp fyller kraven i OSR 3.29.1  
(b) (ii): (Längder ges med ungefärliga brittiska motsvarigheter)  (a) upp till 
15 m (50 fot) typ RG8X (”mini8”), (b) 15 – 28 m (50 – 90 fot) typ RG8U, (c) 
28 – 43 m (90 – 140 fot) typ 9913F (använder vanliga kopplingar som finns 
hos den amerikanska leverantören Belden, (d) 43 – 70 m (140 – 230 fot) typ 
LMR 600 (använder speciella kopplingar som finns hos den amerikanska 
leverantören Times Microwave). 
iv bör (borde väl vara skall) inkludera kanal 72 (en internationell fartyg till 
fartyg kanal, som genom allmänt bruk har blivit mycket använd som första 
val bland oceankappseglare överallt i världen. 

e) En handhållen marin VHF-sändare/mottagare, vattentät eller med  vattentätt 
fodral. Då den inte används ska den förvaras i en nödpåse eller i en  nödbehållare 
(se OSR 4.21). 
 f) Oberoende av en ordinarie radioanläggning: en radiomottagare i  

stånd att ta emot väderleksrapporter 
i) en GPS el motsv 
o)  en AIS Transponder rekommenderas 

3.29.2 Båtar påminns om att ingen reflektor, aktiv eller passiv är en garanti för 
upptäckt eller spårning av båt som använder radar. 
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a) ansvarig person ombord påminns här om befintliga eller kommande lagar 
som berör territorial vattnet i vissa länder i vilka AIS är eller kommer att blir 
obligatoriskt även för relativt små båtar. 
 
 

AVDELNING 4 – BÄRBAR UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR TILL 
BÅTEN (FÖR VATTEN OCH BRÄNSLE SE OSR 3.21 OCH 3.28) 
 
4.01 Bokstäver och nummer i seglen 
4.01.1 Båtar som inte tillhör en av ISAF:s internationella klasser eller ISAF:s erkända 

klasser ska överensstämma med KSR 77 och appendix G så nära som möjligt 
med det undantaget att segelnummer som tilldelats av en nationell myndighet 
godtas. 

4.01.2 Segelnummer och bokstäver av samma storlek som storseglets måste kunna 
visas på annat sätt när inget av seglen med nummer är hissat. 

4.03               Pluggar av mjukt trä 
Mjuka träpluggar, konade och av lämplig storlek ska vara fastsatta och 
förvarade invid beslag av motsvarande storlek för varje skrovgenomföring. 

4.04               Däcksäkerhetslinor, fästpunkter och stationära säkerhetslinor 
4.04.1 Följande ska finnas: 

a) Däcksäkerhetslinor 
i fastsatta i däcksplåtar som är fastsvetsade eller försedda med genomgående bultar 
eller andra kraftiga fästanordningar på däck. På babordsidan och styrbordsidan om 
båtens mittlinje för att ge säkert fäste för säkerhetsselar 
ii bestående av rostfri stålvajer 1 x 19 med minst 5 mm diameter , High Modulus 
polyetylen (t e x Dyneema® /Spectra®) eller motsvarande. 
iii som då de är av rostfritt stål skall vara obehandlade och användas utan hylsrör 
iv 20kN (2.040 kgf or 4,500 lbf) minsta brottgräns rekommenderas 

4.04.2 Fästpunkter 
a) säkerhetslinan skall vara fäst till däcksplåtar som är svetsade eller sitter med 

genomgående bultar eller andra lämpliga starka punkter som vid rodret, 
skotvinschar och master, där besättningen arbetar längre stunder. 

b) vilka tillsammans med däcksäkerhetslinor och andra fasta linor skall göra det 
möjligt för en besättningsmedlem att 
i haka sig fast innan han går ut på däck och haka sig loss sedan han gått ner 
ii medan han hela tiden är fasthakad med lätthet kunna röra sig mellan däckets 
arbetsområden och sittbrunnen (-arna) med så få omhakningar som möjligt 
c) tillhandahållande av fästpunkter skall göra det möjligt för 2/3 av besättningen 
att samtidigt vara fastsatta utan beroende av däcksäkerhetslinor. 
e) Varning – U-bultar som fästpunkter – se OSR 5.02.1 (a) 

4.05          Eldsläckare 
 Eldsläckare skall finnas till hands enligt följande: 
4.05.1 Minst två eldsläckare, lätt tillgängliga på lämpliga och skilda delar av båten. 
4.05.2 Eldsläckare skall vara minst 2 kg och innehålla pulver (motsv) 
4.05.3 En brandfilt i anslutning till varje kokanordning med öppen låga 
4.06  Ankare 
4.06.1 1 ankare eller flera skall finnas i enlighet med nedanstående tabell: 

a) följande ankare skall finnas 
LÖA  Detalj    
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i) för båtar med 8,5 m LOA (29 fot) och större skall finnas 2 ankare tillsammans med 
en lämplig kombination av kätting och lina, allt klart för omedelbar användning 
ii)  för båtar under 8,5 m 1 ankare tillsammans med en lämplig kombination av kätting 
och lina, allt klart för omedelbar användning 

4.07           Handlampor 
4.07.1 Följande skall finnas: 

a) En vattentät högeffektstrålkastare med reservbatterier och glödlampor, lämplig för 
manöverbordsökning nattetid samt undvikande av kollisioner.  

b) en vattentät ficklampa med reservbatterier och glödlampa 
4.08 Förbandslåda och handbok 
4.08.1 En lämplig handbok i ”Första hjälpen” ska finnas. I avsaknad av nationell myndighets 

anvisningar rekommenderas senaste upplagen av en av följande: 
b) First Aid at Sea av Douglas Justins och Colin Berry, utgiven av Adlard Coles 

Nautical, London 
c) Le Guide de la medicine a distance av doctor J.Y. Chauve, utgiven av Distance 

Assistance BP33, F – La Boule, ceder, Frankrike. En översättning till engelska 
kan finnas tillgänglig. 

d) PAN-PAN medico a bordo 
e) Skippers Medical Emergency handbook by Dr Spike Briggs 

4.08.2 En First Aid Kit skall finnas. 
4.08.3 Innehållet och förvaringsplatsen för First Aid Kit bör anpassas efter anvisningarna i 

den handbok som medförs, resans förhållanden och längd samt antalet personer 
ombord. 

4.08.5Minst en besättningsmedlem skall känna till första hjälpen procedurer, avkylning och 
 relevanta kommunikationssystem (se OSR 6.02.7, 6.03.3, 6.03.4). 
4.09Mistlur 

En mistlur skall finnas 
4.10 Radarreflektor, AIS  
4.10.1 En passiv radarreflektor (dvs en radarreflektor utan kraftkälla) skall finnas ; 

a) Om en radarreflektor är ; 
i    oktaedrisk med triangulära ytor som bildar ”fickor” måste den ha ett minsta 
diagonalt mått på 456 mm 
ii   oktaedrisk med cirkulära ytor som bildar fickor skall den ha en minsta 
diameter av 304 mm 
iii om den inte är oktaedrisk måste den ha en dokumenterad RCS (radar 
tvärsnittsarea) på minst 10 kvm.  
Lägsta effektiva höjd över vattnet är 4,0 m. 

b) De passiva och aktiva anordningar som hänvisas till här och i 4.10.1 och 
4.10.2 är främst avsedda att användas på X (9GHz)-bandet. 

4.10.2 Den mest effektiva radarsvarssignalen från en båt kan fås genom en RTE 
(Radar Target Enhancer) som får finnas ombord utöver den passiva reflektor 
som krävs. En RTE bör överensstämma med ISO 8729-2;2009. En  RTE 
rekommenderas. 
b) att använda en passiv reflektor eller handhavandet av en RTE avgörs av 
 ansvarig  person med hänsyn till rådande förhållanden. 

4.10.3 En passiv reflektor i överensstämmelse med den reviderade ISO 8729 (revision  
pågår 1/06) erbjuder en bättre prestanda än tidigare modeller och har formen 

 av en cylinder som inte väger mer än 5 kg, höjd 750 mm och diameter 300 mm.  
När ISO 8729 har reviderats och publicerats kommer Special Regulations  
avdelningar gällande radar reflektorer att ändras. 
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4.10.4 S(3GHz) radarband används ofta av fartyg som komplement till X(9GHz)  
radarband. På S(3GHz)-band ger en konventionell reflektor eller RTE omkring  
1/10 av den svarssignal som fås på X(9GHz)-band. 

4.11 Navigationsutrustning 
4.11.1 Sjökort 
 Sjökort (inte enbart elektroniska), fyrlista och utrustning för bestickföring skall 

finnas. 
4.12 Säkerhetsutrustningsplan 

Stuvningsplan i hållbart material skall finnas och vara uppsatt i ruffen på en plats där den 
ses bäst med den viktigaste säkerhetsutrustningen klart utmärkt. 

4.13 Ekolod och lodlina 
Ett ekolod eller en lodlina skall finnas. 

4.14 Fartlogg eller distansmätningsinstrument (logg)  
En fartlogg eller distanslogg skall finnas 

4.15 Nödstyrning 
4.15.1 Nödstyrning skall finnas enligt följande: 

a) utom då den huvudsakliga styrningsmetoden är med hjälp av obrytbar 
metallrorkult skall det finnas en reservrorkult som kan fästas i hjärtstocken 

b) besättningen måste känna till alternativa metoder att styra båten under alla 
sjöförhållanden vid förlust av rodret. Minst en metod måste ha visat sig fungera 
ombord på båten. En besiktningsman kan kräva att denna metod demonstreras. 

4.16 Verktyg och reservdelar 
Verktyg och reservdelar, inklusive effektiva hjälpmedel att snabbt lossa eller frigöra 
stående riggen från skrovet skall finnas. 

4.17 Båtens namn 
Båtens namn skall finnas på diverse flytande utrustning som flytvästar, åror, dynor, 
livbojar, ”lifeslings” och nödväskor etc. 

4.18 Självreflekterande material lämpligt för marint bruk. 
Livbojar, ”lifeslings”, livflottar och flytvästar skall vara försedda med självreflekterande 
material lämpligt för marint bruk. Se OSR 5.04, 5.08. 

 
4.20 LIVFLOTTAR 
4.20.1 Livflottars konstruktion och packad utrustning 
4.20.2 Livflotte(ar) skall vara utrustade för att klara av att bära hela besättningen och 

uppfylla följande krav: 
a) livflottar ska vara i överensstämmelse med SOLAS LSA kod 1997 kapitel 

IV eller senare version förutom att de är accepterade för en kapacitet av 4 
personer och kan packas i en väska.En SOLAS livflotte skall innehålla åt 
minstone en SOLAS ”A” pack eller  

b) för livflottar tillverkade före 1/03, OSR Bilaga A del I (ORC) eller 
c) OSR Bilaga A del II (ISAF) när, om inte annat föreskrivs av regatta 

organisatör, durken skall inkludera termisk isolering, eller 
d) ISO 9650 del I Typ I i grupp A (ISO) där varje livflotte skall innehålla 

åtminstone en pack 2 (<24h) och –  
i  skall ha en halvhård äntringsramp, och 
ii skall vara gjord så att ingen högtrycksslang försvårar ombordstigandet, och 
iii skall ha en påfyllningsanordning för varje uppblåsbar äntringsramp och 
iv när livflotten är konstruerad med en enkel ballast ficka, skall detta 
accepteras under förutsättning att livflotten i övrigt överensstämmer med ISO 
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9650 och klarar en anpassad test av ballastfickans styrka bestämd av 
tillverkaren och 
v överensstämmelse med OSR 4.20.2 (d) i-iv ska finnas angivet på livflottens 
certifikat. 

4.20.3 Packning och stuvning av livflotte 
En livflotte ska antingen:- 

a)vara packad i en transportabel hård behållare och stuvas på arbetsdäck eller i 
sittbrunnen, eller 

b) vara packad i en transportabel hård behållare eller i en väska och stuvad i ett 
för ändamålet tillverkat hårt fack endast innehållande livflotte (ar) och öppet 
mot eller angränsande till sittbrunnen eller arbetsdäcket, eller öppning i 
akterspegeln, under förutsättning att: 
i) varje fack är vattentätt eller självlänsande (självlänsande fack 

kommer att räknas som del av sittbrunnsvolym utom när den är 
helt över arbetsdäckets nivå eller oberoende länsning från ett 
stuvningsutrymme i akterspegeln OSR 3.09); och 

ii) locket till varje fack lätt kan öppnas under vattentryck; och 
iii) facket är konstruerat och byggt för att tillåta livflotten att flyttas 

och sjösättas snabbbt och enkelt; eller 
iv) gäller endast båtar med ålders- eller seriedatum före 6/01) packade 

i en väska som inte väger mer än 40 kg, säkert stuvad under däck 
angränsande till ruffnedgången 

c)  båtändan av fånglinan skall vara permanent fäst vid en stark punkt ombord på 
båten 

 
4.20.4 Sjösättning av livflotte 

a) varje flotte skall kunna vara framme vid mantågen eller sjösatt inom 15 
sekunder. 

b) varje flotte som väger mer än 40 kg bör stuvas så att flotten kan dras eller 
släppas ner i sjön utan större lyft. 

4.20.5 Livflotte service och inspektion’ 
VIKTIG UPPLYSNING. Det har nyligen visats sig att packade livflottar kan 
skadas svårt när de tappas (t ex från en båt till en brygga) eller när den utsätts 
för en besättningsmans vikt eller tunga saker (t ex ett ankare). Invändig skada 
kan uppstå pga vikten av den tunga stål CO2 flaskan som kan skava på eller 
splittra närliggande lager av flytmaterial.  ISAF har startat en undersökning av 
dessa effekter och kräver i mellantiden att alla väsk packade  livflottar skall ha 
ett årligt service certifikat. En livflotte skall lämnas in för service om det finns  
några tecken på skador eller slitage (även på undersidan av förpackningen). 
Ansvariga personer ska insistera på stor försiktighet vid handhavande av 
livflottar och sätta upp reglerna NO STEP och DO NOT DROP UNLESS 
LAUNCHING INTO THE SEA 
 
a) service- och/eller inspektionskort eller kopior därav skall finnas ombord på 
båten.  Varje SOLAS livflotte och varje väsk packad flotte skall ha giltigt årligt 
certifikat från livflottetillverkaren eller godkänd servicestation som visar att 
flotten är ny eller genomgången. 
b) Livflotte byggd enligt OSR Bilaga A Del 1 (”ORC”) förpackad i hård 
behållare skall antingen servas varje år eller kan, om tillverkaren specificerar 
detta, inspekteras årligen (inte nödvändightvis ompackas) under förutsättning att 



 17 

båten har en skriftlig  bekräftelse från tillverkarens auktoriserade service station 
att inspektionen varit tillfredsställande. 
c) En livflotte som byggts enligt OSR Bilaga A Del II (”ISAF”) förpackad i hård 
behållare skall antingen servas varje år eller kan, om tillverkaren specificerar 
detta, ha sin första service inom 3 år efter tillverkning och sin andra service 
inom 2 år efter den första. Efterföljande servicar skall ha intervaller om högst 12 
månader. 

 d) En livflottes servicecertifikat skall ange den specifikation enligt vilken flotten 
 är tillverkad. Se OSR 4.20.2. 
 
4.21.2 Nödpåsar tillsammans med livflottar 

a) En båt rekommenderas att till varje livflotte ha en nödpåse med följande 
minimi innehåll. En nödpåse bör ha inbyggd flytförmåga, åtminstone 330 
mm fyrkant med florocerande orange färg på utsidan, borde vara märkt 
med båtens namn och borde ha en tamp och karbinhake. 

b) OBS. Det är inte meningen att man skall duplicera de artiklar som skall 
 finnas ombord i andra OSR bestämmelser – dessa 
 rekommendationer täcker enbart stuvningen av dessa artiklar.  

 
4.21.3 Nådpåse rekommenderat innehåll 

a) 2 röda fallskärmsljus och 3 röda handbloss och cyalume-typ kemiska ljusstickor 
(röda bloss motsvarande SOLAS)  

b) vattentät handhållen EPFS (Electronic Position- Fixing System) (eg GPS) i 
åtmonstone en av nödpåsarna ombord 

c) SART (Search and Rescue Transponder) i åtminstone en av nödpåsarna ombord 
d) 406MHz eller typ ”E” EPIRB registrerade på båten (se 4.19.1) i åtminstone en av 

nödpåsarna ombord 
e) vatten i återförslutningsbara behållare eller manuella avsaltningsanordningar 

plus behållare för vatten 
f) En vattentät handhållen marin VHF radio plus en extra omgång batterier 
g) En vattentät ficklampa med extra batterier och glödlampa 
h) torra kläder eller värmeisolerande hjälpmedel eller överlevnadsväskor 
i) ett andra sjöankare för livflotten (krävs inte om livflotten redan har ett extra 

sjöankare i sin förpackning) (rekommenderad standard ISO 17339) med svivel och 
>30m lina diameter >9,5 mm 

j) två säkerhetsburköppnare (om ändamålsenligt) 
k) första hjälpen låda med minst 2 tuber solskyddsmedel. Allt innehåll bör kunna 

användas effektivt i blött tillstånd. Förstahjälpen lådan bör vara klart markerad 
och återförslutningsbar 

l) signalspegel 
m) högenergi-livsmedel 
n) nylon lina, polytheneväskor, sjösjuketabletter (min 6 per person rekommenderas) 
o) vattentät handhållen flyg-VHF radio (om tävlingsområdet tillåter det) 

 
4.22 Livbojar 
4.22.1           Följande skall finnas inom räckhåll för rorsmannen och klart för omedelbart 

bruk: 
a) en livboj med självtändande ljus och drivankare eller en ”Lifesling” med 

självtändande ljus, men utan drivankare. 
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4.22.3 Varje uppblåsbar livboj och varje automatisk anordning (t ex stång och flagga 
som förlängs genom komprimerad gas) skall testas och ges översyn enligt 
tillverkarens anvisningar. 

4.22.4 Varje livboj eller ”lifesling” skall förses med självreflekterande material., 
lämpligt för marint bruk (OSR 4.18). 

4.22.5 Det rekommenderas att livbojar skall ha säkerhetsfärger i färgspektrat gult-röd. 
 
4.23 Pyrotekniska och andra ljussignaler 
4.23.1 Pyrotekniska signaler skall finnas i överensstämmelse med SOLAS LSA Code 

Chapter III Visual Signals och inte vara äldre än stämplat sista datum (om 
sådant finns) eller, om sådant saknas, inte äldre än 4 år. 

 Röda fallskärmsljus  Röda handbloss  Orange rök Kategori 
 LSA III 3.1  LSA III 3.2  LSA III 3.3 
 6  4  2 MoMu0,1
 4  4  2 MoMu2,3
   4  2 Mo4 
 2  4  2 Mu4 

Tabell 13 
4.23.2 Följande ljus skall finnas och vara lättillgängliga för att kollisioner skall kunna 

undvikas: 
a) en vattentät vit ficklampa (signallampa) med reservbatterier och glödlampa 
b)  ett vattentätt vitt sökarljus med hög effekt med reservbatterier och glödlampor. 

 
4.24 Kastlina 

a) en kastlina 15 – 25 m lång skall finnas lätt tillgänglig från sittbrunnen 
b) Typen med ”Lifesling” rekommenderas – se Bilaga D  

 
4.25               Sittbrunnskniv 

En kraftig, vass kniv med slida och säkert fastsittande skall finnas lätt tillgänglig 
från däcket eller en sittbrunn. 
 

4.26 Storm- och hårdvindssegel 
4.26.1 Utformning 

a) Det rekommenderas bestämt att båtägare rådgör med konstruktör och 
segelmakare för att avgöra lämpligaste storlek för storm- och hårdvindssegel. 
Syftet med dessa segel är att ge båten säker framfart i hårt väder. De är inte 
avsedda att vara en del av tävlingsgarderoben. Nedanstående ytor är 
maximala. Mindre ytor passar troligen en del båtar allt efter deras stabilitet 
och andra egenskaper. 

4.26.2 Hög synbarhet 
a) Varje stormfock skall antingen vara av material med extra hög synbarhet t ex  
”Dayglo Pink” , orange eller gult eller ha en yta på minst 50 % av varje sida av 
seglet med  material med extra hög synbarhet (upp till max 3 m diameter). 
Detsamma gäller för båtar med wingmast. Ett stormsegel som köps efter januari 
2014 skall tillverkas av material med extra hög synbarhet. . 
 
 
b) Det rekommenderas bestämt att varje trysail skall vara antingen av material 
med extra hög synbarhet ((t ex lysande rosa, orange eller gult) eller ha en lätt 
synlig färgad yta. 
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4.26.3 Material 
a) Aromatisk polyamid-, kol- och liknande fibrer skall inte användas i ett 
trysegel eller en stormfock,  spectra/dynema och liknande material är dock 
tillåtna. 
b) Det rekommenderas bestämt att en hårdvindsfock inte innehåller aromatisk  
polyamid-, kol- och liknande fibrer andra än spectra/dyneema. 

4.26.4 Följande skall finnas: 
  a)   Skotpunkter på däck för varje storm- och hårdvindsegel 

b) Varje storm- och hårdvindsfock skall ha anordningar att fästa förliket till 
staget oberoende av en ev. förstagsprofil. En hårdvindsfock skall ha 
fästanordningarna lätt tillgängliga för användning. En stormfock skall ha 
permanenta fästanordningar. 
Storm- och hårdvindsfockar tillverkade från och med januari 2012 skall ha 
ytor som beräknas enligt (0,255 x förlikslängd x (förliksperpendikeln + 2 x 
halvbredden)  

c) När ett stormtrysegel krävs i OSR 4.26.4 (g) skall det kunna skotas 
oberoende av bommen med en yta inte större än 17,5% av storseglets 
mastlik x storseglets bomlik. Det får inte ha varken toppskädda eller lattor. 
Något stormtrysegel krävs emellertid inte i en båt med vridbar vingmast 
som tillfredsställande kan ersätta ett trysegel. 

d) Om ett stormtrysegel krävs av OSR 4.26.4 (g) skall båtens segelnummer 
och nationalitetsbokstäver placeras på tryseglets båda sidor (eller på en 
vridbar vingmast i stället för ett trysegel) så stora som är praktiskt möjligt. 

f)    en hårdvindsfock (eller hårdvindssegel på en båt utan förstag) med en yta   
inte större än 13,5% av förtriangelns höjd i kvadrat och utan 
revanordningar 

g)    och antingen ett stormtrysegel (OSR 4.26.4 (c)) eller en revanordning i                                         
storseglet som minskar mastlikets längd med minst 40%. 
i)    det rekommenderas starkt att hårdvindsfocken inte innehåller aromatiska 
polyamider, kolfibrer eller andra hög modul fibrer. 
 

AVDELNING 5 – PERSONLIG UTRUSTNING 
 

5.01 Flytvästar 
5.01.1 Varje besättningsmedlem skall ha en flytväst enligt följande: 

a)  i i överenstämmelse med ISO 12402-3 (level 150) eller jämförbar inkl EN 
396 eller UL 1180. 
    ii  Flytvästar tillverkade efter 1 jan 2012 skall uppfylla 12402-3 (level 150) 
och skall vara utrustade med 

• Visselpipa  
• reflexer 
• Sprayhood  
• Säkerhetssele enligt ISO 12401 (ISO1095) med gren- eller 

lårband 
• Om uppblåsbar antingen 

o Automatisk, manuell eller manuellt uppblåsbar 
o Manuell eller manuellt uppblåsbar 

e) om den är uppblåsbar regelbundet kontrollerad att den är lufttät. 
f) anpassad till bärarens säkerhetssele 
g) tydligt märkt med båtens eller bärarens namn 
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 Det rekommenderas bestämt att en flytväst har: 
j)  sprayhood. Se ISO 12402-8. 
k) En PLB (som liksom andra typer av EPIRB, skall vara registrerad hos 
vederbörlig myndighet). 
l) om uppblåsbar typ, bör reservkolsyrepatroner och utlösningsanorningar 
medföras ombord. 

 
5.02 Säkerhetssele och säkerhetslinor (fastsäkring) 

5.02.1 Varje besättningsmedlem skall ha en säkerhetssele och en säkerhetslina som 
överensstämmer med EN1095 (ISO 12401) eller motsvarande med en 
säkerhetslina som inte är längre än 2 m. 
Säkerhetsselar tillverkade före jan 2010 skall överensstämma med ISO 
12401 eller EN 1095. Säkerhetsselar tillverkade före jan 2001 är inte 
godkända. 

a) Varning: en vanlig karbinhake kan lösgöra sig från en U-bult om haken 
under belastning vrids i rät vinkel mot U-bultens axel. Av den anledningen 
rekommenderas bestämt hakar med positiv låsning. 

5.02.2 Minst 30% av besättningen skall utöver ovanstående vardera vara utrustad 
med antingen: 

a) en säkerhetslina högst 1 m lång eller 
b) en karbinhake mitt på en 2 m lina 

5.02.3 En säkerhetslina inköpt i januari 01 eller senare skall ha en färgad markör 
inarbetad i slagningen för att ange överlast. En överlastad lina skall snarast 
ersättas. 

5.02.4 En besättningsmedlems flytväst och livsele skall fungera ihop. 
5.02.5 Det rekommenderas bestämt att 

a) fasta säkerhetslinor bör vara säkert fastsatta vid arbetsstationer 
b) en säkerhetssele skall vara försedd med gren- eller lårband. 

Lårband/grenband skall vara tillräckligt starka för att medge att lyfta 
bäraren ur vattnet. 

c) för att rikta uppmärksamhet på förslitning och skador bör sömmar på sele 
och säkerhetslinor vara i en starkt kontrasterande färg mot det omgivande 
materialet 

d) karbinhakar bör vara av en typ som inte lossnar av sig själv från en U-bult 
OSR 5.02.1(a)  och som lätt kan lossas under last (besättningsmedlemmarna 
erinras om att en egen kniv kan lossa dem från en säkerhetslina i en 
nödsituation) 

e) en besättningsmedlem skall före en segling justera en sele så att den passar 
och sedan behålla den selen under hela seglingen 

5.02.6 Varning -  en livlina/livsele är inte konstruerad för att bogsera en person i 
vattnet. Det är viktigt att nyttja kortast möjliga säkerhetslina.  Det är viktigt att 
livselen används för att minimera eller utesluta risken för att en persons kropp 
hamnar i vattnet utanför båten, särskilt vid arbete på fördäck. 1 m säkerhetslina 
eller mittpunkten på en 2 m lina skall användas för detta. Rutinmässigt 
användande av en korrekt justerad livsele anses vara det mest effektiva sättet för 
att undvika man över bord. 
 

5.04 Dåligt väder kläder 
b) det rekommenderas att dåligt väder kläder skall vara försedda med sjö 
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 anpassad återreflekterande material, och skall ha väl synliga färger på deras 
övre delar och ärmmuddar. Se OSR 4.18. 
 
AVDELNING 6 - TRÄNING 
 

6.04 Rutinträning ombord 
6.04.1 Det rekommenderas att besättningen övar säkerhetsrutiner rimligt ofta och att 

räddning av man överbord ingår. 
6.05.3 Minst en besättningsmedlem skall vara utbildad vad gäller först hjälpen, 

nedkylning, drunkning, hjärt/lungräddning och aktuella möjligheter till 
radiomedicinskt stöd. 

6.05.4 Ett exempel på en till havskappsegling anpassad utbildningsplan framgår av 
Spec Regs Appendix N. 

 
 

Bilagor till Säkerhetsbestämmelserna 
 

Bilaga A – Minimikrav på seglares livflottar 
Bilaga B – Hänvisningar till ISO och andra standards 
Bilaga C – Standard besiktningskort 
Bilaga D – Snabbstopp och ”Lifesling” 
Bilaga E – Nedkylning 
Bilaga F – Drivankare 
Bilaga G – Lämplig träningskurs 
Bilaga H – ISAFs regler för hur kappseglingar arrangeras 
Bilaga J – Kategori 5 
Bilaga K – Rörlig och variabel ballast 
Bilaga L – Kategori 6 

 


