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Sammanfattning 

Syftet med den här studien har varit att presentera ett underlag till konstruktion av en bogvisirmodell 

som skall kunna gå att styras med en PLC-enhet och som kan användas i undervisningssyfte för 

PLC-programmering. Underlaget förankrades i verkligheten genom en fältstudie och en 

litteraturstudie. Fältstudien inspirerade utformandet av bogvisirmodellen och bidrog med värdefull 

insikt i hur bogvisir fungerar. Litteraturstudien har bestått av två delar där en del har fokuserat på 

att undersöka regelverk som berör konstruktion av bogvisir och den andra delen har studerat hur 

två katastrofer, som involverade bogöppningar, har påverkat reglerna som rör bogvisir i SOLAS-

konventionen. Litteraturstudien resulterade i två sammanställningar. En sammanställning av de 

regler ifrån SOLAS-konventionen, Transportstyrelsen och DNV-GL som reglerar konstruktion av 

bogvisir och en sammanställning av hur två katastrofer som involverar bogöppningar har påverkat 

reglerna i SOLAS-konventionen. Materialet ifrån fältstudien och litteraturstudien har använts till 

att utveckla ett underlag för hur en bogvisirmodell som styrs av en PLC-enhet, och som skall gå att 

använda i undervisningssyfte, kan konstrueras. 
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Abstract  

The purpose of this paper is to present design material that can be used to build a bow visor 

model which is controlled by a PLC unit and can be utilized as a tool when educating students 

in PLC programming. A field study and a literature study have been conducted to make the bow 

visor model realistic. The field study has inspired the design of the bow visor model and 

contributed valuable insight into the workings of a bow visor. The literature study consists of 

two parts where one part focused on studying regulations that regulates the design of a bow 

visor and the other part focused on studying how two disasters that involve bow doors have 

impacted the regulation in the SOLAS Convention. The literature study resulted in two 

compilations. One compilation consists of regulations from the SOLAS Convention, the 

Swedish Transportation Agency and DNV-GL regulating the design of bow visors and the other 

compilation consists of changes in the SOLAS Conventions regulations that are a direct result 

of two disasters that involve bow doors. The result of the field study and the literature study 

have been used to develop the design material for how a bow visor model, that is controlled by 

a PLC unit and can be used for educational purposes, can be built.  
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Definitioner och förkortningar 

Bogöppning - En bogöppning är en vädertät konstruktion placerad i fören som tillåter åtkomst 

till ett lastutrymme. Konstruktionen inkluderar inre och yttre bogport samt ramp. 

Bordläggning – Det är den yttersta plåten i skrovet på ett fartyg, den är oftast av metall på 

handelsfartyg. 

Bryggan – Navigationsbryggan på ett fartyg. 

DNV-GL – Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd, ett klassningssällskap. 

Epoxy – Det är en typ av plast som är härdande. 

Erkända organisationer – Ett klassningssällskap som Transportstyrelsen har godkänt att göra 

besiktningar och tillsyn i deras ställe.  

Felsäkerhetsprincipen – Principen innebär att ett system designas att vid fel göra minsta 

möjliga skada eller minska risken för fel. 

Flaggstat – Den stat ett fartyg är registrerat i och vars flagga fartyget är berättigat att bära. 

Fria vätskeytor – Vätskor som kan röra sig fritt i fartyget och påverka fartygets stabilitet 

negativt, som till exempel i en vattentank. 

Fribord – Det är ett vertikalt avstånd som mäts midskepps, det mäts nedåt från övre kant på 

däckslinjen till övre kant på lastlinjen. 

Fribordsdäck – Det är normalt det översta heltäckande däck som är utsatt för väder och vågor, 

däckets alla öppningar, och däck ovanför fribordsdäck, skall ha fasta anordningar som kan 

stängas vädertätt. Alla öppningar till däck under fribordsdäcket skall ha fasta anordningar som 

kan stängas vattentätt. 

HF – M/S Huckleberry Finn 

IACS – International association of classification societies 

IMO – International Maritime Organization 

Inre bogport – En port i kollisionsskottets förlängning ovanför skottdäcket som möjliggör 

passage in i lastutrymme, porten måste vara vädertät. 

Kollisionsskott – Det skott som vid kollision skall förhindra vatteninträngning. 

Marginallinje – En linje 76mm under skottdäcket. 

MSC – The Maritime Safety Committee 

PLC – Programmable Logic Controller är en programmerbar enhet som kan ta emot och skicka 

ut signaler. 

Pneumatik – Det är att med hjälp av en gas, oftast komprimerad luft, kunna omvandla, lagra 

eller styra energi. 

Ro-ro fartyg – Roll on-Roll off fartyg har ett speciellt utrymme som kan ta ombord 

motordrivna fordon av alla slag antingen på hjul eller på räls. Fartygen är så designade att 

fordonen själva kan rulla av och på fartygen. 

Ro-pax fartyg – Ett ro-ro fartyg som även transporterar passagerare. 

Summer – Elektronisk enhet som skapar akustisk signal. 

SOLAS – Safety of Life at Sea, 1974. Det är en konvention skriven av IMO som fokuserar på 

sjösäkerhet. 

Skottdäck – Skottdäck är det översta däcket dit vattentäta skott sträcker sig och det lägsta 

däcket där evakuerande personer ej kan förväntas hindras av eventuell vatteninträngning.  
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Transportstyrelsen – Svensk myndighet som skriver föreskrifter och allmänna råd inom 

området sjöfart. 

Valtangent – Ett omkopplande kontaktdon som möjliggör omställning mellan olika 

kopplingsalternativ, normalt en vridbar tangent. 

Vattentäthet – Det innebär att vatten inte skall kunna tränga igenom en konstruktion och att 

begränsa spridning av vatten i båda riktningar om konstruktionen hamnar under den vattennivå 

som kan uppstå vid både intakt och skadad kondition på fartyget. 

Vädertäthet – Vatteninträngning skall inte kunna ske in i fartyget utifrån, oavsett 

väderkondition. 

Yttre bogport – Ett bogvisir, bogdörrar eller annan konstruktion som är del av fartygets förliga 

bordläggning och kan öppnas för att tillåta passage in i lastutrymme. 
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1 Inledning 

På uppdrag av Tobias Hedin, universitetsadjunkt på fakulteten för teknik på 

Linneuniversitets Sjöfartshögskola, har ett underlag tagits fram för en bogvisirmodell 

som skall ha en fungerande bogport av visirtyp och som skall kunna användas i 

undervisningssyfte. Bogvisirmodellen omfattar ett yttre bogvisir, en inre bogport, en 

utfällbar ramp samt säkerhetsanordningar. Säkerhetsanordningarna i modellen simulerar 

och efterliknar de krav som återfinns i fartyg. Rampen, det yttre bogvisiret och den inre 

bogporten ska styras med en pneumatisk krets och säkerhetsanordningarna styrs med en 

elektrisk krets. Styrningen av den pneumatiska kretsen ska ske via en elektrisk krets och 

de elektriska kretsarna styrs av en PLC-enhet som det ska vara möjligt att undervisa 

PLC-programmering med. För att fartygsmodellen ska ha en förankring i verkligheten 

och för att den ska kunna simulera, i den utsträckning det är möjligt, de säkerhetsåtgärder 

som måste finnas på ett bogvisir så har en litteraturstudie utförts i regelverk som styr 

konstruktion av bogvisir i Sverige. En fältstudie på det svenska fartyget M/S 

Huckleberry Finn (HF) har även genomförts för att bidra till modellens förankring i 

verkligheten och ge inspiration till modellens utformande.  

Den största händelsen som har inträffat i svensk historia med anknytning till bogportar 

av visirtyp är Estoniakatastrofen som inträffade 1994. Vid denna katastrof så brast 

låsanordningen till bogvisiret vilket resulterade i att visiret lossnade ifrån skrovet och 

när det lossnade så drog det samtidigt ned och öppnade rampen. Även om det fanns 

många andra element i förloppet för katastrofen så har man kommit fram till att 

konstruktionen av låsanordningen för bogvisiret på M/S Estonia var otillräcklig (JAIC 

1998). Efter Estoniakatastrofen så stärktes ett antal regler i internationella regelverk 

gällande bogvisir för att förhindra en liknande katastrof i framtiden. En annan katastrof 

som har påverkat de internationella regelverken är kantringen av M/S Herald of Free 

Enterprise. För att förstå vad som kan gå fel vid konstruktionen av ett bogvisir och hur 

regelverken har anpassats efter katastroferna så har en litteraturstudie genomförts över 

hur de två katastroferna har påverkat den internationella SOLAS-konventionen. 

SOLAS-konventionen har stor påverkan över svenska regelverk för sjöfart. Kunskap om 

hur katastroferna kunde ske och hur SOLAS-konventionen påverkas i efterhand kan 

utgöra värdefull insikt för studenter (JAIC 1998). 
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1.1 Syfte  

Syftet med detta arbete är att framställa ett underlag för en bogvisirmodell med PLC-

styrning och att sammanställa bakgrundsfakta om regelverk som berör bogvisir. 

Resultatet skall kunna användas i utbildning vid Sjöingenjörsprogrammet. 

1.2 Frågeställningar 

• Vad finns det för krav och regler som påverkar design och konstruktion av bogvisir till 

fartyg som är registrerade i Sverige? 

• Hur har SOLAS-konventionen påverkats, avseende bogvisir, av de två katastroferna 

som involverade M/S Estonia och M/S Herald of Free Enterprise? 

• Hur kan en modell av ett programmerbart bogvisir se ut som beaktar gällande 

regelverk och ska användas i undervisningssyfte? 

1.3 Avgränsning 

I underlaget för modellen kommer inte någon funktion eller aspekt gällande fartyg som 

inte är direkt relevant för att konstruera ett styrbart bogvisir med funktionalitet som 

speglar verkliga bogvisir att beaktas. Modellen kommer vara stationerad i en 

laborationssal och således aldrig att sjösättas eller vara i kontakt med vatten och därför 

tas inte någon form av vattentäthet, vädertäthet eller sjösäkerhet i beaktning för 

underlaget. Den sjösäkerhet som tas i beaktning är enbart den som bedöms nödvändig 

för att efterlikna verkliga bogvisir. I konstruktionsunderlaget kommer måtten inte att 

anges på grund av att det påverkas av vilka tillverkare och specifika komponentmodeller 

uppdragsgivaren väljer. Konstruktionsunderlaget begränsas även i detaljer som berör 

material och specifik utformning av bogvisirsmodellen för att minska studiens 

omfattning. Fältstudien på ett svenskt fartyg utrustat med bogvisir begränsades för att 

vara geografiskt tillgänglig så att resa och studie kunde göras inom ett dygn och till ett 

ekonomiskt belopp på under 3000kr. I litteraturstudien av regelverk så begränsar vi oss 

till att studera SOLAS-konventionen, DNV-GL:s regelverk och Transportstyrelsens 

författningssamling. Europeiska regelverk kommer inte att studeras för att minska 

studiens omfattning. Anledningen till att DNV-GL är det regelverk ifrån 

klassningssällskapen som har valts att studeras är på grund av att det fartyg fältstudien 

genomfördes på har klassificerats genom DNV-GL. 
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1.4 Tidigare studier 

Det finns tidigare studier om utveckling av regelverk och lagstiftning inom sjöfart till 

följd av katastrofer, till exempel av Pomeroy & Earthy (2017). IMO (2018b) har också 

skrivit rapporter som beskriver utvecklingen av SOLAS-konventionen men dessa är bara 

översiktliga och har inte perspektivet att belysa exakt vad som berör bogvisir. Inga 

studier har hittats som specifikt har fokuserat på regelverken runt bogvisir och ej med 

avsikten att bygga en modell i undervisningssyfte.  
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2 Bakgrund 

Kapitlet inleds med en bakgrund i utvecklingen av ro-ro fartygen och varför 

bogöppningar har blivit en vanlig teknisk detalj. Bakgrunden ger även en grundläggande 

bild av hur branschen tidigare har sett på ro-ro fartyg utifrån ett säkerhetsperspektiv och 

beskriver två signifikanta katastrofer som har gjort stora avtryck i regelverken gällande 

säkerhet. I båda dessa katastrofer utgjorde just bogöppningar kritiska punkter för 

skadeförloppet. Därefter definieras uttrycket bogöppningar och de två vanligaste typerna 

av yttre bogportar beskrivs. Till sist ges en beskrivning om de regelverk som berör 

säkerheten av bogöppningar på fartyg i Sverige. 

2.1 Ro-ro fartygens historia 

En sammanställning om utvecklingen för ro-ro fartygen ifrån IMO (1997) berättar att de 

första ro-ro fartygen utvecklades till en början under 1800-talet för att frakta järnvägslok 

och järnvägsvagnar över floder som var för breda för en järnvägsbro. Andra 

världskrigets behov av att landsätta krigsfordon vidareutvecklade idén till att enkelt 

kunna lasta och lossa andra fordon än tåg. Dessa idéer anammades under 1940-talet och 

1950-talet till handelsfartyg för att enkelt kunna lasta och lossa både privata bilar och 

kommersiella transporter. Innan den nya tekniska lösningen så krävdes det kranlyft för 

att lasta bilar ombord på fartyg, men idén att fordonen själva kan köra ombord via en 

ramp till fartygen både minskade kostnaderna och lasttiden otroligt mycket. Detta ledde 

till att ro-ro fartyg blev väldigt effektiva och populära färdmedel för vägfordon över 

vattendrag. Ett exempel är hamnen Dover, i Storbritannien, där de använde kran för att 

lasta cirka 10 000 fordon per år innan år 1953. Ett år efter att hamnen började med ro-ro 

fartyg så hanterade hamnen 100 000 fordonslastningar per år, år 1994 lastades det 4,5 

miljoner fordon (IMO 1997, ss. 1 - 2). Ro-ro trafiken mellan Sverige och Finland började 

utvecklas i början av 1960 talet (JAIC 1998). Ett antal problemområden utifrån en 

säkerhetssynpunkt identifierades när bruket av ro-ro fartyg blev allt vanligare, dessa 

problemområden ansågs göra att ro-ro fartyg var särskilt utsatta vid olyckor. Problemens 

ursprung var i designen av ro-ro fartyg, där man ville bygga fartyg som är enkla att lasta 

med fordon och där antalet fordon vill maximeras. För att enkelt kunna lasta fordon med 

roll-on principen så användes det en öppningsbar del i fartygens bordläggning som 

skapade en eventuell utsatt punkt i fartygen. Ett annat problem var att lastdäcket som 
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fordonen skulle säkras på för transport var väldigt öppna, utan avskiljande skott, och 

nära vattenlinjen vilket resulterade i ett lågt fribord och ett stort utrymme där eventuellt 

inträngt vatten skapade stora fria vätskeytor. Ytterligare ett problem ansågs vara att 

evakuera ro-ro fartyg med höga sidor, sjösättning av livbåtar kan vara problematiskt med 

ro-ro fartyg som tar in vatten och snabbt utvecklar kraftig slagsida (IMO 1997, ss. 2 - 3). 

I haverikommissionens rapport (JAIC 1998) ifrån M/S Estonias förlisning så skrivs det 

att ro-ro fartygens bristfälliga stabilitet har varit känd sedan tidigare men att den dåliga 

säkerheten inte hamnade i fokus förrän M/S Herald of Free Enterprise förliste år 1987 i 

Belgien. M/S Estonias förlisning år 1994 skapade ytterligare fokus på ro-ro fartygens 

dåliga säkerhet (JAIC 1998). 

2.1.1 M/S Herald of Free Enterprise 

År 1987 förliste ro-pax fartyget M/S Herald of Free Enterprise i Zeebrugge, Belgien, 

och 193 personer omkom i olyckan (Department of Transport 1987, s. 1). Förlisningen 

av fartyget skedde genom att fartyget gick ut ifrån hamn med öppna yttre bogportar 

vilket resulterade i att fartyget tog in cirka 500 ton vatten på två minuter och därefter 

kantrade i hamnområdet (JAIC 1998, s. 140). Anledningen till att bogportarna inte blev 

stängda vid avgång ifrån hamnen var på grund av mänskliga faktorer och dåliga rutiner 

(Department of Transport 1987, s. 8). Förlisningen av M/S Herald of Free Enterprise 

skapade stora rubriker i media vilket resulterade i stora internationella diskussioner 

angående ro-ro fartygens säkerhet med syftet att stärka internationella regelverk och krav 

på ro-ro fartyg (JAIC 1998, ss. 140 - 141). Kort efter katastrofen begärde Storbritannien 

av IMO att ett antal motioner skulle utvärderas och övervägas att inkluderas i de 

internationella regelverken, motionerna berörde till största delen förslag till att stärka 

SOLAS-konventionen (IMO 1997).  

2.1.2 M/S Estonia 

År 1994 förliste ro-pax fartyget M/S Estonia i norra östersjön. Ombord befann sig 989 

personer varav 137 överlevde katastrofen. Olyckan förmodas ha skett genom att 

låsanordningen på bogvisiret som fartyget var utrustat med brast på grund av krafterna 

som bogvisiret utsattes för av vågslagen i ovädret. Därefter brast fästpunkterna som höll 

upp visiret och visiret drog sedan ner rampen när visiret föll överbord. Med rampen i 

öppen position tog fartyget in stora mängder vatten på bildäck samtidigt som 

besättningen på bryggan var omedveten om skicket på bogvisiret och rampen, på grund 

av att indikatorsystemet indikerade stängt läge på både visir och ramp. Fartyget 
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uppskattas ha förlist och sjunkit under havsytan inom en timme efter att skadan på 

bogvisiret förmodas ha uppstått (JAIC 1998). På grund av de katastrofala följderna, att 

så många människor miste sina liv, och att det återigen var en bogöppning som var 

orsaken till olyckan, uppstod det på nytt en internationell debatt om ro-ro fartygens 

säkerhet för att stärka krav och regelverk (IMO 1997, ss. 17 - 18). 

2.2 Bogöppningar på fartyg 

En bogöppning är en vädertät struktur som är en del av fartygets förliga konstruktion 

och tillåter åtkomst till lastutrymmen. Denna konstruktion används på ro-ro färjor för att 

tillåta en enkel passage av rullande fordon till fartygets lastutrymmen (Babicz 2015, s. 

56). Maskinelement som normalt används till bogöppningar är: yttre och inre portar, 

ramper, gångjärn, packningar, säkringsanordningar, strukturella stöd, låsningar (DNV-

GL 2018, s. 65). Enligt det internationella företaget MacGregor som tillhandahåller 

tekniska lösningar åt fartyg så är de två vanligaste typerna av yttre bogportar på fartyg 

bogvisir och bogdörrar (MacGregor 2014). Det regelverk som klassningssällskapet 

DNV-GL (2018) har författat gällande yttre bogportar reglerar två specifika typer av 

yttre bogportar, bogvisir, se figur 1, och bogdörrar, se figur 2. Andra typer av yttre 

bogportar beaktas enskilt (DNV-GL 2018, s. 65). 
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2.2.1 Bogvisir 

Foto: Felix Turhede 

Figur 1. Definitionen av ett bogvisir är enligt DNV-GL (2018) en yttre bogport som roterar uppåt 

och utåt med gångjärn placerade i toppen av porten där gångjärnen fäster porten i den primära 

skrovformationen. Porten svänger uppåt längs den horisontella axeln genom lyftarmar som lyfter 

porten föröver och uppåt (DNV-GL 2018, s. 65). 
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2.2.2 Bogdörrar 

 

Foto: Tor Jakobsson 

Figur 2. Definitionen av bogdörrar är enligt DNV-GL (2018) dörrar som har lodräta gångjärn 

placerade på sidan av dörren och tillåter dörren att rotera utåt runt en vertikal axel. Bogdörrar 

förväntas bestå av ett par som svänger utåt åt varsitt håll, en dörr mot styrbordssidan och en dörr 

mot babordssidan (DNV-GL 2018, s. 65).  

2.3 Regelverk 

IMO är ett FN organ som har i uppdrag att ta fram internationella regler inom sjöfart i 

form av bland annat konventioner och koder. Dessa standarder rör allt ifrån konstruktion 

av fartyg till drift, bemanning och miljöpåverkan av fartyg (IMO 2018a). Dessa 

konventioner kan sedan ratificeras in i lagstiftningen av olika nationer. Safety of life at 

sea (SOLAS) konventionen, som utgör grunden för sjöfartssäkerhet internationellt, har 

till exempel en majoritet av alla sjöfartsnationer ratificerat och den har en i stort sätt 
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tvingande ställning internationellt (Tiberg, Schelin & Widlund 2015, s. 63). Inom 

Europeiska unionen finns Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) vars uppgift är att 

erbjuda teknisk expertis och stöd till stater inom unionen gällande sjösäkerhet och 

utsläpp ifrån fartyg. EMSA jobbar för att sätta en hög och harmoniserad standard på 

lagstiftningen inom unionen på nämnda områden genom att rådgiva Europeiska 

kommissionen vid lagstiftning inom unionen (EMSA 2018). Tiberg, Schelin & Widlund 

(2015) skriver att regelverk upprättade av IMO har införlivats i relativt stor grad i den 

Europeiska unionens unionsrätt med förordningar och direktiv. Förordningar är 

bindande i hela unionen och direktiven integreras i svensk lagstiftning (Europeiska 

kommissionen 2018). Svensk lagstiftning som reglerar sjöfart gällande säkerhet består 

av ett antal olika lagar, författningar och förordningar; dessa har införlivat SOLAS-

konventionen i stor utsträckning. En av lagarna i Sverige, sjölagen (SFS 1994:1009), 

kräver av samtliga svenska fartyg, och fartyg som verkar inom svenska vatten, skall vara 

sjövärdiga när de är i drift. Tiberg, Schelin & Widlund (2015) sammanfattar sjövärdighet 

ifrån fartygssäkerhetslagen (SFS 2003:364) så här:    

… ett fartyg är sjövärdigt bara om det är så konstruerat, byggt, utrustat, och 

hållet i stånd att det med hänsyn till sitt ändamål och den fart som det används 

eller är avsett att användas i ger betryggande säkerhet mot sjöolyckor.  

(Tiberg, Schelin & Widlund 2015, s. 75) 

Fartygssäkerhetslagen är en ramlag vilket innebär att den inte innehåller detaljer. Istället 

är det Transportstyrelsen som ger ut föreskrifter med detaljerade krav på sjösäkerheten 

(Tiberg, Schelin & Widlund 2015, ss. 64 - 65).  Transportstyrelsen kan förutom att stifta 

detaljerade föreskrifter även hänvisa detaljkraven vidare till erkända organisationer.  

Klassningssällskap är organisationer som utför klassningar, oberoende inspektioner, och 

besiktningar på fartyg åt flaggstater eller åt sig själva. Det är generellt ett krav ifrån 

försäkringsbolag att fartyg behöver inneha godkända klassningscertifikat och 

myndighetscertifikat, som erhålls vid godkänd klassning, ifrån erkända 

klassningsorganisationer (JAIC 1998). Även SOLAS-konventionen kräver att fartyg 

skall följa rekommendationer ifrån de klassningssällskap som den berörda flaggstaten 

erkänner (SOLAS 2014, s.46). De större klassningssällskapen har en gemensam 

organisation för samarbete som heter International Association of Classification 

Societies (IACS) som ökar möjligheten för utbyte av erfarenheter och kunskaper 

samtidigt som de strävar efter större harmonisering emellan klassningssällskapens 
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regelverk (JAIC 1998). IACS är även den huvudsakliga tekniska rådgivaren åt IMO. De 

klassningssällskap som är medlem i IACS står för cirka 90 procent av de totala 

klassningarna på handelsfartyg. DNV-GL är medlem i IACS (IACS 2015). 
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3 Metod 

För att enkelt ge en överblick över hur arbetet har genomförts så är kapitlet avdelat i två 

avsnitt där det första avsnittet beskriver hur litteraturstudien har genomförts och det 

andra avsnittet beskriver hur underlaget av bogvisirmodellen har framställts. 

3.1 Metod för litteraturstudie 

Den här litteraturstudien är uppdelad i två delar där det i den första delen genomfördes 

en undersökning av de regelverk som påverkar konstruktion och operation av 

handelssjöfart i Sverige. I arbetet har boken Praktisk sjörätt av Tiberg, Schelin & 

Widlund (2015) utgjort en utgångspunkt för studien av vilka regelverk som är relevanta 

för arbetet. De regelverk som har bedömts relevanta, för konstruktion av bogvisir, och 

studerats ingående är Transportstyrelsens författningssamling, DNV-GL, och SOLAS-

konventionen. Studien av regelverken inleddes först med att undersöka strukturen och 

vilka olika delar som regelverken består av. Därefter har regelverken studerats närmare 

i de kapitel som berör konstruktion, design och driftsäkerhet av ro-pax eller ro-ro fartyg. 

Alla regelverk har även genomsökts med sökorden: bow visor, bow ports, bow openings, 

bow doors, bogvisir, bogport och bogdörr. Vid studie av IMO:s regelverk med sökord 

så har databasen Regs4ships använts. Alla regler som direkt påverkar konstruktion av 

bogvisir har sammanställts för att utgöra ett underlag i bogvisirmodellens utformande 

och finns presenterade i resultatdelen. 

Den andra delen av litteraturstudien har undersökt de två katastroferna som involverade 

M/S Herald of Free Enterprise och M/S Estonia och deras påverkan på SOLAS-

konventionen i den del som berör bogöppningar. Den här delen av litteraturstudien 

påbörjades genom att studera de utgivna haverirapporterna ifrån respektive katastrof. 

Studien av haverirapporterna har gett en god förståelse av händelseförloppen vid 

katastroferna och finns sammanfattade i bakgrunden. Förordet till SOLAS-konventionen 

innehåller alla resolutioner som har antagits till konventionen. Alla resolutioner antagna 

inom fem år ifrån katastrofernas inträffande har studerats för att hitta förändringar i 

regelverket som direkt påverkar konstruktion av bogvisir. Tidsperioden på fem år har 

valts på grund av att det är ett tidsspann som bedöms tillräckligt för att hitta följderna av 

katastroferna. Texten i resolutionerna har tillsammans med haverirapporterna 

analyserats för att utröna om förändringarna är en följd till katastroferna eller inte. De 
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förändringar som haft direkt påverkan för konstruktion av bogvisir och bedömts vara en 

åtgärd till följd av en av de två katastroferna har sammanfattats i texten för att utgöra ett 

underlag till att förstå hur SOLAS-konventionen har påverkats av katastroferna. 

3.2 Metod för konstruktionsunderlaget 

För att underlaget skulle spegla verkligheten så inleddes den här uppsatsens arbete med 

en fältstudie ombord på HF. Under fältstudien insamlades data om konstruktionen av 

bogvisiret samt dess säkerhetsanordningar och kringutrustning med hjälp av 

observationer och informella samtal. Fältstudien påbörjades med en observation från 

utsidan vid öppningsmanöver av bogvisiret. Därefter utfördes informella samtal med den 

tekniska chefen och överstyrman ombord om rutiner vid manövrering av bogvisiret och 

deras erfarenheter av den tekniska konstruktionen. Observation av 

bogvisirkonstruktionen och dess säkerhetsanordningar utfördes ingående och 

dokumenterades med bilder. Överstyrman utförde ytterligare två manövreringar av 

bogvisiret, en stängnings- och en öppningsmanöver, som observerades och 

videodokumenterades ifrån manövreringsplatsen ombord på HF. Ritningar på HF:s 

bogvisir analyserades också för att etablera ett empiriskt underlag. Med konstruktionen 

av bogvisiret på HF som inspirationskälla ritades en prototypritning med de funktioner 

som bedömdes önskvärda för den färdiga modellen. Regelverk som styr konstruktion av 

bogvisir beaktades i prototypritningen för att bogvisirmodellen ska återspegla 

verkligheten inom rimliga gränser. Prototypritningen demonstrerades därefter för 

uppdragsgivaren för att ge denne en möjlighet till inflytande i utvecklingsprocessen. 

Med de önskade funktionerna för slutprodukten bestämda tillsammans med 

uppdragsgivaren så ritades el- och pneumatikschema för modellen, se bilaga två och 

bilaga tre. Därefter sammanställdes en tabell över komponenter och material som ansågs 

behövas i styrkretsarna och för konstruktion av bogvisirsmodellen, se tabell ett i 

resultatdelen. Även en lista som förklarar val av komponenter sammanställdes. 

Principritningar ritades för att ge en förklarande bild av hur placeringen av cylindrar kan 

se ut för att uppnå den funktionalitet vi har föreslagit, se bilaga ett. 
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4 Resultat 

I detta kapitel finns det tre avsnitt där en frågeställning besvaras i varje. Det första 

avsnittet återger de olika reglerna i regelverk som berör bogöppningar och bogvisir. De 

regelverk som berörs är det svenska nationella regelverket ifrån Transportstyrelsen, det 

internationella säkerhetsregelverket i SOLAS-konventionen samt regelverket i 

klassningssällskapet DNV-GL. I det andra avsnittet beskrivs det hur SOLAS-

konventionen har påverkats gällande regler för bogöppningar till följd av de två 

katastroferna som involverade M/S Herald of Free Enterprise och M/S Estonia. Det 

tredje avsnittet samlar konstruktionsunderlaget för en bogvisirmodell med ett PLC styrt 

bogvisir. Avsnittet inleds med en beskrivning av bogvisirmodellens funktionalitet som 

följs upp med en beskrivning av bogvisirmodellens konstruktion och avslutas med en 

komponentlista samt en förklaring av komponentvalen. Bilaga fyra innehåller en 

bekräftelse ifrån uppdragsgivaren att uppdraget är fullbordat med godkänt resultat. 

4.1 Litteraturstudie 

I det här avsnittet besvaras frågeställningen Vad finns det för krav och regler som 

påverkar design och konstruktion av bogvisir till fartyg som är registrerade i Sverige? 

4.1.1 SOLAS 

SOLAS-konventionen (IMO 2014) fastställer att alla fartyg skall uppfylla ett regelverk 

ifrån erkända klassningssällskap, eller en flaggstats regelverk som upprätthåller samma 

standard, gällande strukturella, mekaniska och elektriska konstruktioner utöver de krav 

som ställs specifikt ifrån SOLAS-konventionen (IMO 2014, s. 46). Om ett fartyg har en 

främre överbyggnad så skall kollisionsskottet förlängas vädertätt till nästa däck ovanför 

skottdäcket. Förlängningen av kollisionsskottet skall vara så konstruerat att om en 

bogport eller ett bogvisir blir skadat eller faller överbord så skall inte kollisionsskottet 

kunna ta skada. Ramper får bara utgöra del av det förlängda kollisionsskottet om det är 

vädertätt i hela sin längd (Ibid, s. 69). Fordonsramper på ro-ro passagerarfartyg som ger 

tillgång till utrymmen under skottdäcket skall ha en öppning som kan stängas vädertätt, 

en lägsta punkt i öppningen som inte får vara lägre än 2,5 meter över skottdäcket och 

öppningen skall ha larm och indikering till fartygets brygga. Även alla bogöppningar, 

som skapar en öppning i skrovet och kan medföra vatteninträngning till utrymmen på 

grund av att portarna inte är stängda eller har säkrats på ett korrekt förfarande, skall ha 
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larm och indikering till fartygets brygga. Ett indikatorsystem ska vara uppbyggt enligt 

felsäkerhetsprincipen och indikatorsystemet ska med ljus larma om en yttre eller inre 

bogport inte är helt tillsluten eller låst och om någon säkringsanordning är ur position. 

Bryggan skall också ha en omkopplare för att kunna ställa in hamnläge eller sjöläge som 

larmar med ljudsignal om någon bogport eller ramp är öppen vid sjöläge eller om en 

säkerhetsanordning hamnar ur position. Det skall finnas kameraövervakning över 

bogöppningar och vatteninträngningssensorer skall larma till både bryggan och 

maskinkontrollrummet på fartyget om det sker vatteninträngning genom bogportarna 

(Ibid, s. 78). Bogöppningar skall vara stängda och låsta innan ett fartyg lämnar en 

kajplats fram till dess att de har anlöpt en ny kajplats. I de fall bogöppningar inte kan 

öppnas eller stängas när fartyget har angjort vid en kajplats så får den yttre bogporten 

öppnas på väg in till eller ut ifrån kajen vid närmast möjliga position till kajen. Den inre 

bogporten måste dock alltid hållas stängd fram tills fartyget är förtöjt. En flaggstat kan 

utföra ett tillstånd för ett ankrat fartyg att öppna bogportarna om det inte äventyrar 

fartygets säkerhet. Befälhavaren på ett fartyg är ansvarig för att det finns en adekvat 

metod för kontroll och antecknande på manövrering av bogportar (Ibid, s. 82). 

Operatörsanvisningar av bogöppningar skall finnas ombord på fartyget vid en lämplig 

plats om flaggstaten bedömer att felaktig manövrering av bogöppningar kan leda till 

flödning in i ett ro-ro utrymme eller till ett special utrymme (Ibid, s. 83). 

Passagerarfartyg byggda efter första juli år 2010 skall ha en säkerhetscentral på bryggan 

eller i anslutning till bryggan. Vid säkerhetscentralen skall det finnas indikering av portar 

i bordläggningen och övervakning över vatteninträngning genom både yttre och inre 

bogportar (Ibid, ss. 224 – 225). 

4.1.2 Transportstyrelsen 

Transportstyrelsens författningssamling, TSFS 2009:114, Transportstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord innehåller i 

stort sett alla regler som är nämnda i avsnitt 4.1.1 SOLAS. Transportstyrelsen kräver att 

yttre och inre bogportar skall uppfylla kraven som ställs från en erkänd organisation 

(TSFS 2009:114, s. 110). DNV-GL är en av fem erkända organisationer hos 

Transportstyrelsen (Transportstyrelsen 2018). Bogportar skall indikera på bryggan för 

öppen och stängd port, där en öppen port skall indikeras med rött ljus och en stängd port 

skall indikeras med grönt ljus. För grön indikering måste porten vara både stängd och 

låst. (TSFS 2009:114, s. 216). 
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4.1.3 DNV-GL 

DNV-GL (2018) beskriver att bogöppningar skall vara placerade ovanför fribordet på 

ett fartyg. Ett utrymme på fribordsdäcket föröver det förliga kollisionsskottet får 

användas till att husera ramper eller andra mekaniska armaturer som bogkonstruktionen 

kräver. Det utrymmet får då anses som del av fribordet. Om en yttre bogport leder till 

ett stort inneslutet utrymme i fartyget så måste det finnas en inre bogport, mellan 

utrymmet och den yttre bogporten, som ska ingå i kollisionsskottet. En fordonsramp får 

användas som inre bogport under vissa förutsättningar. Den inre bogporten som ingår i 

kollisionsskottet skall vara vädertät och stödjas av strukturella stöd akter om bogporten. 

Yttre bogportar skall upprätthålla en täthet som tål alla de förutsättningar som råder vid 

fartygets operativa verksamhet. Det förliga utrymmet mellan yttre bogporten och den 

inre bogporten, som är del av kollisionsskottet, skall vara så konstruerade att utrymmet, 

inkluderat inre bogporten, klarar av tryckkrafter och vågor i enlighet med regelverket. 

Regelverkets krav på konstruktionsstyrka av den inre bogporten förutsätter att fordon 

innanför den inre bogporten är tillräckligt förankrade och förhindrade att flytta på sig 

vid sjögång (DNV-GL 2018, s. 66). Den yttre bogportens konstruktion skall kunna 

förhindra vertikal och horisontell förflyttning vid stängt och låst läge, och tåla de 

påfrestningar som regelverket kräver av fartygsbogar (Ibid, s. 70). Manöver av 

bogöppningar skall vara enkel att operera och lättillgänglig. Manövern skall gå att 

fjärrstyras från en lämplig plats ovanför fribordet och platsen får inte vara åtkomlig för 

obehöriga personer. Det skall finnas informationsskyltar både på fjärrmanöverplats och 

på bryggan om att bogöppningar skall vara helt stängda och säkrade innan fartyget 

lämnar kajplats. Bogportar skall gå att låsa i öppet läge och bogvisir måste ha en 

mekanisk låsning i öppet läge. Gångjärn till bogvisir skall vara arrangerade så att 

bogvisirets externa krafter som verkar på bogvisiret skall ge en självstängande effekt. 

Packningar och tätningar skall vara mjuka och får inte vara bärande. Ett bogvisir måste 

ha minst två låsanordningar vid stängt läge som klarar av att enskilt hålla bogvisiret i 

stängt läge (Ibid, ss. 73 - 74). Om hydraulik används för att manövrera låsningar och 

säkringar så skall dessa förbli i låst och stängt läge vid fel i hydrauliksystemet. 

Sekvensen för säkring, låsning och manöver av portar och ramper skall vara låsta till en 

viss sekventiell ordning som förhindrar att manövrering sker i någon annan ordning än 

den ordning som konstruktionen är byggd för. Ramperna skall till exempel vara låsta 

för manövrering så länge de yttre bogdörrarna är i stängt läge. Indikering av öppet, 

stängt, låst, olåst, säkrat, och osäkrat läge skall finnas vid fjärrstyrningspanelen och 
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indikeringssensorerna skall vara skyddade från vatten, is, och mekanisk skada. På 

bryggan skall det finnas separata ljudlarm och indikeringsljus, som övervakar bogportar, 

lås och säkringsordningar (Ibid, s.75). Indikerings- och larmkretsarna skall följa 

felsäkerhetsprincipen och ha redundans med en extra elförsörjning ifrån nödeltavlan 

eller annan säker elförsörjning, till exempel UPS som håller i minst 30 minuter. 

Utrymmet föröver om den inre porten skall ha kameraövervakning och vara försedd 

med länslarm på vattennivåer över 0,5 meter och det skall finnas möjlighet att länsa ut 

eventuellt vatten som tränger in i utrymmet. Kameraövervakningen skall visa positionen 

på den yttre bogporten och ett tillräckligt antal av de lås- och säkringsanordningar som 

finns (Ibid, ss. 75 – 76). Regelverket utgivet av DNV-GL (2018) innehåller en del regler 

som redan är nämnda i avsnitt 4.1.1 SOLAS vilka därför inte är nämnda här.  

4.2 SOLAS utveckling inom området 

• I det här avsnittet besvaras frågeställningen Hur har SOLAS-konventionen påverkats, 

avseende bogvisir, av de två katastroferna som involverade M/S Estonia och M/S 

Herald of Free Enterprise? 

4.2.1 Ändring efter Herald of Free Enterprise katastrofen 

MSC.11 (55): Tillägg av regel 23-2 till regel 23 i kapitel II-1  

Det ska finnas indikeringsutrustning på bryggan för alla portar i bordläggningen på ett 

fartyg som om de lämnas öppna kan skapa flödningar in i speciella utrymmen eller 

lastutrymmen på ro-ro fartyg. Indikeringssystemet ska larma om en port inte är låst eller 

inte är helt stängd. Utöver det så skall det även finnas detekteringssystem för 

vatteninträngning eller kameraövervakning på bryggan över nämnda portar. Utförandet 

av indikeringssystemet skall vara enligt felsäkerhetsprincipen och elförsörjningen skall 

vara oberoende av systemet som manövrerar portarna. Tillägget antogs år 1988 och 

trädde i kraft år 1989 (MSC 1988a). 

MSC.12 (56): Tillägg av regel 20-1 till regel 20 i kapitel II-1  

Tillägget gäller lastöppningar i bordläggningen eller i slutna överbyggnader, lastportar i 

kollisionsskottet, ramper som ersätter lastportar i kollisionsskottet, och ramper som 

ersätter lastportar i bordläggningen eller i slutna överbyggnader på alla passagerarfartyg 

och är placerade ovanför marginallinjen. Alla dessa nämnda lastportar och lastramper 

skall vara stängda och låsta före ett fartyg påbörjar sin sjöresa samt förbli så ända till 

fartyget har angjort i nästa hamn. Om fartyget inte kan öppna eller stänga i förtöjt läge 
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så får de manövreras på väg in till eller ut från kajplats, dock inte med ett avstånd som 

är längre än nödvändigt och den inre porten måste då förbli stängd. En befälhavare på 

ett fartyg kan få tillstånd att öppna nämnda portar, under förutsättning att det inte 

äventyrar säkerheten, vid behov för fartygets verksamhet eller för på och avstigning i en 

säker ankarplats. Befälhavare på ett fartyg är ansvarig för adekvat övervakning av 

nämnda portar och ramper och att loggning av öppning och stängning utförs i loggboken. 

Tillägget antogs 1988 och trädde i kraft 1990 (MSC 1988b). 

4.2.2 Ändring efter Estoniakatastrofen 

MSC.47 (66): Tillägg av Regel 3-1 till kapitel II-1 kapitel II-1  

Tillägget kräver att fartyg skall följa de mekaniska, strukturella och elektriska regelverk 

som ett erkänt klassningssällskap har tagit fram vid konstruktion, underhåll och design 

av fartyg. Detta gäller utöver de krav som redan ställs i SOLAS regelverk. Tillägget 

antogs år 1996 och trädde i kraft år 1998 (MSC 1996a). 

MSC.57 (67): Tillägg av Regel 17-1 till kapitel II-1 kapitel II-1  

Fartyg som byggs efter 1 juli år 1998 skall följa regel 17 och hänvisning till 

marginallinjen skall uppfattas som en referens till fribordsdäck för lastfartyg och 

skottdäck för passagerarfartyg. Tillägget antogs år 1996 och trädde i kraft år 1998 (MSC 

1996b). 

Under SOLAS-konferensen år 1995 beslutades det att uppdatera regel 10 i kapitel II-1. 

Uppdateringen kräver att förlängningen av kollisionsskottet skall vara så konstruerad att 

om en bogport eller ett bogvisir blir skadat eller faller överbord så skall inte 

förlängningen av kollisionsskottet kunna ta skada. Det ställs även krav på vart 

förlängningen av kollisionsskottet får placeras och det anges ett antal undantag för fartyg 

byggda före 1 juli år 1997. Undantagen beskriver när en ramp får utgöra del av 

kollisionsskottet och att en förlängning av kollisionsskottet med en inre port, som skall 

öppnas utåt, får placeras direkt akter om rampen så långt akterut det krävs för att rampen 

inte skall kunna skada den inre porten. Ramper som inte uppfyller kraven får inte anses 

som en förlängning av kollisionsskottet.  Regel 23-2 i kapitel II-1 uppdateras också där 

kraven på indikering av inre och yttre bogportar skärps. Uppdateringen inför kravet på 

att kunna välja hamnläge eller sjöläge där det skall larma med både visuella och 

akustiska larm om fartyget lämnar en hamn med bogportar som är öppna eller om lås- 

eller säkringsanordning inte är i rätt position. Kameraövervakning och 



20 
 

detekteringssystem för vatteninträngning skall vara så arrangerat att de larmar på både 

brygga och i maskinkontrollrum vid vatteninträngning igenom yttre eller inre bogportar. 

Operatörsanvisningar av bogöppningar skall finnas ombord på fartyget vid en lämplig 

plats om flaggstaten bedömer att felaktig manövrering av en bogöppning kan leda till 

flödning in i ett ro-ro lastutrymme eller till ett special utrymme (IMO 1995a, ss. 4 - 7). 

En annan resolution som antogs på konferensen krävde att alla ro-ro fartyg skulle följa 

den standard IACS har tagit fram gällande krav på konstruktionen av bogöppningar. I 

resolutionen uppmuntras även fartyg som inte är klassade i ett klassningssällskap 

inkluderat i IACS att följa standardkraven (IMO 1995b). 

4.3 Konstruktionsunderlag 

I det här avsnittet besvaras frågeställningen Hur kan en modell av ett programmerbart 

bogvisir som ska användas i undervisningssyfte se ut? 

4.3.1 Beskrivning av bogvisirmodellens funktion 

• Manövrering av rörliga delar på modellen 

• Låsning av rörliga delar 

• Visuell och akustisk indikering 

• Val av hamnläge eller sjöläge 

• Knappar för att styra manövrering 

De rörliga delar som är inkluderade i konstruktionsunderlaget och ska kunna 

manövreras på bogvisirmodellen är ett yttre bogvisir, en ramp i två delar och en inre 

bogport. Dessa delar inkluderas normalt på fartyg med bogvisir, till exempel ombord på 

HF.  Manövreringen av de rörliga delarna ska kunna styras med hjälp av en PLC-enhet 

som skall kunna programmeras med en öppningssekvens och en stängningssekvens. 

Sekvenserna ska kunna initieras av två separata knappar och en pågående sekvens ska 

kunna stoppas med en tredje knapp som ska fungera som ett nödstopp. De rörliga 

delarna kan låsas med hjälp av elektromagneter och låsningarna ska programmeras in i 

manöversekvenserna. En valtangent används för att möjliggöra ett val av hamnläge eller 

sjöläge som krävs av SOLAS (2014). Till de olika lägesvalen så ska det kunna 

programmeras in olika indikeringsvillkor. En summer används för att indikera med ett 

akustiskt ljud om ett bogvisir öppnas eller låses upp i sjöläge, vilket krävs av SOLAS 

(2014). Ett öppet eller olåst bogvisir ska kunna indikeras med en röd lampa och ett stängt 
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och låst bogvisir ska kunna indikeras med en grön lampa enligt Transportstyrelsen 

(TSFS 2009:114). 

 

Figur 3. Exempel på öppnings- och stängningssekvenser. Öppningssekvens i rött till vänster 

och stängningssekvens i grönt till höger. 

4.3.2 Beskrivning av bogvisirmodellens konstruktion 

Modellen skall bestå utav ett bogvisir, en inre bogport, en ramp med två delar som är 

ihopkopplade, och en skrovkonstruktion där alla delar kan fästas, se principritningar i 

bilaga ett. Bogvisiret kommer att sitta längst förut på fartygsmodellen med hjälp av 
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gångjärn och skall kunna öppnas med hjälp av en pneumatisk cylinder som monteras 

rakt under bogvisiret. Bogvisiret skall ha två stycken elektromagneter, en elektromagnet 

som skall placeras i botten och en i toppen och som skall kunna låsa bogvisiret i öppet 

eller stängt läge. Nästa del akter ut i modellen är där rampen kommer att placeras, den 

består av två delar vilket kräver två stycken gångjärn. Det ena gångjärnet ska fungera 

som en länk som fäster de två rampdelarna i varandra. Det andra gångjärnet fästs i 

skrovkonstruktionen och i ramp del ett för att länka samman rampen till 

skrovkonstruktionen. Till rampen skall det användas två stycken pneumatiska cylindrar. 

En cylinder monteras under rampen mellan de två rampdelarna där den kan veckla ut 

rampens två delar. Den andra cylindern skall monteras ovanför den inre rampdelen och 

kunna fälla ner rampen så att rampen kan fungera som en bro mellan 

skrovkonstruktionen och en kajplats. Till rampen används en elektromagnet som skall 

låsa den inre rampdelen när den är i stängt läge. Akter om rampen placeras den inre 

bogporten. Den inre bogporten skall fästas med hjälp av ett gångjärn till 

skrovkonstruktionen. Gångjärnet fästs i ovankant av porten och ovansidans innersida på 

skrovkonstruktionen. Den inre bogporten kommer att öppnas utåt med hjälp av en 

pneumatisk cylinder som skall monteras rakt ovanför den inre bogporten. Cylindern 

kommer att dra den inre bogporten uppåt för att öppna och nedåt för att stänga. Till den 

inre bogporten skall det användas två stycken elektromagneter som skall monteras i 

toppen och i botten för att kunna låsa porten i både stängt eller öppet läge. Vi har valt att 

använda oss av elektromagneter för att simulera de mer komplicerade lås och 

säkringsanordningar som finns ombord på fartyg. Elektromagneterna kommer att 

fungera som låsanordningar och säkringsanordningar ska simuleras i programvaran till 

PLC-enheten. Ett problem som bör finnas i åtanke är att om det skulle uppstå ett 

strömavbrott så släpper magneterna låsningen. Till denna modell skall det även 

installeras gränslägesbrytare som skall signalera alla ändlägen på de rörliga delar som 

manövreras med hjälp av pneumatiska cylindrar. Gränslägesbrytarna skall installeras 

som normalt stängd, se bilaga tre (DNV-GL 2018, s. 75). Eftersom modellen inte skall 

sjösättas så kommer inte ett vattenindikerings- eller dräneringssystem att installeras i 

utrymmet mellan bogvisiret och den inre bogporten, men man skall ha i åtanken att det 

skall finnas ombord på fartyg (TSFS 2009:114, s. 216). Se bilaga två för 

pneumatikschema och bilaga tre för elschema. 
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4.3.3 Komponenter och material 

Tabell 1. En sammanställning av det material och de 

komponenter som bedömts nödvändiga för att bygga 

skrovkonstruktionen och styrkretsarna. 

Komponenter och material   

    

Produkt: Antal: 

    

PLC 1 

Tryckknappar 3 

Valtangent 1 

Strypbackventil 8 

Dubbelverkande cylinder 4 

5/2 ventil, elektriskt styrd 4 

Gränslägesbrytare, brytande 8 

Elektromagnet 5 

Relä 10 

Pneumatisk slang N/A 

Gängor/Reduceringsventil N/A 

Glasfiberväv N/A 

Epoxy N/A 

Kartong N/A 

Gångjärn 4 

Elkabel 1,5 mm² N/A 

Säkring 10A N/A 

Summer 1 

Indikeringslampa 2 

4.3.4 Komponent förklaring 

PLC – PLC-enheten används för att läsa av och styra styrkretsarna vid inkommande 

signal för manövrering. Styrningen och övervakningen sker genom ett program som 

måste laddas upp till PLC-enheten. Koden i programmet som skall laddas upp är vad 

studenterna ska öva på i undervisningen och resultatet av koden kommer att återspegla 

hur väl det går att styra och övervaka styrkretsarna i bogvisirmodellen.  

Tryckknappar – För att starta manöversekvensen som öppnar eller stänger bogvisiret 

så används två tryckknappar, en för öppningssekvensen och en för stängningssekvensen. 

Ytterligare en knapp kommer att användas för att avbryta sekvensen och den fungerar 

som ett nödstopp. 
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Valtangent – En valtangent med två lägen används för att kunna välja mellan hamnläge 

och sjöläge, signalen går till PLC-enheten där det går att programmera rätt villkor för 

respektive läge. 

Stryp backventil – En viktig säkerhetsdetalj för att vid öppning eller stängning av till 

exempel rampen så skall luften strypas så att rampen öppnas i jämn låg fart och återluften 

skall kunna flöda tillbaka utan någon strypning. 

Dubbelverkande cylinder – Dubbelverkande cylindrar används för att låsa port eller 

ramp i ett läge utan att behöva upprätthålla ett tryck i cylindern. Säkerheten höjs genom 

att inte bogvisir eller port stängs när lufttrycket upphör. 

El styrd 5/2 ventil – 5/2 ventilen gör att det går att ställa ventilen i två lägen för manöver. 

Det innebär att manöver enbart sker när signal för manövern ges, och om signalen 

upphör så står ventilen kvar i senaste positionen. Elstyrningen används för att möjliggöra 

styrning av ventilen med PLC. 

Gränslägebrytare, brytande - Här väljs en brytande gränslägesbrytare som skall kunna 

indikera när till exempel rampen är helt stängd eller helt öppen genom att skicka en 

signal till PLC-enheten. 

Elektromagnet - Elektromagneten simulerar både låsning och säkringsanordning som 

normalt skall finnas ombord på fartyg. Detta skall styras genom PLC-enheten som 

skickar en signal och ger strömförsörjning till magneten och låser till exempel rampen 

eller släpper låsningen när signalen från PLC-enheten bryts. 

Summer - Är till för att kunna ge ett akustiskt larm vid fel på systemet eller om någon 

till exempel öppnar bogvisiret i sjöläge. 

Indikeringslampa – Två indikeringslampor kommer att användas för att ge visuell 

indikering på om porten är öppen eller stängd. Öppen port indikeras med röd 

indikeringslampa och stängd port indikeras med grön indikeringslampa. 
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5 Diskussion 

Startskottet för det här arbetet har varit fältstudien av HF:s bogvisir som har varit en stor 

inspirationskälla för underlaget till bogvisirmodellen. Det viktigaste resultatet ifrån 

fältstudien är en ökad förståelse för hur bogvisir fungerar och studien har varit till stor 

hjälp för utvecklingen av underlaget. Valet att framställa ett underlag för ett bogvisir 

istället för bogdörrar kan ses som ett direkt resultat utav fältstudien. Materialvalet som 

föreslås vid konstruerandet av bogvisirmodellen ska ses som vägledande snarare än 

fastställt, konstruktörens erfarenheter av konstruktion med olika material kan göra det 

lämpligare med ett annat val. En möjlig lösning är att bygga dessa delar utav 

papperskartong som förstärks med hjälp av glasfiberväv och epoxi för att få en hård och 

stel yta (Epoxiofiber 2018). Huvudpunkten i underlaget är att formulera vilka funktioner 

som bör finnas och hur de ska uppnås i en modell, samt hur styrkretsar bör se ut. Verkliga 

bogvisir är byggda av stora tunga stålkonstruktioner och utsätts för stora krafter. Dessa 

faktorer är inget som en liten modell behöver ta i beaktning så vi har därför valt att 

använda till exempel ett mindre antal cylindrar än vad som används i fartyg till styrning 

av bogvisir och andra låsanordningar. Detta är även anledningen till att en pneumatisk 

styrkrets används istället för en hydraulisk styrkrets som normalt används på fartyg. I 

modellen har vi ansett att det är viktigt att kunna simulera verkliga fartygsfunktioner 

men tillämpningen har begränsats för att ge bättre ekonomiska förutsättningar till 

modellen. För att veta vilka funktioner som bör anses lämpliga behövdes det en 

litteraturstudie som även är lämplig att ta med i underlaget för tillgänglighet i 

utbildningssyfte. Litteraturstudien blev snabbt väldigt omfattande och upprepande då 

SOLAS-konventionen (IMO 2014) har ratificerats in i alla de regelverk som har 

studerats. För att inte upprepa samma regler flera gånger har bara regler inkluderas ifrån 

regelverken som inte redan har nämnts i avsnitt 4.1.1 SOLAS. För att minska arbetes 

omfattning så har EU-lagstiftningen exkluderats ifrån litteraturstudien och vår 

bedömning var att EU-lagstiftningen inte skulle ge något ytterligare bidrag av värde för 

arbetet. I bedömningen av hur SOLAS-konventionen (IMO 2014) har påverkats av de 

två katastroferna så kan det inte helt uteslutas att förändringarna kan ha bearbetats innan 

katastrofen men inte trätt i kraft förrän efter katastrofen. I sådana fall så bör det dock 

ändå vara svårt att utesluta katastrofernas påverkan för när, och att, förändringarna trädde 

i kraft. 



26 
 

  



27 
 

Referenslista 

Babicz, J. (red.). (2015). Wärtsilä encyclopedia of ship technology. Helsinki: 

WÄRTSILÄ CORPORATION. E-bok. 

Department of Transport. (1987). MV Herald of free enterprise. London: Her 

Majesty’s Stationery Office 

DNV-GL. (2018). Rules for classification- Ships, Part 3 Hull, Chapter 12 Openings 

and closing appliances. 

EMSA. (2018). Mission statements. http://www.emsa.europa.eu/about/what-we-do-

main/mission-statements.html [2018-04-06] 

Epoxiofiber. (2018). Epoxi | Epoxy. https://www.epoxiofiber.se/produkt-

kategori/epoxi/ [2018-03-17]  

Europeiska Kommissionen. (2018). Tillämpning av EU-lagstiftningen. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law_sv#eu-law [2018-

04-06] 

IACS. (2015). Classification societies – what, why and how? London: IACS 

Permanent Secretariat 

IMO. (1995a). Conference of contratcting governments to the international convention 

for the safety of life at sea, 1974.   

IMO. (1995b). Resolution A.793(19) Strength and securing and locking arrangements 

of shell doors on ro-ro passanger ships. 

IMO. (1997). www.imo.org. Safety regulations for different types of ships: 

http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Regulations/Documents/RORO.pdf [2018-04-

06] 

IMO. (2014). SOLAS Consolidated Edition 2014. Exeter: Polestar Wheatons.  

IMO. (2018a). Introduction to IMO. http://www.imo.org/en/About/Pages/Default.aspx 

[2018-03-18]  

IMO. (2018b). Safety of ro-ro ferries. 

http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Regulations/Pages/RO-ROFerries.aspx [2018-

03-25] 

International conference on load lines & Intergovernmental Maritime Consultative 

Organization. (1981). International conference on load lines, 1966 : final act of the 

conference with attachments including the International convention on load lines, 

1966. London: Inter-governmental Maritime Consultative Organization. 

JAIC. (1998). The Joint Accident Investigation Commission of Estonia, Finland and 

Sweden.  Ro-ro passagerarfärjan MS Estonias förlisning i Östersjön den 28 september 

1994: Slutrapport.  Stockholm: Fritze. 

MacGregor (2014). Bow access solutions. Göteborg: MacGregor 



28 
 

MSC. (1988a). Resolution MSC.11(55) Adoption of amendments to the international 

convention for the safety of life at sea, 1974.  

MSC. (1988b). Resolution MSC.12(56) Adoption of amendments to the international 

convention for the safety of life at sea, 1974. 

MSC. (1996a). Resolution MSC.47(66) Adoption of amendments to the international 

convention for the safety of life at sea, 1974.  

MSC. (1996b). Resolution MSC.57(67) Adoption of amendments to the international 

convention for the safety of life at sea, 1974. 

Pomeroy, R. V. & Earthy, J. V. (2017). Merchant shipping’s reliance on learning from 

incidents – A habit that needs to change for a challenging future. Safety Science, 99, ss. 

45-57. DOI: 10.1016/j.ssci.2017.01.014  

SFS 1994:1009. Sjölag. Stockholm: Justitiedepartementet. 

SFS 2003:364. Fartygssäkerhetslagen. Stockholm: Näringsdepartementet. 

SFS 2013:801. Bibliotekslag. Stockholm: Kulturdepartementet. 

Tiberg, H., Schelin, J. & Widlund, M. (2015). Praktisk sjörätt. Stockholm: Jure. 

Transportstyrelsen (2017). Erkända organisationer. 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fartyg/Tillsyn/erkanda-organisationer/ 

[2018-03-17]  

TSFS 2009:114, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

skrovkonstruktion, stabilitet och fribord. Norrköping: Transportstyrelsen.



a 
 

Bilaga 1  

 

 



b 
 

 

 



c 
 

Bilaga 2 

 



d 
 

Bilaga 3 

 

 



e 
 

 

 
  



f 
 

Bilaga 4 

 



g 
 

 
  



h 
 

 

 

 

 
391 82 Kalmar 
Tel 0772-28 80 00 
sjo@lnu.se 
Lnu.se 


