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Convention 133 

Convention Concerning Crew Ac

commodation on Board Ship (Supple

mentary Provisions) 

The General Conference of the 
International Labour Organisa
tion, 

Having been convened at Ge
neva by the Governing Body of 
the International Labour Office, 
and having met in its Fifty-fifth 
Session on 14 October 1970, and 

Noting that the Accommoda
tion of Crews Convention (Re
vised), 1949, lays down detailed 
specifications concerning such 
matters as sleeping accommoda
tion, mess and recreation rooms, 
ventilation, heating, lighting and 
sanitary facilities on board ship, 
and 

Considering that in the light of 
the rapidly changing characteris
tics of both the· construction and 
the operation of modern ships 
further improvements in crew ac
commodation can be provided, 
and 

Having decided upon the adop
tion of certain proposals with re
gard to crew accommodation, 
which is the second item on the 
agenda of the session, and 

Having determined that these 
proposals shall take the form of 
an international Convention sup
plementing the Accommodation 
of Crews Convention (Revised), 
1949, 

adopts this thirtieth day of Oc
tober of the year one thousand 
nine hundred and seventy the fol
lowing Convention, which may be 
cited as the Accommodation of 
Crews (Supplementary Provisions) 
Convention, 1970: 
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Bilaga 1 

(Översättning) 

Konvention 133 

Konvention om besättningens bostä

der ombord på fartyg (tilläggsbe

stämmelser) 

Internationella arbetsorganisa
tionens allmänna konferens, 

som av styrelsen för Internatio
nella arbetsbyrån sammankallats 
till Geneve och där samlats den 
14 oktober 1970 till sitt femtio
femte sammanträde, och 

som beaktar att 1949 års kon
vention om besättningsbostäder 
(reviderad) fastställer detaljerade 
föreskrifter om bl. a. sovrum, 
mässrum, dagrum, ventilation, 
uppvärmning, belysning och sani
tära anordningar ombord på far
tyg, och 

som, med hänsyn till att de spe
ciella förhållandena beträffande 
både konstruktion och drift av 
moderna fartyg snabbt ändras, fin
ner att ytterligare förbättringar i 
fråga om besättningens bostäder 
kan vidtagas, och 

som beslutat antaga vissa förslag 
rörande besättningens bostäder, 
vilken fråga utgör den andra punk
ten på sammanträdets dagordning, 
och 

som bestämt att dessa förslag 
skall taga form av en tilläggskon
vention till 1949 års konvention 
om besättningsbostäder (revide
rad). 

antager denna den trettionde da
gen i oktober månad nittonhundra
sjuttio följande konvention, som 
kan benämnas 1970 års konven
tion om besättningsbostäder (till
läggsbestämmelser). 
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Part I. General Provisions 

Article 1 

1. This Convention applies to 
every sea-going ship, whether 
publicly or privately owned, 
which is engaged in the transport 
of cargo or passengers for the 
purpose of trade or is employed 
for any other commercial pur
pose, which is registered in a ter
ritory for which this Convention 
is in force, and of which the keel 
is laid, or which is at a similar 
stage of construction, on or aftcr 
the date of coming into force of 
the Convenlion for that terri.tory. 

2. National Jaws or regulation 
shaH delermine when_ ships are to 
be reg:irded a sea-going ships for 
11le purposc of thi Convention. 

3. This Convention applies to 
tugs where reasonable and practi
cable. 

4. This Convention does not 
apply to-

( a) ships of less than 1000 
tons; 

(b) ships primarily propelled by 
sail, whether or not they are fitted 
with auxiliary engines; 

(c) ships engaged in fishing or 
in whaling or in similar pursuits; 

( d) hydrofoils and air-cushion 
craft. 

5. Provided that the Conven
tion shall be applied where rea
sonable and practicable to-

( a) ships between 200 and 1000 
tons; and 

(b) the accommodation of per
sons engaged in usual sea-going 
routine in ships engaged in whal
ing or in similar pursuits. 

6. Provided also that any of 
the requirements applicable by 
virtue of Article 3 of this Con
vention may be varied in the case 
of any ship if the competent au
thority is satisfied, after consulta
tion with the organisations of 

Del I. Allmänna bestämmelser 

Artikel 1 
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1. Denna konvention är tillämp
lig på varje sjögående farlyg, vare 
ig i allmän eller enskild ägo, som 

yrkesmässigt nyttjas till transport 
av la t eller {)aSSagerare eller nytt
jas i annan kommersiell verksam
het, och som är registrerat i ett 
område, för vilket denna konven
tion gäller och på vilket fartyg kö
len är sträckt eller vilket fartyg är 
på ett motsvarande byggnadssta
dium på dagen för denna konven
tions ikraftträdande för ifrågava
rande område eller dag därefter. 

2. Nationella lagar och förord
ningar skall fastställa när fartyg 
skall anses såsom sjögående fartyg 
enligt denna konvention. 

3. Denna konvention är tillämp
lig på bogserfartyg när detta är 
rimligt och utförbart. 

4. Denna konvention är ej till
lämplig på 

a) fartyg under 1 000 ton; 

b) fartyg som huvudsakligen 
framdrivs med segel oavsett om 
de är försedda med hjälpmaskin 
eller ej; 

c) fartyg som nyttjas till fiske 
eller valfångst eller liknande verk
samhet; 

d) bärplansfartyg och svävare. 

5. Konventionen skall dock när 
det är rimligt och utförbart till
lämpas på 

a) fartyg mellan 200 och 1 000 
ton och 

b) bostäder för personer syssel
satta i vanlig sjömanstjänst i fartyg 
som nyttjas till valfångst eller lik
nande verksamhet. 

6. I fråga om vilket som helst 
fartyg får dock likaså avvikelser 
göras från varje föreskrift, som är 
tillämplig enligt artikel 3 i denna 
konvention, om vederbörande 
myndighet, efter hörande av redar
sammanslutningarna och/eller re-
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shipowners and/or the shipowners 
and with the bona fide trade 
unions of seafarers, that the varia
tions to be made provide corre
sponding advantages as a result of 
which the over-all conditions are 
not less favourable than those 
which would result from the full 
application of the provisions of 
the Convention; particulars of all 
such variations shall be com
municated by the Member con
cerned to the Director-General of 
the International Labour Office. 

7. Provided further that the 
competent authority shall, after 
consultation with the organisations 
of shipowners and/or the ship
owners and with the bona fide 
trade unions of seafarers, deter
mine the extent to which it is 
appropriate, taking into considera
tion the need for off-duty ac
commodation, to make exceptions 
or to diverge from the provisions 
of this Convention in the case of-

( a) sea-going ferries, feeder 
ships and similar ships which are 
not continuously manned with one 
permanent crev,:; 

(b) sea-going ships when repair 
personnel are carried temporarily 
in addition to the ship's crew; 

( c) sea-going ships engaged on 
short voyages which allow mem
bers of the crew to go home or to 
make use of comparable facilities 
for part of each day. 

Article 2 

In this Convention-
( a) the term "ship" means a 

vessel to which the Convention 
applies; 

(b) the term "tons" means gross 
register tons; 

( c) the term "passenger ship" 
means a ship in respect of which 
there is in force either (i) a pas
senger ship safety certificate is-
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darna samt de ombordanställdas 
bona fide organisationer, är över
tygad om att avvikelserna som 
gjorts medför fördelar av sådan 
art att förhållandena i det stora 
hela ej blir mindre gynnsamma än 
de skulle bli vid tillämpning av 
konventionens bestämmelser i full 
utsträckning. Närmare detaljer om 
alla sådana avvikelser skall be
rörd medlem meddela Internatio
nella arbetsbyråns generaldirektör. 

7. Vederbörande myndighet 
skall dock vidare, efter hörande av 
redarsammanslutningarna och/eller 
redarna samt de ombordanställdas 
bona fide organisationer, avgöra i 
vilken utsträckning det, med hän
syn till behovet av bostäder för 
tjänstefri personal, kan vara lämp
ligt att göra undantag eller avvi
kelser från konventionens bestäm
melser när det gäller 

a) sjögående färjor, matarfar
tyg ("feederfartyg") och liknande 
fartyg som ej är ständigt beman
nade med en enda permanent be
sättning; 

b) sjögående fartyg när perso
nal för deras underhåll tillfälligt 
medföljer förutom fartygsbesätt
ningen; 

c) sjögående fartyg nyttjade på 
korta resor som gör det möjligt 
för medlemmar av besättningen 
att uppsöka hemmet eller begagna 
sig av motsvarande möjligheter un
der del av varje dygn. 

Artikel 2 

I denna konvention förstås med 
a) uttrycket "fartyg" ett fartyg 

på vilket konventionen är tillämp
lig; 

b) uttrycket "ton" bruttodräk
tighet i registerton; 

c) uttrycket "passagerarfartyg" 
ett fartyg för vilket är i kraft an
tingen i) ett säkerhetscertifikat för 
passagerarfartyg utfärdat enligt be-
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sued in accordance with the pro
visions of the International Con
vention for the Safety of Lite at 
Sea for the time being in force, 
or (ii) a passenger certificate; 

( d) the term "officer" means a 
person other than a master ranked 
as an officer by national laws or 
regulations, or, in the absence of 
any relevant laws or regulations, 
by collective agreement or custom; 

(e) the term "rating" means a 
member of the crew other than an 
officer; 

(f) the term "petty officer" 
means a rating serving in a super
visory position or position of spe
cial responsibility who is classed 
as petty officer by national laws 
or regulations, or, in the absence 
of any relevant laws or regula
tions, by collective agreement or 
custom; 

( g) the term "adult" means a 
person who is at least 18 years of 
age; 

(h) the term "crew accommoda
tion" includes such sleeping 
rooms, mess rooms, sanitary ac
commodation, hospital accommo
dation and recreation accommoda
tion as are provided for the use of 
the crew; 

(i) the term "prescribed" means 
prescribed by national laws or reg
ulations or by the competent au
thority; 

(j) the term "approved" means 
approved by the competent au
thority; 

(k) the term "re-registered" 
means re-registered on the occa
sion of a simultaneous change in 
the territory of registration and 
ownership of the ship. 

Article 3 

Each Member for which this 
Convention is in force undertakes 
to comply, in respect of ships to 
which this Convention applies, 
with-
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stämmelserna i den vid tillfället 
gällande internationella konvention 
om säkerheten för människoliv till 
sjöss, eller ii) passagerarcertifikat; 

d) uttrycket "befäl" en person 
- annan än befälhavaren - vil
ken har rang såsom befäl enligt 
nationella lagar eller förordningar 
eller, i avsaknad av tillämpliga så
dana lagar och förordningar, enligt 
kollektivavtal eller sedvänja; 

e) uttrycket "manskap" en med
lem av besättningen som ej tillhör 
befälet; 

f) uttrycket "underbefäl" en sjö
man av manskapet, vilken har en 
övervakande eller särskilt ansvars
full ställning och som räknas så
som underbefäl enligt nationella 
lagar eller förordningar eller, i av
saknad av tillämpliga sådana la
gar och förordningar enligt kollek
tivavtal eller sedvänja; 

g) uttrycket "vuxen" en person 
som är minst 18 år gammal; 

h) uttrycket "besättningens bo
städer" sådana sovrum, mässrum, 
sanitära anordningar, sjukrum och 
dagrum som är avsedda att an
vändas av besättningen; 

i) uttrycket "föreskriven" före
skriven i nationella lagar eller för
ordningar eller av vederbörande 
myndighet; 

j) uttrycket "godkänd" godkänd 
av vederbörande myndighet; 

k) uttrycket "omregistrering" 
fartygs omregistrering vid en sam
tidig ändring av fartygets natio
nalitet och ägare. 

Artikel 3 

1. Varje medlem, för vilken den
na konvention är i kraft, åtager 
sig att i fråga om fartyg, på vilka 
konventionen är tillämpliga, iakt
taga 
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( a) the provisions of Parts Il 
and III of the Accommodation of 
Crews Convention (Revised), 
1949; and 

(b) the provisions of Part II of 
this Convention. 

Article 4 

1 .  Each Member for which this 
Convention is in force undertakes 
to maintain in force laws or re
gulations which ensure its applica
tion. 

2. The laws or regulations 
shall-

( a) require the competent au
thority to bring them to the notice 
of all persons concerned ; 

(b) define the persons respon
sible for compliance therewith; 

( c) prescribe adequate penalties 
for any violation thereof; 

( d) provide for the maintenance 
of a system of inspection adequate 
to ensure effective enforcement; 

( e) require the competent au
thority to consult the organisa
tions of shipowners and/or the 
shipowners and the bona fide 
trade unions of seafarers in re
gard to the framing of regula
tions, and to collaborate so far as 
practicable with such parties m 
the administration thereof. 

Part Il. Crew Accommodation Require
ments 

A rticle 5 

1. The floor area per person of 
sleeping rooms intended for rat
ings shall be not less than-

( a) 3 .75 square metres (40.36 
square feet) in ships of 1000 tons 
or over but less than 3000 tons; 

(b) 4.25 square metres (45.75 
square feet) in ships of 3000 tons 
or over but less than 10,000 tons; 

(c) 4.75 square metres (51 . 13  
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a) bestämmelserna i del II och 
III av 1949 års konvention angå
ende besättningsbostäder (revide
rad); och 

b) bestämmelserna i del II av 
denna konvention. 

Artikel 4 

1 .  Varje medlem, för vilken 
denna konvention gäller, åtager 
sig att hålla i kraft lagar eller 
förordningar, som säkerställer dess 
tillämpning. 

2. Dessa lagar eller förordningar 
skall 

a) ålägga vederbörande myndig
het att bringa bestämmelserna till 
alla därav berörda personers kän
nedom; 

b) angiva de personer som är 
ansvariga för att bestämmelserna 
iakttages; 

c) föreskriva lämplig straffpå
följd för varje överträdelse av be
stämmelserna; 

d) vidtaga åtgärd för upprätt
hållandet av ett inspektionssystem 
lämpligt att säkerställa effektiv ef
terlevnad av bestämmelserna; 

e) ålägga vederbörande myndig
het att samråda med redarsam
manslutningarna och/eller redarna 
samt de ombordanställdas bona 
fide organisationer i fråga om ut
formningen av bestämmelserna 
samt att, i den mån så lämpligen 
kan ske, samarbeta med dem i 
uppkommande frågor. 

Del Il. Föreskrifter om besättningens 
bostäder 

Artikel 5 

1. Golvytan för varje person i 
sovrum avsedda för manskapet 
skall vara minst 

a) 3,75 m2 (eller 40,36 kvadrat
fot) på fartyg om 1 000 ton eller 
däröver, men under 3 000 ton; 

b) 4,25 m2 (eller 45,75 kvadrat
fot) på fartyg om 3 000 ton eller 
däröver, men under 10 000 ton; 

c) 4,75 m2 (eller 51 ,13 kvadrat-
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square feet) in ships of 10,000 
tons or over. 

2. Provided that the floor area 
per person of sleeping rooms in
tended for two ratings shall be 
not less than-

( a) 2.75 square metres (29.60 
square feet) in ships of 1000 tons 
or over but less than 3000 tons; 

(b) 3.25 square metres (34.98 
square feet) in ships of 3000 tons 
or over but less than 10,000 tons; 

(c) 3.75 square metres (40.36 
square feet) in ships of 10,000 tons 
or over. 

3. Provided also that the floar 
area of sleeping rooms intended 
for ratings in passenger ships shall 
be not less than-

( a) 2.35 square metres (25.30 
square feet) per person in ships 
of 1000 tons or over but less than 
3000 tons; 

( b) in ships of 3000 tons or 
over-

(i) 3. 75 square metres ( 40.36 
square feet) in rooms accom
modating one person; 

(ii) 6.00 square metres (64.58 
square feet) in rooms accom
modating two persons; 

(iii) 9.00 square metres (96.88 
square feet) in rooms accom
modating three persons; 

(iv) 12.00 square metres 
( 129.17 square feet) in rooms 
accommodating four persons. 
4. The number of ratings oc

cupying sleeping rooms shall not 
exceed two persons per room, ex
cept in passenger ships where the 
maximum number permissible 
shall be four. 

5. The number of petty officers 
occupying sleeping rooms shall 
not exceed one or two persons 
per room. 

6. In sleeping rooms for offi
cers, where no private sitting room 
or day room is provided, the floor 
area per person shall be not less 
than 6.50 square metres (69.96 
square feet) in ships of less than 
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fot) på fartyg om 10 000 ton eller 
däröver. 

2. Golvytan i sovrum, som är 
avsett för två personer av man
skapet, skall dock för varje per
son vara minst 

a) 2,75 m2 (eller 29,60 kvadrat
fot) på fartyg om 1 000 ton eller 
däröver, men under 3 000 ton; 

b) 3,25 m2 (eller 34,98 kvadrat
fot) på fartyg om 3 000 ton eller 
däröver, men under 10 000 ton; 

c) 3,75 m2 (eller 40,36 kvadrat
fot) på fartyg om 10 000 ton eller 
däröver. 

3. Golvytan i sovrum, som är 
avsedda för manskap på passage
rarfartyg, skall vidare dock vara 
minst 

a) 2,35 m2 (eller 25,30 kvadrat
fot) för varje person på fartyg 
om 1 000 ton eller däröver, men 
under 3 000 ton; 

b) på fartyg om 3 000 ton eller 
däröver 

i) 3,75 m2 (40,36 kvadratfot) 
i rum för en person; 

ii) 6,00 m2 (64,58 kvadratfot) 
rum för två personer; 

iii) 9,00 m2 (96,88 kvadrat
fot) i rum för tre personer; 

iv) 12,00 m2 (129,17 kvadrat
fot) i rum för fyra personer; 

4. Antalet personer av man
skapet i ett och samma sovrum 
skall ej överstiga två personer per 
rum, med undantag i fråga om 
passagerarfartyg, där högsta till
låtna antalet skall vara fyra. 

5. Antalet personer av under
befälet i ett och samma sovrum 
får ej överstiga två personer per 
rum. 

6. I sovrum för befäl skall, i de 
fall där privat salong eller dagrum 
ej finns, golvytan för varje person 
vara minst 6,50 m2 (eller 69,96 
kvadratfot) i fartyg under 3 000 
ton och 7,50 m2 (eller 80,73 kvad-
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3000 tons, and not less than 7.50 
square metres (80.73 square feet) 
in ships of 3000 tons or over. 

7. In ships other than passenger 
ships an individual s\eeping room 
shall be provided for each adult 
member of the crew, where the 
size of the ship, the activity in 
which it is to be engaged, and its 
layout make this reasonable and 
practicable. 

8. Where practicable in ships 
of 3000 tons or over, the chief 
engineer officer and the chief nav
igating officer shall have, in ad
dition to their sleeping room, an 
adjoining sitting room or day 
room. 

9. Space occupied by berths 
and lackers, chests of drawers and 
seats shall be included in the 
measurement of the floar area. 
Small or irregularly shaped spaces 
which do not add effectively to 
the space available for free move
ment and cannot be used for in
stalling furniture shall be ex
cluded. 

10. The minimum inside di
mensions of a berth shall be 198 
centimetres by 80 centimetres (6 
feet 6 inches by 2 feet 7.50 
inches). 

Article 6 

1. The floor area of mess rooms 
for officers and for ratings shall 
be not less than 1 square metre 
(10.76 square feet) per person of 
the planned seating capacity. 

2. Mess rooms shall be equip
ped with tables and approved 
seats, fixed or movable, sufficient 
to accommodate the greatest 
number of members of the crew 
likely to use them at any one 
time. 

3. There shall be available at all 
times when members of the crew 
are on board-

( a) a refrigerator, which shall 
be conveniently situated, of suf
ficient capacity for the number 
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ratfot) i fartyg om 3 000 ton eller 
däröver. 

7. I andra fartyg än passagerar
fartyg skall det för varje vuxen 
medlem av besättningen finnas ett 
eget sovrum, när fartygets storlek, 
den fart i vilken fartyget används 
och arrangemangen ombord gör 
detta rimligt och utförbart. 

8. På fartyg om 3 000 ton eller 
däröver skall, när detta är utför
bart, främste maskinisten och 
främste styrmannen ha, förutom 
sovrum, angränsande salong eller 
dagrum. 

9. Ytor, som upptages av sov
platser, skåp, byråar och sittplat
ser, skall medräknas vid mätning
en av golvytan. Små eller oregel
bundet formade ytor, som ej ef
fektivt ökar det fria utnyttjbara 
utrymmet och som ej kan använ
das för möblering, skall ej med
räknas. 

10. En sovplats invändiga mått 
skall vara minst 198 cm gånger 80 
cm (eller 6 fot 6 tum gånger 2 
fot 7,50 tum) . 

Artikel 6 

1. Golvytan i mässrum för be
fäl och för manskap skall vara 
minst 1 m2 (eller 10,76 kvadrat
fot) för varje person av den beräk
nade sittplatskapaciteten. 

2. Mässrum skall vara försedda 
med bord och godkända, fasta el
ler flyttbara sittplatser, tillräckliga 
för att ge plats för det största an
tal medlemmar av besättningen 
som kan förväntas samtidigt an
vända dem. 

3. När medlemmar av be
sättningen är ombord skall alltid 
finnas tillgängligt 

a) ett lämpligt placerat kylskåp 
med tillräcklig kapacitet för det 
antal personer som använder 
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of persons using the mess room or 
mess rooms; 

(b) facilities for hot beverages; 
and 

( c) cool water facilities. 

4. The competent authority may 
permit such exceptions to the pro
visions of paragraphs 1 and 2 of 
this Article concerning mess room 
accommodation as may be neces
sary to meet the special condi
tions in passenger ships. 

Article 7 
1. Recreation accommodation, 

conveniently situated and appro
priately furnished, shall be provid
ed for officers and for ratings. 
Where this is not provided separ
ately from the mess rooms the 
latter shall be planned, furnished 
and equipped to give recreational 
facilities. 

2. Furnishings for recreation 
accommodation shall as a mini
mum include a bookcase and 
facilities for reading, writing and, 
where practicab!e, for games. 

3. In respect of ships of 8000 
tons or over, a smoking room or 
library room in which films or 
television may be shown and a 
hobby and games room shall be 
provided; consideration shall be 
given to the provision of a swim
ming pool. 

4. In connection with the plan
ning of recreation accommodation, 
the competent authority shall give 
consideration to the provision of a 
canteen. 

A rticle 8 
1 .  In all ships a mm1mum of 

one water closet and one tub and/ 
or shower bath for every six 
persons or less who do not have 
facilities in pursuance of para
graphs 2 to 4 of this Article shall 
be provided at a convenient loca
tion for officers and for ratings. 
When women are employed in a 

37 

mässrummet eller mässrummen; 

b) anordningar för att värma 
dryck; och 

c) anordningar för att kyla vat
ten. 

4. Vederbörande myndighet får 
medge sådana undantag från be
stämmelserna i mom. 1 och 2 om 
mässrum i denna artikel, som kan 
vara nödvändiga på grund av de 
särskilda förhållandena på passa
gerarfartyg. 

A nikel 7 
1 .  Lämpligt beläget och ända

målsenligt möblerat fritidsrum 
skall finnas för befäl och för man
skap. Där sådant rum ej är skilt 
från mässrum skall det senare vara 
så anordnat, möblerat och utrustat 
att det lämpar sig till att tjäna så
som fritidsrum. 

2. Möbleringen i fritidsrum 
skall minst omfatta en bokhylla 
samt läs- och skrivanordningar 
och, när detta är utförbart, anord
ningar för spel. 

3. På fartyg om 8 000 ton eller 
däröver skall finnas ett rökrum 
eller bibliotek, i vilket film eller 
television kan visas, och ett rum 
för hobbyverksamhet och spel. 
Anordnandet av en simbassäng 
skall övervägas. 

4. I samband med planering 
av fritidsrum skall vederbörande 
myndighet överväga om ett mar
ketenteri skall anordnas. 

A rtikel 8 
1 .  På alla fartyg skall finnas, 

bekvämt belägna för befäl och 
manskap, minst en vattenklosett 
och minst ett badkar och/eller en 
dusch för varje helt eller påbörjat 
antal om sex personer, som ej har 
tillgång till anordningar enligt 
mom. 2--4 i denna artikel. Ar 
kvinnor anställda ombord, skall 
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ship, separate sanitary facilities 
shall be provided for them. 

2. In ships of 5000 tons or 
over but less than 15,000 tons, in
dividual sleeping rooms for at 
least five officers shall have at
tached to them a separate private 
bathroom fitted with a water closet 
as well as a tub and/or shower 
bath and a wash basin having hot 
and cold running fresh water; the 
wash basin may be situated in the 
sleeping room. In addition, in ships 
of 10,000 tons or over but less 
than 15,000 tons, the sleeping 
rooms of all other officers shall 
have private or intercommunicat
ing bathrooms similarly fitted. 

3. In ships of 15,000 tons or 
over, individual sleeping rooms 
for officers shall have attached to 
them a separate private bathroom 
fitted with a water closet as well 
as a tub and/or shower bath and a 
wash basin having hot and cold 
running frcsh water; the wash ba
sin may be situated in the sleeping 
room. 

4. In ships of 25,000 tons or 
over, other than passenger ships, 
a bathroom for every two ratings 
shall be provided, either in an in
tercommunicating compartment 
between adjoining sleeping rooms 
or opposite the entrance of such 
rooms, which shall be fitted with 
a water closet as well as a tub and/ 
or shower bath and a wash basin 
having hot and cold running fresh 
water. 

5. In ships of 5000 tons or 
over, other than passenger ships, 
each sleeping room, whether for 
officers or ratings, shall be provid
ed with a wash basin having hot 
and cold running fresh water, ex
cept where such wash basin is 
situated in a bathroom provided 
in conformity with paragraph 2, 
3 or 4 of this Article. 
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särskilda sanitära anordningar fin
nas för dem. 

2. På fartyg om 5 000 ton eller 
däröver, men under 15 000 ton, 
skall vart och ett av de privata 
sovrummen för minst fem av be
fälspersonerna vara försett med ett 
separat privat badrum utrustat 
med såväl vattenklosett som bad
kar och/eller dusch samt tvättställ 
med varmt och kallt rinnande 
färskvatten. Tvättstället får vara 
beläget i sovrummet. Dessutom 
skall på fartyg om 10 000 ton el
ler däröver, men under 15 000 ton, 
sovrummen för övriga befälsper
soner ha privata badrum eller 
mellanliggande (intercommunicat
ing) badrum, som utrustats på 
samma sätt. 

3. På fartyg om 15 000 ton el
ler däröver skall de privata sov
rummen för alla befälspersoner 
vart och ett vara försett med ett 
separat privat badrum utrustat 
med såväl vattenklosett som bad
kar och/eller dusch samt tvättställ 
med varmt och kallt rinnande 
färskvatten. Tvättstället får vara 
beläget i sovrummet. 

4. På fartyg om 25 000 ton eller 
däröver, som ej är passagerarfar
tyg, skall det finnas ett badrum 
för varje påbörjat antal om två 
personer av manskapet antingen 
utgörande genomgångsrum meJlan 
närgränsande sovrum eller place
rat i närheten av ingångarna till 
dessa rum. Badrummet skall vara 
utrustat med såväl vattenklosett 
som badkar och/eller dusch samt 
tvättställ med varmt och kallt rin
nande färskvatten. 

5. På fartyg om 5 000 ton eller 
däröver, som ej är passagerarfar
tyg, skall varje sovrum, oavsett om 
det är avsett för befäl eller man
skap, vara försett med tvättställ 
med varmt och kallt rinnande 
färskvatten, om ej sådant tvättställ 
finns i ett badrum som anordnats 
enligt bestämmelserna i mom. 2, 3 
eller 4 i denna artikel. 
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6. In all ships, facilities for 
washing, drying and ironing 
clothes shall be provided for of
ficers and ratings on a scale ap
propriate to the size of the crew 
and the normal duration of the 
voyage. These facilities shall, 
whenever possible, be located with
in easy access of their accommo
dation. 

7. The facilities to be provided 
shall be-

(a) washing machines; 
( b) drying machines or ade

quatel y heated and ventilated dry
ing rooms; and 

( c) irons and ironing boards or 
their equivalent. 

Article 9 

1 .  In ships of 1600 tons or 
over there shall be provided-

( a) a separate compartment 
containing a water closet and a 
wash basin having hot and cold 
running fresh water, within easy 
access of the navigating bridge 
deck primarily for those on duty 
in the area; and 

( b) a water cl oset and a wash 
basin having hot and cold running 
fresh water, within easy access of 
the machinery space if not fitted 
near the engine room control 
centre. 

2. In ships of 1600 tons or 
over, other than ships in which 
private sleeping rooms and private 
or semi-private bathrooms are 
provided for all engine department 
personnel, facilities for changing 
clothes shall be provided which 
shall be-

( a) located outside the machin
ery space but with easy access to 
it; and 

(b) fitted with individual clothes 
!ockers as well as with tubs and/or 
shower baths and wash basins hav
ing hot and cold running fresh 
water. 
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6. I alla fartyg skall anordning
ar för tvättning, torkning och 
strykning av kläder finnas för be
fäl och manskap i en omfattning 
som påkallas av besättningens stor
lek och resans normala varaktig
het. Dessa anordningar skall om 
möjligt vara belägna inom be
kvämt avstånd från sovrummen. 

7. Anordningarna, som skall 
finnas, skall vara 

a) tvättmaskin; 
b) maskinell torkanordning eller 

tillräckligt uppvärmt och ventile
rat torkrum; och 

c) strykjärn och strykbrädor el
ler motsvarande utrustning. 

A rtikel 9 

1. På fartyg om 1 600 ton eller 
däröver skall finnas 

a) ett separat rum, utrustat med 
vattenklosett och tvättställ med 
varmt och kallt rinnande färsk
vatten och lätt tillgängligt från na
vigationsbryggan samt avsett före
trädesvis för personer i tjänst inom 
området; och 

b) en vattenklosett och ett tvätt
ställ med varmt och kallt rinnande 
färskvatten, lätt tillgängliga från 
maskinrummet, om ej deras place
ring är nära maskinrummets kon
trollcentral. 

2. På fartyg om 1 600 ton eller 
däröver som ej har privata sov
rum och privata eller halvprivata 
badrum för hela maskinrumsper
sonalen, skall finnas anordningar 
för klädombyte 

a) belägna utanför maskinrum
met men lätt tillgängliga från det
ta; och 

b) utrustade med såväl kläd
skåp för var och en som badkar 
och/ellerdusch samt tvättställ med 
varmt och kallt rinnande färskvat
ten. 
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Article 10  

The minimum headroom in  all 
crew accommodation where full 
and free movement is necessary 
shall be not less than 198 centi
metres (6 feet 6 inches) : Provided 
that the competent authority may 
permit some limited reduction in 
headroom in any space, or part of 
any space, in such accommodation 
where it is satisfied that it is 
reasonable to do so and also that 
such reduction will not result in 
discomfort to the crew. 

Article 11 

1 .  Crew accommodation shall 
be properly lighted. 

2. Subject to such special ar
rangements ;;s may be permitted in 
passenger ships, sleeping rooms 
and mess rooms shall be l ighted 
by natura! l ight and shall be pro
vided with adequate artificial light. 

3. In all ships electric light shall 
be provided in the crew accom
modation. If there are not two in
dependent sources of electricity 
for lighting, additional l ighting 
shall be provided by properly con
structed lamps or lighting ap
paratus for emergency use. 

4. In sleeping moms an electric 
reading lamp shall be installed at 
the head of each berth. 

5. Suitable standards of natural 
and artificial lighting skall be 
fixed by the competent authority. 

Article 12 

In the case of ships the man
ning of which has to take account, 
without discrimination, of the in
terests of crews having differing 
and distinctive religious and social 
practices, the competent authority 
may, after consultation with the 
organisations of shipowners and/ 
or the sbipowners and with the 
bona fide trade unions of the sea-
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Artikel 10  

Den minsta fria takhöjden i be
sättningens bostäder i de delar, där 
full rörelsefrihet är nödvändig, 
skall vara minst 198 cm (eller 6 
fot och 6 tum). Vederbörande 
myndighet får dock medge viss 
begränsad reduktion av den fria 
höjden i varje utrymme, eller del 
av varje utrymme, i sådana bostä
der, när den är övertygad om att 
detta är rimligt och att reduk
tionen ej resulterar i olägenhet 
för besättningen. 

A rtikel 11 

1 .  Besättningens bostäder skall 
vara väl upplysta. 

2. Med undantag av sådana sär
skilda anordningar, som kan vara 
tillåtna i fråga om passagerarfar
tyg, skall sov- och mässrum ha 
tillgång till dagsljus och vara för
sedda med erforderlig artificiell 
belysning. 

3. På alla fartyg skall besätt
ningens bostäder vara försedda 
med elektrisk belysning. Om det 
ej finns två självständiga kraftkäl
lor för belysningen, skall extra be
lysning med lämpligt konstruerade 
lampor eller belysningsapparater 
finnas för användning i nödfall. 

4. I sovrum skall finnas elek
trisk läslampa vid huvudgärden 
till varje sovplats. 

5. Lämpliga normed för dags
ljus- och artificiell belysning skall 
fastställas av vederbörande myn
dighet. 

Artikel 12 

När det gäller fartyg vid vilkas 
bemanning det är nödvändigt att, 
utan diskriminering, taga hänsyn 
till intressena hos besättningar 
med avvikande och särpräglade 
religiösa och sociala sedvänjor, 
får vederbörande myndighet, efter 
hörande av redarsammanslutning
arna och/eller redarna samt de om
bordanställdas bona fide organisa-
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farers concerned, and provided 
that these two sides are in agree
ment, permit variations in respect 
of the provisions of paragraphs 
1 to 4 and paragraph 7 of Article 
5 and paragraphs 1 and 4 of 
Article 8 of this Convention on 
condition that such variations do 
not result in over-all facilities less 
favourable than those which 
would result from the application 
of the provisions of the Conven
tion. Particulars of all such varia
tions shall be communicated by 
the Member concerned to the 
Director-General of the Interna
tional Labour Office who shall 
notify the Members of the Inter
national Labour Organisation. 

Part ID. Application of the Convention 
to Existing Ships 

Article 13 

1 .  In the case of a ship which 
is fully complete on the date of 
the coming inta force of this Con
vention for the territory of regis
tration and which is below the 
standard set by this Convention, 
the competent authority may, after 
consultation with the organisa
tions of shipowners and/or the 
shipowners and with the bona fide 
trade unions of seafarers, require 
such alterations for the purpose of 
bringing the ship inta conformity 
with the requirements of the Con
vention as it deems reasonable and 
practicable, having regard in part
icular to technical, economic and 
other problems involved in the 
application of Articles 5, 8 and 10, 
to be made when-

( a) the ship is re-registered; 
(b) substantial structural altera

tions or major repairs are made 
to the ship as a result of long
range plans and not as a conse
quence of an accident or emer
gency. 

2. In the case of a ship in the 
process of building and/or eon-
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tioner och under förutsättning att 
dessa båda parter samtycker, med
ge avvikelser från bestämmelserna 
i mom. 1-4 och 7 i artikel 5 samt 
mom. 1 och 4 i artikel 8 i denna 
konvention, under villkor att så
dana avvikelser ej resulterar i att 
förhållandena i det stora hela blir 
mindre gynnsamma än de som 
skulle bli resultat vid tillämpning 
av konventionens bestämmelser. 
Närmare detaljer om alla sådana 
avvikelser skall av berörd medlem 
meddelas Internationella arbetsby
råns generaldirektör, som skall un
derrätta medlemmarna av Interna
tionella arbetsorganisationen. 

Del III. Konventionens tillämpning på 
existerande fartyg 

Artikel 13 

1 .  I fråga om ett fartyg, som är 
fullt färdigställt på dagen för den
na konventions ikraftträdande för 
det område, där fartyget är regist
rerat, och som ej uppfyller de i 
konventionen uppställda fordring
arna, får vederbörande myndighet 
efter hörande av redarsamman
slutningarna och/eller redarna 
samt de ombordanställdas bona 
fide organisationer kräva att det 
görs sådana ändringar för att 
bringa fartyget i överensstämmel
se med konventionens fordringar 
som den anser rimliga och utför
bara med hänsyn i synnerhet till 
de tekniska, ekonomiska och andra 
problem, förknippade med tillämp
ningen av artiklarna 5, 8 och 10, 
när 

a) fartyget omregistreras ; 
b) väsentliga ändringar i kon

struktionen eller större reparatio
ner vidtages på fartyget på grund 
av långsiktiga planer men ej med 
anledning av haveri eller nödläge. 

2. I fråga om fartyg, som är un
der byggnad och/eller ombyggnad 
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version on the <late of the coming 
inta force of this Convention for 
the territory of registration, the 
competent authority may, after 
consultation with the organisations 
of shipowners and/ar the ship
owners and with the bona fide 
trade unions of seafarers, require 
such alterations for the purpose of 
bringing the ship inta conformity 
with the requirements of the Con
vention as it deems reasonable 
and practicable, having regard in 
particular to technical, economic 
and other problems involved in 
the application of Articles 5, 8 and 
10; such alterations shall constitute 
final compliance with the terms of 
this Convention. 

3. In the case of a ship, other 
than such a ship as is referred to 
in paragraphs 1 and 2 of this 
Article or a ship to which the pro
visions of this Convention were 
applicable while she was under 
construction, being re-registered in 
a territory after the <late of the 
coming into force of this Conven
tion for that territory, the com
petent authority may, after con
sultation with the organisations of 
shipowners and/or the shipowners 
and with the bona fide trade 
unions of seafarers, require such 
alterations for the purpose of 
bringing the ship into conformity 
with the requirements of the Con
vention as it deems reasonable and 
practicable, having regard in 
particular to technical, economic 
and other problems involved in the 
application of Articles 5, 8 and 10; 
such alterations shall constitute 
final compliance with the terms 
of this Convention. 

Part IV. Final Provisions 

Article 14 

The formal ratifications of this 
Convention shall be communicat
ed to the Director-General of the 
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på dagen för denna konvention� 
ikraftträdande för det område, där 
fartyget är registrerat, får veder
börande myndighet, efter hörande 
av redarsammanslutningarna och/ 
eller redarna samt de ombordan
ställdas bona fide organisationer, 
kräva att det görs sådana ändring
ar för att bringa fartyget i över
ensstämmelse med konventionens 
fordringar som den anser rimliga 
och utförbara med hänsyn i syn
nerhet till de tekniska, ekonomis
ka och andra problem, förknip
pade med tillämpningen av artik
larna 5, 8 och 10; sådana änd
ringar skall anses innebära ett slut
giltigt uppfyllande av konventio
nens bestämmelser. 

3. När det gäller ett fartyg, som 
ej avses i mom. 1 och 2 i denna 
artikel, eller ett fartyg på vilket 
bestämmelserna i denna konven
tion varit tillämpliga när det bygg
des, och vilket omregistreras i ett 
område efter dagen för denna 
konventions ikraftträdande för 
samma område, får vederbörande 
myndighet, efter hörande av re
darsammanslutningarna och/el ler 
redarna samt de ombordanställdas 
bona fide organisationer, kräva att 
det görs sådana ändringar för att 
bringa fartyget i överensstämmelse 
med konventionens fordringar som 
den anser rimliga och utförbara 
med hänsyn i synnerhet till de 
tekniska, ekonomiska och andra 
problem förknippade med tillämp
ningen av artiklarna 5, 8 och 10; 
sådana ändringar skall anses in
nebära ett slutgiltigt uppfyllande 
av konventionens bestämmelser. 

Del IV. Slutbestämmelser 

Artikel 14 

De officiella ratifikationerna av 
denna konvention skall delges In
ternationella arbetsbyråns general-
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International Labour Office for direktör och registreras av honom. 
registration. 

Article 15 

1 .  This Convention shall be 
binding only upon those Members 
of the International Labour Or
ganisation whose ratifications have 
been registered with the Director
General. 

2. It shall come into force 
twelve months after the date on 
which there have been registered 
ratifications by twelve Members 
each of which has more than one 
million tons of shipping, including 
at least four Members each of 
which has at least two million tons 
of shipping. 

3. Thereafter, this Convention 
shall come inta force for any 
Member six months after the <late 
on which its ratification has been 
registered. 

Article 16 

1. A Member which has ratified 
this Convention may denounce it 
after the expiration of ten years 
from the date on which the Con
vention first comes into force, by 
an act communicated to the Di
rector-General of the International 
Labour Office for registration. 
Such denunciation shall not take 
effect until one year after the date 
on which it is registered. 

2. Each Member which has 
ratified this Convention and which 
does not, within the year following 
the expiration of the period of 
ten years mentioned in the preced
ing paragraph, exercise the right 
of denunciation provided for in 
this Article, will be bound for 
another period of ten years and, 
thereafter, may denounce this 
Convention at the expiration of 
each period of ten years under the 
terms provided for in this Article. 

A rtikel 15 

1. Denna konvention är bindan
de endast för de medlemmar av 
Internationella arbetsorganisatio
nen vilkas ratifikationer registre
rats av generaldirektören. 

2. Den träder i kraft tolv må
nader efter den dag på vilken det 
har registrerats ratifikationer av 
tolv medlemmar, som var och en 
har en handelsflotta över en miljon 
ton, varav minst fyra medlemmar 
som var och en har en handelsflot
ta om minst två miljoner ton. 

3. Därefter träder denna kon
vention i kraft för varje medlem 
sex månader efter den dag, då 
dess ratifikation registrerats. 

Artikel 16  

1 .  Medlem som har ratificerat 
denna konvention kan, sedan tio 
år förflutit från den tidpunkt då 
konventionen först trädde i kraft, 
uppsäga densamma genom skri
velse som delges Internationella 
arbetsbyråns generaldirektör för 
registrering. Uppsägningen träder 
ej i kraft förrän ett år efter det 
den registrerats. 

2. Varje medlem, som har rati
ficerat denna konvention och ej 
inom ett år efter utgången av den 
i föregående mom. nämnda tio
årsperioden gör bruk av den upp
sägningsrätt som medges i denna 
artikel, skall vara bunden för en 
ny period av tio år och kan där
efter på de i denna artikel före
skrivna villkoren uppsäga konven
tionen vid utgången av varje tio
årsperiod. 
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A rticle 1 7  

1. The Director-General of the 
International Labour Office shall 
notify all Members of the Interna
tional Labour Organisation of the 
registration of all ratifications and 
denunciations communicated to 
him by the Members of the Or
ganisation. 

2. When notifying the Members 
of the Organisation of the registra
tion of the last of the ratifications 
required to bring the Convention 
inta force, the Director-General 
shall draw the attention of the 
Members of the Organisation to 
the date upon which the Conven
tion will come into forcc. 

Artic/e IS 

The Director-General of the In
ternational Labour Office shall 
communicate to the Secretary
General of the United Nations 
for registration in accordance with 
Article 102 of the Charter of the 
United Nations full particulars of 
all ratifications and acts of denun
ciation registered by him in ac
cordance with the provisions of 
the preceding Articles. 

A rticle 19 

At such times as i t  may consid
er necessary the Governing Body 
of the International Labour Officc 
shall present to the General Con
ference a report on the working of 
this Convention and shall examine 
the desirability of placing on the 
agenda of the Conference the 
question of its revision in whole 
or in part. 

Artic/e 20 

1. Should the Conference adopt 
a new Convention revising this 
Convention in whole or in part, 
then, unless the new Convention 
otherwise provides-

( a) t!Je ratification by a Mem
ber of the new revising Conven-
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A rtikel 1 7  

1 .  Internationella arbetsbyråns 
generaldirektör skall underrätta 
samtliga medlemmar av Interna
tionella arbetsorganisationen om 
registreringen av alla ratifikationer 
och uppsägningar, som delgivits 
honom av organisationens med
lemmar. 

2. När generaldirektören under
rättar organisationens medlemmar 
om registreringen av den sista ra
tifikation som är nödvändig för 
att sätta konventionen i kraft, 
skall han fästa medlemmarnas 
uppmärksamhet på den dag då 
konventionen kommer att träda i 
kraft. 

Artikel 18 

Internationella arbetsbyråns ge
neraldirektör skall för registrering 
jämlikt artikel 102 av Förenta Na
tionernas stadga lämna Förenta 
Nationernas generalsekreterare 
fullständiga upplysningar om var
je ratifikation och uppsägning, som 
registrerats av honom enligt be
stämmelserna i föregående artik
lar. 

A rtikel 19 

Närhelst Internationella arbets
byråns styrelse finner det nödvän
digt skall styrelsen förelägga In
ternationella arbetsorganisationens 
allmänna konferens en redogörelse 
för konventionens tillämpning och 
överväga om det finns skäl att på 
konferensens dagordning uppföra 
frågan om dess revision, helt eller 
delvis. 

A rtikel 20 

1. Om konferensen antager en 
ny konvention, varigenom före
varande konvention helt eller del
vis revideras, och den nya kon
ventionen ej föreskriver annat, 

a) skall, utan hinder av bestäm
melserna i artikel 16, en med-
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tian shall ipso jure involve the 
immediate denunciation of this 
Convention, notwithstanding the 
provisions of Article 16 above, if 
and when the new revising Con
vention shall have come inta 
force; 

( b) as from the date when the 
new revising Convention comes 
inta force this Convention shall 
cease to be open to ratification 
by the Members. 

2. This Convention shall in any 
case remain in force in its actual 
form and content for those Mem
bers which have ratified it but have 
not ratified the revising Conven
tion. 

Artic/e 21 

The English and French ver
sions of the text of this Conven
tion are equally authoritative. 
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lems ratifikation av den nya kon
ventionen i sig innefatta omedel
bar uppsägning av förevarande 
konvention, under förutsättning 
att den nya konventionen trätt i 
kraft; 

b) skall från den dag, då den 
nya konventionen träder i kraft, 
förevarande konvention ej längre 
kunna ratificeras av medlem
marna. 

2 .  Förevarande konvention skall 
likväl förbli gällande till form och 
innehåll för de medlemmar som 
ratificerat den men ej ratificerat 
den nya konventionen, varigenom 
den förevarande konventionen re
videras. 

Artikel 21 

De engelska och franska tex
terna till denna konvention skall 
ha lika vitsord. 




