
Trenger vi sikkerhetsstyring?
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•mangelfull kompetanse og risikohåndtering

•opplæringen av besetningen i bruk av arbeidsbåt inkludert 
operasjonelle begrensninger og kranbruk var mangelfull

• ikke hadde foretatt risikovurderinger og utarbeidet 
driftsinstrukser for bruk av arbeidsbåt og kranoperasjoner

•kommunikasjon om de operasjonelle begrensinger for fartøy 
og kran, mellom verftet som bygget Maria og 
oppdrettsselskapet som ansvarlig rederi, ikke har vært 
tilstrekkelig
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Trenger vi sikkerhetsstyring?
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Sikkerhetsstyring bidrar til å redde liv



Sikkerhetsstyring trenger vi det ?
Elisabeth Vaagen, Lasteskip
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Fokusområde

Årlige vurderinger av ulykkesrisikoen på alle 
norskregistrerte skip

Velger ut fokusområde for tilsyn der vi mener vi har 
mest å hente for å få ned ulykkesrisikoen

Sjekklisten for tilsyn ligger på våre nettsider 

www.sdir.no/fokus2018
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https://www.sjofartsdir.no/fokus2018


Havbruk
Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet

Risikofylte arbeidsoperasjoner.
• Ankerhåndtering
• Kranløft
• Slep
• Bruk av nokke
• Arbeid på dekk

Kjente ulykkestyper
• Grunnstøting
• Kantring
• Fall over bord
• Klem/støtskader

Hviletid? Risikovurdering
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Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, 
passasjerskip og fiskefartøy mv.

• Trådte i kraft fra 1. januar 2017, men fikk virkning fra 1. juli 2017

• Forskriften stiller ikke krav til sertifisering eller ekstern revisjon. Krav 
kontrolleres gjennom ordinært tilsynssystem

• ISM (International Safety Manning) system er også et 
sikkerhetsstyringssystem, men her kreves det et sertifikat (ISM sertifikat) 
og en sertifiseringsprosess som omfatter førstegangstilsyn, 
mellomliggende og fornyelsestilsyn. Altså et mer omfattende 
tilsynsregime. Annen forskrift.
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Hvorfor ny forskrift?
• Skipsikkerhetsloven § 7 stiller allerede krav, men veldig generelt 

formulert
• Ulykker og anbefalinger fra Statens Havarikommisjon for 

Transport
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Hvem er omfattet av det nye regelverket?
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Tilpasningsdyktig og formbare

Evner vs begrensninger

Lære og overføre kunnskap

Fysiologisk og psykologisk

Vedlikeholdsmanual

Pålitelighet og mennesket

Produktbeskrivelse
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http://www.geograph.org.uk/photo/1509762



Innhold i forskrift
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§ 2 etablere, 
innarbeide og 
videreutvikle 

sikkerhetsstyrings 
system

§ 3  
Formålet?

§ 4 Hva er 
skipsførerens 

plikter og 
myndighet? 

§ 5 Ressurser, 
opplæring og 

kompetanseutvikling

§ 6 
Risikovurdering

§ 7 
Beredskap

§ 8  
Avvikssystem

§ 9 Vedlikehold 
og kritisk utstyr

§ 10 
Dokumentkontroll

§ 11 Årlig 
evaluering av 

systemet

§ 1 
Virkeområdet
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Sikkerhetsstyringssystem; Hva er det
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Synes dere dette er vanskelig?

Så gjør det enkelt da!



Stort fokus på veiledning   
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Er det hjelp å få?
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Sjøfartsdirektoratets hjemmeside:
https://www.sjofartsdir.no/risikovurdering/

Læring av hendelser

https://www.sjofartsdir.no/risikovurdering/
https://www.sjofartsdir.no/sjofart/ulykker-og-sikkerhet/undersokelse-av-ulykker/laring-av-hendelser/
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Snitt for alle fartøy er 
1,38 pålegg pr tilsyn.

Ta kontakt for informasjon om hvilke fartøysgrupper statistikken omhandler



Antall pålegg top 10. på lasteskip under 24 meter, utstedt 2017 eller 2018. 
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Totalt 1083 pålegg

Ta kontakt for informasjon om hvilke fartøysgrupper statistikken omhandler



13.12.2018

Antall pålegg top ti. på lasteskip under 24 meter, utstedt 
2017 eller 2018. Totalt 1083 pålegg
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Erfaring fra inspektører- trenger vi sikkerhetsstyring?
Utdrag fra enkelte kommentarer:

• Mange har fått kjøpt et vedlikeholdssystem i henhold til forskrift, men har ikke satt seg inn i hva det gjelder, eller oppdaterer systemet.

• Manglende forståelse av sikkerhetsstyring. Varierende kunnskap, motivasjon og holdning ute i næringen, kan også sees i lys av ulik drift / 
fartøystyper. Også størrelse på rederi spiller inn

• På mindre fartøy er det varierende kunnskap om hva dette er, kanskje spesielt på fiskefartøy og de ser dette som et nytt krav fra myndighetene 
som blir "tredd ned over hodene deres."

• Forståelse av viktigheten er det største problemet. Hadde denne forståelsen vært tilstede, ville en implementering vært mye bedre.
• Noen har gode system på papiret, men er ikke i bruk 'skifter ikke mannskap', 'alle kjenner båten ut og inn'

• Mindre arbeidsbåter tilknyttet større oppdrettsselskap er godt i gang med felles systemer for flere fartøy. Det  mangler opplæring og forståelse 
for sikkerhetsstyring om bord.

• Positiv utvikling i næringen. Spesielt de yngre er flinke til å sette seg inn i dette. Jeg føler vi har mest utfordring med de små fiskefartøyene uten 
et velfungerende rederikontor.

• Enkelte plasser kan det etter mitt syn være litt mangelfullt. Er stor tilhenger av at det er enkelt, lett å bruke og lite byråkratisk, men det må 
dekke det som er relevant for fartøyet. 

• risikovurderinger kan være tynne, eller manglende for enkelte operasjoner.

• Opplever at hovedparten av næringen tar sikkerhetsstyring på alvor.
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Trenger vi sikkerhetsstyring?
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Hva tror dere?



Rapportering av hendelse og ulykker
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Sjøfartsdirektoratets roller ved hendelser og ulykker til sjøs 

• Tilsyn med norske skip og utenlandske fartøy i norsk 
farvann med hjemmel i skipssikkerhetsloven. 

• Tilsyn i etterkant av en ulykke. Tilsynet kan munne ut i 
pålegg om utbedring.

• Sikkerhetsmelding vurderes dersom det er viktige 
erfaringer å overføre til andre aktører.

• Identifisere forbedringspotensial i utforming av 
regelverket.
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• Statens havarikommisjon for transport 
er en offentlig undersøkelseskommisjon. 

• SHT skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller 
strafferettslig skyld og ansvar.
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Undersøkelser fra SHT (SHT.no)



Melding vs rapportering
• Melding

– Melding = «Muntlig melding uten ugrunnet opphold»
– Ved behov for assistanse (evakuering, redning m.m.) eller fare for oljeutslipp gis meldingen til 

hovedredningssentral eller kystradiostasjon. Hovedredningssentralen vil melde videre til øvrige 
etater (Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Politi, SHT).

– Dersom det ikke er behov for assistanse eller fare for oljeutslipp skal meldingen gis til 
Sjøfartsdirektoratets beredskapstelefon: +47 52 74 50 00 (bemannet 24 timer i døgnet). 
Sjøfartsdirektoratet melder videre til øvrige etater (Politi, SHT, Kystverket).

• Rapportering
– skriftlig rapport til Sjøfartsdirektoratet på fastsatt skjema (KS-0197)
– Innen 72 timer, i praksis 3 virkedager
– https://www.sjofartsdir.no/veiledninger/veiledning-melding-og-rapportering-av-ulykker-til-

sjofartsdirektoratet-mfl/
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https://www.sjofartsdir.no/veiledninger/veiledning-melding-og-rapportering-av-ulykker-til-sjofartsdirektoratet-mfl/


Hvem gjør hva?
Sjøfartsdirektoratet

• Første kontakt ved alle typer hendelser

• Uanmeldt tilsyn

• Tilsyn etter ulykke

• Gir tillatelse til å la et fartøy gå fra skadested til 
verksted

Godkjente foretak

• Tilsyn etter at skade er utbedret

• Fartøysinstruks

• Godkjent foretak skal ikke gjøre noen revisjon eller 
kvalitativ vurdering av systemets innhold, men skal 
verifisere at følgende hovedelement er beskrevet: 

– risikovurderinger
– vedlikeholdsrutiner
– oppfølging av uønskede hendelser/avvik
– opplæring av nytt mannskap 

13.12.2018



Hvilke ulykker ser vi?
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Ta kontakt for informasjon om hvilke fartøysgrupper statistikken omhandler



Ulykker på lasteskip under 24 meter 
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Ta kontakt for informasjon om hvilke fartøysgrupper statistikken omhandler



Evaluering av kravene til mindre lasteskip
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• Målet vårt er enda mer tilpassede krav og et enda mer brukervennlig og helhetlig konsept for 
fartøygruppen

• Integrering av krav som i dag følger av separate forskrifter

• Høring

• Tidlig dialog



Takk for oppmerksomheten!
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• Veileder kan lastes ned elektronisk eller bestilles i papirformat 
ved henvendelse til postmottak@sdir.no

• Spørsmål til forskriften kan rettes til
postmottak@sdir.no

• Mer informasjon finner du på:

www.sdir.no/Fokus2018

https://www.sjofartsdir.no/sjofart/ulykker-og-sikkerhet/sikkerhetsutredninger-og-rapporter/fokus-pa-risiko-2017/
mailto:postmottak@sdir.no
mailto:postmottak@sdir.no
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