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Regelverk 

• Skipssikkerhetsloven 

– Krav til utstyr, broprosedyrer, vedlikehold og navigasjonshjelpemidler ligger under Sjøfartsdirektoratets 

ansvarsområde og kan hjemles i skipssikkerhetsloven § 2 andre ledd, § 9, § 11 og § 14.  

• Sjøveisreglene 

• Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger(ISM) 

• Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. 

• Forskrift om vakthold på passasjer- og lasteskip 

• Forskrift om vakthold for dekksavdelingen og maskinavdelingen på norske fiske- og 

fangstfartøy 

• Forskrift om navigasjon og navigasjonshjelpemidler for skip og flyttbare innretninger 

– Kapittel 4. Navigasjonshjelpemidler 

• Krav vedrørende ECDIS,  AIS, LRIT, radar, ol.  
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-02-16-9?q=skipssikkerhetsloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1975-12-01-5?q=Sjøveisreglen
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1975-12-01-5?q=Sjøveisreglen
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-09-05-1191?q=ism
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-09-05-1191?q=ism
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-16-1770
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-04-27-537
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-04-27-537
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-04-27-537
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-04-27-537
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-04-27-537
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1987-06-30-580?q=Vakthold
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1987-06-30-580?q=Vakthold
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1987-06-30-580?q=Vakthold
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1987-06-30-580?q=Vakthold
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1987-06-30-580?q=Vakthold
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-09-05-1157
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-09-05-1157


Elektronisk navigasjon 

• I dag har vi bruk av navigasjonshjelpemidler som radar, ECDIS, AIS, GPS, ol., der mannskap 

om bord bruker dette aktivt for sikker seilas. 

• Det jobbes med autonome systemer for skip, hvor systemene er automatiserte og hvor 

mennesket ikke lengre har den operasjonelle byrden. 

• Autonome fartøy kan være med mannskap eller fjernstyrt.  

– Det åpnes for en mulighet i noen spesielle tilfeller å seile skipet uten folk om bord. 

 

– Regelverket i dag er ikke tilpasset fremtiden, om den blir uten mannskap om bord 

– Problemstillinger kan blant annet være: 

• Ansvaret på et skip uten mannskap 

• Cyber security 

• Sosiale aksept 
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Faktorer for sikker seilas i dag 

Det er fortsatt krav til mennesker om bord, og på broa 

 

• Bemanning 

– Bemanningsoppgave - Sikkerhetsbemanning(minste bemanning fartøyet kan gå med) 

– Tilleggsbemanning 

 

• Hviletid 

– Tilstrekkelig hvile, og hvile som gir mulighet for å ta seg inn igjen etter en vakt 

 

• Kvalifikasjoner 

– Sertifikat, opplæring om bord, kunnskap om fartøyet, øvelser, etc. 
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• Bro- og navigasjonsutstyr 

– skal være i henhold til regelverket  

– godkjent for sitt bruk, samt korrekt installert, kalibrert og vedlikeholdt  

– kart og nautiske publikasjoner må være tilgjengelige og oppdaterte  

 

• Seilasplanlegging 

– seilasplan tar hensyn til skipets manøvreringsegenskaper og gjør aktiv bruk av alle tilgjengelige 

hjelpemidler for navigasjon  

 

• Kommunikasjon 

– Intern/ekstern, BRM, ol. 
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Brovakt 

• minimum to personer: navigatør og utkikk 

– Utkikk kan under gitte forhold utelates, men ikke etter mørkets frembrudd 

– rormann og utkikk er to forskjellige roller 

• brobemanning kan med fordel vurderes ved planlegging av seilasen, men må også vurderes 

underveis  

 

 

 

 

 

• Brovaktsalarm er ikke en vekkerklokke som erstatter utkikk 
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http://sdir-ta-app1/ulykkesystem/RegistrerUlykke.aspx?id=68b7f5d3-e00c-453f-ac50-45851e912ae4


Brovaktrutiner 

• Sikker seilas forutsette god seilasplanlegging, god utførelse og god dokumentasjon 

• Det er god praksis å benytte alle tilgjengelige hjelpemidler  

• Elektroniske hjelpemidler kan gi nøyaktighet, men det er viktig å ikke glemme gamle kunster 

 

 

 

 

 

 

 

• Ansvaret ligger på mannskapet selv når los kommer om bord, losen er en veileder og 
«kjentmann» 
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Erfaring og håndheving 

• Det registreres stadig ulykker der brobemanningen ikke er tilstrekkelig, og vi får årsaker som 

– utkikk var på brannrunde 

– navigatør var på toalettbesøk,  

– navigatør sovnet på vakt, 

– navigatør var opptatt med å notere i dekksdagbok, ol. 

 

• Sjøfartsdirektoratet kan avdekke mangler relatert til prosedyrer, seilasplanlegging, 

utstyrsforståelse, bemanning, hviletid, ol., f.eks ved revisjoner, tilsynsaktivitet, eller i etterkant 

av en ulykke. 

– Det er ikke enkelt å se om reglene for godt vakthold praktiseres under selve seilasen. 

 

• Gode rutiner på broa er viktig, og det er rederiet og mannskap om bord som må gjøre jobben.  
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• Erfaring fra ulykker formidles på ulike måter, blant annet i «Fokus på risiko» som utgis årlig. 

– Fokusområder har vært sikkerhetsstyring(2017), bemanning og hviletid(2016), arbeidsulykker(2015) 

og brann(2014) 

– etablert egne sjekklister, veiledningsmateriell, kampanjer, mm. rundt fokusområdene 

– Risikobasert tilsyn med fokus på verstinger  

 

• Erfaring formidles også som «Læring av hendelser» - (IMO) «Lessons learned»  

 

• Ellers deltar Sjøfartsdirektoratet aktivt i ulike eksterne prosjektgrupper, i forskning, 

regelverksarbeid, mm.,  

– Kan bidrar med fartøydata, ulykkedata eller tilsyn og påleggsdata, i tillegg til erfaring og kunnskap 

på mange ulike områder. 
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https://www.sjofartsdir.no/sjofart/ulykker-og-sikkerhet/sikkerhetsutredninger-og-rapporter/
https://www.sjofartsdir.no/sjofart/ulykker-og-sikkerhet/undersokelse-av-ulykker/laring-av-hendelser/
http://www.imo.org/en/OurWork/msas/casualties/pages/lessons-learned.aspx
http://www.imo.org/en/OurWork/msas/casualties/pages/lessons-learned.aspx


Elektroniske hjelpemidler og teknologi 

• Må brukes rett. 

– en må ha kunnskap om begrensninger og feilkilder 

– verifisere jevnlig at det en ser på skjermene stemmer med det en ser ut vinduene 

 

• Erstatter ikke mennesker(vaktholdsforskriften står ved lag) 

– Dagens teknologi erstatter ikke utkikk 

• Fremtidig teknologi må dokumentere at den kan tilby en større sikkerhet enn i dag 

• Fremtiden vil nok bli digital og automatisert 

– vil føre til at noen mennesker blir overflødige, eller får nye roller og en annen arbeidshverdag en i 

dag 
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From concept to project 
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http://nfas.autonomous-ship.org/projects.html
https://www.nrk.no/trondelag/foreslar-forerlos-passasjerferge-i-trondheim-1.12990523
https://www.tu.no/artikler/verdens-forste-autonome-skip-i-drift-skal-erstatte-40-000-vogntogturer-i-aret/382717
https://www.tu.no/artikler/norsk-selskap-bak-verdens-forste-autonome-skip-til-kommersiell-drift/363811


Hva ville Norge vært om det ikke var for havet? 

 

 

 

 

Takk for oppmerksomheten 
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https://vimeo.com/221706087
https://vimeo.com/221706087
https://vimeo.com/221706087
https://vimeo.com/221706087

