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Miniseminar Tekmar 2019

06.12.2019

Agenda for seminaret
1400 – 1400
1405 – 1430
1430 – 1500
1500 – 1520
1520 – 1535
1535 – 1600

Velkommen.
Forslag til nye kvalifikasjonskrav (D6)
Forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip m.v.
Oppbevaring, bruk og frakt av kjemikalier
Forskrift for arbeidsmiljø, sikkerhet og helse
Fokusområde 2020 og spørsmål
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Ulykker i havbruksnæringen
Elisabeth Vaagen, Lasteskip

Melde og rapporteringsplikt av ulykker
• 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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Trenger vi sertifikatkrav for fører av mindre lasteskip?
Sjøfartsdirektoratet ser at:
• Det er stort antall rapporterte ulykker innen fartøygruppen.
•

Sikkerhetstilrådning SJØ nr. 2014/02T utgitt av Statens havarikommisjon for transport (SHT),
tilrår Sjøfartsdirektoratet å iverksette tiltak som sikrer besetningen av arbeidsbåter under 15 meter
tilfredsstillende kompetanse.

• Det er økende trend på innrapportering av grunnstøtinger,
grunnberøring, kollisjoner og kontaktskader.
•

Selv om antall rapporterte hendelser er av et stort omfang er Sjøfartsdirektoratet klar over at det
fortsatt er underrapportering innen nevnte fartøygruppe.

• Antall lasteskip under 24 meter øker stadig. Siden 2015 har flåten økt
med 22% til 3221 registrerte lasteskip under 24 meter.

• Det er mer komplekse og krevende operasjoner som involverer store
krefter.
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Nye sertifikatkrav for fører av mindre lasteskip
Inger Staveland, regelverk og avtaler

Arbeidet frem til nå.
•

Sjøfartsdirektoratet har siden ikrafttredelse av forskrift om bygging mv. av mindre lasteskip varslet at det vil
komme nye sertifikatkrav for førere av lasteskip med lengde over 8 meter.

•

August 2017:
•

•

August 2018:
•

•

Utsatt forskriftsendring grunnet omfattende høringsinnspill.

Februar 2019:
•
•

•

Andre høring av nye sertifikatkrav
•
Samme struktur som første forslag, men justert etter stor mengde høringsinnspill.

Januar 2019:
•

•

Første høring på nye sertifikatkrav
•
D7 – Førerrettigheter på lasteskip mindre enn 15 meter, uten fartøyinstruks
•
D6 – Førerrettighet på lasteskip som faller under virkeområdet til forskrift om bygging mv. av mindre lasteskip § 1.

Opprettet dialog og avholdt møter med aktører som problematiserte D7 og D6
Opprettet intern gruppe for å jobbe videre med nytt forslag til kompetansekrav

Store deler av næringen har ønsket nye sertifikatkrav velkommen, de mest omfattende høringsinnspill kom
fra offentlige etater, frivillige organisasjoner og redningstjeneste.

Nytt forslag til sertifikatkrav, nå med ny struktur.
•

•

•

Nytt kompetansesertifikat, dekksoffiser klasse 6 (D6). Ikrafttredelse 1. juli 2020
•

Gir førerrettighet på fartøy med lengde (L) mindre enn 24 meter eller med bruttotonnasje under 500 i liten kystfart.
•
Gjelder ikke for passasjerskip med passasjersertifikat eller fiskefartøy.

•

For fører av mindre lasteskip som skal utføre kranoperasjoner eller slep/ankerhåndtering kreves det tilleggskompetanse.

•

Er et nasjonalt sertifikat og bygger ikke på STCW modellen på tilsvarende måte som tidligere forslag.

•

Ikrafttredelse 1. juli 2020 med overgangsordning frem til 31. desember 2023

Nytt sikkerhetskurs, sikkerhetsopplæringskurs for sjøfolk på mindre skip
•

Et tilpasset sikkerhetskurs som tar for seg demonstrasjon og øving på redningsutstyr som kreves på mindre fartøy.

•

Ikke påkrevd utstyr som livbåt, røykdykkerutrustning osv. er ikke en del av nytt sikkerhetskurs.

•

Kurset skal også inkludere praktisk øving på nødkommunikasjonsutstyr.

Radiosertifikat
•

Påkrevd radiosertifikat for radiooperatør foreslås endret til SRC mot dagens krav som er ROC. Nødvendig demonstrasjon og praktisk øving på
radioutstyr blir ivaretatt av øvrige kurs samt intern øving om bord.
•
NB: Kravet om «rattmerket» radioutstyr blir ikke endret som følge av nytt krav til radiooperatør.
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Revisjon av forskrift for mindre lasteskip

Bakgrunn
• Bakgrunn for revisjon av regelverket
•

Ulykkesbildet

•

Ny kunnskap – mer tilpassede krav
•

Andre/strengere/mindre strenge krav

•

Mindre administrasjon (eks. færre dispensasjonssøknader)

•

Uregulerte områder med behov for regulering (teknologisk utvikling)

•

Behov for å få rundskriv og praksis inn i forskrifts form

•

Brukervennlighet
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Revidering av Kapittel 2
Konstruksjon og dekksutstyr
Trym Sogge Sjøberg, Lasteskip

§7 - Standard skal være tilpasset skipet som bygges

• De to mest brukte standardene, Craft og Nordisk Båt Standard er tiltenkt enkeltskrog
• I konflikt med at standard skal være tilpasset skipet som bygges
• Ankerutrustningen i Nordisk Båt Standard baseres kun på lengde L,
og ikke bredde B og deplasement Δ
• Ser på muligheten for å implementere noen tilpasninger inn i forskriften.
• DNVGL har pågående revisjon av Craft.

Slep

• Opphevelse av §14 tauing i fartsområde 1 og 2.
• Lite brukt og kan eventuelt videreføres gjennom dispensasjonspraksis.

Funksjonsbasert krav til dekksutstyr
Dagens regelverk
Oppramsing av utstyr
• Haikjeft
• Hekkrull
• Lukkede styrepinner
• Osv

Revisjon
Funksjons
baserte krav
• Tilrettelegger for innovasjon

Krav til Vinsj

• Vil kreve clutch på ankerhåndterings- og slepevinsjer
• Mer robust og sikker løsning
• Drivverk blir ikke ødelagt
• Tillater fullverdig testing av nødutløsning
• Innlemmer tidligere rundskriv
• RSV 9 2017 - Dimensjonering, prøving og kontroll av slepe- og
ankerhåndteringsvinsj på fartøy med lengde (L) under 24 meter

• Lager en tilpasset vedlegg for krav til vinsj
• Mer relatert til dagens bruk av blant annet fibertau
• Samarbeid med leverandører av dekksutstyr
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Revidering av Kapittel 3, 4 og 5
Stabilitet og fribord
Trym Sogge Sjøberg, Lasteskip

Fremhevede endringer

• Krav til lenseporter og værtette luker
• Sikkerhetstilrådning fra SHT (2017/06T)
• Tilbakevirkende kraft
• Fornuftig frist
• Flere presiseringer som gjør det enklere å forstå, og innlemmer eksisterende praksis

Forslag til endringer i andre kapitler i forskriften
Brann

Virkeområde
• Stabilitetsberegninger for lasteskip < 8m
•

fartøy som driver kran, slep og ankerhåndtering

• Fartøysinstruks for skip som driver med dykking

• Brannskiller
• Rømningsveier
• Bærbare brannslokningsapparater
• Fast slukkesystem i mindre maskinrom
• Inkludere regelverket for farlig last

Maskin og elektrisk:
•

NBS erstattes med klassestandarder

•

Nye krav til elektrisk anlegg, batteridrift, landstrøm, FMEA

•

Inkludere Ozon og RSW anlegg
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Revidering av nautiske forskrifter

Forslag til nye kapitler i forskrift om bygging og tilsyn av mindre
lasteskip
Øvrige forskrifter revideres for å bli bedre tilpasset fartøystørrelsen og driftsform, samt
for implementering i ny forskrift.
Innredning:
•
•

Størrelse på soverom
Generelt bedre tilpassede krav, hvor nødvendig
komfort er ivaretatt for de som har sitt arbeid om bord

Redningsutstyr:
•
•
•

Tilpasse eksisterende krav i tabellen (§ 6)
Nytt fartøysskille på 12 meter
Relevante SOLAS krav inn i forskrift

Navigasjonsutstyr:
AIS og Brovaktalarm fra 12 meter
Tilrettelagt elektronisk kartsystem (Mini-ECDIS)

Radioutstyr:
NAVTEX kan erstattes med å innhente MSI på annen måte
Sikkerhetsstyringssystemet skal dokumentere prosedyre for
å innhente relevante oppdaterte MSI meldinger.

Redningsforskriften
• Krav bedre tilpasset fartøy under 24 meter.
• De fleste krav er gitt i tabell for å gjøre det
enkelt for brukeren.
• Gå bort fra bruttotonnasje og innføre meter
som grensegivende.

Utstyr

Lengde

Lasteskip i fartsområde 1,
2 og 3

Lasteskip i fartsområde 4
og større

Redningsfarkoster

Skip 8 meter største lengde
til lengde (L) < 24 meter

2 x plass til det totale antallet
personer om bord jf. § x

2 x plass til det totale antallet
personer om bord

Termiske redningsdrakter

Skip 8 meter største lengde
til lengde (L) < 24 meter

Redningsvester

Skip < 8 meter største lengde
Skip 8 meter største lengde
til lengde (L) < 24 meter

• Tidligere lempinger gitt i fartsområde 1 og 2
foreslås øket til også å omfatte fartsområde 3

1 x alle barn om bord

Skip < 8 meter største lengde

1 med line på minst 30 meter

Skip 8 meter største lengde
til lengde (L) < 12 meter

1 med line på minst 30 meter
1 med selvtennende lys

12 meter største lengde til
lengde (L) under 24 meter

1 med selvtennende røyksignal og selvtennende lys
1 med line på minst 30 meter
1 med selvtennende lys

Innretning for å plukke opp
hjelpeløs person fra vannet
Dødmannsknapp

1
jf. § x
Skip < 8 meter største
lengde
Skip 8 meter største lengde
til lengde (L) < 24 meter

Linekastende apparat

• Kravet om MOB-båt er fjernet fra denne
fartøygruppen.

1 x det totale antallet personer om bord
1,5 x det totale antallet personer om bord

Redningsvester for barn
Livbøyer

• Innføre funksjonskrav til linekastende apparat
og se bort fra SOLAS krav.

1 x det totale antallet personer om bord

1
1
På skip hvor bare en person har sitt arbeid om bord

8 meter største lengde til
lengde (L) under 24 meter

«90 meter, fire prosjektiler
++»

Fallskjermlys

3

6

Håndbluss

3

6

-

1

SARD
Toveis håndholdt VHF

8 meter største lengde til
lengde (L) under 24 meter

2
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Oppbevaring, bruk og frakt av kjemikalier
Simon Drønen, Lasteskip

Kjemikalier om bord
•
•

Skip som er tiltenkt å frakte forurensende og farlige laster slik som hydrogenperoksid, maursyre, bensin,
diesel, flytende oksygen og fiskeensilasje, skal følge våre forskrifter om farlig last, miljømessig sikkerhet,
brannsikkerhet og arbeidsmiljø.
Kravene er avhengig av hvordan lasten fraktes:
•

i pakket form

•

i bulk

• Kravene gjelder også for laster som brukes om bord til kommersiell drift.
• Kravene er lik uavhengig av størrelsen på fartøyet og mengde som skal fraktes.
•

Unntaket er frakt av diesel i bulk der kravene er avhengig av både størrelse og mengde.

• Vi ser utfordringene dette bringer, og vi har retningslinjer (Rundskriv) for enkelte operasjoner der kravene har
hatt urimelig utfall, for eksempel Transport og bruk av hydrogenperoksid (H2O2) til behandling av fisk og et for
transport av fiskeensilasje og fiskeavskjær.

Øyeskader ved bruk av kjemikalier om bord fra 2019
«...setter han ned kanen uten
topp på dørk og får en
rekylspurt i høyre øye.»
«Under arbeidet kom der sprut ut av
den nye kannen som traff han i
ansiktet.»

«Under vasking av ferskvannstank
så fikk matros vaskevann inn på
begge øynene.» Brukte vernebriller,
men disse var ikke egnet til denne
bruken.

«A crew member got a minor
droplet of caustic soda on
his eye during tank
cleaning.»

«Dekkslærlingen skulle skifte
malingsrulle på et rulleskaft. Den
gamle rullen løsnet med et
ukontrollert rykk. Når dette
skjedde fikk han en dråpe med
maling/thinner på øyet.»

Kjemikalier om bord
• Forskrift nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de med sitt arbeid om bord på skip kap. 11 og 12
• Eksponering av kjemikalier skal unngås
• Kan det ikke unngås, skal tiltak iverksettes
• Opplæring og informasjon
• Stoffkartotek
• Hvilke stoffer som finnes om bord, bruk, oppbevaring og risiko ved eksponering
• Verneutstyr
• Hvilke som er nødvendig og hvordan de skal brukes

• Tiltak for å unngå eksponering
• Hygiene
• Tiltak og beredskapsplaner ved uforutsette situasjoner, ulykker og uhell
• Opprinnelig emballasje skal benyttes. Annen kan brukes om den er godkjent for samme bruk.
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Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse
Elisabeth Vaagen, Lasteskip

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-01-01-8

Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

§ 1.Lovens formål

Loven skal trygge liv og helse, miljø og materielle verdier ved å legge til rette
for god skipssikkerhet og sikkerhetsstyring, herunder hindre forurensning fra
skip, sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og trygge arbeidsforhold om bord på
skipet, samt et godt og tidsmessig tilsyn

Kapittel 4. Arbeidsmiljø og personlig sikkerhet

§ 21.Sikkerhetsinnretninger og utstyr
§ 22.Tilrettelegging og utføring av arbeidet om bord
§ 22 a.Sertifikat for arbeids- og levevilkår
§ 23.Arbeidstid
§ 24.Hviletid
§ 25.Bo- og fritidsmiljø
§ 26.Forpleining
§ 27.Legemidler og rett til behandling av syke
§ 28.Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
§ 29.Skipsførerens plikter etter dette kapitlet’

§ 30.Plikter etter dette kapitlet for andre som har sitt arbeid om bord
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Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse (Ash-forskriften)
Formål

• sikre at arbeid og fritid om bord tilrettelegges og organiseres slik at de som har sitt arbeid om bord sin
sikkerhet og fysiske og psykiske helse ivaretas i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i
samfunnet.
• sikre at de som har sitt arbeid om bord sin sikkerhet og helse beskyttes mot farer som oppstår eller kan
oppstå ved eksponering for kjemikalier og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet.

Virkeområde
• forskriften gjelder for den som har sitt arbeid om bord på norsk skip, inkludert fiske- og fangstfartøy,
• med mindre vedkommende bare arbeider om bord mens skipet ligger i havn eller bare foretar
inspeksjoner om bord.

Revidering av Ash forskriften

• Innspill og erfaringer fra saksbehandlingen
• de fagansvarliges observasjoner og erfaringer
• henvendelser fra våre egne inspektører
• henvendelse fra eksterne

• Sjøfartsdirektoratet ønsker
• å harmonere regelverket med dagens praksis
• implementer de internasjonale kravene
• å forenkle og klargjøre regelverket

• Ses i sammenheng med revideringen av eksisterende byggeforskrifter

Kapitteloversikt
• Kapittel 1. Generelle bestemmelser

• Kapittel 2. Bestemmelser om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse
• Kapittel 3. Personlig verneutstyr
• Kapittel 4. Arbeidsutstyr
• Kapittel 5. Verneombud og verne- og miljøutvalg
• Kapittel 6. Den som har sitt arbeid om bord sin plikt til å medvirke
• Kapittel 7. Særregler for manuell håndtering av gjenstander
• Kapittel 8. Særregler for den som har sitt arbeid om bord som er gravid, nylig har født og ammer
• Kapittel 9. Særregler for sikkerhets- og vernetiltak
• Kapittel 10. Forbud mot bruk av asbest og visse giftige og helsefarlige stoffer
• Kapittel 11. Bestemmelser om vern av de som har sitt arbeid om bord mot eksponering for kjemikalier og biologiske faktorer
• Kapittel 12. Særregler for vern av de som har sitt arbeid om bord mot eksponering for kjemikalier
• Kapittel 13. Særregler for vern av de som har sitt arbeid om bord mot eksponering for biologiske faktorer
• Kapittel 14. Bestemmelser om vern mot mekaniske vibrasjoner
• Kapittel 15. Bestemmelser om vern mot støy
• Kapittel 16. Bestemmelser om vern mot kunstig optisk stråling
• Kapittel 17. Avsluttende bestemmelser
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Fokusområde 2020
Elisabeth Vaagen, Lasteskip

Årlige risikovurderinger
• Sjøfartsdirektoratet har siden 2013 gjennomført årlige systematiske risikovurderinger av
ulykker på skip.
• Denne risikovurderingen danner et viktig grunnlag for valg av direktoratets fokusområde.

• Så langt har Sjøfartsdirektoratet gjennomført seks fokusområder:
1. brann (2014)
2. sikker arbeidsplass (2015)
3. hviletid og bemanning (2016)
4. sikkerhetsstyring (2017)
5. sikkerhetsstyring med særskilt fokus på mindre fartøy (2018)
6. miljø (2019)
• Tradisjonelt har vi hatt mye fokus på å utvikle kampanjesjekklister som skal brukes ved tilsyn.
• De senere årene har vi i tillegg fått sterkere fokus på dokumentkontroll og arbeid internt i
direktoratet.

Risikoevaluering

Prosess – hvordan gjennomfører direktoratet vurderingen
Innhente og
bearbeide
datagrunnlag

Gjennomføre
risikovurdering

Utarbeide
årsaksanalyse

Tiltak

Hva ønsker vi å oppnå?
Målet er å redusere antall ulykker, utslippsmengde og
antall skader på personer og materiell.
Vi bruker risikovurderingene til å danne oss et bilde
av høyrisikohendelsene og kartlegge disse, slik at vi
kan identifisere og sette inn forebyggende tiltak.
Disse høyrisikohendelene danner et viktig grunnlag
for vårt valg av fokusområder.
Slik kan vi sette inn ressurser der effekten blir størst.

Fokusområde 2020
Kvantitativ
risikovurdering av
ulykkesrisiko
(næringsfartøy)

Forslag til
ledelsen
Ulykkesrisiko (fritidsfartøy)
Ikke ulykkesrisiko:
Miljø og operasjonelle
utslipp,
Sikring (vold/terror),
Yrkessykdom

Fokusområde
MILJØ
Videreføres i
2020

Fokusområde 2019 og 2020

Fokus på miljø!
Godt miljøarbeid tar tid å gjennomføre.
Flere av tiltakene Sjøfartsdirektoratet jobber med, er
knyttet til regelverksarbeid, og vi trenger tilstrekkelig
tid til å sikre best mulig gjennomføring.
Som vanlig vil direktoratets inspektører benytte seg av
en kampanjesjekkliste med miljøtema når vi kommer
på tilsyn.
Denne sjekklisten finner dere tilgjengelig på vår
hjemmeside.

KS-0816B Kampanjesjekkliste miljø 2019 (versjon
05.06.2019)
•
•
•
•
•
•

Annex I - Olje
Annex II - Skadelige flytende stoffer i bulk
Annex IV- Kloakk
Annex V - Søppel
Annex VI- Luft
Arbeidmiljø, sikkerhet og helse

Spørsmål?
Takk for at dere kom!

