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• Bakgrunn:

• Nautisk bakgrunn, D1 sertifikat
• Overstyrmann på tankbåter world wide 9 år
• Overstyrmann på bøyelaster 1 år
• Skipper på ferger i lokalfart i friperioder

• Senioringeniør region 1 Oslo siden 2001

• Inspektør
• Nybygg
• Revisjonsleder ISM, utdanningsinstitusjoner og servicestasjoner
• Autonome fartøy, inspeksjon og revisjon
• Tidligere PSC

• ISM Fagkoordinator

• Medlem av ISM faggruppen
• Utarbeiding av ISM prosedyrer og sjekklister
• Opplæringsansvarlig ISM
• ISM assessor
• Deltager i arbeidsgruppen for fallhendelser
• Deltager i arbeidsgruppen for fjerntilsyn

Benedicte Gudjonsson, bgu@sdir.no , mobil 95196444
.
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Fallhendelser - fokusområde 2023

• 37 % av alle dødsulykkene til sjøs de siste fem 
årene var knyttet til fall. 

• 14 dødsfall knyttet til fallulykker i perioden 2018-
2022.

• Hele 561 personer har blitt skadet som følge av fall, 
og av disse ble 349 sykemeldt over 72 timer                   
( 3 dager).
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Live ulykkesstatistikk – Sjøfartsdirektoratet

https://www.sdir.no/sjofart/ulykker-risiko-og-sikkerhet/ulykkesstatistikk/live-ulykkesstatistikk/


Innrapporterte fallhendelser for 
Kystrederienes medlemmer



Fiskefartøy – underraportering?



Lastefartøy - underrapportering



Hva skjedde i 2020?
• 1770 forskriften tro i kraft 1.1.17

• Implementeringsperiode

• ISM for fiskefartøy 1.1.17 – første mellomliggende 2020 +/-
• Implementeringsperiode

• Boreal mistet DOC etter manglende rapportering av 
hendelser og ulykker, alle fartøy måtte ligge til kai.

Flinkere til å rapportere og behandle 
avvik/hendelser

• Fokusområde 2021 og 2022 - Sikkerhetskultur og 
risikoforståelse

Seilasplanlegging

Kritiske systemer

08.03.2023



Unngå fallulykker – ta kontroll – Sjøfartsdirektoratet
. 

• Digital sjekkliste for å unngå fallhendelser:

Pr i dag mottatt ca 10+20 besvarelser fra fisk/last

Flest svar fra passasjerfartøy / ferger

• Egen sjekkliste for inspektører for bruk under:

Sertifikat inspeksjoner, MLC, WFC og UAT

• Sjekklisten adresserer risiko for fallhallendelser ved

Fall om bord

Fall over bord

Fall på kai (sikker adkomst om bord)

https://www.sdir.no/sjofart/ulykker-risiko-og-sikkerhet/sikkerhetsutredninger-og-rapporter/fokus-pa-fallhendelser-i-2023/


Sjøfartsdirektoratet mottar en anonymisert kopi av det som legges inn
Tilbakemeldinger fra digital sjekkliste:

• Fortøyningsområde: 
• noen kommentarer på stropper og tauverk, samt dårlig utforming av fortøyningsområde.

• Runde om bord: 
• løse dørkplater

• Verneutstyr:
• Kan bli bedre, tidspress (Sdir; sikkerhetskultur)

• Fottøy av forskjellig kvalitet til forskjellige bruksområder – hard såle tørre områder, mindre egnet på vått dekk og stål

• Lite mulighet for å tilpasse egnet fottøy
• Sklisikring: 

• Mange tilbakemeldinger på slitt sand i maling, 

• ikke egne prosedyrer på fjerning av snø og is – «Måking ved behov»
• Verneombud:

• Varierende bruk av verneombud, og ukjent om VO har deltatt på utarbeidelse av risikovurderinger og prosedyrer
• Organisatoriske forhold:

• En del rapporterer at de ikke opplever fartøyet tilstrekkelig bemannet

• Opplever stress for å få gjennomført vedlikehold

• Noen mener også at arbeidet ikke kan utføres på tryggest mulig måte, ikke tid til f.eks. snørydding og salting.
• Risikovurderinger – adkomst om bord:

• Mange har ikke risikovurdert kaiområdet

• Negative tilbakemeldinger på om kaiområde var ryddig og sklisikkert

• Dårlig vedlikehold, glatt, dårlige løsninger med logstikk og ikke ryddet.

• Dårlig opplyst
• Risikovurderinger generelt:

• Risikovurderinger utføres ikke jevnlig, utføres en gang og havner i en hylle eller i et system



.
Maritim spørreundersøkelse 2021 – 7500 sjøfolk deltok

Jobber over 14 timer per døgn ukentlig eller oftere
Offshore skip 15,8 %
Nærskipsfart 17,1 %
Oversjøisk fart 15,5 %
Lasteskip under 24 m 11,6 %

Fiskefartøy u/15 m 25,3 %
Fiskefartøy under 500 bt (over 15 m) 27,4 %
Fiskefartøy over 500 bt 29,4 %

Risikovurdering i forkant av risikofylte arbeidsoperasjoner
Offshore skip 99,3 %
Nærskipsfart 88,3 %
Oversjøisk fart 98,3 %
Lasteskip under 24 m 81,3 %

Fiskefartøy u/15 m 83,3 %
Fiskefartøy under 500 bt (over 15 m) 56,3 %
Fiskefartøy over 500 bt 66,4 %

Nestenulykker som kunne ført til en alvorlig ulykke de siste 12 månedene
Offshore skip 30,8 %
Nærskipsfart 33,2 %
Oversjøisk fart 25,4 %
Lasteskip under 24 m 24,1 %

Fiskefartøy u/15 m 19,6 %
Fiskefartøy under 500 bt (over 15 m) 26,4 %
Fiskefartøy over 500 bt 28,9 %

Har i løpet av de siste 12 månedene vært involvert i en eller flere situasjoner som utviklet seg til en alvorlig ulykke

Offshore skip 6,0 %
Nærskipsfart 5,0 %
Oversjøisk fart 3,7 %
Lasteskip under 24 m 3,0 %

Fiskefartøy u/15 m 3,1 %
Fiskefartøy under 500 bt (over 15 m) 6,0 %
Fiskefartøy over 500 bt 8,9 %



Sikkerhetskultur og risikoforståelse

Forordet i ISM koden:

Hjørnesteinen i god sikkerhetsstyring er engasjement fra toppen. 
Når det gjelder sikkerhet og hindring av forurensning, er det engasjementet, kompetansen, holdningene og 
motivasjonen til enkeltmenneskene på alle nivåer som avgjør hva det endelige resultatet blir.

Ledelse:

Bevisste ledere har en positiv påvirkning på ansattes sikkerhetsatferd. 
Hvordan leder prioriterer og engasjerer seg, samt deres kompetansenivå på sikkerhet, har betydning for ansattes 
sikkerhet.

Rettferdighetskultur/"Just Culture":
Hvordan en organisasjon håndterer skyld og straff er sentralt i sikkerhetskulturen.

En rettferdig håndtering av ulykker og nestenulykker fra en leder har derfor betydning for innrapportering av avvik.

Grensen mellom akseptabel og uakseptabel atferd bør være tydelig formidlet og forstått ut i organisasjonen. Her er 
tillit en viktig faktor, fordi ansatte vil ikke erkjenne sine "tabber" hvis det kan føre til ubehagelige represalier.

Men, det skal påpekes at spesielle utrygge handlinger av f.eks. uakseptabel oppførsel, rusmisbruk eller andre tilsiktede 
avvik fortjener alvorlige sanksjoner. Poenget er at dette må være kjent for alle.

Læring:
God sikkerhetskultur handler om organisasjonens vilje til å utvikle seg og lære av feil, hendelser og ulykker.

.



HMS regelverket:

Skipssikkerhetsloven av 2007
Skipsarbeidsloven av 2013
Med underliggende forskrifter, den mest sentrale innen HMS er forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for 
arbeidstakere på skip (ASH forskriften)

• ASH forskriften: § 2-2.Risikovurdering
• Farer om bord skal avdekkes. Når faren er avdekket, skal det foretas en vurdering av den risiko faren utgjør. 

Slik risikovurdering skal foretas regelmessig og ved: 
• innføring av nytt arbeidsutstyr eller ny teknologi, og 
• øvrige endringer i organisering eller planlegging av arbeid som kan ha betydning for de som har sitt arbeid 

om bord sin sikkerhet og helse. 
• dersom det avdekkes risiko for de som har sitt arbeid om bord sin sikkerhet og helse, skal det iverksettes 

nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere farene. 
• dersom risiko ikke kan unngås på annen måte, skal hensiktsmessig personlig verneutstyr stilles til 

rådighet og benyttes 
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§ 1-3.Plikter

Rederiet, arbeidsgiveren, skipsføreren og andre som har sitt arbeid om bord 
skal påse, sørge for og medvirke til at forskriften gjennomføres i samsvar med 
pliktbestemmelsene i skipssikkerhetsloven og i denne forskriften. De som har 
sitt arbeid om bord sin sikkerhet og helse skal ivaretas i alle forhold som har 
tilknytning til arbeid eller fritid om bord.

Rederiet skal påse at de i rederiets landorganisasjon som skal sørge for at 
bestemmelsene i forskriften gjennomføres om bord, har nødvendig 
kompetanse, herunder minimum opplæring som beskrevet i § 5-14.                  
( 40 timer VMU kurs)

https://lovdata.no/forskrift/2005-01-01-8/%C2%A75-14


Riskovurderinger og tiltak må også omhandle risiko for fall:
For forskjellige arbeidsoperasjoner må det vurderes f.eks:
• Sklisikring, sand i maling og korrugerte plater

• Gangplater over utsatte rør

• Gule/svarte striper på terskler, karmer eller andre utspring

• Rekkverk på alle utsatte arbeidsområder

• God belysning på arbeidsområder

• Rene og ryddige dekk, snublefarer

• Fjerning av is og snø på dekk og kai

• Ingen åpne mannlokk uten sikring

• Kaier og adkomst om bord /gangvei

• Bruk av arbeidsvest og livliner

• Entring i gravemaskin

• Renhold av linoleumsdørker og leidere i innredning

• Egnet fottøy
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Å unngå hendelser:
• Sikkerhetskultur og risikoforståelse i alle ledd i land og om bord

• Ledelse, personalavdeling, teknisk avdeling, HMSK avdeling, skipsfører og mannskap

• Rederiet må ha null-toleranse for uakseptabel risiko

• Hjørnesteinen i god sikkerhetskultur er engasjement fra toppen

• Aksept for å ikke ta snarveier eller omgå regelverk / risiko

• Rederiets og kapteinens støtte

• Aksept for å si i fra eller stoppe en arbeidsoperasjon når denne ikke føles trygg
• Verneombudet innehar slik rett i forskriften. I tillegg kan mannskap stoppe arbeid og informere skipsfører.

• Rederiets og kapteinens støtte

• Gode rutiner for å vurdere risiko, 

• Regelmessige sikkerhetsmøter med alle om bord

• AMU møter

• Verneombud bør delta på utarbeidelse av risikovurderinger og prosedyrer 

• Opplæring av både landpersonell og mannskap

• Rederiets plikter, ansvarlig skal ha opplæring (VMU kurs)

• Arbeidsoperasjoner og bruk av verneutstyr

• Risikovurderinger og prosedyrer for eget arbeid

• Unngå tankegang og holdninger som:
“det har alltid gått bra” 
“vi har alltid gjort det sånn”

• Oppmerksom på at utenlandsk mannskap kan ha andre holdninger og syn på risiko

• Tar ofte større risiko i arbeidet i troen på å tilfredsstille og være effektiv

• Redd for egen arbeidsplass og mulighet for å komme tilbake

• Melder ikke fra om hendelser og skader, redde for å bli sykeavmønstret

Skipsfører er rederiets primære kulturbærer om bord og må være eksempelet på god etterlevelse av prosedyrer



Sikkerhetsmeldinger - fallhendelser:

SM 1/2023 - Fall over bord under setting av teiner

SM 1/2022 - Sikkerhet for de som har sitt arbeid om bord

SM 1/2018 - Utløserkrok til MOB-båt var ikke i henhold til
krav i LSA koden

RSV 24/2022 - Anbefalinger om tiltak for å unngå fall til sjø fra mindre lasteskip

• At det er montert håndrekke slik at en har noe å holde seg i når en går om bord og i land.
• At åpninger i skansekledning, rekkverk og luker holdes lukket i sjø. Risikovurderinger må belyse når de fysiske barrierene kan fjernes/åpnes.
• At det er definert sikre avstander rundt trappesjakten eller åpningen i fartøyet ved anløp og fortøyning. Sikre avstander må også defineres i de tilfellene porten står åpen. Fartøy 

som er bygget før det ble krav om lukkbare porter i åpninger i skansekledningen eller i rekka oppfordres til å montere dette (gjelder skip med byggekontrakt inngått før 1. januar 
2015 og som er levert før 1. januar 2016).

• At det er anti-skli på steder på dekk der det er vurdert fare for fall til sjø. Ising på dekk må tas med i denne vurderingen dersom det er relevant.





Falt 8 meter ned i dokka etter arbeid på arbeidsplatform
Heldigvis var det vann i dokka

08.03.2023

Finner ikke bildedelen med relasjons-ID rId2 i filen.



KS-0197 - lasteskip 254 bt:
Matros skal utføre vedlikehold på kran, løfter seg selv opp i en container ved hjelp av annen kran. Container var stroppet feil og 
fallsikring ble ikke brukt, når han kommer opp og begynner jobben, tipper containeren og han faller ned mot rekka og videre ned mellom 
båt og kai. Pådrar seg en kraftig slagskade i låret i det han treffer rekka, ellers ingen fysisk skade.

Dårlig prosedyre for utførelse av jobb
Manglende bruk av verne/sikringsutstyr
Har hatt muntlig gjennomgang av denne jobben tidligere

• Avviksbehandling: Hvorfor skjedde det, og hva kan vi gjøre for at dette ikke skal skje igjen?

• Sikkerhetskultur, holdninger og risikoforståelse
• Risikovurdering og prosedyre for vedlikehold kran
• Risikovurdering og prosedyre for arbeid i høyden
• Risikovurdering og prosedyre for stropping av container
• Opplæring: kjent med risikovurderinger, prosedyrer og bruk av verneutstyr/fallsikringsutstyr?
• Erfaringsoverføring?



KS-0197 - lasteskip 998 bt:
En innleid sveiser skulle sveise en brakett litt høyt på skottet. Det var en bolt med mutter som måtte fjernes, og matrosen ville hjelpe. 
Matrosen tok fastnøkkelen og strekte seg for å løse den. Nøkkelen glapp, og matrosen datt bakover og ned på dekk ca 2,5 meter, og 
landet på hans venstre side. Etter sjekk på sykehus ble det avklart at skulderen var kommet ut av ledd.

• Arbeids forholdene rundt jobben var ikke evaluert av mannskapet 
ettersom denne jobben var avsatt til en tredje part.

• I henhold til prosedyrene om bord skal alt arbeid i høyden (over 2 meter) 
sikkerhets analyseres og "Permit to work" skal være gitt før jobben starter.

• Området er sperret av frem til det blir laget et gelender. 
• Sikkerhetsmøte ombord for minne på og å sørge for at man må ha skikkelig 

arbeids evaluering før man setter i gang et arbeid.

• Avviksbehandling: Hvorfor skjedde det, og hva er gjort for at dette ikke skal skje igjen?

• Sikkerhetskultur, holdninger og risikoforståelse

HENDELSER SKJER OFTE NÅR EN «BARE SKAL HJELPE TIL»



KS-0197 - fiskefartøy 497 bt:
Ved ankomst kai skulle matrosen gå i land å ta imot fortøyninger, på kaien var det is som ikke var lett synlig. Da han entret kaien falt 
han bakover og traff kaien med venstre arm, ryggen og bakhodet. Han reiste seg opp og tok i mot fortøyningene. Lege ble kontaktet 
umiddelbart og det ble konstatert brudd i venstre håndledd.

• Vis varsomhet når det er fare for ising om bord og på land.

• Avviksbehandling: Hvorfor skjedde det, og hva er gjort for at dette ikke skal skje igjen?

• Sikkerhetskultur, holdninger og risikoforståelse
• Risikovurderinger og prosedyrer for fortøyning
• Sklisikring om bord og på kai
• Egnet fottøy og hjelm ved fortøyning
• Opplæring
• Erfaringsoverføring



KS-0197:
Under spyling på dekk har personen regelrett snublet.

Tatt opp på sikkerhetsmøter

• Avviksbehandling: Hvorfor skjedde det, og hva er gjort for at dette ikke skal skje igjen?

• Hva skjedde egentlig?
• Risikovurderinger og prosedyrer for spyling på dekk
• Bruk av verneutstyr
• Ryddig på dekk?
• Å ta opp på sikkerhetsmøter er ikke et varig tiltak for å hindre gjentagelse



Grunnstøting

Feilnavigering
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Underliggende årsaker - feilnavigering

Mangelfull seilasplanlegging
Feil bruk av ECDIS
Manglende oppdatering av kart
Manglende utkikk
Fatuige / hviletid



Vaktholdforskriften - Seilasplanlegging:
.

5 – Planlegging før hver reise
Før hver reise skal føreren på hvert skip forvisse seg om at den ønskede 
seilingsruten fra avgangshavnen til første anløpshavn planlegges med bruk av 
adekvate og passende kart og andre nautiske publikasjoner som er 
nødvendige for den ønskede reisen og som inneholder nøyaktig, fullstendig og 
oppdatert informasjon vedrørende navigasjonsmessige begrensninger og 
faremomenter som er av permanent eller forutsigbar natur, og som er relevante for 
sikker navigering av skipet.

6 – Verifikasjon og fremvisning av planlagt seilingsrute
Når planleggingen av seilingsruten er verifisert, idet det tas hensyn til all relevant 
informasjon, skal den planlagte seilingsruten fremvises klart på passende kart 
og være kontinuerlig tilgjengelig for den vakthavende offiseren, som skal 
verifisere hver kurs som skal følges før denne tas i bruk under reisen.

7 – Avvik fra planlagt seilingsrute
Dersom det under en reise tas en avgjørelse om å endre den neste anløpshavnen i 
den planlagte seilingsruten, eller dersom det er nødvendig for skipet å avvike 
betydelig fra den planlagte seilingsruten av andre grunner, skal en endret 
seilingsrute være planlagt før det foretas betydelige avvik fra den opprinnelig 
planlagte seilingsruten.

For fiskefartøy ligger kravet i ISM 7



Fordelene ved systematisk seilasplanlegging
.

• En av de største farene ligger i rutiner, noe som betyr at planleggingen må behandles seriøst, spesielt 
av erfarne navigatører.

• Problemområder identifiseres og blir tatt høyde for. 

• Det er mindre sannsynlig at vakthavende offiser overser viktige data.

• Vurderinger kan gjøres mer effektivt ved hjelp av gode sjekklister.  

• Det trengs mindre tid til selve navigeringen og man kan fokusere på vakthold.  

• Besetningen vil være orientert og tilgjengelig i god tid. 

• Kriser og avvik fra planen blir vurdert underveis. 

• Det er enklere å oppdage avvik fra planen. 

• Hvileperioder kan effektivt planlegges.



Læring av hendelser:

• Mange uønskede hendelser, spesielt grunnstøtinger, skjer 
ved brukerfeil av digitale kart eller misforståelser ved 
bruk av ECDIS. 

• Både brukerfeil og manglende oppdatering av digitale 
kartsystem kan gi kritiske, alvorlige følger.

• For at systemet skal kunne erstatte papirkart, kreves det at det 
benyttes offisielle kart (Electronic Nautical Chart, ENC).

• Prosedyrer for seilasplanlegging må være en del av ISM 7 eller
1770 forskriften



1.Et fartøy var på vei inn i et område, og rederiet ble i ettertid kontaktet av VTS med beskjed om at de 
hadde gått svært nær en grunne.
Seilasen var her planlagt i NaviPlanner.
Grunnet mange hendelser samtidig på broen (som kommunikasjon med eksterne, dokumentasjon før 
ankomst, lasteplanlegging, bestilling av los), ble ikke alarmene i NaviPlanner vurdert og tatt hensyn til.
Seilasen ble dermed planlagt over grunnen, og det var kun flaks og tilfeldigheter som gjorde at en unngikk 
grunnene.

2.På vei ut av et område hvor seilasen var planlagt, bestemte styrmannen seg for å ta en snarvei (kutte 
svingen) for å spare tid og drivstoff. Av denne grunn seilte han utenfor sin XTD en kortere distanse, og også 
her var det kun flaks som gjorde at fartøyet unngikk en grunne.
Det er kun områdene innenfor en XTD som blir estimert og kontrollert av NaviPlanner under en 
ruteplanleggingsprosess, og dette er grunnen til at en kun skal gå innenfor sin XTD under seilasen. For 
unntak må det gjøres nye beregninger og etter en alternativ plan.

3.Da losen kom om bord i fartøyet, registrerte han at det ikke var oppdatert ECDIS-kart for ruten som 
nylig var seilt. Tracken viste at fartøyet hadde unngått farlige undervannsskjær med få meter, og at det kun 
var ekstrem flaks som gjorde at de ikke traff disse.
Det kan også være en brukerfeil, da det kun ble brukt et grunnleggende lag eller nivå i ECDIS, i stedet for 
alle nivåene en trenger. De nivåene i kartet som viser nødvendige farer kan dermed «ligge bak» 
hovedkartet. Grunnivået i ECDIS, eller «hovedkartet», vil ikke gi hele bildet av alle farene, da dette har 
begrenset med informasjon.
Det er viktig å forsikre seg om at alle nivåene i ECDIS-kartet er synlige, og systemet må re-startes eller 
oppdateres jevnlig, for å være sikker på at en har de siste oppdateringene.



ECDIS
Familarisering. Besetningen må ha tilfredsstillende kunnskap om funksjonene og hvordan ECDIS-systemet 
virker, og til de kravene som rederiet/kaptein setter som standarder for sikker bruk av ECDIS.

Vær sikker på å bruke anbefalte innstillinger i ECDIS, hva som gjelder f.eks zoom, alarmer og 
antigrunnstøtingssystem.

Ruteplanlegging. Følg den planlagte leden (innenfor Ecdis safety corridor)! Om det må gjøres endringer i planlagt 
rute, så skal denne planlegges på nytt!

Følg prosedyrer, og vær fokusert under seilasplanlegging. Ikke la deg forstyrre av at mye annet skal gjøres. Om 
nødvendig skal fartøyet stanses for å få tid til å planlegge seilasen fremover, i overensstemmelse med prosedyrer 
og godt sjømannskap.

Sørg for å ha et oppdatert kartverk, og at en har oppe de nødvendige nivåene i ECDIS-kartet.

Hold utkikk og vær oppmerksomme selv om ruten er planlagt!
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Forskrift om vakthold på passasjer- og lasteskip

Utkikk:

Pliktene til utkikken og rormannen er atskilte, og rormannen skal ikke anses å være utkikk under styringen, unntatt på små 
skip der det er fritt utsyn i alle retninger fra styreposisjonen og det ikke foreligger nedsatt nattsyn eller noen annen 
hindring med hensyn til å holde en forsvarlig utkikk. 

Vakthavende dekksoffiser kan være eneste utkikk i dagslys under forutsetning av at det ved alle slike 
anledninger:
15.1 er foretatt en omhyggelig vurdering av situasjonen og fastslått uten tvil at det er trygt å gjøre 

dette;
15.2 tas fullt hensyn til alle relevante faktorer, herunder, men ikke begrenset til:
- værsituasjon
- sikt
- trafikktetthet
- nærhet til farer for navigeringen
- oppmerksomheten som kreves når det navigeres i eller nær trafikkseparasjonssystemer; og
15.3 finnes bistand som er umiddelbart tilgjengelig og som kan tilkalles til broen når en hvilken som 

helst endring i situasjonen krever det.

Forhold rundt vakthold og utkikk på bro er en del av prosedyrene i ISM 7/1770 forskriften 
som skal være identifisert og adressert!



Vakthold

Det er en rekke undersøkelser som slår fast at en 6-6-
vaktordning akkumulerer underskudd på søvn, og at 
denne type ordning er lite gunstig med tanke på 
sjømannens helse og fare for sjøulykker.

Dersom frivaktene må fylles av daglige gjøremål eller mer 
sosiale aktiviteter, blir det lite søvn i løpet av et døgn.

På sikt får dette konsekvenser for sikkerhet og helse. 
Forskning viser at våkenhet mer enn 16 timer eller 
søvnlengde på under 6 timer øker ulykkesrisikoen.

Rederiene oppfordres til å vurdere andre løsninger som er 
i henhold til vaktholdsforskriften og 
hviletidsbestemmelsene, for sine skip.



Fatigue - mennesket har sine begrensninger

• Fatigue - tilstand av trøtthet/utmattelse som resulterer i 
nedsatt fysisk og/eller mental evne.

• Påvirker evnen til oppmerksomhet, reaksjons tid, 
koordinering, balanse, evne til å ta avgjørelser osv.

• Mangel på søvn og ubalanse i søvnrytme utgjør en 
alvorlig risikofaktor i sjøfarten. 

• Fatigue vil kunne ha en negativ effekt på arbeidsmiljøet 
om bord. Redusert årvåkenhet, arbeidskapasitet, irritasjon 
osv. vil kunne gi økt belastning for kollegaer, med andre 
ord kan man kanskje si at trøtthet «smitter». 
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Crete Cement:
• Losen hadde vært på vakt en uke, og 

hadde hatt stor arbeidsbelastning med 
små muligheter for søvn og hvile.

Mirabelle:
• Styrmannen innrømmet at han sovnet 

på vakt og våknet av grunnstøting
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Ulykkesrapport fra en fisker

08.03.2023

• ”Var på vei ut for å fiske. Det kom en tett snøbyge. Sjarken grunnstøtte og sank. Slo et tau rundt kveita som lå i rommet, tok 
kveita på slep og svømte i land. Ingen personskade.” 



KS-0197 – lastefartøy 1468 bt

Styrmann kom på vakt kl. 2200 da skipet akkurat hadde forlatt kai. Styrmann gikk på trackstyring. Da vi hadde god tid før vi skulle losse, 
slakket styrmann av slik at vi hadde en fart på ca 2-3 knop. Etter noen timer gikk styrmann på grunn. Skader på forpeaktank, kom oss 
av grunn selv.

Ruten var lagt over en grunne. Styrmann hadde ruta i for liten skala til å kunne se skjæret på ecdis når han så 
over ruta når han kom på vakt. Og under seilas var skjæret vanskelig å se på ecdis. Radar var i bruk men 
skjæret ble ikke oppdaget av styrmann. På grunn av lav fart ble ikke seilasen viet tilstrekkelig oppmerksomhet.

Kommer til å bli avvikebehandlet om bord

ISM 6 ressurser og personell – tilstrekkelig opplæring / kompetanse i bruk av utstyr?
ISM 7 viktige operasjoner:

Vakthold / utkikk?
Seilasplanlegging?
Risikovurdering?
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KS-0197 – lastefartøy 237 bt

Gikk oss fast på en fjellnabb utenfor _______. Fart 2-3 knop. Båten ble stående fast men dreiet rundt på aksen. RS kom og dro oss av. 
Ingen vanninntrenging eller skade, kun skrapt bort litt bunnstoff på kjølen.

Tok svingen for tidlig, visste at det var en grunne der, men ikke at den stakk så langt ut.

Avvik meldt inn i sikkerhetsstyringssystemet i rederi

1770 forskriften: §2 rederiets plikt til å etablere, gjennomføre og viderutvikle et sikkerhetsstyringssystem

§5 ressurser – opplæring og kompetanse 
§6 operasjoner om bord og risikovurderinger

Vakthold / utkikk?
Seilasplanlegging?
Risikovurdering?
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KS-0197 – lastefartøy 194 bt

Det ble feilnavigert slik at man kom for nærme en grunne på 0,1 m. Styrbord kjøl tok ned i grunnen og fartøyet stoppet på grunnen og 
sto fast. Ingen lekksje eller vanninntrenging. RS hjalp oss å dra fartøyet av grunnen ved flo. Skrammer på fastkjøl, ingen skader på 
struktur eller hudplater.

Feilnavigering, feil kartskala.

‘

1770 forskriften: §2 rederiets plikt til å etablere, gjennomføre og viderutvikle et sikkerhetsstyringssystem
§5 ressurser – opplæring og kompetanse 
§6 operasjoner om bord og risikovurderinger

Vakthold / utkikk?
Seilasplanlegging?
Risikovurdering?
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Takk for oppmerksomheten!

08.03.2023


	Kystrederiene
	Benedicte Gudjonsson, bgu@sdir.no , mobil 95196444
	Fallhendelser - fokusområde 2023
	Lysbildenummer 4
	Live ulykkesstatistikk – Sjøfartsdirektoratet �
	Innrapporterte fallhendelser for Kystrederienes medlemmer
	Fiskefartøy – underraportering?
	Lastefartøy - underrapportering
	Hva skjedde i 2020?
	Unngå fallulykker – ta kontroll – Sjøfartsdirektoratet
	Sjøfartsdirektoratet mottar en anonymisert kopi av det som legges inn
	.
	Sikkerhetskultur og risikoforståelse���Forordet i ISM koden:��Hjørnesteinen i god sikkerhetsstyring er engasjement fra toppen. �Når det gjelder sikkerhet og hindring av forurensning, er det engasjementet, kompetansen, holdningene og motivasjonen til enkeltmenneskene på alle nivåer som avgjør hva det endelige resultatet blir.���Ledelse:��Bevisste ledere har en positiv påvirkning på ansattes sikkerhetsatferd. �Hvordan leder prioriterer og engasjerer seg, samt deres kompetansenivå på sikkerhet, har betydning for ansattes sikkerhet.��Rettferdighetskultur/"Just Culture":��Hvordan en organisasjon håndterer skyld og straff er sentralt i sikkerhetskulturen.��En rettferdig håndtering av ulykker og nestenulykker fra en leder har derfor betydning for innrapportering av avvik. ��Grensen mellom akseptabel og uakseptabel atferd bør være tydelig formidlet og forstått ut i organisasjonen. Her er tillit en viktig faktor, fordi ansatte vil ikke erkjenne sine "tabber" hvis det kan føre til ubehagelige represalier.��Men, det skal påpekes at spesielle utrygge handlinger av f.eks. uakseptabel oppførsel, rusmisbruk eller andre tilsiktede avvik fortjener alvorlige sanksjoner. Poenget er at dette må være kjent for alle.��Læring:��God sikkerhetskultur handler om organisasjonens vilje til å utvikle seg og lære av feil, hendelser og ulykker. �������
	HMS regelverket:
	§ 1-3.Plikter�
	Riskovurderinger og tiltak må også omhandle risiko for fall:
	Å unngå hendelser:
	Sikkerhetsmeldinger - fallhendelser:
	Lysbildenummer 19
	Falt 8 meter ned i dokka etter arbeid på arbeidsplatform      Heldigvis var det vann i dokka
	KS-0197 - lasteskip 254 bt:
	KS-0197 - lasteskip 998 bt:
	KS-0197 - fiskefartøy 497 bt:
	KS-0197:
	Grunnstøting
	Lysbildenummer 26
	Lysbildenummer 27
	Underliggende årsaker - feilnavigering
	Vaktholdforskriften - Seilasplanlegging:
	Fordelene ved systematisk seilasplanlegging
	Læring av hendelser:
	Lysbildenummer 32
	ECDIS
	Forskrift om vakthold på passasjer- og lasteskip��Utkikk:��
	Vakthold
	Fatigue - mennesket har sine begrensninger
	Lysbildenummer 37
	Ulykkesrapport fra en fisker
	KS-0197 – lastefartøy 1468 bt 
	KS-0197 – lastefartøy 237 bt
	KS-0197 – lastefartøy 194 bt
	Takk for oppmerksomheten!

