
Informasjon om workshop den 2. september 2020 i forbindelse med utredning av ny forskrift for 
mindre fartøy som fører flere enn 12 passasjerer i opplæringsøyemed. 
 
Bakgrunn og formål: 
Formålet med utredningen er å danne et bilde av denne virksomheten til Sjøfartsdirektoratet. Dette 
inkluderer kunnskap om hvilke fartøy som brukes og til hva, og hvilken tilhørende risiko det er. Det er 
vektlagt å få innspill og deltagelse fra et representativt spekter av ulike aktører. 
 
Sjøfartsdirektoratet har foreløpig regulert denne virksomheten i et rundskriv som dere vil finne ved å 
gå inn på linken under.  

• https://www.sdir.no/sjofart/regelverk/rundskriv/krav-til-fartoy-som-brukes-av-skoler-
leirskoler-eller-barnehager-til-sjovettaktiviteter-med-flere-enn-12-passasjerer-om-
bord/#_ftn10 

Vi har allerede gjennomført en spørreundersøkelse der vi har prøvd å favne aktivitetene til de ulike 
aktørene i denne næringen. På dette grunnlaget har vi dannet oss et bilde av hvordan denne 
bransjen driftes, herunder hvilke uønskede hendelser man opplever.  
 
Målet med denne workshopen er å identifisere risikoer og finne gode forebyggende tiltak om bord 
slik at vi oppnår sikker drift. 
 
Agenda: 

 
 
Metodikk: 
Vi har i utgangspunktet satt opp relevante scenariohendelser som skal diskuteres i grupper. Først skal 
vi diskutere risiko, og deretter risikoreduserende tiltak.  
 
Bolk 1:  

- Diskutere konkrete årsaker til de forhåndsdefinerte hendelsene.  
- Utbrodere konsekvenser av årsakene. F.eks. fall til sjø kan potensielt føre til personskade, 

eller i verste fall dødsfall. 
- Diskutere påvirkende risikobidrag, f.eks. kaldt vann/luft, årstid, fartsområde, hastighet på 

fartøy som kan bidra til økt risiko - altså bidragsytere til at sannsynlighet for at hendelsen 
inntreffer øker og/eller at konsekvensen blir verre.  

Bolk 2:  
- Risikoreduserende tiltak som enten reduserer sannsynlighet for at hendelsen inntreffer eller 

redusere konsekvensen av en hendelse.  
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Hendelsene som skal vurderes er som følger 

• Branntilløp / røykutvikling 

• Grunnstøting / kollisjon 

• Lekkasje 

• Tap av fremdrift 

• Fall til sjø 

• Fall om bord 

• Personskade (klem-, støt-, stikk-, eller kuttskade) 
 
I workshopen må en ta høyde for at scenarioene kan inntreffe ved alle deler av seilasen, ved ulike 
aktiviteter om bord, og at det benyttes ulike fartøy og at det er ulik bruk av fartøy.  
 
Til hjelp i vurderingen er det utarbeidet en liste med hjelpeord: 
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