
Forslag til nye sertifikatkrav for skipsfører på mindre skip

Oddbjørn Bugge Olsen, Underavdeling lasteskip

18.11.2019



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 
vekter.



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: 
• 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. 

• August 2018:
• Andre høring av nye sertifikatkrav

• Samme struktur som første forslag, men justert etter stor mengde høringsinnspill.

• Januar 2019:
• Utsatt forskriftsendring grunnet omfattende høringsinnspill.

• Februar 2019:
• 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.

• Sjøfartsdirektoratet skal legge til rette for smidige overgangsordninger for de som innehar den rette kompetansen, og utvidet dispensasjonsadgang.

• 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.









Informasjon om revidert regelverk



Bakgrunn 

• Bakgrunn for revisjon av regelverket
• Ulykkesbildet 

• Ny kunnskap – mer tilpassede krav 

• Andre/strengere/mindre strenge krav

• Mindre administrasjon (eks. færre dispensasjonssøknader)

• Erfaring fra saksbehandlingen 

• Tilbakemelding fra brukerne, for eksempel om uklarheter

• Uregulerte områder med behov for regulering (teknologisk utvikling, brann, (7,99))

• Behov for å få rundskriv og praksis inn i forskrifts form

• Brukervennlighet

• Like rammevilkår



Revidering av forskrifter for mindre lasteskip

• Forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip

• Forskrift om navigasjon og navigasjonshjelpemidler for skip m.v.

• Forskrift om innredning, rekreasjonstilbud, kost og forpleining på skip

• Forskrift om redningsredskaper på skip

• Forskrift om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip m.v.

• Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse m.v. (ASH)

• Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk 



Forslag til ny forskrift om Bygging og tilsyn av mindre lasteskip 

Kapittel 1: 

• Virkeområde

• Stabilitetsberegninger for lasteskip < 8m

• Fartøysinstruks for skip som driver med dykking

Kapittel 6:

• NBS erstattes med klasseregler

• Nye krav til elektrisk anlegg, batteridrift, landstrøm, FMEA

• Inkludere Ozon og RSW anlegg 

Kapittel 2: 

• Nye funksjonsbaserte krav til dekksutstyr 

• Leverandører av dekksutstyr inkludert i arbeidet 

• Krav til clutch på vinsj

• Nye krav til lenseportareal (tilbakevirkende) 

• Arrangement rundt luker, pakninger, terser osv.

Kapittel 7:

• Tilpasse krav rundt fast slukkesystem

• Brannskiller og rømning

• Inkludere regelverket for farlig last

• Tydeliggjøre intensjonen rundt håndslukkere



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: Navigasjonsutstyr:
• Størrelse på soverom AIS og Brovaktalarm fra 12 meter 
• Generelt bedre tilpassede krav, hvor nødvendig Tilrettelagt elektronisk kartsystem (Mini-ECDIS)

komfort er ivaretatt for de som har sitt arbeid om bord

Redningsutstyr: Radioutstyr:
• Tilpasse eksisterende krav i tabellen (§ 6)   NAVTEX kan erstattes med å innhente MSI på annen måte
• Nytt fartøysskille på 12 meter
• Relevante SOLAS krav inn i forskrift



Takk for meg ☺

• For spørsmål
• Oddbjørn Bugge Olsen

• E-post: OBOL@sdir.no

• Tlf: 52 74 52 39
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