
Forslag til endringer i forskrift 17. desember 1986 nr. 2318 om konstruksjon og 
utrustning av boligkvarteret på flyttbare innretninger 
Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet dd.mm 2016 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) §§ 9, 21, 25, 
26, 27, 28a og 45, jf. kgl.res 16. februar 2007 nr. 171, Nærings- og fiskeridepartementets delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590 og 
delegeringsvedtak 19. august 2013 nr. 1002. 
EØS-henvisning: EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF som endret ved direktiv 98/48/EF). 
 
 

I 
I forskrift 17. desember 1986 nr. 2318 om konstruksjon og utrustning av boligkvarteret på 
flyttbare innretninger gjøres følgende endringer: 
 
§ 6 skal lyde: 
§ 6  Plassering av boligkvarteret 
   Plassering av boligkvarteret skal baseres på en risikovurdering i samsvar med forskrift 22. 
desember 1993 nr. 1239 om risikoanalyse for flyttbare innretninger.  
 
Ny § 6 a skal lyde: 
§ 6 a Merking i boligkvarteret 
   1. Boligkvarteret skal merkes slik at det er lett å orientere seg.  
   2. Rom i boligkvarteret skal tydelig merkes med bruksområde.  
  
§ 7 nr. 1 skal lyde: 
   1. Boligkvarteret skal innredes og utstyres for begge kjønn. Utvendige gulv, tak og skott i 
boligkvarteret som er utsatt for været eller som grenser til maskiner, utstyr, arbeidssted m.v. 
skal være forsvarlig isolert. Isolasjonen skal ikke ha en høyere k-verdi enn 0,50. 
Isolasjonsmaterialet skal legges på en slik måte at kondensdannelse unngås og skal være festet 
på en forsvarlig måte. 
 
§ 7 nr. 2 skal lyde: 
   2. Til skott og dekk i eller mot boligkvarteret skal det brukes konstruksjoner med 
lydreduksjon som oppfyller kravene som gjelder for flyttbare innretninger i kapittel 15 i 
forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid 
om bord på skip. 
 
§ 7 nr. 3 skal lyde: 
   3. Boligkvarteret skal være lagt til rette for å opprettholde en forsvarlig hygienisk standard. 
Materialer som brukes skal ha en overflate som er lett å holde ren. 
 
§ 8 nr. 6 oppheves.  
 
§ 8 nr. 7 og nr. 8 blir § 8 nr. 6 og nr. 7. 
 
§ 10 nr. 1 skal lyde: 
   1. Boligkvarteret skal ha oppvarmingsanlegg som er dimensjonert for en 
minimumstemperatur på pluss 20° C under de klimaforhold som innretningen er spesifisert å 
kunne operere under. Det skal ikke være temperaturforskjeller større enn 5°C i det enkelte 
rom. Lager, arbeidsrom, vaske- og tørkerom for klær, proviant, kjøle- og fryserom er unntatt 
fra dette kravet. 



 
§ 11 nr. 1 skal lyde: 
1. Helsekontor, spiserom, dagrom og bysse skal så vidt mulig være slik plassert at de får 
naturlig lys. 
 
§ 12 nr. 1 skal lyde: 
   1. Boligkvarteret skal ha bysse, fryse- og kjølerom. Skott og takkledning i bysse, fryse- og 
kjølerom skal være av rustfritt stål. Røropplegg, kanaler, kabler o.l. skal så vidt mulig være 
innebygget og slik at flatene blir plane og lette å holde rene. 
 
§ 12 nr. 6 skal lyde: 
   6. Fryserommet skal være tilstrekkelig stort til å romme de forråd av matvarer som bør 
oppbevares frosset. Fryserommet skal være utstyrt med termometer som kan avleses utenfra. 
Fryseromstemperaturen skal være minus 18°C eller lavere. 
 
§ 12 nr. 7 skal lyde: 
   7. Kjølerommet skal være tilstrekkelig stort til å romme de forråd av matvarer som bør 
oppbevares avkjølt. Kjøleromstemperaturen skal holdes mellom minus 1 og pluss 4°C. 
 
§ 13 skal lyde: 
§ 13  Lugarer og soverom 
   1. Boligkvarteret skal ha lugarer med egne soverom til alle om bord.  
   2. Lugarer med ett soverom og bad skal ha gulvareal på minst 7 m2. 
   3. Lugarer med to soverom og felles bad skal ha gulvareal på minst 12 m2. 
   4. Lugarer med to soverom kan bare brukes av personer med motsatt arbeidstid om bord. 
   5. Ved måling av gulvflaten skal den delen av flaten som opptas av køyer, skap, kommoder 
og sitteplasser regnes med, unntatt små eller uregelmessige formede deler av flaten som ikke 
kan brukes til å bevege seg på.  
   6. Det skal ikke være direkte åpninger inn til lugar fra dagrom, spiserom, bysse, vaske- og 
tørkerom eller skifterom. 
   7. Som alternativ til kravet i nr. 1 kan en innretning som er sertifisert, eller byggekontrakt 
er inngått, før 1. januar 2017 ha felles soverom for to personer. Gulvareal i lugar skal være 
minst 12 m2.  
 
§ 14 skal lyde: 
§ 14 Inventar i soverom  
   I hvert soverom skal det finnes 
    a) én køye som er minst 2.000 mm lang og 800 mm bred, begge mål tatt innvendig; 
    b) ett eller flere klesskap og skuffer på til sammen minst 500 liter. Minst ett klesskap og én 
skuff skal være låsbare; 
   c) bord og sitteplass.  
 
§ 15. nr. 4 oppheves. 
 
§ 15 nr. 5 blir ny nr. 4 og skal lyde: 
   4. Gulvarealet i dagrom skal tilsvare minst 1 m² pr. person av maksimalt antall personer 
som kan være om bord.  



 
§ 15 nr. 6, 7 og 8 blir § 15 nr. 5, 6 og 7. 
 
§ 16 skal lyde: 
§ 16 Helsekontor 
   1. Boligkvarteret skal ha et helsekontor som er plassert slik at båretransport mellom 
arbeidsområdene, helikopterdekket og helsekontoret kan foretas på en medisinsk forsvarlig 
måte. 
   2. Helsekontoret skal innredes og utstyres slik at undersøkelse og behandling kan foretas på 
en medisinsk forsvarlig måte.  
   3. Tilstøtende til helsekontoret skal det finnes et sanitærrom med toalett, dusj og vask. 
   4. Temperaturen i helsekontoret skal kunne reguleres individuelt på en tilfredsstillende 
måte. 
   5. Helsekontoret skal ha kommunikasjonsutstyr til å kommunisere internt og eksternt. 
 
§ 17 nr. 8 skal lyde: 
   8. Ved inngangen til boligkvarteret skal det finnes egne skifterom som skal ha 

a) individuelle klesskap med låsbar dør 
b) arrangement til tørking av arbeids- og fottøy. 

 
§ 19 skal lyde: 
§ 19 Dispensasjon  
   1. Sjøfartsdirektoratet kan unnta en flyttbar innretning fra ett eller flere av kravene i 
forskriften når rederiet søker skriftlig om unntak og ett av følgende krav er oppfylt:  

a) Det godtgjøres at kravet ikke er vesentlig og at unntaket vurderes som 
sikkerhetsmessig forsvarlig.  
b) Det godtgjøres at kompenserende tiltak vil opprettholde samme sikkerhetsnivå som  
kravet i forskriften.  
c) Det godtgjøres at kravet hindrer utvikling og bruk av innovative løsninger når 
løsningen vil opprettholde samme sikkerhetsnivå som kravet i forskriften. 

   2. Uttalelse fra verneombud skal legges ved dispensasjonssøknaden.  
 

 
II 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017. 


