
Utkast til endring av forskrift om bygging av skip og forskrift om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, 
lasteskip og lektere som følge av endringer i SOLAS og IS-koden 
 

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet xxxxx med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om 
skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 6, § 9, § 11, § 21, § 28a, § 29, § 30 og § 45 jf. 
delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590. 

 

I 
 
I forskrift om bygging av skip 1. juli 2014 nr. 1072 om bygging av skip gjøres følgende endringer:  
 
§ 3 første ledd skal lyde:  

(1) SOLAS konsolidert utgave 2014 kapittel II-1, som endret ved MSC.365(93), MSC.392(95), 
MSC.409(97), MCS.413(97), MSC.414(97), MSC.415(97), MSC.421(98), MSC.436(99), MSC.443(99) og 
MSC.444(99) gjelder som forskrift for 

a) lasteskip i utenriksfart med bruttotonnasje 500 eller mer 
b) passasjerskip i utenriksfart 

 
 
§ 19 første ledd skal lyde:  

(1) Det internasjonale regelverket for intaktstabilitet 2008 (IS-koden fra 2008) fastsatt ved 
MSC.267(85) del A, som endret ved MSC.413(97), MSC.414(97), MSC.443(99) og MSC.444 (99) gjelder 
som forskrift for lasteskip i utenriksfart med bruttotonnasje under 500. 
 
 

II 

I forskrift 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere gjøres 
følgende endringer:   
 
 
§ 14b annet ledd oppheves.  
 
Gjeldende tredje, fjerde og femte ledd blir annet, tredje og fjerde ledd.   
 
 
§ 14e tredje ledd skal lyde: 
  
(3) En vanntett dør kan åpnes under fart for å la passasjerer eller besetning gå gjennom den eller når 
arbeid i umiddelbar nærhet av døren gjør det nødvendig at den er åpen. Døren må lukkes 
øyeblikkelig når det ikke lenger er behov for å bruke den, eller når oppgaven som gjorde det 
nødvendig å åpne den, er avsluttet. Sjøfartsdirektoratet kan godkjenne at en slik vanntett dør kan 
åpnes under fart etter nøye vurdering av innvirkningen på skipets drift og evne til å holde seg 
flytende. En vanntett dør som tillates å være åpen under fart, skal være tydelig merket i skipets 
stabilitetsopplysninger og skal alltid være klar til å lukkes øyeblikkelig. 
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Ny § 14b-1 skal lyde:  

§14b-1 Havarikontrolløvelser for passasjerskip (SOLAS regel II-1/19-1) 
(1) Bestemmelsen gjelder for skip bygget 1. januar 2020 eller senere. 
 
(2) Havarikontrolløvelser skal gjennomføres minst hver tredje måned. Besetningsmedlemmer med 
kontrollansvar skal delta på hver øvelse.   
 
(3) Havarikontrolløvelser skal variere slik at nødssituasjoner simuleres for ulike skadetilstander. Så 
langt det er praktisk mulig skal havarikontrolløvelsene gjennomføres som om det er en reell 
nødsituasjon. 
 
(4) Hver havarikontrolløvelse skal omfatte 

a) besetningsmedlemmer med ansvar for havarikontroll, rapportering til stasjonene og 
forberedelse av oppgavene beskrevet i alarminstruksen som er påbudt etter forskrift 1. juli 
2014 nr. 1019 om redningsredskaper på skip § 2 første ledd jf. SOLAS Regel III/8 

b) bruk av havarikontrollinformasjon og en ev. stabilitetscomputer om bord for å utføre 
stabilitetsvurderinger for de simulerte skadeforholdene 

c) etablering av kommunikasjonsforbindelse mellom skipet og landbasert støtte, dersom slik 
støtte finnes 

d) betjening av vanntette dører og andre vanntette lukninger 
e) demonstrasjon av ferdigheter i bruk av eventuelle fyllingsdeteksjonssystemer i samsvar med 

plikter oppført i alarminstruksen 
f) demonstrasjon av ferdigheter i bruk av eventuelle systemer for kryssfylling og utligning i 

samsvar med plikter oppført i alarminstruksen 
g) funksjonstest av lensepumper og kontroll av lensealarmer og automatiske startsystemer for 

lensepumper 
h) instruksjon i skadeinspeksjon og bruk av skipets havarikontrollsystemer. 

 
(5) Minst én havarikontrolløvelse i året skal omfatte aktivering av den landbaserte støtten, dersom 
slik støtte finnes i samsvar med byggeforskriften § 3 jf. SOLAS regel II-1/8-1.3, for å utføre 
stabilitetsvurderinger for de simulerte skadetilstandene. 
 
(6) Hvert besetningsmedlem med tildelt havarikontrollansvar skal gjøre seg kjent med sine plikter og 
om havarikontrollinformasjonen før reisen begynner. 
 
(7) Hver havarikontrolløvelse skal innføres i dagbok på samme måte som andre øvelser etter forskrift 
1. juli 2014 nr. 1019 om redningsredskaper på skip § 2 første ledd jf. SOLAS regel III/19.5. 
 

III 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2020. 
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