
Hvordan unngå at et fartøy kantrer eller synker
om fartøystabilitet
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Flyte stabilt med rette siden opp

Være sjødyktig: tåle bølger og komme seg frem

Sikkerheten til mennesker og last må være ivaretatt
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Sjøfartsdirektoratets rolle

• Sjøfartsdirektoratet skal arbeide for økt sjøsikkerhet i rent miljø

• Våre virkemidler er blant annet i form av:
– Regelverk
– Inspeksjoner

• For å gjøre fartøy sikre er det viktig å unngå at de synker eller kantrer

• Dette omtales gjerne som fartøyets stabilitet

– EVNEN TIL Å HOLDE SEG FLYTENDE OG PÅ RETT KJØL
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Erfaringer, opplevelser av egenskapene til fartøy

• Noen påstander vi møter:
– Båten har vært trygg i mange år
– God sjøbåt
– Har vært i drift i mange år

– HVA ER EN TRYGG BÅT PÅ SJØEN?
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Teoretisk tilnærming til stabilitet
• Naturlover

– Arkimedes              Oppdrift lik vekt av fortrengt væske
– Newton                   Kraft lik motkraft

• Statiske betraktninger ut fra egenskapene til fartøyet når det ligger i ro

• Dynamiske effekter utledes fra statiske egenskaper

• Krav / kriterier for hva som er akseptabelt
– Under normal drift
– I en uforutsett- eller ulykkes situasjon
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Stabilitetsegenskapene avhenger av:

• Utforming / geometri
– Linjer
– Vanntetthet for dører, luker, ventiler, lufterør osv.
– Drenering av dekk

• Vekt og tyngdepunkt – Lastetilstander
– Vektene om bord må ha oppdrift som er like stor        Dypgang 
– Tyngdepunktet påvirker evnen til å motvirke krenging
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Hydrostatikk
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• K – Basislinje
– Overkant kjøl
– Moulded

• B – Teoretisk angrepspunkt for 
oppdriften 



Hoveddimensjoner
• Lpp : Lengde mellom perpendikulær

• Loa : Lengde over alt.

• L : I lastelinjekonvensjonen er L lik 96 prosent av den hele lengde på en vannlinje ved en dybde 
svarende til 85 prosent av den minste dybde i riss, eller lengden fra forkant av forstevnen til  
rorstammens akse på samme vannlinje hvis denne er større.

• B : Bredde på spant

• D : Dybde i riss

• AP : Akter perpendikulær, linje gjennom sentrum av ror- aksen
• FP : Forre perpendikulær, linje gjennom forstevnens skjæringspunkt med 

konstruksjonsvannlinjen (sommerlastelinjen)

• 𝛻𝛻 : Deplasement, volumet av vannet som blir fortrengt.

• Moulded: På spant, innvendig på hudplate.
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Stabilitet
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Rettende moment:

Deplasement * GZ
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𝐺𝐺1𝑀𝑀 > 0 → 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 > 0

𝐺𝐺2𝑀𝑀 = 0 → 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 0

𝐺𝐺3𝑀𝑀 < 0 → 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 < 0
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Energi = Kraft ∙ avstand (vei)  
 
Krengemoment: aFMK ⋅=  
Krenge- energi:  ϕϕ ⋅=⋅⋅=⋅= MKaFbFEK   
 
Rettende energi: )( ϕ⋅⋅∆= GZER (avstand; endret avstand mellom B og G = ϕ⋅GZ )   

      ∫
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Dynamisk stabilitet
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Dynamisk stabilitet 
 
Energi-likevekt 
 
Krenge- energi:   ϕ⋅= MKEK  

Rettende energi: ∫
=

⋅⋅∆=
ϕ

ϕ

ϕ
0

dGZER  
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1ϕ : Statisk krengevinkel, Moment- likevekt 
 

2ϕ : Dynamisk krengevinkel, Energi- likevekt 
 Arealet under kurvene for rettende og krengende moment er like store. 
 (Det er rettende arm GZ og krengende arm MK/Δ som er vist) 
 

3ϕ : Kantringsvinkel, Ved større krengevinkler vil krengemomentet være større enn det  
rettende momentet, Dersom arealet under krengearm- kurven er større enn arealet  
under GZ- kurven opp til denne vinkelen vil fartøyet kantre.  
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FOR 13. juni 2000 nr. 660, 
§ 3-2.Stabilitetskriterier

(1) Følgende minstekrav til stabilitet skal være oppfylt: 

1. Arealet under GZ-kurven skal ikke være mindre enn 0,055 meterradianer opp til 
30 graders krengningsvinkel og ikke mindre enn 0,090 meterradianer opp til 
40 grader eller fyllingsvinkelen θf dersom denne vinkelen er mindre enn 40 
grader. I tillegg skal arealet under kurven mellom krengningsvinklene på 30 
grader og 40 grader eller mellom 30 grader og θf hvis denne vinkelen er mindre 
enn 40 grader, ikke være mindre enn 0,030 meterradianer. 

2. Den rettende arm skal være minst 200 millimeter ved en krengningsvinkel som 
er lik eller større enn 30 grader. 

3. Største rettende arm GZmax skal inntreffe ved en krengningsvinkel som 
fortrinnsvis er større enn 30 grader men som ikke er mindre enn 25 grader. 
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4. Fartøy med spesiell skrogform kan etter godkjennelse fra 
Sjøfartsdirektoratet oppfylle minstekrav til stabilitet som angitt i vedlegg 4. 

5. Initialmetasenterhøyden (GM) skal ikke være mindre enn 350 millimeter. 

6. Fartøyets metasenterhøyde (GM) i lett tilstand skal være positiv. 

7. For fartøy med lengde (L) under 24 meter, skal i tillegg den rettende arm for 
krengevinkler mellom 40 og 65 grader ikke noe sted være mindre enn 100 
millimeter, og positiv opp til 80 grader, når det ses bort fra fylling gjennom 
luker, dører, lenseventiler e.l. som må stå åpne under drift, men som raskt 
kan lukkes værtett. 



Stabilitetsberegning
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Stabilitetsprogram

• GM verdi

• GZ- kurve



Fartøy levert fra verft
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Stabilitetsberegning
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Stabilitetsprogram

• GM verdi

• GZ- kurve



Lastetilstand
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Lastetilstander som skal dekke normal drift av fartøyet

• Avgang havn uten last 100% bunkers
• Ankomst fiskefelt kun dekkslast 50% bunkers
• På fiskefeltet uten last 10% bunkers igjen (kritisk kondisjon)
• På fiskefeltet fullastet minimum 30% bunkers
• Ankomst havn fullastet kun 10% bunkers igjen
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Lastetilstander

fartøyets 
normale drift

utenfor normal 
drift



Forutsetning

• Fartøyet er vanntett

– Dører, vinduer og luker er lukket
– Luketerskler og dørterskler forhindrer vanninntrenging
– Lufterør, ventilasjonsåpninger ol må være sikret
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Forutsetning

• Vekt av fiskeredskaper og utstyr montert på dekk

– Må avklares med reder
– Vekt som er høyt oppe på fartøyet
– Vekt som er benyttet i beregningene er maksvekt
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Forutsetning

• Vekt av last på dekket

• Vekt av last i lasterom

• Flytende last
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Forutsetning

• Bruk av vannballast
• Bruk av rulledempingstank 
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Uforutsette ting kan skje

• Trålvaier som ryker
• Vann på dekket
• Fiskeredskaper har satt seg fast i bunn 
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Stabilitetssvikt og kantring

• Kantring og stabiltietssvikt uten kantring: 43 tilfeller siden år 2000

• Ofte på grunn av at fartøyet blir operert utenfor rammene

• Krengning, fylling og kantring kan skje veldig raskt

• Alvorlige ulykker: forlis og dødsfall
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Typiske årsaker til stabilitetssvikt og kantringsulykker

– Overlast på dekk og i rom
– Lastforskyvning
– Vann samler seg på dekk 
– Vanninntrenging
– Problemer med fiskeredskaper
– Bruk av kran
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En trygg og stabil fiskebåt 
• Være klar over fartøyets begrensninger og kjenne rammene.
• Holde seg innenfor disse
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Takk for oss!
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