VEDLEGG IX

Opplæring av bemanning på gassdrevet passasjerskip
Gassrelatert opplæring
1. Opplæring generelt
Opplæringen på gassdrevet passasjerskip deles i følgende kategorier:
Kategori A:
Kategori B:
Kategori C:

Basisopplæring for sikkerhetsbemanningen
Tilleggsopplæring for dekksoffiserer
Tilleggsopplæring for maskinoffiserer

2. Kategori A
Målsettingen med opplæringen i kategori A er å gi sikkerhetsbemanningen
en grunnleggende forståelse av den aktuelle drivstoffgassens gasstekniske
egenskaper for flytende og komprimert gass, eksplosjonsgrenser, tennkilder,
risiko- og konsekvensreduserende tiltak og de regler og prosedyrer som må
følges under normal drift og i nødsituasjoner.
Den generelle basisopplæringen som sikkerhetsbemanningen skal ha,
baseres på at disse ikke har forhåndskunnskaper om gass, gassmotorer og
gassystemer.
Instruktører bør være en eller flere av leverandørene av det gasstekniske
utstyret eller gassystemene, alternativt andre spesialister med inngående
kjennskap til aktuell gass og de gasstekniske systemene som er installert om
bord.
Opplæringen skal bestå av både teori og praktiske øvelser med gass og
relevante systemer samt personlig beskyttelse ved behandling av flytende og
komprimert gass.
Praktisk slokking av gassbrann skal være en del av opplæringen og skal
utføres på godkjent sikkerhetssenter.
3. Kategori B og C
Dekks- og maskinoffiserer skal ha opplæring om gass utover den generelle
basisopplæringen. Kategori B og C-opplæring skal fordeles faglig mellom dekksog maskinoffiserer. Opplæringsansvarlige i rederiet samt skipets fører skal selv
fordele hva som er dekksfaglig og maskinfaglig. Dette må fremkomme i fagplanen
som skal godkjennes av Sjøfartsdirektoratet, slik som nevnt i forskriftens § 28.
De av besetningens underordnede mannskaper som skal delta i selve
bunkringsarbeidet samt gassfriing, eller skal utføre arbeider på gassmotor eller
gassanlegget m.m., skal delta på eller under deler av opplæringen for kategori B/
C.
Rederi og fører skal sørge for å tilrettelegge slik opplæring etter vurdering av
vedkommendes stillingsinstruks/ ansvarsområde om bord.
Instruktører som brukes under denne tilleggsopplæring bør være de samme

som skissert i kategori A.
Alle gassrelaterte systemer om bord skal gjennomgås. Skipets
vedlikeholdsmanual, manual for gassforsyningsanlegget og manual for elektrisk
utstyr i eksplosjonsfarlige rom og soner, som nevnt i forskriftens § 29, skal legges
til grunn for denne delen av opplæringen.
Forskriften med vedlegg 1 og 2 skal gjennomgås. Vedlegg 1 om
risikoanalyse skal vektlegges, og risikoanalysen med delanalyser skal være
tilgjengelige for deltakerne under opplæringen.
Dersom egne mannskaper skal utføre teknisk vedlikehold på gassutstyr, skal
opplæring for denne type arbeid dokumenteres.
Skipets fører og maskinsjef skal utklarere sikkerhetsbemanningen om bord
før skipet driftssettes. Utklareringsdokumentet skal kun gjelde gassrelatert
opplæring, og det må underskrives av både fører/ maskinsjef og deltager.
Utklareringsdokumentet for den gassrelaterte opplæring kan implementeres i
skipets samlede opplæringsprogram, men det må gå klart fram hva som er
gassrelatert opplæring og hva som er annen opplæring.
Opplæringsbehovet relatert til gassystemet skal vurderes på lik linje med
øvrig opplæringsbehov om bord minst en gang i året. Opplæringsplanen bør
evalueres jevnlig.

