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Tegningsliste for fiske- og fangstfartøy med største lengde fra 
8 til 15 meter 

Tegning / dokument Beskrivelse 

1. GENERELT

Generalarrangementstegning(er) (GA) i 
plan og profil/tverrsnitt.* 

Påført opplysninger om redningsutstyr, løst brannslokningsutstyr, kommunikasjonsutstyr og annen 
sikkerhetsutrustning. 
Av tegningen(e) skal fremgå: 

• Hoveddimensjoner, herunder største lengde, bredde på spant, dybde i riss og største dypgående
• Basislinje
• Tiltenkt fartsområde
• Fartøytype (trål, line og lignende), herunder kombinasjonsdriftsformer
• Lasterom med informasjon om type last (fisk i kasser/containere, fisk i bulk/is/vann), tanker,

motorrom, arbeidsrom, oppholdsrom/lugarer, messe/spiserom, bad og toaletter
• Korridorer, oppganger/utganger og nødutganger med dører, trapper og leidere til dekk og til de

steder hvor redningsmidlene er plassert samt leider(e) for ombordstigning
• Plassering av dører, køyer, vinduer/lysventiler, inventar og utstyr i oppholdsrommene
• Redningsmidlenes plassering og kapasitet, samt belysning av disse
• Lanternenes plassering samt arrangement, innredning og instrumentering av bro/styrehus
• Rekkverk/skansekledning på fribordsdekk og utsatte deler av overbygningsdekk
• Dekksmaskineri og løfteinnretninger
• Plassering av ankerutrustning
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2. KONSTRUKSJON

Hovedtegninger av skrog med overbygg* Skal gi opplysninger om materialtype og –kvalitet, vanntett inndeling, lukningsmidler o.s.v. Disse 
omfatter normalt: 
• Profil- og dekksplan
• Midtspanttegning (skal også inneholde opplysninger om ankerutrustning)
• Platekledning
• Skott
• Lukningsmidler

Dimensjoneringsberegninger av skroget* Kan utelates dersom fartøyet bygges i henhold til forenklede styrkekrav (NBS Y18-Y20). 

Materialsertifikater/dokumentasjon av 
materialegenskaper* 

3. MASKINERI OG UTRUSTNING

Maskinromsarrangement* Skal vise arrangement, lense-, brennolje- og sjøkjølevannssystem med angivelse av relevante data for 
motorer, pumper og andre komponenter som er nødvendige for fartøyets sikkerhet og drift. 

Tegninger skal i tillegg vise anlegg for oppbevaring av olje/oljeholdig vann Jf. MF12 §§ 2 og 6. 

Kopi av typegodkjennelsessertifikat for 
innenbords fremdriftsmaskineri* 

Gjelder motor og gir med effekt større enn 100 kW (NBS Y8.1.2). Jf. FF13 § 22 

Det skal fremlegges EIAPP sertifikat for motor med effekt 130 kW og derover, jf. MF12 § 13 

Akselarrangement* Tegning(er)som viser akselledning, propell og ror inkl. dimensjoneringsberegninger (NBS Y7 og Y10) jf.  
FF13 § 22. 

Dokumentasjon på løfteinnretninger Dokumentasjon på løftekapasitet, dimensjoneringsberegninger av fundament.
På kraner hvor det ikke foreligger dokumentasjon på SWL må nødvendige tegninger og 
beregninger utarbeides for å beregne kranens kapasitet. 
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4. BRANNSIKRING/REDNING

Alarminstruks Fartøy med besetning på to eller flere skal være utstyrt med klare instrukser (alarminstruks) for hvert 
medlem av besetningen. Instruksen skal påføres opplysninger i henhold til forskrift. Jf. FF13 § 45 (4) 

Branndeteksjon- og brannalarm- anlegg* Skal angi type sentralutstyr, komponenter og plassering av disse. Jf. FF13 § 16. 
Typegodkjennelsessertifikat på sentral og detektorer skal forefinnes. 

Fast installert brannslokningsanlegg for 
maskinrom* 

Skal angi type slokkemedium, plassering av flasker og dyser og plassering av anordning for manuell 
utløsning av anlegget. Dokumentasjonen skal i tillegg inneholde beregninger av nødvendig mengde 
slokkegass. 
Jf. FF13 § 15 

5. STABILITET OG FRIBORD

Stabilitetsberegninger Stabilitetsberegninger skal utarbeides i samsvar med forskrift FF13.  
Alle beregninger skal være utført på et godkjent stabilitetsberegningsprogram. Jf. FF13 § 

Krengeprøverapport Utarbeidet på standardformular utgitt av Sjøfartsdirektoratet. Dokument KS-0179 er tilgjengelig på 
sdir.no (skjemaportalen).  

Kontrolldata Datamodellen som danner grunnlaget for stabilitetsberegningene: 
• Skrogbeskrivelse samt beskrivelse av rom og tanker med kontrollplott
• Beregning av fyllingsvinkel

Hydrostatikk/krysskurver Tabeller for trimmede vannlinjer samt kontrollplott. 

Jf. NBS Y1.4  

Kapasitetsdata Peiletabeller for lasterom og tanker 
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Stabilitetsplakat Basert på stabilitetsberegningene skal det utarbeides en enkel veiledning (plakat) på ei side som skal 
slås opp om bord på lett synlig sted i styrehus.  Denne skal inneholde opplysninger om de 
lastetilstander som regelverket som et minimum krever. Andre tilstander som er nødvendig for å 
belyse driftssyklusen skal også beregnes og vises på stabilitetsplakaten. Stabilitetsplakaten skal 
inneholde informasjon om følgende: 

• Minimumsfribord

• Plassering av, og maksimal vekt av fiskeredskap og løs utrustning

• Maksimal last og type last som tillates ført (fisk i kasser/containere, fisk i bulk eller fisk i en blanding
av is og vann)

• Maksimal dekkslast (fisk på dekk) på feltet med tomt lasterom
• Maksimal dekkslast (fisk på dekk) med delvis fylt og med fullt lasterom

Stabilitetsinstrukser Bruk av rulledempningstank, vannballast. 

Linjetegning / spanteriss Utført i henhold til NS2598. 

Fribordstegning Tegningen skal gi opplysninger om: 

• Dører og luker: Type, materiale, karm- og terskelhøyder
• Lenseporter: plassering og størrelse
• Skroggjennomføringer
• Lufterør og ventilatorer: Plassering, høyde, materiale, type, lukningsmiddel
• Lysventiler/vinduer: Plassering, størrelse, faste/åpenbare, hengslede/løse blindlokk.
• Eventuelle øvrige forhold som berører krav til fribordsforhold.

6. RADIO OG ELEKTRISKE INSTALLASJONER

Radioanlegg* Kontroll av dokumentasjon og besiktelse av radioanlegg er delegert til godkjente radioforetak. 

Dokumentasjon av radioanlegget skal utarbeides i henhold til FF13 § 65 for fartøy bygget etter 1. juli 
2014, og skal vise antennetegninger, tegninger over radioutstyrets plassering i styrehuset og 
kablingsdiagram. 
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*: Tegninger merket * kan utgå for fartøy med største lengde mindre enn 10,67 m bygget før 1. juli 2014 som har stått i Fiskeridirektoratets fartøyregister. 
GA tegning skal utarbeides, men kan være av forenklet type. 

Elektriske anlegg Det skal utarbeides et koblingsskjema over installasjonen. 

Tegninger for anlegg med spenning over 50 Volt sendes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB).  DSB utsteder tilsynserklæring når anlegget er kontrollert og funnet i orden.  
Installasjon av anlegg om bord på fartøy med største lengde 9-15 meter og med spenning på 50 Volt og 
lavere kontrolleres hvert 5. år av et elektroforetak som er akseptert av DSB. Det skal utferdiges et 
kontrollskjema på skjema fastsatt av DSB. Installasjon av anlegg om bord på fartøy med største lengde 
under 9 meter med spenning på 50 Volt og lavere kontrolleres på førstegangskontroll og deretter 
dersom det utføres endringer/reparasjoner av installasjonen. 

 Jf. FF13 §§ 95 og 96 

7. NAVIGASJON

Navigasjonsarrangement* Skal vise plassering av brovaktalarm, navigasjonsinstrumenter, navigasjonslanterner, 
lydsignalapparater, fastmontert utstyr for signalering og sikt fra styrehus. 

8. SIKKERHET FOR BESETNINGEN

Risikovurderinger Farer om bord skal avdekkes. 

Det skal bl.a. foretas vurderinger av arbeidsoperasjonene i forbindelse med setting og innhaling av 
fiskeredskaper for å eliminere eller i størst mulig grad redusere den risiko slike arbeidsoperasjoner 
utgjør.  

Risikovurderinger skal foretas regelmessig og ved innføring av nytt arbeidsutstyr eller ny teknologi, 
samt ved øvrige endringer i organisering eller planlegging av arbeid som kan ha betydning for de som 
har sitt arbeid om bord sin sikkerhet og helse. 

Resultatene av risikovurderingen skal dokumenteres skriftlig. 

Jf. ASH05, § 2-2. 
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AKTUELLE FORSKRIFTER: 

FF13: Forskrift 22. november 2013 nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde 
ASH05:  Forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip 
LI78: Forskrift 17. januar 1978 nr. 4 om laste- og losseinnretninger på skip 
MF12: Forskrift 30. mai 2012 nr. 488 om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger. 
NBS: Nordisk Båt Standard for yrkesbåter under 15 meter, 1990 




