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FARTØY I HØY HASTIGHET
EN POTENSIELL PYTONKRISE FOR DET NORSKE SAMFUNNET OHRBERG OG SELVAAG



Båtgruppen hurtiggående RIB øker 

raskest, 10% mer per år enn øvrige 

båttyper; både blant profesjonelle 

aktører (havrafting, opplevelse osv.) 

og private (DN 2018)















TREDELT FOKUSOMRÅDE PÅ KOMPETANSE

 Fritidsbåter med høyt fartspotensiale

 Hurtigbåter 

 Hurtiggående lasteskip

 Hurtiggående passasjerskip

 «Et fartøy med bruttotonnasje 50 eller mer, eller som har lov å føre mer enn 12 passasjerer, anses som hurtiggående 

dersom det kan oppnå 20 knop eller mer» 

 Fartøy med høyt fartspotensiale, men som ikke er hurtigbåter (< 12 passasjerer og < 50bt)

 Brann, Politi, Redningsselskapet, RIB-næringen (havrafting, hvalsafari osv.), Røde Kors, Sjøforsvaret m.fl.



HVILKEN ER HURTIGGÅENDE PER DEFINISJON?

21 knop? 68 knop?



ULYKKER I HØY HASTIGHET

 RIB forsvaret 2010

 RIB Burud 2011

 RIB Olden 2015

 RS Bill 2015

 RS Maersk 2017

 Hugin 2017

 Fritidsbåt 2017

 Vannscooter 2018

 (2x RIB 2019)



2.3.9. FRITIDSBÅT 2017 

En mann i 40-årene mistet livet etter å ha kollidert med en jernstake i høy hastighet med sin Brig

Falcon RIB. Båten hadde 50hk utenbordsmotor og fartspotensiale på 30 knop.

En måned etter nevnte hendelse, i Mai 2017, skjedde to RIB-ulykker på samme dag i Oslofjorden. 



KVALITATIV UNDERSØKELSE

 Brann- og redningsetaten Oslo 

 DNV GL

 Flybåten AS

 Havarikommisjonen 

 Hovedredningssentralen 

 Hurtigbåtforbundet

 Kystverket

 NTNU Ålesund

 Politiet 

 Redningsselskapet

 Røde kors

 Sikkerhetssenteret i Rørvik

 (Sjøfartsdirektoratet)

 Sjøforsvaret

 Sjøredningsskolen

 Trygg Trafikk 



KVALITATIV UNDERSØKELSE

 Strengere krav og mer rettet opplæring for å føre båt i høy hastighet ønskes både for fritidsbåtførere, 

profesjonelle og frivillige. 

 Bred enighet om at kompetansekrav, i en eller annen form, bør knyttes direkte til fartspotensiale



KVANTITATIV UNDERSØKELSE

 Blant 118 profesjonelle hurtigbåtnavigatører i følgende selskap:

 Florø Skyssbåt AS 

 GulenSkyss AS 

 Helgøy Skyssbåt AS 

 L. Rødne & Sønner AS 

 Loppa Legeskyssbåter AS 

 Redningsselskapet RS 

 Vidarhop Skyssbåter AS 



KVANTITATIV UNDERSØKELSE

 Hvis en skal opprettholde høy hastighet til sjøs, kreves mye kompetanse!

 Trenger selv å trene enda mer høyhastighetsnavigasjon

 Ønsker egen sertifisering for raske fritidsbåter



OPPSUMMERING

 Snart 1 000 000 registrerte fritidsbåter

 Myke trafikanter mer enn doblet seg siste fem år 

 Skipstrafikken skal øke 70-75% på 20 år

 Uten tiltak kommer ulykkene minst til å øke tilsvarende

 Klare mangler i kompetansestigen til flere av de som 

fører båter i høy hastighet i Norge 

 Hullete og komplisert regelverk

 Utilstrekkelig kunnskap rundt hvilke regler som gjelder



HØYHASTIGHETSSERTIFISERING FOR RASKE FRITIDSBÅTER 

 Hva vil vi oppnå?

 Skape inntekter for kurssentrene?

 Ødelegge moroa for de som bare vil kjøre fort?

 Utdanne verdens dyktigste sivilbefolkning i militær 

presisjonsnavigasjon ved hjelp av redundante 

metoder?

 Unngå dødsulykker som følge av uvitenhet?

 Kost-nytte

10+ år

En helg
-kanskje



ANBEFALINGER

 Høyhastighetssertifisering for fritidsbåter

 Kreftene som virker i høy fart til sjøs

 Hvordan slakke ned farten



Takk for meg!


