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Hva gjør Sjøfartsdirektoratet?

En av direktoratets hovedoppgaver er å trygge liv, helse, miljø og materielle 

verdier.

Vi trenger derfor et verktøy for å identifisere risiko og gjøre tiltak i tråd med 

funnene vi observerer. 

Den metoden vi har valgt å bruke, er årlige risikovurderinger.



Det er også mange saker SHK undersøker



Risikovurdering

27.09.2021



Risikovurdering

Mer en kun ulykker.

I 2021 egne arbeidsgrupper for:

→ Miljørisiko

→ Arbeidsrelaterte sykdommer

→ Tilsiktede uønskede hendelser 

(TUH)



Prosess – hvordan gjennomfører direktoratet vurderingen
Risikoevaluering

Innhente og 

bearbeide 

datagrunnlag

Gjennomføre 

risikovurdering

Utarbeide 

årsaksanalyse Tiltak
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For å gjøre risikovurderingen trenger vi kunnskap

Data

❑ Ulykkesregistrering



Utvikling
Ulykkesregistrering

Antall omkomne

Antall ulykker

Antall forlis



Dødsulykker
I 2020 omkom åtte personer på 
norskregistrerte næringsfartøy

I 2020 omkom 28 personer i 
arbeidsskadedødsfall på land (SSB)

Dødsulykker per 100 000 ansatte på land 

vs. på sjø



Hvordan skjer dødsulykkene?

De siste 10 årene har 82 personer 

omkommet på norskregistrerte fartøy. 

Ca. 60% omkom som følger av en 

arbeids/personulykke. 

Ca. 40% av arbeids/personulykkene er  fall 

til sjø

45 omkom på fiskefartøy

29 omkom på lasteskip

8 omkom på passasjerskip





Risikovurdering 2021

Alle vurderinger i 2021 ble 

avgrenset til konsekvenstypen 

personskader.

→ Personskader siste 10 år
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❑ Tilsyn og pålegg



Tilsyn og pålegg

❑ Skipssikkerhetsloven slår 

fast at rederiet er ansvarlig for 

sikkerheten om bord.

→ Vi har en risikobasert oppfølging 

av at kunden har tatt sitt ansvar.



Eksempel skårekort fartøysulykker – Lasteskip nærskipsfart
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❑ Spørreundersøkelsen maritim sikkerhet



Spørreundersøkelsen

Maritim sikkerhet 2021

Generelt fartøygrupper



Faktorer i spørreundersøkelsen:
Spørreundersøkelsen Maritim sikkerhet 2021

Sikker arbeidspraksis Rusmidler

Bemanning Samarbeid og kommunikasjon

Arbeidsvilkår Ytre påvirkning

System og kompetanse Covid-19: Smittevern

Rederiledelse Covid-19: Påvirkning mannskap

Arbeidspress

Statistiske analyser viser at påstandene det spørres om i undersøkelsen knytter seg til elleve faktorer:



Lasteskip generelt
Spørreundersøkelsen Maritim sikkerhet 2021

Enkeltspørsmål* som sjøansatte bedømmer mest positivt Gj.snitt

(Snudd) Det hender at kolleger på fartøyet jeg arbeider ombord er ruspåvirket / i bakrus i 

jobbsammenheng. 
4,83

Jeg gir beskjed dersom jeg ser farlige situasjoner. 4,80

(Snudd) Bruk av rusmidler (inkludert alkohol) er et problem på fartøyet jeg jobber. 4,79

Jeg stopper mitt arbeid dersom jeg mener at det kan være farlig for meg eller andre å fortsette. 4,73

Utstyret jeg trenger for å arbeide sikkert er lett tilgjengelig. 4,62



Lasteskip generelt
Spørreundersøkelsen Maritim sikkerhet 2021

Enkeltspørsmål* som sjøansatte bedømmer mest negativt

Det er god nok hastighet på internett for bruk i fritiden på mitt fartøy. 2,48

At ikke alle snakker samme språk kan resultere i farlige situasjoner. 2,86

Rederiet tilbyr gode velferdstiltak. 2,98

Det hender at sammensetningen av nasjonaliteter om bord fører til dårligere samarbeid. 3,20

Jeg anser skift-/vaktordningen som belastende. 3,27



Lasteskip – variabler samlet
Spørreundersøkelsen Maritim sikkerhet 2021

Offshore Nærskip Oversjøisk Lasteskip u/24 m

Variabel Andel Andel Andel Andel

Jobber over 14 timer per døgn ukentlig eller oftere 15.8 % 17.1 % 15.5 % 11.6 %

Utfører risikovurdering i forkant av risikofylte 
arbeidsoperasjoner

99.3 % 88.3 % 98.3 % 81.3 %

Har du i løpet av de siste 12 månedene vært involvert 
i en eller flere situasjoner som kunne ha utviklet seg 
til en alvorlig ulykke, men ikke gjorde det?

30.8 % 33.2 % 25.4 % 24.1 %

Har du i løpet av de siste 12 månedene vært involvert 
i en eller flere situasjoner som utviklet seg til alvorlig 
ulykke?

6.0 % 5.0 % 3.7 % 3.0 %



Passasjerskip - variabler samlet
Spørreundersøkelsen Maritim sikkerhet 2021

Variabel Innenriks ferge Hurtigbåt Store passasjerskip Mindre passasjerfartøy

Andel Andel Andel Andel

Jobber over 14 timer per døgn ukentlig eller oftere 17.0 % 14.0 % 15.4 % 9.8 %

Utfører risikovurdering i forkant av risikofylte
arbeidsoperasjoner

90.7 % 86.9 % 95.7 % 80.4 %

Har du i løpet av de siste 12 månedene vært
involvert i en eller flere situasjoner som kunne ha
utviklet seg til en alvorlig ulykke, men ikke gjorde
det?

31.4 % 32.9 % 19.4 % 28.7 %

Har du i løpet av de siste 12 månedene vært
involvert i en eller flere situasjoner som utviklet
seg til alvorlig ulykke?

4.2 % 6.4 % 2.3 % 2.0 %



Fiskefartøy – variabler samlet
Spørreundersøkelsen Maritim sikkerhet 2021

Under 15 m Under 500 BT, over 15m Over 500 BT, over 15m

Variabel Andel Andel Andel

Jobber over 14 timer per døgn ukentlig eller oftere 25.3 % 27.4 % 29.4 %

Utfører risikovurdering i forkant av risikofylte 
arbeidsoperasjoner

83.3 % 56.3 % 66.4 %

Har du i løpet av de siste 12 månedene vært involvert i en 
eller flere situasjoner som kunne ha utviklet seg til en 
alvorlig ulykke, men ikke gjorde det?

19.6 % 26.4 % 28.9 %

Har du i løpet av de siste 12 månedene vært involvert i en 
eller flere situasjoner som utviklet seg til alvorlig ulykke?

3.1 % 6.0 % 8.9 %



Flyttbare innretninger - variabler
Spørreundersøkelsen Maritim sikkerhet 2021

Variabel Andel

Jobber over 14 timer per døgn ukentlig eller oftere 22.5 %

Utfører risikovurdering i forkant av risikofylte arbeidsoperasjoner 99.2 %

Har du i løpet av de siste 12 månedene vært involvert i en eller flere situasjoner som kunne 

ha utviklet seg til en alvorlig ulykke, men ikke gjorde det?
23.2 %

Har du i løpet av de siste 12 månedene vært involvert i en eller flere situasjoner som 

utviklet seg til alvorlig ulykke?
3.9 %



Eksempel resultat fra spørreundersøkelsen maritim sikkerhet
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Erfaring

Ekspertgruppe



Eksempel skårekort fartøysulykker – Lasteskip nærskipsfart



Risikomatrise





Høyrisikohendelser
Fartøytype Ulykkestype

Risikoskåre 

2021

Fiskefartøy over 15 m over 500 BT Personulykke: støt-/klemskade 8,6

Fiskefartøy over 15 m over 500 BT Personulykke: fallskader 8,4

Fiskefartøy over 15 m under 500 BT Personulykke: støt-/klemskade 8,4

Innenriks ferge Personulykke: fallskader 8,4

Nærskipsfart Kantring 8,4

Nærskipsfart Personulykke: fallskader 8,4

Nærskipsfart Personulykke: støt-/klemskade 8,4

Offshorefartøy Personulykke: fallskader 8,4

Offshorefartøy Personulykke: støt-/klemskade 8,4

Oversjøisk fart Personulykke: støt-/klemskade 8,4

Store passasjerskip Personulykke: fallskader 8,4

Fiskefartøy under 15 m Personulykke: fall til sjø 8,3

Oversjøisk fart Personulykke: fallskader 8,3

Fiskefartøy over 15 m over 500 BT Personulykke: stikk-/kuttskade 8,2

Fiskefartøy over 15 m under 500 BT Personulykke: fallskader 8,2

Store passasjerskip Personulykke: støt-/klemskade 8,2

Innenriks ferge Personulykke: støt-/klemskade 8,1

Fiskefartøy under 15 m Kantring 7,8

Lasteskip under 24 m Personulykke: støt-/klemskade 7,8

Fiskefartøy over 15 m over 500 BT Personulykke: belastningsskade 7,2

Fiskefartøy under 15 m Grunnstøting 7

• Scenario som scorer 

høyt i en eller flere

fartøygrupper, kalles

høyrisikohendelser

• Lager årsaksanalyser

og risikomodeller



Prosess – hvordan gjennomfører direktoratet vurderingen
Risikoevaluering

Innhente og 

bearbeide 

datagrunnlag

Gjennomføre 

risikovurdering

Utarbeide 

årsaksanalyse Tiltak



Fokusområder
• Sjøfartsdirektoratet har siden 2013 gjennomført årlige systematiske risikovurderinger 

av ulykker på skip.

• Denne risikovurderingen danner et viktig grunnlag for valg av direktoratets 

fokusområde.

• Så langt har Sjøfartsdirektoratet gjennomført åtte fokusområder:

2014 - Brann

2015 - Sikker arbeidsplass

2016 - Hviletid og bemanning

2017 - Sikkerhetsstyring

2018 - Sikkerhetsstyring med særskilt fokus på mindre fartøy

2019 - Miljø

2020 - Miljø

2021 - Sikkerhetskultur og risikoforståelse



Fokusområde 2022
Fartøytype Ulykkestype

Risikoskåre 

2021

Fiskefartøy over 15 m over 500 BT Personulykke: støt-/klemskade 8,6

Fiskefartøy over 15 m over 500 BT Personulykke: fallskader 8,4

Fiskefartøy over 15 m under 500 BT Personulykke: støt-/klemskade 8,4

Innenriks ferge Personulykke: fallskader 8,4

Nærskipsfart Kantring 8,4

Nærskipsfart Personulykke: fallskader 8,4

Nærskipsfart Personulykke: støt-/klemskade 8,4

Offshorefartøy Personulykke: fallskader 8,4

Offshorefartøy Personulykke: støt-/klemskade 8,4

Oversjøisk fart Personulykke: støt-/klemskade 8,4

Store passasjerskip Personulykke: fallskader 8,4

Fiskefartøy under 15 m Personulykke: fall til sjø 8,3

Oversjøisk fart Personulykke: fallskader 8,3

Fiskefartøy over 15 m over 500 BT Personulykke: stikk-/kuttskade 8,2

Fiskefartøy over 15 m under 500 BT Personulykke: fallskader 8,2

Store passasjerskip Personulykke: støt-/klemskade 8,2

Innenriks ferge Personulykke: støt-/klemskade 8,1

Fiskefartøy under 15 m Kantring 7,8

Lasteskip under 24 m Personulykke: støt-/klemskade 7,8

Fiskefartøy over 15 m over 500 BT Personulykke: belastningsskade 7,2

Fiskefartøy under 15 m Grunnstøting 7

Sikkerhetskultur 

og 

risikoforståelse



Takk for meg


