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Disposisjon: Fokusområde – fra unnfangelse til fødsel
• I denne presentasjonen skal jeg fortelle litt om arbeidet sjøfartsdirektoratet gjør i forbindelse 

med fokusområdene våre.

• Utgangspunktet for fokusområdene er noe vi kaller «Risikobildet» som stammer fra en intern 
vurdering som vi oppdaterer hvert år. 

• Jeg har lyst å snakke litt om hvordan vi går fra informasjon til risikobilde til fokusområde
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette en er prosess som har utviklet seg igjennom et par år nå – og det er  en prosess som vi hele tiden prøver å forbedre



Motivasjon
• Hvorfor holder vi på med dette?

• En av Direktoratets hovedoppgaver:

Trygge liv, helse, miljø, og materielle verdier
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Motivasjon
Er det nødvendig?

Antall ulykker på norske næringsfartøy de siste ti årene: 

5025

Antall forliste norske næringsfartøy de siste ti årene: 

163

Antall omkomne på norske næringsfartøy de siste ti årene: 

111
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Historisk utvikling
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Antall ulykker Antall forlis Antall omkomne



Fra risikobilde til fokusområdet
Med bakgrunn i blant annet ulykkesstatistikk utarbeider sjøfartsdirektoratet et risikobilde. 

Hensikten med risikobilde er å gjøre en oppdatert, faglig begrunnet vurdering av risiko i næringen.

Sjøfartsdirektoratet tar så utgangspunkt i dette risikobilde ved utarbeidelsen av sitt fokusområde.

Dette er forankret i Sjøfartsdirektoratets strategiplan 2016 - 2020 hvor det blant annet står: 

«Direktoratets prioriteringer skal være basert på risikovurderinger.

Gjennom den årlige risikokartleggingen identifiseres områdene som vi særlig 
skal legge vekt på ved tilsyn, revisjoner, holdningsskapende arbeid og 

regelverksutvikling.»
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Risikobilde 2017
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Første steg i å lage et risikobilde er oppsamling og analyse av data

Sjøfartsdirektoratet henter inn data fra flere forskjellige kilder -
- Noe data, slik som Ulykkestall og tilsynsinformasjon – har vi selv
- Annen data, som trafikkdata, og Port state tall henter vi fra andre

Eksempler på forskjellige variabler vi ser på:
Fartøydata
Tilsyn, pålegg, og avvik
Utseilt distanse, antall havneanløp, driftstimer
Estimert antall sysselsatte, estimert antall passasjerer (hvis tilgjengelig). 
Ulykker
SHT rapporter
Bekymringsmeldinger 
Port state funn i utlandet



Risikobilde 2017
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Dataene blir analysert og samlet i et dokument. Dette dokumentet blir brukt som grunnlag i direktoraters 
risikovurderinger. 

Det dannes så tverrfaglige ekspertgrupper som utfører 
risikoanalysen ved hjelp av grunnlagsdokumentet. 

Hver enkelt fartøygruppe og ulykkeshendelse 
gjennomgås, og scores ved hjelp av en risikomatrise.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Si noe om prosessen – hvor ofte vi gjør dette – hvor ofte den oppdateres



Risikobilde 2017
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Resultatet av risikovurderingen analyseres så videre. Vi regner ut gjennomsnittscorer for hver fartøygruppe og 
hendelsestype, og setter en grense på hva vi anser som høyrisiko. 

I 2017 ble følgende hendelsestyper identifisert som høyrisiko:

Brann/Eksplosjon
Grunnstøting
Kantring
Kollisjon
Støt-/Klemulykker
Fall til sjø

Disse hendelsene har til sammen stått for i overkant av 70 % av alle forlisene, og omkomne i perioden.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Si noe om prosessen – hvor ofte vi gjør dette – hvor ofte den oppdateresForlis: 117/162Omkomne: 80/111



Grunnstøting
• Vi har registrert omlag 870 grunnstøtinger på norske 

næringsfartøy de siste ti årene. Dette gjør grunnstøting til en av 
de hyppigste ulykkestypene. 

• I den samme perioden har vi registrert tre dødsfall

• Fiskefartøy vurderes som særlig utsatt for grunnstøting, men 
også mindre lasteskip og ferjer scorer høyt på direktoratets 
risikovurderinger.
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Presentasjonsnotater
Grunnstøting inntreffer når er et seilende skip som navigeres, enten med maskinkraft under kommando eller det driver uten kommando, treffer havbunnen, land eller vrak under vann. (EMSA, 2016) Mindre fiskefartøy har gjerne et driftsmønster med krevende navigering i trange farvann, lange arbeidsdager, mange oppgaver og lite mannskap. 



Brann/Eksplosjon
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• Antall brannhendelser har vært svakt økende frem 
mot 2013, men har så blitt noe redusert.

• Det store antallet branner i 2013, samt det store 
potensialet i disse hendelsene medført at brann i 
2014 ble Sjøfartsdirektoratets første fokusområdet.

• Fartøygruppen som etter direktoratets risikovurdering 
er særlig utsatt for brann, er fiskefartøy under 15 
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Presentasjonsnotater
Brann/eksplosjoner en ukontrollert antennelse av brennbare kjemikalier eller andre materialer om bord på et skip. Brann er ukontrollert forbrenningsprosess som kjennetegnes ved høy varme, røyk eller flammeutvikling, eller en kombinasjon av disse. Eksplosjon er et ukontrollert energiutbrudd som forårsaker en trykkdiskontinuitet eller en trykk bølge. (EMSA, 2016)Antallet brannhendelser på norske skip har vært svakt økende frem mot 2013, men har så blitt noe redusert. I gjennomsnitt har vi registrert 22 brannhendelser per år de siste ti årene. I den samme perioden har vi registrert fire dødsfall. To av disse skjedde på hurtigruteskipet Nordlys i 2011. Angående siste punkt: Hovedårsaken er en kombinasjon av mengden fartøy, og at konsekvensen av brann ofte er tap av fartøyet. Men vi ser også at kategorien brann for alle andre fartøygruppene blir vurdert med medium til høy risiko.



Kollisjon

• I gjennomsnitt har vi registrert 19 norske 
næringsfartøy i året som har vært innblandet i 
kollisjoner. 

• De to siste årene har vi registrerte 25 norske fartøy 
som har vært involvert i kollisjoner per år.

• Mindre fiskefartøy, og lasteskip i nærskipsfart blir 
trukket frem i direktoratets risikovurderinger som 
særlig risikoutsatte for kollisjoner. 
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Kollisjon inntreffer når to eller flere fartøy kommer i kontakt med hverandre. Dette er uavhengig av om skipene er i fart, oppankret eller fortøyd. Sammenstøt mellom skip og skipsvrak som ligger under vann regnes ikke som kollisjon. (EMSA, 2016). Kontakt med land eller landfaste objekter er definert som kontaktskader. 



Kantring
• Kantring er den skipsulykken som har medført flest 

dødsfall de siste ti årene. 

• I gjennomsnitt har det omkommet tre personer årlig på 
denne ulykkestypen de siste ti årene

• Fartøygrupper som etter direktoratets vurdering er 
særlig utsatt for kantring er fiskefartøy og mindre 
lasteskip, herunder slepebåter og arbeidsbåter.
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Presentasjonsnotater
Kantring er når et skip ikke lengre flyter i opprett stilling som følge av negativ initialstabilitet, tverrskips forflytning av gravitasjonssenter, eller som følge av påvirkning fra ytre krefter. Kantring er når skipet krenger så mye at det ikke lenger kan fungere. (EMSA, 2016)De to største enkeltulykkene siste 10 år har vært Bourbon Dolphin (2007, åtte omkomne), og Langeland (2009, seks omkomne).Direktoratets risikogjennomgang viser at den viktigste bakenforliggende årsaken til kantring er knyttet til feil lasting av fartøyet eller mangelfull sikring av last. For stor belastning i kran eller over fartøyets vinsj er også en viktig faktor. Dette er spesielt en aktuell problemstilling på mindre servicefartøy som brukes til sleping og løfteoppdrag. En hyppig årsak til at fiskefartøy kantrer, er at dekket blir fylt med vann, gjerne i kombinasjon med dårlig vær og ytre krefter fra fiskebruk i sjøen.



Fall til sjø

• De siste ti årene har vi registrert i gjennomsnitt 3 
omkomne per år i forbindelse med fall til sjø 
hendelser. 

• Fall til sjø skjer fra forskjellige fartøytyper. Særlig 
mottar direktoratet mange rapporter etter 
fallulykker fra fiskefartøy.
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Ulykkekategorien fall til sjø omfatter fall til sjø fra fartøy underveis, i drift eller fra område i havn i forbindelse med arbeid om bord eller i tilknytning til skipets drift.Som vi ser av Figur 32 har Sjøfartsdirektoratet registrert omtrent like mange dødsfall som skader i forbindelse med fall til sjø de siste ti årene. Dette har nok sammenheng med at mindre alvorlige konsekvenser av denne type hendelser ikke rapporteres til myndighetene. 



Støt/klemskade
• Antallet støt/klemskader har falt de siste årene, og 

ligger nå på et gjennomsnitt på om lag 88 
hendelser per år de siste fem årene. 

• Ulykkestypen har medført 14 dødsfall i perioden 
2007 - 2016. Syv av disse skjedde på fiskefartøy, 
seks på lasteskip og ett på passasjerskip.

• Lasteskip i oversjøisk fart er den fartøytypen som 
scorer høyest i direktoratets risikovurderinger når 
det kommer til støt/klemskader. 
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Støt-/klemulykker er definert som hendelser der en skade oppstår som følge av at en kroppsdel blir klemt mellom to objekter eller skade som oppstår som følge av plutselig kraft eller trykk mot en kroppsdel.  Avhengig av alvorlighetsgraden, kan støt-/klemskader være kjennetegnet av bløtdelsskader, blødning, blåmerker, beinbrudd, åpne sår, dårlig sirkulasjon, knusningsskader eller tap av legemsdel.



Høyrisikohendelser og årsaksanalyser
• Etter å ha kartlagt høyrisikohendelsene utarbeidet Sjøfartsdirektoratet 

årsaksanalyser/influensdiagram for de ulike scenarioene. 

• Dette arbeidet har blitt gjennomført av tverrfaglige grupper i direktoratet, i samarbeid med 
eksterne konsulenter.

• Disse årsaksanalysene danner grunnlaget for det videre arbeidet til direktoratet. 
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Fokusområde 2018: Sikkerhetsstyring på mindre fartøy, med 
spesielt fokus på operasjonelle forhold
• Hva mener vi:

• Noe gammelt og noe nytt:

• Inneværende års fokusområde er Sikkerhetsstyring. Dette videreføres med noen viktige 
endringer.

• Vi legger økt fokus på operasjonell sikkerhet på mindre fartøy. 

02.10.2017

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sikkerhetsstyring handler om å opprette system for å oppnå og opprettholde et høyt sikkerhetsnivå, slik at man lettere kan kontrollere risikoen. Manglende prosedyrer for arbeidsoperasjoner og svakheter ved organisering, ledelse og kommunikasjon er ofte nevnt som årsaksfaktorer i rapporter etter skips- og personulykker.Det ble innført nye krav til sikkerhetsstyring i 2017 med ikrafttredelse fra 1. juli. Kravene er nye og gjelder for et stort antall fartøyMangler ved sikkerhetsstyring går igjen som bakenforliggende årsaksfaktor i alle våre analyser. Manglende kontroll med vedlikehold, prosedyrer, risikovurdering, opplæring og oppfølging av uønskede hendelser er eksempler på forhold som medvirker til at ulykker skjer. Lav grad av ledelsesinvolvering, mangler ved implementering av innholdet i sikkerhetssystemet og manglende medvirkning i organisasjonen, skaper en svak sikkerhetskultur og en økt risiko for ulykker. Med operasjonell sikkerhet menes sikkerhet knyttet til fartøyoperasjoner som vurderes som spesielt risikoutsatt. Eksempel på slike er tauing, ankerhåndtering, lasting/lossing med kran, fiske med trål o.l. Kantring og mann over bord er viktige risikobidrag på mindre fartøy. Hendelsene skjer typisk i tilknytning til fartøyoperasjoner der en beveger seg ut mot fartøyets begrensinger.  Det er viktig at Sjøfartsdirektoratet er tydelige på forventinger til hvilke typer hendelser rederiet skal ha risikovurdert og laget beredskap for.  Krav til generelle risikovurdering og beredskapsplaner kom med ny forskrift om sikkerhetsstyring på mindre skip. Vi antar at dette er en av de forhold som det vil ta tid for næringen å komme i gang med.



Fokusområde 2018: Sikkerhetsstyring på mindre fartøy, med 
spesielt fokus på operasjonelle forhold
• Virkemidler:

• Regelverk
• Forbyggende tiltak – informasjonskampanjer, foredrag, rapporter
• Verktøy til næringen – verktøy for risikovurdering fiskrisk/lastrisk.
• Tilsynsaktivitet – kampanjesjekklister, uanmeldte tilsyn
• Dokumentkontroll – Fokusområde skal inngå som egne punkt i dokumentkontrollen.
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