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Høringsbrev - forslag til endring i forskrift om redningsmidler 
 
Høringsfrist 11. juli 2016

Sjøfartsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i redningsforskriften på høring.
Høringsinstansene følger av vedlagte høringsliste.

Det bes om at høringsuttalelser sendes som e-post til: postmottak@sjofartsdir.no
Høringen vil også bli lagt ut på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider: www.sjofartsdir.no
Ta kontakt med Ole Morten Fureli på telefon 52 74 50 00 (e-post omf@sdir.no) eller John Kristian 
Spångberg (e-post jks@sdir.no) ved spørsmål.

Forslaget

Sjøfartsdirektoratet foreslår endringer i forskrift 1. juli 2014 nr. 1019 om redningsredskaper på skip 
(redningsforskriften). Endringsforslaget gjelder blant annet tilpasninger for lasteskip med største lengde 
under 15 meter. 

Formålet med endringsforslaget er mer hensiktsmessige krav om redningsredskaper også for de minste 
lasteskipene uten at endringene reduserer sikkerhetsnivået. Endringsforslaget som gjelder lasteskip med 
største lengde under 15 meter, har som utgangspunkt bestemmelser som gjelder redningsredskaper på 
mindre fiskefartøy. 

Sjøfartsdirektoratet foreslår også mindre endringer i bestemmelser om redningsredskaper som gjelder 
for passasjerskip. Disse endringene foreslås for å videreføre gjeldende rett på tidspunktet for 
redningsforskriftens ikrafttredelse 15. september 2014.

Forskriften er ment å tre i kraft snarest. De meste av forslagene vil være lettelser eller videreføring av 
tidligere rett, med unntak av ny § 9a. Denne delen av forskriften vil tre i kraft med forskriften for øvrig, 
men det er presisert i bestemmelsen at kravene gjelder først fra 1. januar 2017. 
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Bakgrunnen for forslaget

Forskrift 19. desember 2014 nr. 1853 om bygging og tilsyn av mindre lasteskip, i det følgende omtalt 
som forskrift 2014/1853, trådte i kraft 1. januar 2015. Forskrift 2014/1853 har krav om bygging og 
tilsyn som også gjelder for lasteskip med største lengde mellom 8 og 15 meter. 

Tilsyn med lasteskip med største lengde under 15 meter har ført til økt fokus på om gjeldende 
bestemmelser om redningsredskaper på lasteskip er hensiktsmessige. Sammen med henvendelser fra 
brukerne av direktoratets forskrifter, har dette medført at Sjøfartsdirektoratet har gjennomgått enkelte 
bestemmelser om redningsredskaper for slike skip. Gjennomgangen har resultert i endringsforslagene 
som nå sendes på høring. 

I sin gjennomgang har Sjøfartsdirektoratet vurdert om bestemmelser om redningsredskaper for 
fiskefartøy av samme størrelse også kan brukes, da disse to fartøygruppene har likhetstrekk både med 
tanke på bemanning og bruksområder. Vi har blant annet sett på reglene for redningsflåter om bord på 
fiske- og fangstfartøy under 15 meter, og foreslår at lasteskip med største lengde mellom 8 og 15 meter 
som ikke har mer enn tre personer om bord kan bruke redningsflåter produsert etter ISO-standard 9650-
1 i stedet for rattmerket flåte. 

Sjøfartdirektoratet har videre sett på livbøyekonfigurasjonen som kreves på mindre fiskefartøy og 
foreslår tilpasninger som skal gjelde for lasteskip med største lengde mellom 8 og 15 meter. 

Vi har også sett hen til Nordisk Båt Standard for Yrkesbåter under 15 meter 1990 Y13 punkt 7 om 
ombordstigningsstige. Dette er et krav som i Y13 punkt 7 gjelder alle båter som bygges etter denne 
standarden. Sjøfartsdirektoratet foreslår at kravet om ombordstigningsstige skal gjelde for skip med 
bare en person om bord. Vi fant at det var særlig viktig for disse å ha en måte for å komme seg om bord 
igjen på, ettersom det ikke er andre om bord til å få hjelp av. Vårt tallmateriale tilsier at det på 
passasjerskip og lasteskip uavhengig av lengde har vært totalt 74 personulykker som skyldes fall over 
bord fra 1. januar 2000 til i dag. Dette kan igjen fordeles på 65 ulykker/episoder på 61 unike fartøy. 33 
av disse har bemanningssertifikat, men ingen av dem har en bemanning på kun én person. Det er da tale 
om 28 fartøy som ikke har bemanningssertifikat. Det er ikke dermed sagt at samtlige av disse kun har 
én person i bemanningen, men Sjøfartsdirektoratet vurderer det som et område hvor man kan styrke 
sikkerheten til personer om bord.

Vi har også foreslått å innføre krav om dødmannsknapp på disse båtene, altså hvor det kun er en person 
om bord. Ombordstigningsstigen sørger for at man kan komme seg opp igjen i båten, mens 
dødmannsknappen vil sørge for at fartøyet stopper. 

Vi anslår at både ombordstigningsstige og dødmannsknapp vil kunne ligge på et sted mellom 2 000 til 5 
000 kr hver. Montering og eventuell tilpasning av skrog kommer i tillegg.

Denne delen av forslaget er foreslått å få virkning fra 1. januar 2017, slik at rederiene får en periode til 
å omstille seg.

Med utgangspunkt i reglene for de minste passasjerfartøyene er det også gjort tilpasninger for de aller 
minste lasteskipene, det vil si fartøy som ikke er omfattet av 24-meterforskriften. 

Det er også gjort noen tilpasninger for reglene for passasjerskip. Dette dreier seg om å videreføre 
bestemmelser fra det forrige regelverket.

Utover dette er det stort sett snakk om rene språklige endringer.



3

Gjeldende rett 

Bestemmelser om redningsredskaper følger i dag av forskrift 1. juli 2014 nr. 1019 om 
redningsredskaper på skip (redningsforskriften).

Forskriften har avløst forskrift 17. desember 2004 nr. 1855 om redningsredskaper på lasteskip, forskrift 
15. september 1992 nr. 700 om redningsredskaper m.m. på passasjerskip og forskrift 11. oktober 2004 
nr. 1341 om redningsredskaper på passasjerskip. Den nye forskriften har videreført de tidligere reglene 
og slått dem sammen med de øvrige regler om redningsredskaper.

Hjemmel

Sjøfartsdirektoratet foreslår med hjemmel i skipssikkerhetsloven §§ 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 
22, 22a, 28a, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 42, 44, 45, 48, 49, 52 og 54 å endre forskrift 1. juli 2014 nr. 
1019 om redningsredskaper på skip (redningsforskriften).

Merknader til forskriftsforslaget 

I det følgende knytter vi noen kommentarer til de foreslåtte endringsbestemmelsene.

Forslag til endringer i forskrift 1. juli 2014 nr. 1019 om redningsredskaper på skip 
(redningsforskriften).

I § 1 d foreslår vi å endre betegnelsen «bemannet lekter» til å beskrive hvilke lektere som omfattes av 
redningsforskriften. 

Vi foreslår å slette «om bord» i § 5 første ledd for at forskriften skal ha konsekvent språkbruk, se f.eks. 
§ 6 første ledd og § 7 første ledd.

§ 5 første ledd ny bokstav f fulgte tidligere av forskrift 11. oktober 2004 nr. 1341 om redningsredskaper 
på passasjerskip § 8 bokstav g, men ble ikke fastsatt i gjeldende redningsforskrift. Kravet om et toveis, 
bærbart VHF-radiotelefoniapparat tas nå inn igjen i redningsforskriften.

§ 5 a er en tilpasning av redningsredskaper på de aller minste lasteskipene. Den har paralleller til § 5, 
men det er blitt valgt enkelte andre løsninger da dette synes mer hensiktsmessig for disse fartøyene. 
Hovedregelen i § 2 om standarden på utstyret består fortsatt. Skipsutstyrforskriften bestemmer hvilken 
standard utstyret skal ha og testes etter.

Vi har presisert i §§ 6 og 7 at det er antallet redningsredskaper som er det sentrale i tabellene. 
Hovedregelen i redningsforskriften § 2 om standarder som kreves for redningsredskaper består fortsatt. 
Forskrift 29. desember 1998 nr. 1455 om skipsutstyr (skipsutstyrforskriften) bestemmer standarder som 
gjelder for utforming og testing av bl.a. redningsredskaper. 

Tabellen i § 6 blir endret på punktet som gjelder redningsfarkoster for å henvise til § 8 femte ledd, altså 
muligheten for at lasteskip kan føre én redningsflåte, når denne kan settes ut settes ut på hver side av 
skipet.

Tabellen endres også på punktet som gjelder livbøyer. Dette skjer for å reflektere endringen i § 11 
andre ledd.

Tabellen endres også på punktet som gjelder MOB-båt. Her endres tabellen på to punkt. Lasteskip med 
bruttotonnasje fra 100 opp til 300 med lengde (L) under 30 meter har hatt et krav om å ha MOB-båt 
dersom de går i utenriksfart. Kravet til MOB-båt for tilsvarende lasteskip i innenriksfart ble opphevet 
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med virkning fra 1. januar 2009. Det viste seg at MOB-båt kravet ikke har vært hensiktsmessig og at 
det ikke hadde bidratt til økt sikkerhet og rederier som har søkt om dispensasjon fra kravet, har fått 
innvilget dette. Sjøfartsdirektoratet foreslår derfor å oppheve kravet om MOB-båt på lasteskip i 
utenriksfart med bruttotonnasje fra 100 opp til 300 med lengde (L) under 30 meter. 

Tabellen i § 7 presisert for å gjøre det klarere hva som gjelder for termisk redningsvest/termisk drakt 
kombinert med redningsvest for barn. Dette kravet følger allerede av regel III/7.2.1.3, men slik tabellen 
er utformet i dag, er det kun det ene alternativet i regelen som fremkommer tydelig med mindre man 
går videre til SOLAS. Ettersom tabellen gir unntak for antall redningsmidler har vi funnet grunn til å 
presisere disse alternativene.

Tabellene i §§ 6 og 7 er presisert for linekastende apparat. Det har vært diskusjon rundt formuleringen i 
tabellen. LSA-koden punkt 7.1 krever muligheten til å avfyre fire prosjektiler med liner. Vi ønsker å 
klargjøre at det er dette som er kravet.

I § 8 tredje ledd foreslår direktoratet at kravene i SOLAS regel III/21 gjelder passasjerskip i utenriksfart 
uansett byggeår. Dette gjenspeiler hvordan bestemmelsen har blitt tolket. Sjøfartsdirektoratet legger til 
grunn at det vil bli både enklere og mindre byrdefullt for næringen å forholde seg til SOLAS 1974 regel 
III/21 sammenlignet med eldre SOLAS-versjoner. Siste punktum i § 8 tredje ledd foreslås slettet, da 
setningen er overflødig etter endringen som foreslås ovenfor.

Et nytt sjuende ledd i § 8 gir tilpasningsmuligheter for redningsflåter på lasteskip med største lengde 
mellom 8 og 15 meter. Slike skip – når de ikke har mer enn 3 personer om bord – kan som alternativ til 
rattmerkede flåter ha flåter som er produsert etter ISO-standard 9650-1. Tilsvarende regulering gjelder 
for fiske- og fangstfartøy med lengde under 15 meter (se forskrift 22. november 2014 nr. 1404 om fiske 
og fangstfartøy under 15 meter § 38 andre ledd). Flåter som er produsert etter ISO-standard 9650-1
retter seg hovedsakelig mot fritidsfartøysmarkedet. ISO-standarden tar utgangspunkt i at en person 
veier 75 kg, jf. punkt 3.1. LSA-koden (MSC.48(66)) har som utgangspunkt at hver person på et 
lasteskip veier 82,5 kg, jf. punkt 4.2.2.1. (endret med virkning fra 1. januar 2012 gjennom resolusjon 
MSC.293(87)). For å ta høyde for LSA-kodens normering for vekt av en person, samt utstyr og 
bekledning som brukes i yrkessammenheng, foreslår Sjøfartsdirektoratet en sikkerhetsmargin som 
kommer til uttrykk ved avgrensningen på 3 personer. 

I § 8 sjuende ledd bokstav c foreslår vi en regel om plassering av flåter som gjenspeiler tilsvarende krav 
i ISO- standard 9650-1. Med mindre flåten er sertifisert for en plassering som er lavere, gjelder den 
øvre grensen på seks meter. ISO-standard 9650-1 har ikke krav om oppdrift av flåten i pakket tilstand. 
Sjøfartsdirektoratet foreslår derfor at kravene i LSA-koden punkt 4.2.6.1 og testkravene i MSC.81(70) 
punkt 5.13 og 5.19 gjelder. Flåten skal også ha friflyt-arrangement etter LSA-koden punkt 4.1.6.
Dersom flåten kan settes ut på begge sider av fartøyet er det tilstrekkelig med én flåte, jf. § 8 femte 
ledd.

I § 9 tredje ledd viderefører vi et krav fra tidligere forskrift 11. oktober 2004 nr. 1341 om 
redningsredskaper på passasjerskip. SOLAS regel III/21.1.4.3 og regel III/31.1.3.3 åpner for at MOB-
båt kan regnes som redningsfarkost. Vi har også harmonisert regelverket for lasteskip og passasjerskip i 
fartsområde 3. Sjøfartsdirektoratet vurderer situasjonen slik at det ikke er grunnlag for å behandle 
fartøystypene ulikt på dette punktet. Det er derfor foreslått at lasteskip kan medregne MOB-båt som 
redningsfarkost i fartsområde 3, mot tidligere bare i fartsområde 2. 

Ny § 9a har krav om ombordstigningsstige. Regelen er hentet fra Nordisk Båtstandard Y13, punkt 7.1. 
Kravet gjelder passasjerskip som har en person i besetningen. Passasjerskip under 15 meter har 
tidligere blitt bygget etter Nordisk Båtstandard, jf. opphevet forskrift 15. juni 1987 nr. 505 om bygging, 
utrustning og anvendelse av passasjerfartøy opptil 15 m største lengde. Når det gjaldt redningsmidler 
skulle fartøyene følge dagjeldende redningsmiddelforskrift, jf. § 12. Regelen om å bygge etter Nordisk 
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Båtstandard er videreført i § 5 i dagens byggeforskrift. Som følge av at fartøyene ikke følger Nordisk 
Båtstandard mht. redningsredskaper har det ikke vært et krav om redningsstige på de minste 
passasjerfartøyene. Sjøfartsdirektoratet foreslår at det skal være ombordstigningsstige og 
dødmannsknapp på både lasteskip og passasjerskip for å bedre sikkerheten på fartøy hvor besetningen 
består av kun én person. Ny teknologi gjør at de negative praktiske effektene av en dødmannsknapp 
ikke er like store som tidligere, som for eksempel bruk av trådløs teknologi i stedet for bruk av ledning 
eller snor. Vi krever ikke rattmerket utstyr på dette punktet. Forslaget legger opp til at denne 
bestemmelsen først trer i kraft 1. januar 2017.

I ny § 10a unntar Ro-ro passasjerskip sertifisert for fartsområde 2 og mindre for kravet om fjerner 
helikoptersone, jf. SOLAS regel III/28. Rettstilstanden som fulgte av nå opphevet forskrift 11. oktober 
2004 nr. 1341 om redningsredskaper på passasjerskip blir dermed videreført.

Et nytt tredje ledd i § 11 inneholder en regel om livbøyer. Denne er endret etter modell fra 
bestemmelser om antallet og plasseringen av livbøyer på mindre fiskefartøy. Følgelig er tabellen i § 6 
endret.

Et nytt fjerde ledd i § 12 viderefører tilstanden slik den var fra tidligere forskrift 11. oktober 2004 nr. 
1341 om redningsredskaper på passasjerskip. Vi har omformulert dette kravet noe. Sjøfartsdirektoratet 
ønsker å klargjøre at samtlige i bemanningen som er involvert i evakuering og bemanning av 
redningsfarkost/MES skal ha redningsdrakt. Dette vil for eksempel si at både skipsfører som ber 
mannskapet iverksette evakuering, mannskap som klargjør redningsfarkost og mannskap som hjelper 
passasjerer om bord i redningsfarkost skal ha redningsdrakt. Endringen kan tolkes slik at dette er en 
liten skjerping av regelverket sammenlignet med slik tilstanden var etter forrige forskrift. I praksis 
antas det at dette ikke er tilfellet, da dette utstyret er i det store og hele på plass i dag.

Til slutt foreslår direktoratet å rette en skrivefeil i forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og 
sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger Vedlegg I, § 50 (5). Vedlegg I inneholder 
overgangsregler for slep. Ordet «sjakter» skal forstås som sjakler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er Sjøfartsdirektoratets vurdering at med unntak av kravene i ny § 9a, utløser ikke 
endringsforslaget krav om økte investeringer. Som tidligere nevnt har Sjøfartsdirektoratet anslått at 
både ombordstigningsstige og dødmannsknapp vil kunne ligge på et sted mellom 2 000 til 5 000 kr 
hver. Montering og eventuell tilpasning av skrog kommer i tillegg. Vi vurderer situasjonen slik at 
ettersom det er tale om å sikre liv og helse, er dette ikke en stor investering. Videre antar
Sjøfartsdirektoratet at et lite mindretall allerede har dette utstyret om bord.

Forskriftsforslaget fører heller ikke til noen økning av antallet tilsyn eller økte gebyrer for skip som 
omfattes av endringene.
  
Med hilsen 
 
 
 

 

Olav Akselsen 
sjøfartsdirektør 

 

  
 Bjørn Pedersen 

avdelingsdirektør 
 
 
 



 
Høringliste: Forslag til forskrift om endring av forskrift om redningsredskaper  
Medlemmer:   

1. American Bureau of Shipping    nmd@eagle.org  
2. Arbeids- og sosialdepartementet   postmottak@asd.dep.no   
3. Bureau Veritas      NOR_NS@bureauveritas.com  
4. CEFOR      cefor@cefor.no  
5. ClassNK      ol@classnk.or.jp 
6. Dacon AS      rescue@dacon.no 
7. De sjøkyndiges forbund     moritz.askildt@online.no  
8. Den norske advokatforening    post@advokatforeningen.no  
9. DNV-GL      flag.state.services@dnvgl.com 
10. Direktoratet for arbeidstilsynet    post@arbeidstilsynet.no 
11. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap postmottak@dsb.no 
12. Fiskebåtredernes forbund    fiskebat@fiskebat.no 
13. Fiskeridirektoratet      postmottak@fiskeridir.no  
14. Finansnæringens hovedorganisasjon   fnh@fnh.no  
15. Forsvarsdepartementet    postmottak@fd.dep.no  
16. Fraktefartøyenes rederiforening   firmapost@fraktefartoyene.no  
17. GARD      companymail@gard.no  
18. Havarikommisjonen     post@aibn.no 
19. Havforskningsinstituttet  post@imr.no  
20. Hovedredningssentralen Nord-Norge   mailto@jrcc-bodoe.no  
21. Hovedredningssentralen Sør-Norge   post@jrcc-stavanger.no  
22. Hurtigbåtforbundet     post@hrf.no  
23. Høgskolen i Buskerud og Vestfold   postmottak@hbv.no  
24. Høyskolen i Ålesund     postmottak@hials.no  
25. Høyskolen Stord Haugesund    postmottak@hsh.no  
26. Intertanko      oslo@intertanko.com  
27. Justis- og beredskapsdepartementet   postmottak@jd.dep.no 
28. Klima- og miljødepartementet    postmottak@kld.dep.no  
29. Kongelig Norsk Båtforbund    post@knbf.no  
30. Kystverket      post@kystverket.no 
31. Lloyd's Register of Shipping    oslo@lr.org  
32. Marintek      info@marintek.sintef.no  
33. Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest Norge  post@maropp.no  
34. Maskinistforbundet     post@dnmf.no  
35. Miljødirektoratet      post@miljodir.no  
36. NHO Sjøfart      post@nhosjofart.no 
37. Norsk Industri      post@norskindustri.no  
38. Nordisk Institutt for Sjørett    sjorett-adm@jus.uio.no 
39. Norges Rederiforbund     post@rederi.no  
40. Norsk Elektroteknisk Komité    nek@nek.no  
41. Norsk Losforbund      formann.norsklos@gmail.com  
42. Norsk Sjøoffiserforbund    oslo@sjooff.no   
43. Petroleumstilsynet     postboks@ptil.no  
44. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet   firmapost@nkom.no  
45. RINA Services S.p.A     sandefjord.office@rina.org  
46. SAFE      safe@safe.no  
47. Samferdselsdepartementet    postmottak@sd.dep.no  
48. Sjømannsforbundet     firmapost@sjomannsunion.no  
49. Sjømat Norge      firmapost@sjomatnorge.no 
50. Skuld      osl@skuld.com  
51. Statens Kartverk Sjøkartverket    sksk@statkart.no  
52. Survitec Norway AS     norway.office@survitecgroup.com 
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53. Sysselmannen på Svalbard    firmapost@sysselmannen.no 
54. Telenor radioinspeksjonen    radioinspeksjonen@telenor.com 
55. Vegdirektoratet      firmapost@vegvesen.no 
56. Viking Life-Saving Equipment Norway A/S   viking@viking-life.com 

 
Godkjente kontrollforetak for lasteskip under 15 meter 
 

57. Cramaco      cramaco@online.no 
58. Knardalstrand Engineering    knard@broadpark.no 
59. Nordnorsk Skipskonsult     nsk@nsk.as 
60. Polarkonsult      firmapost@polarkonsult.com 
61. Selfa Arctic AS      arctic@selfa.no 
62. Langset Maritime AS     olav.oterhals@langset.no 
63. Vest Fartøykontroll AS     helge@vestfartoykontroll.no 
64. Technimar      technimar@broadpark.no 
65. Bureau Veritas Norway AS    bengt.hoyning@no.bureauveritas.com 
66. Rørvik Maritime & Marine Center   goran.indergard@rmmc.no 
67. Boat and Vessel Control AS    info@barracudaboat.no 
68. ARCOS AS      bjorn@arcos.no 
69. Risk Management Consultants    sverre@rmc.no 
70. Marine Control AS      post@marinecon.no 
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nmd@eagle.org;postmottak@asd.dep.no;NOR_NS@bureauveritas.com;cefor@cefor.no; 
ol@classnk.or.jp; rescue@dacon.no; moritz.askildt@online.no; post@advokatforeningen.no; 
flag.state.services@dnvgl.com; post@arbeidstilsynet.no; postmottak@dsb.no; 
fiskebat@fiskebat.no; postmottak@fiskeridir.no; fnh@fnh.no; postmottak@fd.dep.no; 
firmapost@fraktefartoyene.no; companymail@gard.no; post@aibn.no; post@imr.no; 
mailto@jrcc-bodoe.no; post@jrcc-stavanger.no; post@hrf.no; postmottak@hbv.no; 
postmottak@hials.no; postmottak@hsh.no; oslo@intertanko.com; postmottak@jd.dep.no; 
postmottak@kld.dep.no; post@knbf.no; post@kystverket.no; oslo@lr.org; 
info@marintek.sintef.no; post@maropp.no; post@dnmf.no; post@miljodir.no; 
post@nhosjofart.no; post@norskindustri.no; sjorett-adm@jus.uio.no; post@rederi.no; 
nek@nek.no; formann.norsklos@gmail.com; oslo@sjooff.no; postboks@ptil.no; 
firmapost@nkom.no; sandefjord.office@rina.org; safe@safe.no; postmottak@sd.dep.no; 
firmapost@sjomannsunion.no; firmapost@sjomatnorge.no; osl@skuld.com; sksk@statkart.no; 
norway.office@survitecgroup.com; firmapost@sysselmannen.no; 
radioinspeksjonen@telenor.com; firmapost@vegvesen.no; viking@viking-life.com 
 
cramaco@online.no; knard@broadpark.no; nsk@nsk.as; firmapost@polarkonsult.com; 
arctic@selfa.no; olav.oterhals@langset.no; helge@vestfartoykontroll.no; 
technimar@broadpark.no; bengt.hoyning@no.bureauveritas.com; goran.indergard@rmmc.no; 
info@barracudaboat.no; bjorn@arcos.no; sverre@rmc.no; post@marinecon.no 
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Forslag om forskrift om endring av forskrift om redningsredskaper på skip 

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet dd.mm.2016 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet 
(skipssikkerhetsloven) § 6, § 9, § 11, § 19, § 20, § 55, § 56, § 59 og § 60, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og 
delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.

I

I forskrift 1. juli 2014 nr. 1019 om redningsredskaper på skip gjøres følgende endringer:

§ 1 d skal lyde:

lektere som på grunn av sin operasjon har personell om bord utover operasjoner knyttet til 
fortøyning eller klargjøring til slep.

§ 5 første ledd skal lyde:

«Skip sertifisert for 12 eller færre passasjerer skal i stedet for å oppfylle kravene til antall 
redningsredskaper i SOLAS kapittel III, minst ha om bord følgende antall redningsredskaper:».

§ 5 første ledd ny bokstav f skal lyde: 

f) et toveis, bærbart VHF-radiotelefoniapparat 

 

Ny § 5a skal lyde:

§ 5a Redningsredskaper på lasteskip med største lengde under 8 meter 

   Lasteskip med største lengde under 8 meter skal i stedet for å oppfylle kravene til antall 
redningsredskaper i SOLAS kapittel III, minst ha om bord følgende antall redningsredskaper: 

a) redningsvest til alle om bord 
b) seks håndbluss 
c) en livbøye med redningsline på minst 30 meter 
d) dødmannsknapp, som i tilfelle kantring eller fører faller over bord stopper fremdriften på 

skipet 
e) en innretning som gjør det mulig å plukke opp en hjelpeløs person fra vannet 
f) et toveis, bærbart VHF-radiotelefoniapparat 

§ 6 første ledd skal lyde:
   Lasteskip med største lengde 8 meter eller mer, men med bruttotonnasje under 500, og lektere skal 
i stedet for å oppfylle kravene til antall redningsredskaper i SOLAS kapittel III, minst ha om bord 
følgende antall redningsredskaper: 

Tabellen endres som følger:



Utstyr Bruttotonnasje og 
lengdeparametre

Lasteskip i 
fartsområde 

1 og 2

Lasteskip i 
fartsområde 

3 til liten 
kystfart

Lasteskip i 
utenriksfart Lektere

Redningsfarkoster

2 x plass til 
det totale 
antallet 
personer om 
bord, jf. § 8 
femte ledd

2 x plass til det totale 
antallet personer om bord

1 x plass 
til det 
totale 
antallet 
personer 
om bord 
jf. § 8

Redningsdrakter 1 x det totale antallet personer om bord
Redningsvester 1,5 x det totale antallet personer om bord
Redningsvester 
for barn alle barn om bord (jf. § 12 andre ledd)

Livbøyer skip < 15 meter 
største lengde 2

skip < 300BT
meter største 
lengde

3

500BT 5

MOB-båt 500BT eller lengde 
(L) 30 meter eller 
over

1 Se § 9

Linekastende 
apparat skip < 100BT Fire prosjektiler med liner, 

jf. SOLAS III/18

500BT 1

Fallskjermlys 
(nødraketter) 3 6

Håndbluss 3 6
SARD skip < 100BT 1

500BT 1

Toveis håndholdt 
VHF skip < 500BT 2

§ 7 første ledd skal lyde:

   Passasjerskip i innenriksfart skal i stedet for å oppfylle kravene til antall redningsredskaper i SOLAS 
kapittel III, minst ha om bord følgende antall redningsredskaper: 



I § 7 i tabellens syvende rad om termisk redningsvest eller termisk drakt kombinert med 
redningsvest for barn skal ordlyden være: 

0,1 x ombordværende passasjerer eller det større antall som er nødvendig for å forsyne hvert barn 
med en redningsvest, jf. § 12 andre ledd 

I § 7 i raden om linekastende apparat skal ordlyden være:

Fire prosjektiler med liner, jf. SOLAS III/18.  

§ 8 tredje ledd skal lyde:

Passasjerskip i utenriksfart uansett byggeår skal føre redningsfarkoster i samsvar med kravene i 
SOLAS regel III/21.  

§ 8 sjuende ledd skal lyde:

   Lasteskip med største lengde mellom 8 og 15 meter, som går i innenriksfart og som ikke har flere 
enn tre personer om bord kan ha redningsflåter uten rattmerke når hver redningsflåte er 

a) beregnet for minst fire personer 

b) produsert etter ISO-standard 9650-1 (Group A) 

c) plassert i samsvar med produsentens anbefalinger, men ikke mer enn seks meter over 
vannlinjen i minst gunstige lastetilstand 

d) arrangert med friflyt-arrangement i samsvar med LSA-kodens (Res.MSC.48(66) og 
MSC.81(70)) regel 4.1.6 

e) i samsvar med LSA-kodens krav til oppdrift for flåter som er stuet med et friflyt-arrangement.  

Nåværende § 8 sjuende ledd blir nytt åttende ledd.

§ 9 tredje ledd skal lyde:

   På lasteskip og passasjerskip sertifisert for fartsområde 3 og mindre, kan MOB-båt regnes med i 
kapasiteten av redningsfarkoster, jf. §§ 6, 7 og 8 sjette ledd. 

Ny § 9a skal lyde:

§ 9a. Redningsstige og dødmannsknapp 
   Skip med bare en person i bemanningen skal senest fra 1. januar 2017 ha 



a) fastmontert redningsstige med nederste trinn minst 300 mm under vannlinjen ved 10 % 
ballastkondisjon  

b) dødmannsknapp i samsvar med § 5a bokstav d 

Ny § 10a skal lyde:
§ 10a unntak fra krav om landings- og evakueringsområder for helikopter 

   Ro-ro passasjerskip sertifisert for fartsområde 2 og mindre, unntas kravet i SOLAS III/28.

§ 11 skal lyde:

   På lasteskip med bruttotonnasje under 300, som skal ha mer enn en livbøye, skal det være minst en 
livbøye på hver side av skipet. En av livbøyene skal ha redningsline på minst 30 meter og en av de 
andre livbøyene skal være utstyrt med selvtennende røyksignal og selvtennende lys. Øvrige livbøyer 
skal være utstyrt med selvtennende lys, men uten line. 

   På lasteskip med største lengde 8 meter eller mer, men under 15 meter, og passasjerskip med 
største lengde under 15 meter, skal det være   en livbøye på hver side av skipet. Den ene livbøyen skal 
være utstyrt med flytende redningsline på minst 30 meter, og den andre med selvtennende lys og 
uten redningsline. 

 

Nytt § 12 fjerde ledd skal lyde:
 

   Alle passasjerskip skal ha redningsdrakt eller beskyttelsesdrakt til alle besetningsmedlemmer som 
har oppgaver knyttet til redningsfarkost eller marine evakueringssystemer. Drakten skal være av en 
type som har avtagbare hansker eller hansker som ikke er til hinder for å utføre nødvendig arbeide 
og betjene nødvendig utstyr i en nødssituasjon. 

 

II

I forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare 
innretninger gjøres følgende endringer:

I Vedlegg I, § 50 (5) endres ordet «sjakter» til sjakler.

III

Forskriften trer i kraft snarest.


