
-Sparer tid og penger 
Fiskebåtreder Stig Oldeide har sammen med
mannskapet på Argus Jr laget en sjekkliste for
sikkerhetsrutiner på fiskebåten. Denne listen er
en del av en fartøyhåndbok som tar for seg alle
forhold om bord. 

Sikkerhetsrutiner om bord

Alle fartøy skal ha en utnevnt person som
har ansvar for å ivareta sikkerhetsutstyret.
Dette lar seg enkelt gjøre ved at den
utnevnte personen har en kontrollbok med
en liste over det utstyret som skal være om
bord.

SØRG FOR AT ALLE KAN BRUKE
SIKKERHETSUTSTYRET.

På innsiden av denne brosjyren finnes
forslag til punkter som bør være med på en
huskeliste for sikkerhetsrutiner om bord
(hvilke punkter som er relevante for det
enkelte fartøy vil være avhengig av
fartøyets størrelse og alder).

Postboks 8123 Dep
0032 Oslo
Tlf.: 22 45 45 00
Faks: 22 58 87 80
www.sjofartsdir.no

Med gode rutiner er det lett å få oversikt
over når ulike typer vedlikeholdsarbeid skal
gjøres. Dette er det mye å tjene på.

FOTO: KARI MIDTGÅRD RÅSBERG

““ ““– Ved uanmeldte tilsyn er det en stor fordel å ha oversikt over sikkerhetsutstyret, sier (fra
venstre) Stig Oldeide, Ole Morten Igland og Birger Kassen fra Argus Jr.
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Redningsdrakter må prøves i sjøen minst en gang i året. Ved øvelse får du repetert
påkledning, sjekket om drakten har lekkasjer og om glidelåsen fungerer.
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Sikkerhetsrutiner om bord. Forslag til sjekkliste for fiskefartøy

Tema Kontroll Kontrollintervall Kontrolldato Notater

BRANNUTSTYR  

Brannhydranter Kontroller strålerør og slanger med å sette trykk på dem. Jevnlig, anbefales månedlig    

Brannmannsutstyr Kontroller at utstyret er intakt og klart til bruk. Jevnlig, anbefales månedlig

Brannsloknings- Kontroller at brannalarm og Jevnlig,
system for maskin brannoppdagelsesanlegg fungerer. anbefales månedlig

CO2 apparat Kontrolleres av sakkyndig person Årlig

Pressluftapparat Kontrolleres av sakkyndig person. Hvert 5. år
Flaskene fylles opp etter bruk/øvelse.

Pulverapparat • Vendes slik at pulveret ikke fester seg. Jevnlig
• Øvrig kontroll av sakkyndig person. Årlig

Vannapparat Kontroll av sakkyndig person Årlig

KOMMUNIKASJON

Bærbare VHF-sendere Kontroller at de virker og at batteriene er fullt oppladet Jevnlig

Nødpeilesendere Sjekk plassering og utløpsdato Jevnlig

Radar-transpondere Bruk testknapp for å sjekke batteri. Sjekk utløpsdato Jevnlig

MEDISIN/FØRSTEHJELPSUTSTYR

Utstyr skal være i henhold til forskrift om skipsmedisin. Skipsfører kan delegere utlevering og ettersyn av 
skipsmedisin til en eller flere arbeidstakere, utpekt p.g.a. sine kvalifikasjoner.   

Førstehjelpsutstyr Sakkyndig ettersyn (apotek). Årlig

Medisinkiste Sakkyndig ettersyn (apotek). Årlig

MERKING

Merking av tanker, Alle atkomster til gassfarlige rom eller rom der
rom m.v. det kan være oksygenmangel skal være tydelig merket.

OPPLÆRINGSHÅNDBOK

Skal finnes i messer, styrehus og oppholdsrom. Boken må tilpasses det enkelte fartøy ut i fra utstyr og antall på 
besetningen. Dersom fartøyet har en sikkerhetsmanual/fartøyshåndbok, kan opplæringshåndboken være en del av denne.

REDNINGSUTSTYR, PERSONLIG

Livbøyer Kontroller antallet og tilleggsutstyr; Jevnlig
redningsline, bøyelys og røyksignaler

Redningsdrakter • Test draktene. Saltvann vaskes av etter bruk. Minst en gang i året
• Kontroller lys, fløyte, løftestropp og kameratline. Jevnlig
• Glidelås smøres med fettstift Hver tredje måned

Redningsvester Sjekk tilleggsutstyr. Vask og tørk vestene. Jevnlig

REDNINGSUTSTYR, BÅT

Hydrostatisk utløser Engangsutløsere skal erstattes Erstattes innen
Engangsutløsere  innen utløpsdato.  utløpsdato

Hydrostatisk utløser Skal ettersees ved godkjent Årlig
(ikke engangsutløsere) servicestasjon

Innskipningsleider Sjekk leiderne for evt. skader Jevnlig

Lys for innskipning Sjekk at det er midler til belysning av 
alle redningsmidler og av sjøen hvor Jevnlig
redningsmidlene settes ut.

Mob-båt • Kontroller utstyr til mob-båt i henhold til liste. Sjekk at
batteri lys og lyskaster virker. Sjekk brennstoff og at Jevnlig
det ikke er lekkasjer
• Prøvekjør Ukentlig

Redningsflåter Kontrolleres av flåtestasjon. 
Flåtesertifikat skal være i orden og flåten korrekt festet. Årlig kontroll
Alle flåter skal kunne sjøsettes av en mann alene. av flåtestasjon 

Refleks Sjekk at redningsfarkost, mob-båt, redningsvest,
redningsdrakt og livbøye er utstyrt med refleks i 
henhold til krav.

Signallampe Fartøy f.o.m. 24 m. skal ha signallampe til bruk Jevnlig
i dagslys. Sjekk batteriet

Utsettings- Arrangementet må smøres slik at I forbindelse med
Arrangement bevegelige deler ikke setter seg fast. smørerutiner

VERNEUTSTYR

Gassvernutstyr Fartøy med slikt utstyr skal ha oppslag om sikker 
drift og nødprosedyrer. Kontroller nødvendig utstyr. Jevnlig

Sikkerhets/verneutstyr Lag liste over hva som finnes om bord, og Jevnlig
for arbeid på dekk sjekk utfra denne at alt er intakt.

ØVELSER

Båt- og brannøvelser Skal føres inn i dekksdagbok etter øvelsen, med 
klokkeslett, type øvelse og anmerkninger om Jevnlig
øvelsens forløp.

ANNET VIKTIG SIKKERHETSUTSTYR

Ankerutrustning Kontroller vinsj, bremser, saks osv. I forbindelse
Fjern eventuelle surringer. med smøre-rutiner

Alarmsystem Fartøy m. hovedalarmsystem må teste dette. 
Alle fartøy skal være utstyrt med klare oppdaterte Jevnlig
instrukser for hvert medlem av besetningen, som 
skal følges i nødsituasjoner.

Nødsignaler Kontroller innpakningen og antallet. Jevnlig
Normal levetid for pyroteknisk utstyr er tre år.

Nødstyring Kontroller at nødstyringen virker. Jevnlig

Nødutganger Sjekk at nødutganger er tydelig merket og at det er 
fri ferdsel til utgangene. Luker/dører skal kunne åpnes Jevnlig
fra utsiden.
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