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Kunde: 
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OPPSUMMERING: 

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge synspunkter på kapasiteten på krisehåndteringen om bord på 

fartøyene basert på de fartøysansattes egne vurderinger av mulighetene til  å utføre pålagte 
beredskapsoppgaver. Undersøkelsen omfatter også en kartlegging av hvilke oppfatninger og forventninger 

passasjerer har ti l  beredskapen om bord på fergene.  

Videre formidler rapporten synspunkter på sikkerhetsnivået, krisehåndteringskapasiteten og prosessen for 
dimensjonering av krisehåndteringskapasiteten blant et utvalg interessenter innenfor bransjen.  

Basert på den overnevnte kartleggingen har vi videre prøvd å identifisere sentrale kontroverser, samt forhold 
som det er knyttet usikkerhet ti l , som kan ha betydning for dimensjoneringen av krisehåndteringskapasiteten.  

Karleggingen viser at blant sjøansatte og deres ti l l i tsvalgte er det l iten tiltro ti l  at alle oppgaver i  forbindelse 
med ulike beredskapsscenarier lar seg utføre. Dette settes i  sammenheng med tilgjengelige 

personellressurser. Det gis også uttrykk for en us ikkerhet med hensyn på hvordan samtidighet og/eller 
overgangen mellom beredskapsscenarier skal håndteres, og at alarminstruksene ikke alltid er ti lstrekkelig 
ti lpasset fergenes design, ti lgjengelig utstyr og sambandsspesifikke forhold. En stor andel sjøans atte mener 

også at innholdet i  beredskapstreningen ikke er ti lstrekkelig med hensyn ti l  reell  krisehåndtering. 

Undersøkelsen viser at det er flere forhold som fremstår som utfordrende med hensyn ti l  kvaliteten på 
prosessen for dimensjoneringen av kri sehåndteringskapasiteten. Sentrale funn i denne sammenheng 
omhandler: 

• Tidsfristen rederiene har ti l  rådighet fra anbud blir utlyst ti l  de må leveres setter føringer for tiden 

som er ti lgjengelig ti l  å utføre analyser, utarbeide grunnlagsdokumenter, samt involvere skipsledelse 
og ti l l itsvalgte i  forbindelse med utarbeidelsen av søknaden for bemanningsfastsettelse. 

• Deler av underlagsmaterialet som ligger ti l  grunn for dimensjoneringen og godkjenningen av 

sikkerhetsbemanningen framstår å ha begrens et informasjonsverdi for flere av de involverte 
aktørene i prosessen. 

• Det er diametralt forskjell  i  vurderingen av krisehåndteringskapasiteten mellom sentrale 

aktørgrupper/interessenter. Dette fremstår spesielt tydelig i  beskrivelsene til  informanter fra 
sjømannsorganisasjonene, NHO sjøfart og SVV. 

• Sentrale aktørgrupper/interessenter (ti l l itsvalgte, rederier, trafikkselskaper statens vegvesen og Sdir) 

har ulike oppfatninger om gjensidige grensesnitt og ansvarsforhold knyttet ti l  sikkerhetsstyring. Dette 
fremstår spesielt tydelig i  grensesnittet mellom Sdir og SVV. 

• Prosessen for fastsettelse av sikkerhetsbemanning er preget av konflikt mellom involverte parter. 

Dette kan ha negative konsekvenser for en adekvat og hensiktsmessig dimensjonering av 

krisehåndteringskapasiteten  
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1 INTRODUKSJON 

Denne rapporten er utarbeidet av Safetec på oppdrag av Sjømannsforbundet og Sjøoffisersforbundet 

for å kartlegge hvordan fartøysansatte, passasjerer og øvrige utvalgte aktørgrupper/interessenter  

vurderer kapasiteten i krisehåndteringen innenfor innenlandsk fergetransport. Dette innbefatter  

vurderinger av sannsynligheten for en vellykket håndtering av ulike beredskapsscenarioer, 

forutsetninger for en vellykket krisehåndtering, forhold som har betydning for skipsførers beslutninger  

og valg i en gitt krisesituasjon, dimensjoneringen mannskapsressurser, og prosessen for fastsettelse av 

sikkerhetsbemanning. På grunnlag av kartleggingen er det identifisert noen mulige forhold knyttet til 

planleggingsprosessen som kan ha betydning for dimensjoneringen av krisehåndteringskapasiteten. 

1.1 Formål 

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge synspunkter på kapasiteten på krisehåndteringen om bord 

på fartøyene basert på de fartøysansattes egne vurderinger av mulighetene til å utføre pålagte 

beredskapsoppgaver. Undersøkelsen omfatter også en kartlegging av hvilke oppfatninger og 

forventninger passasjerer har til beredskapen om bord på fergene.  Videre formidler rapporten 

synspunkter på sikkerhetsnivået, krisehåndteringskapasiteten og prosessen for dimensjonering av 

krisehåndteringskapasiteten blant et utvalg interessenter innenfor bransjen (Sjømannsforbundet, 

Offisersforbundet, NHO sjøfart, trafikkselskap, Statens vegvesen og Sjøfartsdirektoratet).  Basert på 

den overnevnte kartleggingen har vi videre prøvd å identifisere sentrale kontroverser, samt forhold 

som det er knyttet usikkerhet til, som kan ha betydning for dimensjoneringen av 

krisehåndteringskapasiteten.  

Vårt mandat er ikke å vurdere det faktiske sikkerhetsnivået og kriseberedskapskapasiteten i bransjen, 

og hvorvidt beredskapsplanene er adekvate med hensyn på hva som forutsettes og hva som er mulig 

å utføre, gitt dedikerte personell ressurser, fartøyenes design og situasjonelle forhold (f.eks. forhold 

knyttet til det aktuelle sambandet, type passasjerer, værforhold etc.).  

Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Sjøoffisersforbundet og Sjømannsforbundet, på bakgrunn av 

en oppfatning om at krisehåndteringskapasiteten har blitt svekket i de senere årene.  

1.2 Rapportens oppbygning 

Rapporten er inndelt i følgende delkapitler:  

Kapittel 1: Introduksjon med formålsbeskrivelse og begrepsavklaringer 

Kapittel 2: Metodebeskrivelse 

Kapittel 3: Beskrivelse av prosessene for utarbeidelse av alarminstrukser, evakueringsplaner og 

fastsettelse av sikkerhetsbemanning.  

Kapittel 4: Resultater fra spørreskjemaundersøkelse om fergeansatte og passasjers oppfatninger om 

fergeberedskapen 

Kapittel 5: Synspunktene til ulike interessenter (Sjømannsorganisasjonene, Statens vegvesen (kjøper 

av tjenester), NHO Sjøfart og Sjøfartsdirektoratet) knyttet til prosessen for beredskapsdimensjonering 

om bord, samt den faktiske kapasiteten.   
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Kapittel 6: Sammenfatning av funn fra kartlegging og analyse av spørreundersøkelse og intervjuer, 

samt Safetecs vurderinger av mulige implikasjoner for prosessen for dimensjoneringen av 

krisehåndteringskapasiteten. 

1.3 Rapportens mulige bruksområder 

Denne rapporten kan benyttes av ulike aktører for å lære mer om kjennetegn ved ansattes vurderinger 

knyttet til krisehåndtering. Funnene fra kartleggingen kan for eksempel være nyttig med hensyn til: 

• Forbedringer av prosessen for beredskapsplanlegging og dimensjonering av 

krisehåndteringskapasiteten 

• Planlegging og dimensjonering av beredskapsressurser 

• Design av ferger med hensyn til mønstring og evakuering av passasjerer 

• Utarbeidelse av beredskapsplaner/prosedyrer 

• Mannskapssammensetninger og dimensjonering 

• Utarbeidelse av kompetansekrav 

• Informasjon til passasjerer med hensyn til mønstring og evakuering 

• Opplæring av mannskap 

• Øvelser og trening på konkrete scenarioer 

1.4 Forkortelser  

En oversikt over forkortelser brukt i rapporten er presentert nedenfor. 

Tabell 1 Forkortelser 

Forkortelse Beskrivelse 

ALARP «As Low As Reasonably Practicable» 

FOR Forskrift 

IMO International Maritime Organization 

ISM Sikkerhetsstyringssystem 

Sdir Sjøfartsdirektoratet  

ST Safetec 

 

1.5 Definisjoner 

Tabell 2 Definisjoner 

Begrep Forklaring 

ALARP ALARP-prinsippet («As Low As Reasonably Practicable») innebærer at 

risikoreduserende tiltak velges med mindre det er et urimelig misforhold 
mellom kostnader/ulemper og nytte. 
 

Barrierer Tiltak som iverksettes med den hensikt å redusere sårbarhet betegnes som 
barrierer. Ulike teknologiske løsninger og organisatoriske tiltak som har som 

formål å redusere konsekvensene av en uønsket hendelse anses som 
konsekvensreduserende barrierer, og representerer det vi ofte omtaler som 
beredskap og /eller krisehåndtering. 

Differensiert bemanning Bemanningen som fastsettes ut fra antall  passasjer ombord  
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Erfaringsbasert/hendelsesbasert 

sikkerhetsstyring 

Styring basert på informasjon om sikkerhetstilstanden ut fra inntrufne 

hendelser, skadestatistikk og erfarte sikkerhetsutfordringer. Eksempler på 
metoder er rapportering av uønskede forhold/hendelser (RUH), 
ulykkesgranskning, revisjon og ulike typer arbeidsplasskartlegginger/-

inspeksjoner. 
 

Sikkerhet Evnen til  å unngå skader og tap som følge av uønskede hendelser, enten 
disse skyldes ti lfeldige eller bevisste handlinger 

Sårbarhet Et uttrykk for et systems evne til  å fungere og oppnå sine mål når det 

utsettes for påkjenninger. Høy sårbarhet påvirker sannsynligheten for en 
hendelse, og dermed også risikoen. 

Regelbasert sikkerhetsstyring Styring som innebærer vektlegging av etterlevelse av regelverk og 
forskrifter 
 

Risiko Risiko defineres som kombinasjon av sannsynlighet, konsekvens og 
tilhørende usikkerhet 

Risikobasert sikkerhetsstyring Styring basert på systematisk vurderinger om hva som kan inntreffe i  
fremtiden. Ulike typer av risikoanalyse er sentralt i  denne sammenheng. 
 

Uønsket hendelse En hendelse som fører eller kan føre ti l  personskade, skade på fartøy/utstyr 
og/eller miljø.  
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2 METODE 

Denne kartleggingen er gjennomført med basis i: 

• Intervjuer med utvalgte aktørgrupper i bransjen 

• Spørreskjemaundersøkelse blant sjøansatte 

• Spørreskjemaundersøkelse blant passasjerer 

• Dokumentgjennomgang 

2.1 Intervjuer med utvalgte aktørgrupper i bransjen 

Intervjuene omfattet et utvalg aktørgrupper/interessenter innenfor ferjebransjen. Hensikten har vært 

å fremskaffe en oversikt over aktørenes oppfatninger og synspunkter om kapasiteten på 

krisehåndteringen om bord på fergene, samt deres vurdering av kvaliteten på planleggingsprosessen, 

med utgangspunkt i hva aktørene anser som sine ansvarsområder.  

Figur 1 illustrerer de viktigste aktørgruppene innenfor fergedriften i Norge. Intervjuene begrenset seg 

til følgende aktørgrupper: 

• Fartøysansatte/fagforeningsrepresentanter 

• NHO-sjøfart 

• Statens vegvesen 

• Trafikkselskap 

• Sjøfartsdirektoratet 

Antall informanter fra hver aktørgruppe er presentert i Tabell 3. 

 
Figur 1 Aktører i ferjemarkedet. Kilde: Oslo Economics 
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Tabell 3 Oversikt over intervjuer utført i prosjektet 

Intervjuer Antall informanter 

Fartøysansatte/fagforeningsrepresentanter 17 

NHO-sjøfart/rederier 1 

Statens vegvesen 2 

Sjøfartsdirektoratet 2 

Trafikkselskap 2 

 

Intervjuene med fartøyansatte/fagforeningsrepresentantene ble gjennomført i forbindelse med et 

fokusgruppemøte, basert på en semi-strukturert intervjuguide. Hovedtema i intervjuet var: 

• «Ulykkessituasjoner og beredskapsoppgaver».  

• «Hvordan skjer bemanningsfastsettelsen for fartøyene?» 

Første tema ble diskuterte med utgangspunkt i forskjellige ulykkescenarioer.  

Intervjuene med de øvrige aktørene ble gjennomført i form av enpersonsintervjuer eller 

gruppeintervjuer, basert på samme intervjuguide. 

2.2 Dokumentgjennomgang 

Dokumentgjennomgangen har omfattet et begrenset utvalg alarminstrukser, og søknader om 

sikkerhetsbemanning. Hensikten har vært å få en forståelse av hvordan beredskapsorganiseringen 

fastsettes per i dag og potensielle utfordringer knyttet til beredskapsorganisering. 

Dokumentgjennomgangen omfatter også relevant regelverk og veiledninger med hensyn på 

bemanning av skip. 

2.3 Spørreundersøkelse 

Spørreskjemaet ble nyutviklet med utgangspunkt i problemstillingene. Det ble utarbeidet to 

forskjellige spørreskjemaer, ett for sjøansatte og ett for passasjerer. Spørreskjemaene ble testet hos 

Norsk Sjøoffiserforbund og revidert. Begge skjemaene var kun elektroniske.  Spørreskjemaene ble 

analysert ved hjelp av enkel deskriptiv statistikk, samt test for overlappende konfidensintervall for å 

undersøke statistisk signifikans.  

For å distribuere spørreskjemaet for sjøansatte ble det benyttet medlemslister fra Norsk 

Sjøoffiserforbund, Det norske maskinistforbund og Sjømannsforbundet. Hvert enkelt medlem fikk e-

post med invitasjon til å delta.  

For å nå passasjerer ble det gjennomført en Facebook-kampanje med utgangspunkt i Safetecs side på 

Facebook. Safetec benyttet betalt reklame mot stratifiserte grupper for å dekke et representativt 

utvalg av respondenter i Norge, og sørge for å dekke tilstrekkelig de største fergeregionene. Etter at 

undersøkelsen hadde vært ute en stund økte vi trykket mot grupper hvor antall deltagere var lavt.. I 

tillegg til Facebook-kampanjen ble det hengt opp flyere (Figur 2) på sentrale steder, for eksempel 

fergeleier, i Oslo, Stavanger og Trondheim. For å øke interessen for å delta ble det loddet ut et 

nettbrett. 
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Figur 2 Faksimile fra flyer som ble hengt opp på sentrale steder i Stavanger, Oslo og Trondheim 

2.4 Svarprosent og utvalg 

I det neste beskrives detaljer rundt vurdering av representativitet og svarprosent. 

2.4.1 Sjøansatte 

Undersøkelsen ble sendt ut til sjøansatte som er registrert i fagforeningene Det norske 

maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffiserforbund. Det var i alt 1116 sjøansatte 

som var innom spørreundersøkelsen. Svarprosenten er estimert til 39 %. Det er usikkerhet vedrørende 

kvaliteten på e-postlistene som ble benyttet til denne undersøkelsen. Svarprosenten som oppgis her 

er derfor et estimat med noe usikkerhet.  

Tabell 4 Svarprosent fordelt på forening 

Forening Antall i e-postliste Antall svar Svarprosent 

DNMF 631 187 30 % 

NSF 900 338 38 % 

NSOF 843 399 47 % 

Total 2374 924 39 % 
 

Når vi trekker fra personer som ikke arbeidet på ferge, ble antall fullstendige svar 860. Svarene fra 

respondenter som ikke fullførte hele undersøkelsen er med i datagrunnlaget for de spørsmålene de 

svarte.. Figuren under viser andelen svar sammenlignet med andelen populasjon for de ulike rederiene 

i fergedriften. Hvis en undersøkelse skal være representativ for rederier må andelen for et gitt rederi 
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være lik både i totalt antall personer som arbeider i næringen (populasjonen) og blant de som har svart 

(utvalget). Vi ser at de blå kolonnene er tilnærmet like de oransje, og dette betyr at det ikke er en 

systematisk skjevhet i utvalget.  Hovedinntrykket er dermed at undersøkelsen er representativ for 

bransjens ulike rederier. 

 

 

Figur 3 Andel i utvalg og andel i populasjon for sjøansatte i ulike rederier 

Videre har vi analysert fordelingen fra de ulike avdelingene om bord på fergene. Vi har ikke tilgjengelige 

data på populasjonen av de ulike stillingstypene, men hvilken fagforening de er organisert i kan gi en 

indikasjon. Representanter fra alle tre foreningene har svart på undersøkelsen, men det er noe flere 

sjøoffiserer som har besvart, og noen færre maskinister.  
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Figur 4 Utvalg og populasjon for sjøansatte i ulike fagforeninger 

Safetec anser undersøkelsen for å være representativ for sjøansatte som er medlem i en fagforening, 

både når det gjelder ulike rederier og ulike hovedtyper av stillinger, men det er relativt sett noen flere 

sjøoffiserer enn maskinister i utvalget. 

2.4.2 Passasjerer 

Vi fikk totalt 1403 besvarelser fra passasjerer. Fratrukket ufullstendige besvarelser endte vi opp med 

1387 svar. 

Som Figur 5 viser er det noen geografiske forskjeller; noe flere svar i Vestlandet og Trøndelag, men 

mindre i Østlandet. Hovedinntrykket er allikevel at det er et godt samsvar mellom populasjonen i Norge 

og utvalget i undersøkelsen. Undersøkelsen kan dermed anses som representativt for regioner i Norge. 

 

Figur 5 Populasjon og andel svar fra passasjerer fordelt på region 
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Hvis vi eksempelvis antar at 60 % av Norges befolkning har reist med en ferge, gir det en estimert 

populasjon på 3,2 millioner. Dette gir oss en feilmargin på 2,6 % (95 % konfidensintervall). Det vil si at 

hvis en skåre er i gjennomsnitt 4 på en skala fra 1-5 er det 95 % sikkerhet at den er reelle verdien er 

mellom 3,9 og 4,1. Hovedkonklusjonen er dermed at det er relativt liten feilmargin på utvalget.  
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3 BEREDSKAPSPLANLEGGING OG DIMENSJONERING AV 

RESSURSER 

I denne rapporten har vi valgt å definere krisehåndtering som en organisasjons evne til å begrense 

skadevirkningene av uønsket hendelse1 (Ref. 1).  Kapasiteten i krisehåndteringen sier noe om hvor god 

krisehåndteringen er med hensyn på å begrense skadevirkningene av uønskede hendelser. 

Krisehåndtering innbefatter både planlegging og faktisk utførelse. I denne undersøkelsen berøres 

begge forhold, da den adresserer hva fartøyansatte og passasjerer tror lar seg utføre i en gitt 

krisesituasjon, samt hvordan sjøansatte og fagforeninger vurderer kvaliteten på planprosessen og 

planene. 

En organisasjons krisehåndtering kan også beskrives som et sett med konsekvensreduserende 

barrierer, dvs. tekniske og operasjonelle tiltak som skal begrense skadevirkningen gitt at en uønsket 

hendelse har oppstått. 

Tekniske barriereelementer kan f.eks. være passiv brannbeskyttelse, deluge/flom anlegg, manuelt 

slokkeutstyr, PA-systemer, rømningsveier, redningsvester livbåter etc. Operasjonelle barriere 

elementer kan være varsling, brannslokning, utsettelse av redningsutstyr, håndtering av MOB-båt 

etc. 

Når en vurderer barrierenes godhet, eller kapasiteten i krisehåndteringen, vil det være relevant å både 

ta i betraktning barrierenes pålitelighet – dvs. barrierens tilgjengelighet når det er behov for den, og 

barrierenes effektivitet – dvs. Hvor godt oppfyller barrieren den tiltenkte funksjonen (Ref. 2). Et 

eksempel på en barriere med god tilgjengelighet og dårlig effektivitet kan være en viss type 

brannslokningsutstyr som høyst sannsynlig vil være tilgjengelig ved en hendelse, men i liten grad er 

egnet til å slukke en brann. 

 

Figur 6 Dimensjonerende faktorer for krisehåndteringsevne/kapasitet 

                                                                 
1 En mer vanlig definisjon på krisehåndtering er “a systematic attempt by organizational members with external stakeholders 
to avert crisis or to effectively manage those that do occur” (Ref. 1 :61). Denne definisjonen er mer begrenset enn den vi  har 

lagt til grunn i  og med at den kun vektlegger handlinger foretatt av organisasjonenes medlemmer og eksterne stakeholdere, 
og ikke tekniske innretninger som har skadebegrensende funksjoner. 
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I figur 1 gis en illustrasjon av ulike faktorer som på overordnet nivå kan anses å tilsammen være 

dimensjonerende for ulike barrieresystemer og den totale krisehåndteringskapasiteten. 

Fartøyets design og tilgjengelig utstyr vil i stor grad være førende for krishåndteringskapasiteten på et 

fartøy. Dette reguleres i stor grad ut fra klassekrav og spesifikke krav i regelverks og forskrifter. Sentralt 

i denne sammenheng er bl.a. Forskrift for brannsikring på skip (Ref. 3) og Forskrift om 

redningsredskaper på skip (Ref. 4). 

Krisehåndterings/beredskapsprosedyrer er beskrivelser av hvordan definerte fare og 

ulykkessituasjoner skal håndteres. Slike beskrivelser skal inngå i fartøyets Sikkerhetsstyringssystem, og 

kan være representert i form av spesifikke handlingsbeskrivelser (prosedyrer), organisasjonsplaner, 

stillingsinstrukser, alarminstruks2 og Kapteinens beslutningsstøttesystem. Sentrale regelverk og 

retningslinjer i denne sammenheng er bl.a. Forskrift for sikkerhetsstyringssystemer for norske skip og 

flyttbare innretninger (ISM-koden) (Ref. 5), «Guidelines for a structure of an integrated system for 

contingency planning for shipboard emergencies»  (Ref. 6), Lov om skipssikkerhet (Ref.7), Forskrift om 

opptelling og registrering (Ref.8), og «Guidelines for evacuation analysis for new and existing passenger 

ships» (Ref. 9). 

Bemanning og organisering omfatter allokering av oppgaver - definert og beskrevet i 

krisehåndterings/beredskapsprosedyrer- til personer med dedikert ansvar for oppgaveutførelsen. 

Oppgavefordelingen og den totale sikkerhetsbemanningen vurderes ut fra hva som anses som 

nødvendig med hensyn på de krav og forventninger som settes til oppgaveutførelsen (pålitelighet og 

effektivitet).  Sentrale regelverk og retningslinjer i denne sammenheng er bl.a. Bemanningsforskriften 

Ref.10). 

Opplæring og trening omfatter omfanget av kompetanse og trening som anses som nødvendig for å 

sette personell som inngår i sikkerhetsbemanningen i stand til å utføre de 

krisehåndterings/beredskapsprosedyrene de er tiltenkt å utføre. Dimensjoneringen er i stor grad 

regulert av regelverk og retningslinjer. Dette innebærer bl.a. at alle sjøfolk som er ansatt eller engasjert 

i en hvilken som helst stilling om bord på roro-passasjerskip og andre passasjerskip, og som er tildelt 

plikter i beredskaps- eller sikkerhetsfunksjon, skal ha gjennomført kurs i passasjer- og krisehåndtering. 

I tillegg skal mannskapet gjennomføre jevnlig trening i håndtering av beredskapsscenarioer som er 

relevant for det fartøyet og det sambandet som opereres. Sentrale regelverk og retningslinjer i denne 

sammenheng er bl.a. Fartsområdeforskriften Forskrift for sikkerhetsstyringssystemer for norske skip 

og flyttbare innretninger (ISM-koden) Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk Ref.  11), 

Bemanningsforskriften  

Planlegging av krisehåndteringskapasiteten 

I planleggingen og dimensjoneringen av beredskapshåndteringen forutsettes det å ta utgangspunkt i 

mulige nødsituasjoner ombord (Ref. 12). I henhold til Forskrift for sikkerhetsstyringssystemer for 

norske skip og flyttbare innretninger skal rederiet: «identifisere mulige nødssituasjoner om bord, og 

innføre framgangsmåter for å reagere på dem». (Ref.5 : avsnitt 8.1). 

Krisehåndteringskapasiteten bør ideelt ta høyde for ulike sambandsspesifikke forhold knyttet til bl.a. 

oppgaver (f.eks. beredskap), passasjermengde, type last, trafikkforhold, lokale vær og sjøtilstander etc. 

                                                                 
2 Beskriver oppgavefordelingen for mannskapskategorier som inngår i  sikkerhetsbemanningen, samt 
stedfortreder. 
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Utgangspunktet for en slik vurdering vil være en risikoanalyse (kvalitativ og eller kvantitativ). I tillegg 

skal det utføres evakueringsanalyser for å verifisere og evaluere kapasiteten i evakueringsscenarioer.  

Fare og ulykkessituasjoner/nødsituasjoner som rederiene vanligvis forutsettes å ha en beredskap for 

inkluderer: 

• Kollisjon 

• Kantring 

• Kontaktskade 

• Grunnstøting 

• Brann og eksplosjon (maskinrom, bildekk, salong etc.)  

• Evakuering 

• Mann over bord 

• Personskade 

• Terror (villede handlinger) 

En fare og ulykkessituasjon har et potensial for å eskalere eller utløse andre definerte fare og 

ulykkessituasjoner. F.eks. kan en brann eskalere til hendelser som personskade, evakuering, og mann 

over bord.  

Som beskrevet ovenfor, skal rederiene utarbeide og inkludere i sine sikkerhetsstyringssystemer planer 

og prosedyrer for hvordan de definerte fare og ulykkessituasjonene skal håndteres. Disse prosedyrene 

vil inkludere oppgaver om bord på den enkelte ferge, i interaksjon med landorganisasjonen. I tillegg vil 

sikkerhetsstyringssystemene inkludere krav til besetningsmedlemmenes kompetanse og rutiner for 

beredskapstrening. Sikkerhetsstyringssystemet skal godkjennes av sjøfartsmyndighetene, eller en 

organisasjon som er godkjent av myndighetene, og følges opp bl.a. i form av krav til internrevisjon, 

tilsyn og inspeksjoner (Ref. 5). 

I alarminstruksene om bord på fartøyene er i hovedsak variasjoner av følgende hendelser beskrevet, 

og planlagt for med hensyn på krisehåndtering i forbindelse med 3: 

• Brann 

• Mann over bord 

• Evakuering 

Alarminstruksene beskriver oppgavefordelingen blant personellet som er dimensjonert for å inngå i 

sikkerhetsbemanningen om bord, inkludert definerte stedfortredere. Prosedyrer for hvordan 

oppgavene skal løses, vil være beskrevet og representert i sikkerhetsstyringssystemene. Dette 

innebærer at prosedyrene som er beskrevet i sikkerhetsstyringssystemet vil være mer omfattende enn 

de hendelsene som defineres i alarminstruksene, samt analyseres i evakueringsanalysene. I 

forbindelse med et evakueringsscenario vil f.eks. vil de fleste rederiene operere med planer for 

ilandsettelse av passasjerer til definerte ilandsettelseslokasjoner, og at dette vil være den primære 

evakueringsformen gitt at fremdriftssystemer fortsatt fungerer. Evakueringsanalysene tar imidlertid 

utgangspunkt i et scenario hvor evakuering til sjø er ansett som nødvendig.  

Dimensjoneringen av mannskapsressursene som skal inngå i sikkerhetsbemanningen om bord 

planlegges ut fra den totale oppgavemengden som beredskapsprosedyrene forutsettes utført. 

                                                                 
3 Vanligvis er kun brann, mann over bord og evakuering beskrevet i  fartøyets alarminstruks 
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Dimensjoneringen av sikkerhetsbemanningen skal behandles og godkjennes av Sdir, gjennom søknad 

om sikkerhetsbemanning (KS-0308, KS-0308-1 og KS-0308-2). Søknadsprosessen er illustrert i Figur 8. 

Prosessen for dimensjoneringen av sikkerhetsbemanningen skiller seg fra de øvrige 

planleggingsaktivitetene av krisehåndteringen ved at det er krav til involvering av 

skipsfører/skipsledelse og tillitsvalgte. 

Søknaden gjøres i henhold til bemanningsforskriften som igjen bygger på IMO resolusjon A.1047(27) 

«Principles of minimum safe manning». Som ledd i trepartssamarbeidet og det også et krav at 

tillitsvalgte involveres i forbindelse med søknaden.  

Sikkerhetsbemanning er den minste tillate bemanningen et fartøy kan ha, og denne skal dekke alle 

operasjoner, oppgaver og funksjoner for sikker drift av skipet. I søknaden til Sjøfartdirektoratet skal 

rederiet sannsynliggjøre at mannskapet som foreslås kan ivareta disse oppgavene.  

Rederiet har full frihet til å pålegge mannskapet oppgaver som går utover oppgavene sikkerhets-

bemanningen skal ivareta, men disse oppgavene skal ikke gå ut over eller på bekostning av de 

sikkerhetsrelaterte oppgavene. Dette kan for eksempel være drift av restaurant og billettering, og 

vedlikehold som ikke er sikkerhetskritisk. 

Siden faktisk arbeidsbelastning på fartøyet kan variere stort avhengig av type fartøy, rute, 

trafikkbelastning og så videre, har rederiet en plikt til å kontinuerlig vurdere behovet for bemanning 

av fartøyet. 

Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskinistforbund har utarbeidet er 

veileder (Ref. 13) for å øke forståelsen rundt sikkerhetsbemanning og til hjelp ved uttalelser i 

bemanningssaker og bemanningssøknader. Veilederen beskriver hvordan hvert punkt i 

bemanningsforskriftens §8, 2. og 3.ledd bør fortolkes med hensyn på fastsetting av bemanning.  

Søknad om bemanning iverksettes i forbindelse med: 

• Nybygg 

• Virksomhetsoverdragelse 

• Bemanningsreduksjon 

• Innføring av differensiert bemanning 

Vedlegg 5 i IMO resolusjon A.1047(27) skisserer en prosess for fastsettelse av sikkerhetsbemanning. 

Denne prosessen baserer seg på en oppgaveanalytisk tilnærming. Man tar utgangspunkt i re levante 

funksjoner som må til for å operere skipet og bryter disse ned i spesifikke oppgaver. For hver oppgave 

kartlegges ulike egenskaper som varighet, frekvens, nødvendig kompetanse og kritikalitet.  

Neste steg er å vurdere ulike operasjonelle faktorer som påvirker utførelsen av oppgavene. Dette kan 

være element knyttet til spesifikke kvalifikasjoner, driftsprosedyrer og teknologi som kan få betydning 

for fastsettelse av bemanningsnivået. Basert på dette vurderer man hvor mange oppgaver som kan 

utføres av en person under ulike operasjonelle forhold, før man til s lutt gjør en vurdering av 

arbeidsbelastning. I de to siste stegene er det vesentlig at aspekter knyttet til menneskelige 

begrensninger, eksponering for arbeidsmiljøfaktorer og hviletidsbestemmelser tas med i 

betraktningen. 

https://www.sdir.no/skjemakatalog/fartoy/soknad-om-sikkerhetsbemanning-pa-passasjer--eller-lasteskip/
https://www.sdir.no/skjemakatalog/fartoy/kontrollskjema-for-soknad-om-bemanning/
https://www.sdir.no/skjemakatalog/fartoy/erklaring-ubemannet-maskinrom-ums-300bt/
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Figur 7 illustrerer prosessen slik den er beskrevet i IMO resolusjon A.1047(27). Den skisserte prosessen 

legger opp til at man gjør en helhetsvurdering av de funksjonene og oppgavene som må utføres u nder 

ulike operasjonelle forhold, som grunnlag for fastsettelsen av sikkerhetsbemanningen på skip.  

 
Figur 7 Anbefalt prosess for fastsettelse av sikkerhetsbemanning 

Tabell 5 Regelverk knyttet til bemanning av norske skip 

Henvisning Beskrivelse Referanse 

Norsk regelverk  

LOV-2007-02-16-9 Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) Ref. 7 

FOR-2009-06-18-666 Forskrift om bemanning av norske skip 
(bemanningsforskriften 2009) 

Ref. 10 

FOR-2011-12-22-1523 Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for 
sjøfolk 

Ref. 14 

FOR-1999-04-27-537 Forskrift om vakthold på passasjer- og lasteskip Ref. 15 

Internasjonalt regelverk  

IMO Resolution A 1047 (27) Principles of minimum safe manning Ref. 16 

 

1. Kartlegg 
funksjoner

•Navigasjon

•Lasting/lossing, drift og beredskap
•Maskinkontroll, elektronikk og instrumentering

•Radiokommunikasjon

2. Analyser 
oppgaver

•Varighet: Hvor lang tid tar det å gjennomføre oppgaven?

•Frekvens: Hvor ofte gjennomføres oppgaven?
•Kompetanse: Hvilke ferdigheter trengs for å gjennomføre oppgaven?

•Kritikalitet: Hvilken risiko og konsekvenser er forbundet med feil utførelse av oppgaven?

3. Operasjonelle 
faktorer

•Spesifikke kvalifikasjoner som trengs for å gjennomføre oppgaven

•Tilgjengleighet på drfitsprosedyrer
•Bruk av teknologi 

•Grad av automatisering

4. Alloker 
oppgaver

•Hvem utfører oppgavene?

•Fysisk og mental belastning?
•Eksponering for støy, temperatur og kjemikaliter?

•Søvn og hviletid?

5. Vurder arbeids-
belasning

•Vurdering av total arbeidsbelastning

•Er det tatt høyde for arbeidstopper?
•Hviletidsbestemmelser

•Skift og rotasjon

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-02-16-9
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-18-666
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-22-1523
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-04-27-537
http://www.imo.org/en/OurWork/HumanElement/VisionPrinciplesGoals/Documents/1047(27).pdf
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Figur 8 Prosessen for fastsettelse av sikkerhetsbemanning 
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4 HVA SJØFOLKENE OG PASSASJERER OPPLEVER, MENER OG 

TROR OM KRISEHÅNDTERING  

I dette kapitlet beskrives hovedfunn fra spørreundersøkelsen. Vi har valgt å organisere resultatene og 

tilhørende tolkninger etter følgende hovedtematikker: 

• Vurderinger av sannsynligheten for en vellykket håndtering av et hendelsesforløp: Brann og 
evakuering  

• Beskrivelser av forutsetninger for en vellykket krisehåndtering  

• Beslutninger i et kriseforløp: Forhold som har betydning for skipsføreres valg 

• Mannskapsressurser og krisehåndtering 

• Prosessen for bemanningsfastsettelse 

4.1 Vurderinger av sannsynligheten for en vellykket håndtering av et 

hendelsesforløp: Brann og evakuering 

Dette delkapitlet presenterer resultatene fra fartøysansattes vurdering av sannsynligheten av at et 
sett med definerte oppgaver i forbindelse med et beredskapsscenario lot seg gjøre om bord på den 
fergen de vanligvis jobber vil være i stand til å utføre et sett med definerte oppgaver i forbindelse 
med et beredskapsscenario. Sannsynlighetsvurderinger i ulike delutvalg (respondenter på ulike typer 
ferger, antall besetningsmedlemmer, vanlig passasjerantall, antall kjøretøy, geografisk region, stilling 
om bord og alder) har blitt sammenlignet med hensyn på statistisk signifikante forskjeller. 
 
Disse resultatene sammenholdes med passasjerers vurdering av hvor sannsynlig trodde at de ansatte 
om bord på fergen har mulighet til å utføre de samme definerte oppgavene som de sjøansatte ble 
bedt om å vurdere. 
 
De fartøysansatte ble bedt om å ta utgangspunkt i følgende scenario: «Se for deg at ferjen du 
vanligvis jobber på får en brann i en bil på bildekk. Det er åpne flammer og moderat røykutvikling. 
Dette skjer midtfjords. Dere er bemannet med sikkerhetsbemanning uten ekstra bemanning.» I 
tillegg skulle respondentene ta utgangspunkt i at: «brannen utvikler seg - og dere må evakuere.». Til sist 

ble de spurt «Hvor sannsynlig er det etter din mening at det følgende lar seg gjøre?» 
 
De sjøansatte ble bedt om å gjøre vurderingene både under forutsetning om at det om bord var like 
mange passasjerer som den er godkjent for og at fergen hadde halvparten av de passasjerfergen var 
registrert for.  
 
Passasjerrespondentene ble presentert følgende scenariobeskrivelse: «Se for deg at fergen du var på 
sist får en brann i en bil når dere er på midt ute på fjorden. Brannen utvikler seg og alle må evakuere 
fra fergen». 
De definerte oppgavene som respondentene skulle vurdere var:  

1. Gi instrukser til passasjerene gjennom høyttaleranlegget 
2. Slukke brannen 
3. Vise veien til flåtestasjon/evakueringsstasjon 
4. Vise veien til redningsvest 
5. Få kontroll over passasjerene (antall) 
6. Hjelpe passasjerer å ikle seg redningsvest 
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7. Assistanse til bevegelseshemmede eller passasjerer med særskilte behov4 
8. Holde kontroll på utagerende passasjerer 
9. Assistanse til fremmedspråklige 
10. Håndtere panikk blant passasjerer 
11. Evakuere passasjerene gjennom redningsstrømpe (på fartøy hvor dette er relevant) 

 

I tillegg til sannsynlighetsvurderingen hadde respondentene anledning til å kommentere vurderingene 

i fritekst. Disse besvarelsene er organisert tematisk. 

 

 

 
Figur 9 Fergeansattes for vurdering av sannsynligheten av at de ansatte om bord på den fergen de vanligvis jobber vil være i 
stand til å utføre definerte beredskapsoppgaver, gitt like mange passasjerer om bord som fergen er registrert for. 

 
Det er ganske stor variasjon mellom hvilke oppgaver de sjøansatte anser som sannsynlig at lar seg gjøre 
i forbindelse med et krisescenario med en brann med etterfølgende evakuering. I tabellen under er 

                                                                 
4 Passasjerer med særskilte behov inkluderer for eksempel bevegelseshemmede, men kan også være 
småbarnsfamilier med barnevogner og andre tilfeller som krever særskilt oppfølging og bistand. 
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disse presentert i en liste etter vurdert sannsynlighet. De tre mest sannsynlige oppgavene er å gi 
instrukser til passasjerer gjennom høyttaleranlegget, vise veien til redningsvest og vise veien til 
flåtestasjon/evakueringsstasjon. Faktisk evakuere gjennom redningsstrømpe er på fjerdeplass og det 
er ca 50 % som angir dette til sannsynlig eller svært sannsynlig. Det som angis til å være minst 
sannsynlig å kunne gjøre er å holde kontroll på utagerende passasjerer, assistere fremmedspråklige og 
håndtere panikk blant passasjerer. 
 
For å få innsikt i hvilken grad antall passasjerer om bord har betydning for hvordan de fergeansatte 
vurderer sannsynligheten for oppgaveutførelsen ble respondentene bedt om å gjøre den samme 
sannsynlighetsbedømmelsen gitt en halvfull ferge («Ta nå utgangspunkt i at ferjen har halvparten så 
mange passasjerer som dere er godkjent for»). Forskjellen i gjennomsnitt er presentert i figuren under.  
 

 
Figur 10 Sammenligning av sannsynlighet for at oppgaveutførelser i et brann- og evakueringsscenario gitt full eller halvfull 
ferge (antall passasjerer) lar seg gjøre 

 
Hovedinntrykket fra å sammenholde de to fordelingen mot hverandre, er at det er forskjell på alle 
bedømmelsene. Statistiske tester viser at alle forskjellene er statistisk signifikante. Det vurderes som 
høyere sannsynlighet for å utføre oppgavene på en halvfull ferge. Den største forskjellen mellom 
halvfull og full ferge er knyttet til hvorvidt respondentene anser at det lar seg gjøre å hjelpe passasjerer 
med å ikle seg redningsvest. Det er minst forskjell knyttet til vise veien til redningsvest, vise veien til 
flåtestasjon/evakueringsstasjon og gi instrukser til passasjerer gjennom høyttaleranlegget. Med 
halvfull ferge anslår 59 % av de sjøansatte at evakuering gjennom redningsstrømpe lar seg gjøre, kontra 
50 % for full ferge. 
 
Hvis vi sammenligner ulike respondentgrupper med utgangspunkt i ulike bakgrunnsvariabler (Tabell 
6), ser vi at det er noen signifikante forskjeller. 
 
Med unntak av assistanse til bevegelseshemmede eller passasjerer med særskilte behov  og evakuering 
av passasjerer gjennom redningsstrømpe, vurderer ansatte som arbeider på fartøy som er 6 til 20 år 
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gamle (N=380) sannsynligheten for utførelse av de øvrige oppgavene som større sammenlignet med 
ansatte på yngre og eldre ferger. Ansatte som arbeider på fartøy som er eldre enn 20 år (N=264) 
vurderer sannsynligheten å slukke brannen, håndtere panikk blant passasjerene, holde kontroll på 
utagerende passasjerer, samt hjelpe passasjerer å ikle seg redningsvest som mindre enn de som jobber 
på nyere ferger. 
 
Det er ingen signifikante forskjeller i sannsynlighetsvurderingene mellom ansatte som jobber på ferger 
med tradisjonell forbrenningsmotor og de som jobber på ferger med alternativt drivstoff. 
 
Ansatte som jobber på fartøy som vanligvis har opptil 25 passasjerer, vurderer det som mer sannsynlig 
at det vil være mulig å gi assistanse til bevegelseshemmede, sammenlignet med de som jobber på 
ferger med større passasjerantall.  Ansatte på fartøy som vanligvis har mellom 26 og 75 passasjer, 
vurderer det som mindre sannsynlig at det vil være mulig å slukke brannen og holde kontroll over antall 
passasjerer. Utover dette er det ingen signifikante forskjeller i sannsynlighetsvurderingene mellom 
ferger med ulikt passasjerantall. 
 
En sammenligning av ansatte som jobber på fartøy som er registrert for ulikt antall kjøretøy viser at 
kun ansatte på fartøy registrert for mer enn 100 kjøretøy vurdere sannsynligheten for å slukke brannen 
som større enn de som jobber på fartøy med færre kjøretøy om bord. 
 
Når vi sammenligner respondenter tilhørende ulike departementer om bord, ser vi at de på dekk 
vurderer det som mindre sannsynlig at det vil være mulig å gi assistanse til bevegelseshemmede, gi 
instrukser til passasjerene gjennom høyttaleranlegget, vise veien til evakueringssituasjoner, og få 
kontroll over antall passasjerer, sammenlignet med ansatte ved andre departementer. De på bro skiller 
seg ut ved at de anser det som mer sannsynlig enn andre at det vil være mulig å gi instrukser til 
passasjerene gjennom høyttaleranlegget, men mindre sannsynlig at det er mulig å slukke brannen, 
sammenlignet med øvrige ansatte. Maskinpersonalet anser det som mer sannsynlig enn andre at de 
er mulig å slukke brannen. Ansatte i catering vurderer, med unntak det å slukke brannen, gi instrukser 
til passasjerene gjennom høyttaleranlegget, og få kontroll over antall passasjerer, det som mer 
sannsynlig at oppgavene lar seg utføre. 
 
En sammenligning av ulike alderskategorier blant de fergeansatte viser ingen signifikante forskjeller. 
 
Sammenligningen av respondenter som oppgir at de arbeider på ferger med 3 til 6 
besetningsmedlemmer og de som er på fartøy med mer enn 7 besetningsmedlemmer, viser at siste 
omtalte kategori vurderer sannsynligheten som høyere for de fleste definerte oppgavetyper. Unntaket 
er det å gi instrukser til passasjerene gjennom høyttaleranlegget, hvor antall besetningsmedlemmer 
ikke ser ut til å ha betydning for sannsynlighetsvurderingen. Det samme er gjeldene når vi 
sammenligner de som oppgir at det er mulig å få ekstra mannskap ved behov på fergen de jobber, og 
de som oppgir at det ikke er det.  
 
Når vi sammenligner ulike geografiske regioner skiller ansatte i region sørøst seg ut ved at de vurderer 
sannsynligheten for utførelse av alle definerte oppgaver som høyere enn ansatte i de øvrige regionene.  
Ansatte i region vest utmerker seg ved at de vurderer - med unntak av det å gi instrukser til 
passasjerene gjennom høyttaleranlegget og vise veien til redningsvest - sannsynligheten for 
oppgaveutførelsen som høyere enn ansatte i de andre regionene. 
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Tabell 6 Sannsynlighetsvurderinger og statistisk signifikante forskjeller mellom ulike delutvalg Pil opp betyr signifikant høyere sannsynlighet og Pil ned betyr signifikant lavere. 

 
 
*Enkeltmannsferger og ferger med 4 i bemanningen skårer sannsynligheten som relativt sett høy.  Kategoriene 5 og 6 bedømmer sannsynlighetene som relativt lave.  Kategorien 7 eller flere skårer høyest på de fleste.

SIGNIFICANCE TEST N

Hjelpe 

passasjerer å ikle 

seg redningsvest

Assistanse til 

bevegelseshem

mede eller 

passasjerer med 

særskilte behov

Slukke brannen Gi instrukser til 

passasjerene 

gjennom 

høyttaleranlegg

et

Evakuere 

passasjerene 

gjennom 

redningsstrø

mpe

Vise veien til 

flåtestasjon/

evakueringss

tasjon

Vise veien til 

redningsvest

Håndtere 

panikk blant 

passasjerer

Få kontroll 

over 

passasjerene 

(antall)

Holde 

kontroll på 

utagerende 

passasjerer

Assistanse til 

fremmedspr

åklige

Sørøst 571 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Vest 797 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Midt 225

Nord 332 ▼

5 år eller nyere 190

6 til 20 år 380 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

eldre enn 20 år 264 ▼ ▼ ▼ ▼

0-25 99 ▲

26-75 346 ▼ ▼

76-150 247

151-n 145 ▲ ▲

0-29 113

30-39 150

40-49 193

50-59 255

60 eller eldre 125 ▲

Ja 151 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Nei 619 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

På dekk 282 ▼ ▼ ▼ ▼

I maskin 223 ▲

Bro (skipsfører eller styrmann)425 ▼ ▲

I catering 71 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

1-50 283

51-100 218

Over 100 443 ▲

Alternativt drivstoff 98

Diesel/forbrenningsmotor904

3-6 605 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

7 eller flere 248 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Region

Alder på ferge

Vanligvis passasjerer

Alder

Ekstra mannskap

Departement

Antall kjøretøy

Type ferge

Antall bemanning* 
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4.1.1 Sannsynlighetsvurdering og fritekstbesvarelser 

I besvarelsene på de åpne spørsmålet knyttet til håndtering av brann og evakuering ble følgende 
tematikker vektlagt: 

• Mulighetene til å slukke brann 

• Eskalering av hendelser og samtidighet 
• Håndtering av MOB-båt 

• Bistand til passasjerer med spesielle behov 

• Evakuering av passasjerer i redningsstrømpe 
 
Slukking av brann 
Det er en viss variasjon mellom de ulike kommentarene med hensyn på hvor sannsynlig respondentene 
mener det er at de kan slukke brannen. Ut fra beskrivelsene ser det ut til at de brannsystemene som 
er på ferjen har vesentlig betydning for hvordan dette vurderes. 
 

«Om brann kan slukkes: Det avhenger av hvor mange biler det står rundt, spredning, o.l., men fergen jeg 
jobber på er utstyrt med et effektivt overrislingsanlegg med skum, som i de aller fleste tilfeller vil kunne 

slukke en brann på bildekk.» 
 

Følgende respondent har tro på at brannslukking er mulig så lenge de automatiske slukkeanleggene 
fungerer, men at kapasiteten til manuell brannbekjempelse er begrenset: 
 

«Jeg har tro på at vi klarer å slukke brann på bil dekk. Og i maskin. Fremt at slukkeanlegg fungerer 

optimalt. Manuel slukking har vi ikke kapasitet til utover å løse ut håndholdt slukke apparater. Noe 
brannlag har vi ikke nok bemanning til.» 

 
Eskalering av hendelser og samtidighet 
Noen respondenter mente at det vil være en sannsynlighet for at alvorlige hendelser (brann, 
vanninntrenging) og evakuering kan aktualisere ytterligere beredskapsscenarioer (mann over bord og 
alvorlig personskade).  Det ble påpekt at disse ulike scenariene i en reell situasjon kan inntre parallelt, 
f.eks. ved at det kan være nødvendig med brannbekjempelse for å muliggjøre evakuering, søk etter 
passasjerer/ mannskap, eller at får en mann over bord hendelse under evakueringen. I følgende 
beskrivelser ligger eskaleringen av en hendelse som en implisitt forutsetning i beskrivelsen 5: 
 

«Ved ett mannskap på fire er det vanskelig å gjennomføre pålagte oppgaver som evakuering, 

brannbekjempelse og mann over bord situasjoner. Når man skal evakuere må en være på bro og en i 
maskin dette etterlater 2 mann til å sette ut MES system som ofte krever 2 personer dette etterlater 
ingen til å ivareta passasjerer eller ivareta noen oppgaver hvis noen om bord av mannskapet skulle ha 
fått ett illebefinnende. Samme går for brann og mob-båt, når en skal være i mob-båt skal være 2 og 

etterlater to om bord. Disse har andre oppgaver og kan ikkje bistå ved utsetting eller æ ta opp mob -båt. 
Ved bra er det en som er tilgjengelig for brann lag og man skal ikkje røykdykke alene men i lag på 
minimum 2.» 

 

«Vi kan nok få til en del, men ved full ferge og med brannutvikling og det faktum at min ferge har 
evakueringsstasjoner fra nedre bildekk og passasjergang, så er det lite sansynlig at vi kan gjøre noe ant 
enn å guide passasjerer mot evakueringsstasjoner og håpe at de finner ut av redningsvestene selv og at 

de klarer å hjelpe hverandre mens vi prøver å slukke eller kjøle brannen. Full ferge + branntilløp + 
utmerket innsats av mannskap = tragisk utfall uansett hvilket scenario. Jeg krysser fingrene hver dag jeg 
går på jobb, om at vi ikke får full ferge den dagen det skjer noe alvorlig. Men om det skjer, så ofrer jeg 

                                                                 
5 Besvarelser i  fritekst er gjengitt ordrett, uten editering fra Safetec sin side. 
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gjerne mitt liv for ett annet. Og håper at det vil gjøre at denne skumle utviklingen stopper stra ks! Men 
jeg vet at noe tragisk må skje før noe endrer seg. DET er den tragiske realiteten.»  

 

Tilsvarende synspunkter kommer til uttrykk i følgene beskrivelse. I tillegg hevdes det at øvelser har vist 
at det ikke lar seg gjøre å utføre alle de oppgavene som de er pålagt: 
 

«Vi er tre stykker disponibel til både brannslukking, evakuering, behandling av skadde samt assistanse 

til passasjerer med spesielle behov. Når alt dette skal skje samtidig mens brannen stadig utvikler seg, 
mener jeg at vi er sjanseløse. Alle øvelser vi har hatt, bekrefter dette. Jeg skjønner ikke hva som får 
Sjøfartsdirektoratet til å tro at deres krav til sikkerhetsbemanning er tilstrekkelig.»  

 

I tillegg til antagelsen om sannsynlighet for samtidighet av scenarier, ser det ut til at noen  av 
respondenten også mener at det vil være vanskelig å få utført alle oppgavene som er knyttet til kún et 
evakuering-scenario: 
 

«Det er fortsatt 5, Kaptein på bro, maskinist i maskin. 3 igjen: 1 deler ut redningsvester, 1 viser vei til  
strømpe og 1 må kjøre MOB-båt. Da mangler de fortsatt de som skal ta imot i flåten. Så uansett er det 
usannsynlig.» 

 
Håndtering av MOB-båt 
Bruk av MOB-båt og redningsstrømpe framstår som spesielt utfordrende med hensyn på en vellykket 
evakuering av fartøyet. I flere av kommentarene er forutsetningene eller implikasjonene av bruk av 
MOB-båt et sentralt tema. Bruken av MOB-båt framstår som spesielt utfordrende med hensyn på 
disponering av tilgjengelige ressurser til andre beredskapsoppgaver. Det blir også vist til at på fartøy 
der MOB båt inngår i systemet/prosedyren for utsetting av flåter, er det utfordringer med hensyn på 
å lykkes å håndtere MOB-båten i henhold til hva som forutsettes. Noen stiller spørsmål med hvor 
effektive redningsstrømper er med hensyn på evakuering i gitte situasjoner. Dette kommer frem i 
følgende kommentar. I tillegg omtales det som en utfordring å få tatt i bruk MOB båten i tilfelle behov 
for søk under evakuering. I følgende kommentar omtales bl.a. bruken av redningsstrømpe, 
passasjerenes forutsetninger og mulighetene for en mann-over-bord-hendelse. 
 

«Eg trur det blir utrolig vanskelig for 5 mann og evakuere [over 200 passasjerer] passasjerer ned igjennom 
redningsstrømpe. Vi kjører ferge der havet står rett inn i skute sida, og vi frakter før det meste pensjonister. 
Har dårlig tru på […] strømpe fra båtdekk når ferga ruller fram og tilbake. Blir vanskelig for få mann og 
holde kontroll på over 200 passasjerer, hvis man må søke og sette ut mobbåten» 

 
«Jeg er alene som matros og en motormann på nattskift og båten kan ta 600 pax jeg er på brann og mob 
og mes stasjon hvis det trengs. Så har vi redningsvester som er meget gammeldags å ta på seg. passasjerer 
som ikke kan dette vil bruke lang tid på dette, da det er få crew ombord vil dette bli ett problem hvis en 

hendelse skulle oppstå.» 

 
Bistand til passasjerer med spesielle behov 
Flere av kommentarene inneholder beskrivelser av hvorfor bistand til passasjerer med spesielle behov 
vil være utfordrende å utøve. Igjen blir tilgjengelige ressurser med hensyn på den totale 
oppgavemengden fremhold som en faktor som på virker hvorvidt mannskapet kan bistå passasjer med 
spesielle behov for assistanse: 
 

«Det er Matros og styrmann som utsetter og bemanner hovedflåten, deretter er det hovedsakelig de 2 
som må utføre hele denne jobben. Maskinist/motormann vil assistere hvis det lar seg gjøre. Med dette 
sagt vil det i enkelte situasjoner kunne være svært utfordrende å f.eks. assistere funksjonshemmende 

samtidig som man utfører andre oppgaver.» 
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Evakuering av passasjerer i redningsstrømpe 
Utfordringer med bruk av redningsstrømpe som evakueringsmiddel blir adressert av flere. I 
kommentarene stilles det spørsmål med hvor godt egnet de er til å evakuere alle kategorier av 
passasjerer: 
 

«Det vil bli en utfordring å få eldre og bevegelseshemmede ned redningsstrømpen.» 
 

4.1.2 Vurderinger og oppfatninger blant passasjerer 

Som beskrevet innledningsvis, ble fergepassasjerer spurt om hvordan de vurderte sannsynligheten for 
at besetningsmedlemmer på en ferge ville være i stand til å utføre de samme definerte oppgavene i 
en brann og evakueringsscenario. Som figuren under viser, er det forskjell mellom hva passasjerer tror 
og hva sjøansatte mener. Det er statistiske signifikante forskjeller i vurderingene av samtlige definerte 
oppgaver. Der hvor det er størst forskjell er knyttet til å hjelpe passasjerer å ikle redningsvest, og 
assistanse til fremmedspråklige. Det er minst forskjell knyttet til hvorvidt brannen blir slukket, og å vise 
veien til bestemte områder, og gi instrukser til passasjerer over høyttaleranlegget. 
 

 
Figur 11 Sammenligning av sjøansatte og passasjerers oppfatning om hvor sannsynlig det er at oppgaver kan gjennomføres i 
forbindelse med brann og evakuering 

4.1.3 Passasjerenes fritekstbesvarelser 

Hovedinntrykket fra passasjerrespondentenes fritekstbesvarelser er at de har stor tillit til at 

besetningen om bord vil være i stand til å håndtere en krisesituasjon, men at de som passasjerer i stor 

grad må ta ansvar for sin egen evakuering.  

Flere gir uttrykk for at de tror det vil være begrenset hvor mye mannskapet kan rekke å gjøre i en 

krisesituasjon, og at de ikke forventer at fergemannskapene vil være i stand til å bistå alle om bord.  

«Det er få ansatte om bord, så det at de skal klare å utføre alle oppgaver og hjelpe alle som 

trenger det, er usannsynlig.» 
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 «Det spørs jo hvor det er, hvor store [ferjer og hvor mange de ansatte de er. Men mannskapet 

skal jo være drilla på slike ting da.» 

Flere skriver at de antar at personalet blir jevnlig kurset og trenet i hvordan de skal håndtere en 

eventuell krisesituasjon, og at de synes det ville være rart hvis dette ikke var tilfelle. Noen gir imidlertid 

uttrykk for en viss usikkerhet med hensyn på hvor godt trent de ferjeansatte er på å krisehåndtering:  

«Fergene vil nok ikke ha nok personell med tilstrekkelige kompetanse og øvelse til å takle disse 

oppgavene under stort tidspress og panikk blant passasjerene.» 

Noen kommentarer omhandler hvorvidt man vil få assistanse i en evakueringssituasjon til å håndtere 

særskilte behov. Disse kommentarene omhandler bl.a. assistanse til bevegelseshemmede og 

barnefamilier:  

«Jeg sitter selv i elektrisk rullestol, og er avhengig av sideheis på bilen for å komme meg ut. 

Normalt står bilene så tett på dekk at jeg ikke har mulighet for å komme meg ut av  bilen. Jeg 

må da bæres ut av bilen og helt til evakueringsstasjonen, og hjelp til å få på vest. Jeg er helt 

prisgitt hjelp hele veien. Ved en krisesituasjon frykter jeg at jeg fort kan bli oversett, og at der 

rett og slett ikke er nok tid.» 

«I forbindelse med evakuering fra ferge har jeg en bekymring knyttet til redningsvester for 

barn, og hjelp til å administrere evakuering av hele familien. Jeg undersøker alltid hvor jeg 

finner redningsvester for barna når jeg er om bord i en ferge, men opplever at disse ikke virker 

like tilgjengelig overalt.» 

Noen er uttrykker usikkerhet med hensyn på i hvilken grad besetningen er i stand til å håndtere 

fremmedspråklige: 

«Antar at de skal ha god kontroll i disse situasjonene. Kanskje litt dårlig med fremmedspråklige 

og utagerende passasjerferjer. I mitt hode skal alt ellers være under kontroll.»  

Enkelte av kommentarene adresserer i hvilken grad de fergeansatte vil være i stand til å håndtere 

panikk og utagerende passasjerer og/eller hvorvidt de har trening i å håndtere de tte: 

«Jeg tror de ansatte er godt drillet i å hjelpe alle til nødutganger og redningsstasjoner. Men 

folk flest blir lett litt irrasjonelle under press og derfor tror jeg at de ansatte vil få 

problemer/utfordringer med å slukke brannen og det å takle paniske og/eller utagerende 

(irrasjonelle) mennesker!» 

«Kjenner ikke godt til krise/evaluerings rutinene på fergene, men jeg liker å tro at mannskapet 

har trening på dette og vil håndtere the basics. Men å håndtere utagerende og fortvilte 

passasjerer tror jeg ikke det er kapasitet til.» 

«[Jeg]Tror ikke at mannskapet er godt nok kurset i panikk behandling, hvordan skape trygghet 

og ro blant passasjerer. Spesielt under brann med masse røyk og varme, der passasjerer ser og 

lukter umiddelbart fare.» 

«Svarene indikerer hva jeg faktisk tror og forventer hvordan det skal være. Jeg tror pr i dag at 

retningslinjer ligger der, og at de ansatte får opplæring som følger dette. Nå kan jo panikk 

ramme mange, men det er spesielt viktig at de ansatte blir trent i mulige scenarier.» 
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4.2 Beskrivelser av forutsetninger for en vellykket krisehåndtering 

 
Flere av fritekstkommentarene fra de sjøansatte omhandler hva de betrakter som forutsetninger for 
en vellykket krisehåndtering ved ulike beredskapsscenarioer. Overordnet omtales forhold so m kan 
kategoriseres som 1) Kjennetegn ved det spesifikke fartøyet, 2) Organisatoriske forhold, 3) 
Sambandsspesifikke forhold og 4) Særskilte situasjonelle forhold. Mer spesifikt beskrives følgende 
forhold å ha mest betydning for utfallet av krisehåndteringen:  
 

• Kvaliteten på alarminstruksen (Beskrivelser i alarminstruksen versus forestillinger om praksis) 
• Kvaliteten på øvelser 

• Antall besetningsmedlemmer 

• Fartøyets design og tilgjengelige redningsmidler 

• Muligheter for bistand fra passasjerer 
• Antall passasjerer  

• Passasjerer med særskilte behov 
 
Beskrivelser i alarminstruksen versus forestillinger om praksis 
Det er flere kommentarer om at oppgavefordelingen som er beskrevet i alarminstruksen ikke er mulig 
å gjennomføre i praksis. Oppfatninger om hvordan dette kan håndteres varierer fra de mest 
pessimistiske til de mer optimistiske: 
 

«Iflg. Vår nye alarminstruks som rederiet har laget uten å konferere med oss. Så skal Overstyrmann ha 

følgende funksjoner: Evakueringsleder, Røykdykker, Mob båt fører og førstehjelps ansvarlig. Dette sier 
seg selv at det ikke er gjennomførbart. Ved en fullskala øvelse, kanskje med et besetningsmedlem ute av 
drift, så vil hele systemet kollapse helt.» 
 

«Under evakuering skal jeg sjøsette redningsbåt, utløse redningsflåte og sklie til redningsflåte. 
Redningsflåten må sveives på plass med håndmakt. Tungt og tidkrevende. Jeg har ansvaret for en flåte. 
3 stk flåter ombord. 4 stk mannskap, slik at i praksis må vi hjelpe hverandre. 2 stk i redningsbåt, 1 stk på 

bro og jeg alene igjen på dekk med 200 passasjerer når de skal fordeles i 3 stk flåter på åpen ferge med 
brann på dekk.» 
 
«Vi har ikke mulighet til å gå i mob-båt ved evakuering av MES, ikke nok folk! En må ned å surre fast, en 

står oppe og evakuerer passasjerer ned og hjelper dem å ta på vest! Matros ned i flåten, overstyrmannen 
skal både hjelpe og kjøre mob-båt. Samtidig som maskinsjefen skal hjelpe til med å sette ut båten. 
Kapteinen skal snakke over PA, styre båt fra fare, varsle etc samtidig som alt dette skjer skal vi ha kontroll  
på passasjerer og i mange tilfeller utføre søk! Hvor er logikken!? Er lite med fem mann! Hvordan skal du 

få en som sitter i rullestol ned i flåten? Og hva hvis du har flere som ikke er i stand til å gå ned i strømpen 
hva gjør du da? Hiver dem over rekka?» 

 

En respondent hevder han har erfart at henvendelser fra mannskapet til rederiet vedrørende 
kvaliteten på innholdet i alarminstruksen ikke har avstedkommet korrigerende tiltak: 

 

«Dei på dekk som skal lede evakueringen har flere oppgaver ihht alarminstruks og  det kan til tider være 
sannsynlig at passasjerer kan bli overlatt til seg selv i perioder under en evakuering. Sjansene for å ha 
oversikt over antall ombordværende vil da bli svært utfordrende. Det har gjentatte ganger vert varslet 

om problemer med å utføre oppgaver ihht alarminstruks uten å få gehør fra rederiet.» 
 

En respondent hevder at det er viktige enkeltoppgaver i forbindelse med en evakuering som ikke er 
beskrevet i alarminstruksen: 
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«Hvem betjener stolheis? Står ikke på planen hvem som gjør dette. MOB mannskap er de samme som 
skal danne brannlag og evakuere.» 

 
Kvaliteten på øvelser 
Kvaliteten på treningen på krisesituasjoner blir omtalt av enkelte, og det hevdes at den ikke er 
tilfredsstillende med hensyn på hva som kreves i en reell situasjon. I følgende kommentar hevdes det 
at det ikke blir trent på passasjerhåndtering i forbindelse med øvelser, og at det ikke gjennomføres 
øvelser under forhold som kan opptre i en reell beredskapssituasjon: 
 

«Med full båt av passasjerer er dette svært vanskelig. Været vil være meget avgjørende og likedan 
sammensetning av passasjerer. Tenker da på syke og gamle og masse barn unge på tur med buss ev. 
Hvem trener på å håndtere hysteriske passasjerer i panikk. Nedbemanningen har alt gått alt for langt og 
er ute av kontroll. Bemanningen i dag tar ikke nok høyde for slike hendelser. Øvelsene/trening foregår 

ved kai i maksvær og sjøfolk med som passasjerer under kontrollerte forhold.» 
 
«Når vi øver på øvelser, pleier vi så og si alltid å ta med, at vi må ha hjelp av oppegå ende passasjerer 
ombord, syns det er feil tankegang, men sånn blitt det, når bemanningen er så lav ombord i båtene. 

altfor mye på hver og en.» 

 
En kommenterer at det er uheldig at personell som ikke tilhører sikkerhetsbemanningen ikke blir 
kurset i evakuering, selv om de er de som i praksis må håndtere passasjerer: 
 

«Vi som jobber i catering, for som regel 1 møte med hendelser, men da vi er tatt ut av 
sikkerhetsbemanningen så får vi heller ikke vært med på øvelser, så sant vi ikke gjør det frivillig og 
gratis.» 

 
Antall besetningsmedlemmer 
Antall besetningsmedlemmer om bord blir igjen omtalt som viktig med hensyn på mulighetene for en 
vellykket håndtering av en hendelse. Imidlertid er det variasjon i hvor mye ulike informanter vektlegger 
betydningen av tilgjengelige mannskapsressurser.  
 

«Vi er tre stykker disponibel til både brannslukking, evakuering, behandling av skadde samt assistanse 
til passasjerer med spesielle behov. Når alt dette skal skje samtidig mens brannen stadig utvikler seg, 
mener jeg at vi er sjanseløse. Alle øvelser vi har hatt, bekrefter dette. Jeg skjønner ikke hva som får 

Sjøfartsdirektoratet til å tro at deres krav til sikkerhetsbemanning er tilstrekkelig.»  
 
«[I]dag er fergene så nedbemannet at eg vil berre sei,å be til gud om at det ikkje må forekomme brann 

eller andre uhell. med så masse mennesker i panikk som det heilt sikkert vil forekomme i eventuelt ein 
brann! er det alt for lite bemanning til å få ein skikkelig kontroll over situasjonen. På fergene øver vi 
ukentlig på brann og mann over bord. [Eg] har selv vert å henta folk som har holdt på å druknet på havet.
Så det eg vil sei er at ein øvelse er øvelse å ein reell situasjon kan bli ein trasig situasjon med den 

bemanninga dei fergene eg kjenne til har.» 

 
 

Fartøyets design og tilgjengelige redningsmidler 
Flere av respondentene har vektlagt betydningen av fartøyets design og tilgjengelige redningsmidler. 
Hvis vi sammenholder disse beskrivelsene, reflekterer de en relativ mangslungen ferjeflåte med 
hensyn på fartøysdesign og redningsutstyr. I følgende kommentar blir det fremhevet at variasjonen i 
tekniske forhold har stor betydning for en vellykket krisehåndtering.  
 

«Jobber på en moderne og oversiktlig ferge, med godkjent slukkeanlegg og et meget enkelt 

evakueringssystem (Survitec Zodiac), med salong og evakuering på bildekksnivå (lavt nivå). Har vært på 
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eldre og mer uoversiktlige ferger, med evakuering i strømpe fra salong over bildekk. Dette er noe jeg er 
meget betenkt over at Sjøfartsdirektoratet anser som greit!» 

 
Sentrale forhold som adresseres er hvilket utstyr som er tilgjengelig for brannbekjempelse og 
evakuering. Hvorvidt fartøyet har installert automatiske slukkesystemer som kan styrers fra bro 
tillegges spesielt stor betydning i noen av kommentarene: 
 

«Fartøyet har heldigvis slukkesystem på bildekk som ikke krever bemanning utover å trykke start på 
brannpumpe, skumpumpe og åpne rett sone. Fartøyet har tørrskodd evakuering over «gangvei» til flåte. 

Redningsvester er heldigvis plassert svært synlig i fartøyet.» 
 

«Ved brann på dekk så har vi «over rislings anlegg» da dette blir utløst fra bro så blir jeg som maskin sjef 
opptatt med kontroll og bekjempelse av brann for å unngå spredning.»  

 
Variasjoner i type evakueringsmidler ser også ut til å bli tillagt betydning. Løsninger med bru k av 
redningsstrømpe anses som spesielt utfordrende:  
 

«Vi har redningsbroer med flåter (kopas) Dette sammen med inergen slukke anlegg samt at vi aldri er 

mer enn 5-6 minutter fra land tror jeg letter ett slikt scenario. Ellers mener jeg det sier seg selv at 5 mann 
hvorav en er opptatt med å kommunisere ikke vil være i stand til å hjelpe 250 passasjerer. Sikkerhets info 
blir gitt men flere av våre passasjerer er asiatiske og eller fra land hvor engelsk ikke er allekunne…»  
 

«Må si at vi er så heldig at vi har brude mes og ikke strømper, med oss går en ned i flåten med gangway. 
Utrente folk ned en 10 meter lang strømpe!» 
 

 
I følgende kommentar anses forskjeller i design og redningsmidler mellom ferjer å ha vesentlig 
betydning for evakueringen av passasjerer med særskilte behov: 
 

«På denne fergen har HC [forflytningshemmede] lov til å oppholde seg på bildekk under overfart. 
Evakuering foregår fra salong, 2 dekk over bildekk og benytter da evakuerings strømpe ned til flåte. I en 
evakuerings situasjon er det ikke satt av noe ressurser til å hjelpe HC til å komme seg opp til salong, dette 

er noe de selv må klare. Det eneste hjelpemidlet de har er en elektrisk heis i ett trappeløp som klarer 4 -5 
turer opp til salong før batteriet er tomt. HC klarer heller ikke å komme seg inn å operere heisen hvis de 
sitter i rullestol.» 

 
Bistand fra passasjerer 
Flere påpeker at sannsynligheten for en vellykket krisehåndtering er påvirket at hvorvidt det er 
passasjerer om bord som er i stand til å bidra i håndteringen av hendelsen: 
 

«Det er jo situasjonsbetinget, om det er ressurspersonar blant passasjerene som kan utnyttes så kan nok 
det gå bra, men i utgangspunktet er det for mange arbeidsoppgåver pr besetningsmedlem til å få gjort 

det skikkelig og få orientert og beroliget passasjerane undervegs.» 
 
«Det vil kun være mulig å utføre de aller mest nødvendige "kjerne" oppgaver, evakuering. Det å få hjelp 
fra passasjerer er helt nødvendig, og som SD har sagt ved flere anledninger...det er sikkert andre sjøfolk 

med på turen som passasjer...disse vil hjelp til mener de. Mener dette blir litt feil, fartøyskjennskap er 
essensielt for en vellykket operasjon.» 

  

I følgende kommentarer gir respondentene konkrete eksempel på hva som forutsettes utført av 
passasjerer: 
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«For at evakueringa skal fungere må me ha god hjelp av passasjerer til å assistere, ved td 
evakueringsstasjon og redningsvest påkledning.» 

 

«Informasjon blir gitt til passasjerer gjennom pa anlegg fra bro, matros og styrmann blir opptatt med å 
utløse/rigge flåte på plass. Hjelp til passasjerer og event hjelp med handikapp heis blir i første omgang 
overlatt til kamerathjelp mellom passasjerer. Dette er etter min mening situasjonen som 

sjøfartsdirektoratet og reder har satt mannskap i !!!» 

 
Antall passasjerer og passasjerer med særskilte behov 
Antallet passasjerer, samt type passasjerer om bord, antas av flere å ha stor betydning med hensyn på 
sannsynligheten for en vellykket evakuering. Dette fremkommer i følgende kommentar:  
 

«Ved maks passasjerbelegg vil sammensetning av passasjerene ha stor betydning. Hjelpetrengende, 

barn/voksne, barn som reiser alene. Språkvansker i kommunikasjon. Plassering av redningsmidler, er 
redningsvester plassert i kun et lite område, vil det oppstå trengsel og redsel/panikk kan oppstå. 
Fartøyets kommunisering vil ha stor betydning. Værforhold ved evakuering vil ha betydning for 
passasjerenes reaksjoner.» 

 

Andelen passasjerer med særskilte behov, slik som HC passasjerer, eldre, barn, fremmedspråklige, 
berusede personer, passasjerer med panikk, blir av flere ansett som sentralt med hensyn på 
mulighetene for en vellykket evakuering. Disse gruppene stiller krav til kapasitet til særskilt veiledning 
og/eller bistand til forflytning og bruk av evakueringsmidler. Oppfølgingen av fremmedspråklige 
passasjerer blir fremhold som en faktor fra flere av respondentene: 

 
«Engelsk, skandinaviske, tysk og spanske passasjerer, vanskeligere med andre språk hvor mest 
sannsynlig ingen ombord kan noe av språket. Forutsatt at pass forstår engelsk eller tysk og ikkje har 
panikk.» 

 
«Hoved språk her er tysk og norsk og det er ingen problem. I perioder er det mye innvandrere og der kan 
det oppstå problemer. Dette er ofte store barnefamilier og det kan vel bli høyt stressnivå hos foreldre i 
en gitt situasjon. 

 

 
Figur 12 Illustrasjon av forhold som sjøansatte mener har betydning for sannsynligheten for en vellykket krisehåndtering  
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4.3 Beslutninger i et kriseforløp: Forhold som har betydning for skipsføreres 

valg  

Skipsførere og navigatører ble bedt om å angi i hvilken grad ulike forhåndsdefinerte faktorer 

ville være viktig for deres beslutninger i forbindelse med en brann, og hvorvidt de vill velge å 

slukke brannen, iverksette evakuering, eller begge deler. De ble presentert følgende scenario: 

«Du som styrmann/skipsfører får første melding/alarm om at det har skjedd en uønsket 

hendelse - en bil har tatt fyr».  

 

Figur 13 Respondentenes vurdering av viktigheten av definerte faktorer med hensyn på beslutninger 

Slik vi ser i tabellen er det ganske mange faktorer som de på bro anser som viktige beslutningsfaktorer 

i forbindelse med avgjørelsen om hvorvidt man skal evakuere eller ikke. I tabellen under er faktorene 

rangert etter gjennomsnittlig vurdering hvor vi har gjort om skalaen (I svært liten grad til I svært stor 

grad) til en tall-skala fra 1 til 5 hvor 5 tilsvarer I svært stor grad. De som har svart «vet ikke» er tatt ut 

av denne analysen. Faktorene som anses å være mest viktig i denne beslutningssituasjonen oppgis å 

være antall fartøyansatte om bord, tid og avstand til land og antall passasjerer om bord. 
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Tabell 7 Oppfatninger om viktigste beslutningsfaktorer i forbindelse med brann og vurdering om hvorvidt fergen skal evakuere  

 

 

 

 

  

 

 

 

Det er noen statistisk signifikante forskjeller mellom ulike respondentgrupper. Respondentene som 

arbeider på en ferge med alternativt drivstoff (gass eller elektrisitet) bedømmer «tid og avstand til 

land» og «teknisk tilstand på båten» som viktigere enn de som arbeider på ferge med tradisjonell 

diesel/forbrenningsmotor. 

Kommentarer gitt i fritekstbesvarelsene (fra navigatører og skipsførere) som adresserer forhold som 

de mener har betydning for deres valg kan oppsummeres til å omhandle: 

• Kjennetegn ved det spesifikke fartøyet  

• Organisatoriske forhold 

• Sambandsspesifikke forhold 

• Særskilte situasjonelle forhold 

Det vi har valgt å betegne som kjennetegn ved det spesifikke fartøyet, omfatter forhold som fartøyets 

design (f.eks. lukket eller åpen ferje, antall dekk, høyde til sjøoverflaten, framdriftsmidler og 

motorkraft), hvilke slokkemidler/utstyr som finnes (overrislingsanlegg,  utløsning fra bru etc.), og 

evakueringsrutene om bord (via salong, plassering av flåtestasjoner etc.) og tilgjengelige 

evakueringsmidler (redningsstrømpe til flåter, redningssklie, redningsbro til flåter).  

Organisatoriske forhold omfatter den faktiske bemanningen på fartøyene og bemanningens 

forutsetninger (kompetanse trening og fysikk) til å utføre pålagte oppgaver. 

Sambandsspesifikke forhold omfatter avstander til land og mulige ilandsettelsessteder, lokale vær og 

topografiske forhold. 

Særskilte forhold knyttet til selve situasjonen omhandler muligheten for bistand fra passasjerer, antall 

passasjerer som må håndteres, sammensetningen av passasjerer med hensyn på behov for særskilt 

assistanse, passasjerer med panikk, avstanden ti l land (bl.a. vurdert opp mot fartøyets 

motorkraft/framdriftsevne), hva som brenner, hvor det brenner (vurdert opp mot bl.a. lukket eller 

åpent bildekk), fartøyets stabilitet, og mulighetene for ekstern assistanse (hjelp fra nærliggende 

fartøy). 

Skipsfører og mannskapet evne til å prioritere mellom oppgaver, basert på de overnevnte 

vurderingsfaktorene, er et tilbakevendende tema.  Prioriteringen av oppgaver anses som nødvendig 

siden en evakueringssituasjon vil være en konsekvens av en hendelse som også skal håndteres, og/eller 

Faktor Gjennomsnitt 

Antall fartøyansatte om bord 4,31 

Tid og avstand til land 4,26 

Antall passasjerer om bord 4,25 

Kompetansen på personell om bord 4,11 

Lokale forhold (f.eks. geografi, sjøforhold) 4,03 

Værforhold 3,98 

Passasjerer med behov for særskilt assistanse 3,84 

Teknisk tilstand på båten 3,65 

Andre faktorer 3,52 

Rederiets forventning om hva du velger 2,45 
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at oppgavemengden i et hendelsesscenario i seg selv er for omfattende til at alt kan utføres på en 

adekvat måte. 

Følgende kommentarer viser at skipsfører må vurdere og ta et valg om når evakuering skal iverksettes, 

og hvor skadebekjempelse (i dette eksemplet en brann) må avsluttes. Sammenholder vi 

respondentens kommentarer, kan det virke som om at ulike skipsførere ikke har en felles strategi med 

hensyn på skadebegrensning og evakuering, og at de vektlegger ulike faktorer som grunnlag f or 

avgjørelser.  

Følgende respondenter ser ut til å ha en strategi hvor de først bekjemper brannen, for så å gå over til 

evakuering hvis videre brannbekjempelse ikke lenger er en mulighet: 

«Ved en brann er besetningen så liten at det vil være vanskelig å utføre brannbekjempelse og evakuering 
samtidig. Samtidig kan det være en nødvendighet for å gjøre evakuering mulig. Brannutvikling og 
mulighet for brannbekjempelse må klargjøres på tidlig stadium.» 

 
«Alt kommer an på forholdene og situasjonen der og da, en vil alltid prøve å slukke brannen, men 
samtidig bruke ressursen til evakuering, evakuering er veldig høgt prioritert i slike situasjoner.» 
 

«Hvis evakuering må brannbekjempelse avsluttes. Vi kan kjøre sprinkler, men mannskap må 

omprioriteres til evalueringsoppgavene.» 

«Kan jeg slukke brannen med det mannskapet jeg har ombord! Hvor er brannen?, er den i et isolert 
område slik at vi kan kontrollere/slukke flammene?.» 

 

Følgende kommentar indikerer at respondenten forfekter en strategi der han vil gå direkte til 
evakuering ved en brann, og hvor avveining først og fremst vil være om det er mulig med ilandsettelse 
eller ikke: 

 

«Jeg har konkludert med at vi har to mulige valg ved brann. […..],. Det som avgjør er om vi har 
maskinkraft, vi har to separate maskinrom. Har vi maskinkraft er det bare å sette kurs mot nærmeste 

kai og så evakuere de direkte på land. Har vi ikke maskinkraft, må vi starte evakuering umiddelbart. Slik 
jeg ser det har jeg ikke tid til å starte med å bruke mannskap til brannlag. Jeg velger å sta rte med 
evakuering med en gang og så får automatisk slukke utstyr i salong ta seg av brann. Er det bare en liten 
brann i en søppelbøtte slukker vi selvfølgelig med apparat.» 

 

Dette eksemplet illustrerer kompleksiteten i skipsførers avgjørelse med hensyn på valget mellom 
brannbekjempelse og evakuering:  
 

«Hvilken last som er om bord, f.eks. farlig last som tankbiler med diesel, bensin, gass, kjemikalier. Fare 

for utvikling av brannen mht. redusert mulighet for evakuering. Fare for eksplosjoner med store 
ødeleggelser og tap av liv. Reell mulighet for bekjempelse med egne ressurser. Reduksjon av 
manøverdyktighet ved bruk av hovedslokkeanlegg. Tidsaspekt ved ekstern hjelp. Eget tidsvindu.»  

4.4 Mannskapsressurser og krisehåndtering  

Tidligere studier av arbeidsforhold og sikkerhet i norsk kystfart (se f.eks. Ref. 17,18) viser at 

bemanningen om bord har vært en sentral tematikk blant de seilende. Bemanning er også i et sentralt 

tema i denne undersøkelsen i  og med at det antas at bemanningen har betydning for 

krisehåndteringskapasiteten på fergene.  I denne undersøkelsen viser den oppgitte bemanningen om 

bord forskjeller mellom regionene, hvor respondenter fra region Midt har en lavere oppgitt bemanning 

og Nord har en høyere oppgitt bemanning, sammenlignet med Vest. Dette er justert for antall 
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passasjerer oppgitt, antall kjøretøy og drivstofftype. Det er store variasjoner innad i regionene som 

antas å ha med andre forhold å gjøre. Det er ikke gjort videre analyser for å undersøke hvorfor det er 

forskjeller mellom regionene. 

For å få et mer utfyllende innblikk i hvorfor sjøfolk mener at bemanning er en sikkerhetsutfordring har 

vi spurt en rekke spørsmål som direkte adresserer bemanning i relasjon til beredskapsmessige 

oppgaver. I forbindelse med spørsmålet der respondentene ble spurt om hvilke aktiviteter de anser 

som kritisk med tanke på bemanning om bord, var det mulig å svare i fritekst hvis de forhåndsdefinerte 

aktivitetene ikke var tilstrekkelige alternativer. 

4.4.1.1 Hvilke aktiviteter anses som spesielt sårbare gitt bemanningen om bord 

Vi ser av Figur 14 Respondentene vurdering av hva de anser som de mest kritiske med hensyn på 

bemanningen om bord. Det er særskilt tre oppgaver i en krisehåndteringssituasjon de sjøansatte anser 

som kritiske med hensyn på beredskapsfunksjoner, gitt hvor mange de er bemannet med om bord. De 

tre er mønstring og håndtering av passasjerer (72 % har valgt denne), evakuering fra skip (66 %) og 

brannslukking (73 %). 

 

Figur 14 Respondentene vurdering av hva de anser som de mest kritiske med hensyn på bemanningen om bord 
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Flere respondenter ga utrykk for i fritekstfelt at de mente at den oppgavemengden i forbindelse med 

en beredskapssituasjon var for omfattende og krevende med hensyn på tilgjengelige 

personellressurser. Oppsummert ble følgende tematikker berørt:  

• Den samlede oppgavemengden i forbindelse med en evakuering 

• Alarminstruksen og evakueringsanalysens beskrivelser i forhold til reell krisehåndtering 

• Håndtering av flere enn ett scenario  

• Kommunikasjons internt og ekstern kombinert med navigasjons av fartøyet 

• Søk etter personer ved stor røykutvikling 

Tematikken i besvarelsene er sammenfallende med de tema som ble berørt i fritekstbesvarelsene i 

forbindelse med vurderingene av sannsynlighet for en vellykket håndtering av hendelsesforløpet 

brann og evakuering (se 4.1.1). 

Flere av kommentarene omhandler den totale oppgavemengden, og at denne er for omfattende å 

håndtere med de personellressursene som er tilgjengelig.  I følgende eksempel beskrives håndteringen 

av passasjerer fra mønstring til flåte som en svært omfattende og ressurskrevende aktivitet: 

«Mønstring og håndtering av passasjerer ved mønstringsstasjon samtidig som en søker og evakuerer 
passasjerer opp fra bildekk til salong, inkludert syke og handicappede, og en av besetningen må ned å 
sikre redningsstrømpen til flåten. Eventuelt også assistere syke/handicappede ned strømpen.»  

 

Noen av respondentene ga uttrykk for at det er vanskelig å utføre oppgavene som er beskrevet i 
alarminstruksen, og at dette har vist seg i forbindelse med øvelser. I tillegg hevdes det at varsling av 
disse forholdene ikke har medført endringer:   
 

«Fartøyet har en bemanning på 4 med et passasjersertifikat på 292. Å utføre våre plikter ihht 

alarminstruks er bortimot umulig. I flere tilfeller av øvelser ombord har dette vist seg at det er umulig å 
få til ihht alarminstruks. Avvik er sendt til rederi uten å få gehør for problematikken»  
 

Utfordringer med å håndtere mer enn ett ulykkesscenario på samme tid, er et tema i flere av 
kommentarene. I dette eksemplet blir oppgaver knyttet til ulike definerte scenarier knyttet sammen 
ut fra en antakelse om at en evakuering er en konsekvens av en annen hendelse (brann), og at 
evakueringen kan resultere i andre hendelser som må håndteres (mann over bord, manglende 
passasjerer). Igjen blir gjennomførbarheten av alarminstruksen i en reell situasjon adressert. Den 
samlede oppgavemengden anses som urealistisk å håndtere i en reell situasjon og at de er avhengig 
av hjelp fra passasjerer. Kritikk rettes mot både Sdir og Sjømannsorganisasjonene for ikke å adressere 
utfordringene som påpekes: 
 

«Blir ikke hørt når vi uttrykker bekymring, for sikkerheten ombord. Spesielt med tanke på oppgaver vi 
blir bedt om å utføre i en nødsituasjon. Kan ikke både evakuere og gå ut med Mob båt blant ann et. Har 
ikke mulighet til å hjelpe passasjerer med spesielle behov i en evakueringssituasjon. Man er avhengig av 
passasjer hjelp i en nødsituasjon for å ivareta en sikker evakuering. Man kan ikke både søke og drive 

brannbekjempelse, ikke nok folk. 4 mann på en ferge som frakter opp mot 295 mennesker er for lite.. 
forstår ikke logikken der. Nesten uansett evakueringsscenarioer er du avhengig av at alt går knirkefritt, 
noe som vi som har vært med på en del øvelser vet at 3/4 ganger er det noe uforutsett som skjer. Forstår 
ikke denne nye kulturen med ansvarsfraskrivelse fra Forbund og sjøfart, dere må da se at kaptein og 

mannskap blir satt i en umulig situasjon når det kommer til spørsmål om bemanning! Rederi vil kutte og 
får gjennomslag for det! Det er hol i hode når fraktebåter som seiler langs norskekysten på samme 
størrelse må operer med fem mann og ikke passasjerskip. Syns vi skal ha større og strengere krav i 

passasjerfart med tanke på hvor verdifull lasten er! Ta ansvar!» 
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4.4.1.2 Hvilke oppgaver krever mest erfaring og ferdigheter? 

I tillegg til å bedømme aktivitetene med hensyn på bemanningen, ble respondentene bedt om å 

bedømme aktivitetene med hensyn på erfaring og ferdigheter de behøver.  

 

Figur 15 Vurdering av hvilke oppgaver i krisehåndteringsscenario som krever mest erfaring og ferdigheter 

Hovedinntrykket er at det er likhetstrekk mellom det de sjøansatte bedømmer som viktige oppgaver 

med hensyn på bemanning og med hensyn på erfaring og ferdigheter, men det er noen forskjeller. Når 

det gjelder erfaring og ferdigheter er det spesielt brannslukking som skiller seg ut med at hele 83 % av 

respondentene valgte dette. I tillegg ser vi at førstehjelp anses å være mer viktig med hensyn på 

erfaring og ferdigheter enn med tanke på bemanning. Til sist ser vi også at mønstring og håndtering av 

passasjerer anses av sjøansatte som relativt viktig med tanke på ferdigheter og erfaring (55 % har valgt 

alternativet), men dette er noe lavere enn på spørsmålet om antall fartøyansatte om bord.  

I forbindelse med spørsmålet om hvilke oppgaver som krever mest erfaring og ferdigheter var det også 
mulig å svare i fritekst hvis de forhåndsdefinerte aktivitetene ikke var tilstrekkelige alternativer. Kun 
en av i alt 9 kommentarer introduserte en ny oppgave/aktivitet, og dette omhandlet koordinering 
mellom personell med ulike beredskapsoppgaver.  
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4.4.2 Prosessen for bemanningsfastsettelse  

Navigatørene ble spurt om deres erfaringer med prosessen for fastsettelse av sikkerhetsbemanning, 

og i hvilken grad de opplever å være informert, involvert, bli lyttet til, og ha innflytelse på prosessen.  

Som vi ser av tabellen under er det relativt sterke skjevheter i resultatene, hvor de fleste 

respondentene gir uttrykk for å være «svært uenig» eller «uenig» i påstandene. Dette gjelder spesielt 

hvorvidt respondenten opplever å delta i dialog med rederiet vedrørende bemanningsfastsettelser (77 

% uenig eller svært uenig), hvorvidt mannskapet har reell innflytelse på bemanningsfastsettelse (86 % 

uenig eller svært uenig), og om man blir hørt om man skulle ytrer bekymringer vedrørende 

bemanningen om bord til rederiet (72 % uenig eller svært uenig). 

Det er tilsvarende – men litt mildere - svar til hvorvidt man har reelle muligheter til tilleggsbemanning 

når de trenger det. Her er 56 % svært uenig eller uenig i påstanden. 

Det er ca 63 % av styrmennene som oppgir å kjenne til tidskravet til beredskapsoppgavene om bord.  

Figur 16 Vurdering av deltagelse i bemanningsfastsettelsesprosessen 

 

I de åpne svarene ble følgende hovedtematikker adressert: 

• Manglende etterlevelse av bemanningsforskriften  

• Kvaliteten på alarminstrukser og tilhørende evakueringsanalyser 

• Oppdragsgivers ansvar (Fylkeskommune og Statens vegvesen) 

• Bemanning som konkurransefaktor i anbudsprosesser 

• Driftsbemanning som dimensjonerende for sikkerhetsbemanningen 

• Sjøfartsdirektoratets behandling av søknader 

Etterlevelse av bemanningsforskriften 

Enkelte informanter hevder at rederiene ikke fulgte bemanningsforskriften og kravet om at skipsfører 

skal tas med i beslutninger. I følgende beskrivelse eksemplifiserer bl.a. dette: 

«Rederiene følger ikke bemanningsforskriften om at fører skal tas med i beslutninger. Det er KUN 
økonomi som styrer dette. Sjøfart aksepterer nærmest enhver søknad ukritisk.»  

 

Enkelte hevder at skipsfører som skal operere det aktuelle fartøyet og sambandet ikke blir inkludert i 
prosessen i forbindelse med virksomhetsoverdragelse og kontrahering av nye båter: 
 

«Som skipsfører i et samband som blir overtatt av et nytt rederi etter en anbudskonkurran se har jeg ikke 
noe jeg skulle ha sagt. Alt er bestemt av anbudsvinner. Ved kontrahering av nye båter, bruke rederiet 
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mitt kaptein som er på byggetilsyn for uttalelse. Han skal gjerne ikke vøre i det sambandet båten skal gå 
i. Jeg er også htv i mitt rederi. Jeg må da lage en uttalelse i forbindelse med søknad. Vi som fagfolk blir 
ikke hørt. Her er det bare vinn eller forsvinn som gjelder.» 

 

Selv om de fleste kommentarene fra navigatører og skipsførere omhandler manglende involvering og 

påvirkning i dimensjonering av sikkerhetsbemanningen ga en av respondentene uttrykk for en 

annerledes oppfatning: 

 «Vi har det siste ordet når bemanning skal settes.» 

Kvaliteten på alarminstrukser og evakueringsanalyser  

Enkelte av besvarelsene adresserer kvaliteten på evakueringsanalysene, og da spesielt beregningen av 

tidsbruk på enkeltoppgaver. I dette eksemplet gis det uttrykk for at beregningene og planene ikke 

reflekterer mannskapets kapasitet, og at planene ikke er testet ut under dårlige værforhold: 

«I praksis så vil evakuering ta lenger tid enn den teoretiske godkjennelsen. Det har vist seg på fullskala 

øvelser der vi er et fåtall og godt trente mannskap. Vi er også bekymret for om systemet fungerer i dårlig 
vær, siden vi aldri har prøvd det under slike forhold.» 

 

Flere uttrykker sin frustrasjon og en oppfatning om at fastsettelsen av sikkerhetsbemanning, gitt 
tilhørende alarminstruks og evakueringsanalyse, ikke tar hensyn til f.eks. fartøyets design/ egenskaper 
sambandsmessige forhold, variasjon i vær og sjøtilstander etc. Følgende respons kan betraktes som et 
uttrykk for manglende kjennskap, samt mistro til prosessens rasjonale med hensyn på å komme fram 
til en nødvendig sikkerhetsbemanning: 
 

«Det verkar som at Sjøfartsdirektoratet berre set tal inn i IMO sin formel for evakuering og viss den kjem 
ut med godkjendt tidsbruk so vert sikkerhetsbemanning godkjent.» 

 

I antatte ironiske ordelag uttrykker en av respondenten sin holdning og oppfatning til regelverk og 
saksbehandlere, ved å vise til at forutsetningen i en evakuerings analyse er at det enten er brann eller 
evakuering. Implisitt ligger det sannsynligvis en hentydning til at disse hendelsene kan være forbundet 
med hverandre, og ikke kan sees som separate hendelser:  
 

«Dere må ikke se på brann ombord og MES samtidig. Iflg Sdir kan vi bare ha en ting. Dvs enten brann 
eller evakuering. Husk at mange av de som i dag jobber i Sdir er skolegutter og aldri vært ombord i en 
båt. Mange av oss går i dag bare og venter på den neste store smellen, men om de lærer noe er usikkert!»  

 
Bemanning som konkurransefaktor i anbudsprosesser 

Flere respondenter gir uttrykk for at de mener anbudsprosessen er førende for 

sikkerhetsbemanningen om bord. I dette ligger det en antakelse om at rederiene har muligheten til å 

konkurrere på bemanning, inkludert sikkerhetsbemanningen. Følgende eksempel illustrer 

oppfatningen om at muligheter for kostnadsbesparelser i anbudsprosesser er styrende for 

bemanningsfastsettelsen: 

«Det blir alltid en kamp mellom sikkerhetsbemanning og driftsbemanning. Sikkerhetsbemanning blir 
alltid presset ned til minimum bemanning i søknad i anbud. Dette bør en forandre på. Få inn en fast 
bemanning i forhold til kapasitet produksjon på sambandet som utlyses på anbud.»  

 

Et tilsvarende synspunkt kommer til uttrykk i følgende beskrivelse: 
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«Pga anbudsmodellen som brukes har ikke rederiene annen mulighet enn å se på og foreta 
nedbemanning for hele tatt være konkurranse dyktig. Dette er kjernen i hele nedbemanningssirkuset.»  

 

Driftsbemanning som dimensjonerende for sikkerhetsbemanningen 

Enkelte uttrykker en bekymring for at en fremtidig redusert oppgavemengde i vanlig drift blir brukt til å 
legitimere lavere sikkerhetsbemanning. Bl.a. er det en bekymring om at innføring av automatiske 
betalingssystemer - - noe som antas å medføre muligheter for redusert bemanning i vanlig drift - vil 
resultere i redusert sikkerhetsbemanning: 
 

«Er fortsatt for få i sikkerhetsbemanningen i forhold til arbeidsoppgaver i en krisesituasjon, alt beror jo 
på krisens omfang her, men med full brannutvikling og full panikk blant passasjerer er det berre å håpe 

på det beste, men om vi klare håndtere alle med då få i sikkerhetsbemanningen er svært usannsynlig 
hvis det er fullt kaos med brann og panikk osv.....igjen galskap å vurdere nedbemanning berre fordi 
billettøren til en viss grad forsvinn....billetteringen er tross alt det minst viktige her, vi har like mange 
passasjerer å håndtere uansett autopass eller ei.» 

 

Oppdragsgivers ansvar og Sjøfartsdirektoratets behandling av søknader 

Flere av respondentene kritiserer Sjøfartsdirektoratet for å akseptere en sikkerhetsbemanning som de 

anser som uforsvarlig, og at de dermed gjør det mulig/nødvendig for rederiene å konkurrere på 

sikkerhetsbemanningen: 

«Vi ombord har intet vi skulle sagt i en bemanningsprosess. Dette blir styrt helt og holdent fra rederi og 

sjøfart. Anbudsprosesser langs norskekysten for oss som jobber på ferge er svært negativt mtp 
bemanning og ivareta sikkerheten til våre reisende. Rederi vil ha minimumsbemanning og dette går kun 
på økonomi og ikke sikkerhet slik det skulle vært. Er også svært skuffet over Sjøfartsdir som også innvilger 
bemanningssøknader og slik jeg ser det ivaretar rederiets interesser og ikke reisende.» 

 
«At rederiene får bestemme så mye om bemanning, er helt absurd i disse anbuds tider. 

Sjøfartdirektoratet er jo latterliggjort blant ferjeansatte for å godta denne galskapen. Passasjerene er jo 

de som virkelig får føle det om katastrofen skulle inntreffe.» 

En av respondentene ga uttrykk for at kjøperne av fergetjenester og Sjøfartsdire ktoratet påvirker og 

har et ansvar dimensjoneringen av mannskapet med hensyn på forsvarlig håndtering av 

beredskapssituasjoner: 

«Det blir feil å berre skulda på rederiet i forhold til bemanning, då dei blir tynt ned til siste krone med 
bemanning, nybygg og ombygging grunna anbuda. Så her burde fylkeskommunen og de som har med 
anbuda å gjere satt krav til bemanning. Samt sjøfartsdirektoratet burde ikkje godta  at bemanninga på 

skip har gått så ned som det har gjort dei siste åra.» 

 

4.5 Oppsummering 

I det følgende oppsummeres hovedpunkter fra spørreundersøkelsen. 

Vurderinger av sannsynligheten for en vellykket håndtering av et hendelsesforløp som omhandler 

brann og evakuering: 

• De tre oppgavene som sjøansatte anså som mest sannsynlig at lot seg gjøre i et 

evakueringsscenario, var å gi instrukser til passasjerer gjennom høyttaleranlegget, vise veien 

til redningsvest og vise veien til flåtestasjon/evakueringsstasjon 
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• De tre oppgavene oppgitt som minst sannsynlig var å håndtere panikk blant passasjerer, gi 

assistanse til fremmedspråklige, og holde kontroll på utagerende passasjerer 

• Det var signifikant forskjell mellom passasjerers oppfatning av sannsynlighet for at oppgaver 

lar seg gjøre i en krisesituasjon, og hva de sjøansatte oppfatter. Passasjerer er statistisk 

signifikant mer positive i sin bedømmelse. 

• I besvarelsene på de åpne spørsmålet knyttet til håndtering av brann og evakuering, var 

hovedpunktene mulighetene til å slukke brannen, eskalering av hendelser og samtidighet, 

håndtering av MOB-båt, bistand til passasjerer med spesielle behov, og evakuering av 

passasjerer i redningsstrømpe. 

• Hovedinntrykket fra passasjerrespondentenes fritekstbesvarelser er at de har stor tillit til at 

besetningen om bord vil være i stand til å håndtere en krisesituasjon, og at de som passasjerer 

i stor grad må ta ansvar for sin egen evakuering. 

• Det er noen faktorer som bedømmes som mer sannsynlig å utføre med en full ferge enn en 

halvfull ferge, men hovedinntrykket er at det bedømmes som enklere å utføre sentrale 

krisehåndteringsoppgaver når fergen er halvfull. 

Beskrivelser av forutsetninger for en vellykket krisehåndtering  
Flere av fritekstkommentarene fra de sjøansatte omhandler hva de betrakter som forutsetninger for 
en vellykket krisehåndtering ved ulike beredskapsscenarioer. Overordnet omtales forhold som kan 
kategoriseres som 1) Kjennetegn ved det spesifikke fartøyet, 2) Organisatoriske forhold, 3) 
Sambandsspesifikke forhold og 4) Særskilte situasjonelle. Mer spesifikt beskrives følgende forhold å ha 
mest betydning for utfallet av krisehåndteringen:  
 

• Kvaliteten på alarminstruksen (Beskrivelser i alarminstruksen versus forestillinger om praksis) 

• Kvaliteten på øvelser 

• Antall besetningsmedlemmer 
• Fartøyets design og tilgjengelige redningsmidler 

• Muligheter for bistand fra passasjerer 

• Antall passasjerer  
• Passasjerer med særskilte behov 
 

 
Beslutninger i et kriseforløp: Forhold som har betydning for skipsføreres valg 
Faktorene som anses å være mest viktig i beslutningssituasjonen en skipsfører har i scenario med brann 

oppgis å være antall fartøyansatte om bord, tid og avstand til land og antall passasjerer om bord. Det 

er noen statistisk signifikante forskjeller mellom ulike respondentgrupper. Respondentene som 

arbeider på en ferge med alternativt drivstoff (gass eller elektrisitet) bedømmer «tid og avstand til 

land» og «teknisk tilstand på båten» som viktigere enn de som arbeider på ferge med tradisjonell 

diesel/forbrenningsmotor. 

Kommentarer gitt i fritekstbesvarelsene (fra navigatører og skipsførere) som adresserer forhold som 

de mener har betydning for deres valg kan oppsummeres til å omhandle: 

• Kjennetegn ved det spesifikke fartøyet  

• Organisatoriske forhold 

• Sambandsspesifikke forhold 

• Særskilte situasjonelle forhold 
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Mannskapsressurser og krisehåndtering 
Det er særskilt tre oppgaver i en krisehåndteringssituasjon de sjøansatte anser som kritiske med 
hensyn på beredskapsfunksjoner, gitt hvor mange de er bemannet med om bord. De tre er mønstr ing 
og håndtering av passasjerer (72 % har valgt denne), evakuering fra skip (66 %) og brannslukking (73 
%). 
 
Hovedinntrykket er at det er likhetstrekk mellom det de sjøansatte bedømmer som viktige oppgaver 

med hensyn på bemanning og med hensyn på erfaring og ferdigheter, men det er noen forskjeller. Når 

det gjelder erfaring og ferdigheter er det spesielt brannslukking som skiller seg ut med at hele 83 % av 

respondentene valgte dette. I tillegg ser vi at førstehjelp anses å være mer viktig med hensyn på 

erfaring og ferdigheter enn med tanke på bemanning. Til sist ser vi også at mønstring og håndtering av 

passasjerer anses av sjøansatte som relativt viktig med tanke på ferdigheter og erfaring (55 % har valgt 

alternativet), men dette er noe lavere enn på spørsmålet om antall fartøyansatte om bord. 

Flere respondenter ga utrykk for i fritekstfelt at de mente at oppgavemengden i forbindelse med en 

beredskapssituasjon var for omfattende og krevende med hensyn på tilgjengelige personellressurser. 

Oppsummert ble følgende tematikker berørt:  

• Den samlede oppgavemengden i forbindelse med en evakuering 

• Alarminstruksen og evakueringsanalysens beskrivelser i forhold til reell krisehåndtering 

• Håndtering av flere enn ett scenario  

• Kommunikasjon internt og eksternt kombinert med navigasjons av skipet 

• Søk etter personer ved stor røykutvikling 

Prosessen for bemanningsfastsettelse 
Navigatørene ble spurt om deres erfaringer med prosessen for fastsettelse av sikkerhetsbemanning, 

og i hvilken grad de opplever å være informert, involvert, bli lyttet til, og ha innflytelse på prosessen.  

Det er relativt sterke skjevheter i resultatene, hvor de fleste respondentene gir uttrykk for en sterk 

uenighet i påstandene. Dette gjelder spesielt hvorvidt respondenten opplever å delta i dialog med 

rederiet vedrørende bemanningsfastsettelser (77 % uenig eller svært uenig), hvorvidt mannskapet har 

reell innflytelse på bemanningsfastsettelse (86 % uenig eller svært uenig), og om man blir hørt om man 

skulle ytrer bekymringer vedrørende bemanningen om bord til rederiet (72 % uenig eller svært uenig). 

I de åpne svarene ble følgende hovedtematikker adressert: 

• Manglende etterlevelse av bemanningsforskriften  

• Kvaliteten på alarminstrukser og tilhørende evakueringsanalyser 

• Oppdragsgivers ansvar (Fylkeskommune og Statens vegvesen) 

• Bemanning som konkurransefaktor i anbudsprosesser 

• Driftsbemanning som dimensjonerende for sikkerhetsbemanningen 

• Sjøfartsdirektoratets behandling av søknader 
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5 SYNSPUNKTER OM KAPASITETEN PÅ KRISEHÅNDTERINGEN 

OM BORD PÅ FERGER 

Dette kapitlet presenterer synspunkter - fra representanter for sentrale aktørgrupper/interessenter i 

innenlandsk fergetrafikk - knyttet til kapasiteten på krisehåndtering i fergefarten og prosessen som 

leder fram til dimensjoneringen av krisehåndteringsberedskapen. Formålet er å formidle hvilke 

oppfatninger de ulike interessentene har om beredskapen, samt hvilke forutsetninger de legger til 

grunn for sine betraktninger. Videre vil vi identifisere potensielle målkonflikter mellom de ulike 

interessentene, som kan ha betydning for dimensjoneringen av krisehåndteringskapasiteten. 

Beskrivelsene og tilhørende analyse baserer seg på intervjuer (se kapittel 2.1) med informanter blant 

følgende interessenter:  

• Tillitsvalgte  

• NHO Sjøfart 

• Trafikkselskap 

• Statens vegvesen  

• Sjøfartsdirektoratet 

5.1 Tillitsvalgte 

Fokusgruppeintervjuet med tillitsvalgte omhandlet kapasiteten for krisehåndteringen med 

utgangspunkt i beskrivelser av mulige ulykkessituasjoner og tilhørende beredskapsoppgaver. I tillegg 

ble prosessen for bemanningsfastsettelse for fartøyene – med utgangspunkt i de tillitsvalgtes formelle 

rolle – adressert. 

5.1.1 Oppfatninger om kapasiteten for krisehåndteringen 

Flere av informantene6 ga uttrykk for at det var flere oppgaver - forventet utført i henhold til 
alarminstruksen – som ville være utfordrende å utføre i en reell situasjon. I tillegg var flere opptatt av 
at de forutsetningene som lå til grunn for evakueringsanalysene, samt de beskrivelser som er gitt i 
alarminstruksen, ikke var realistiske og tilstrekkelige med hensyn på en reell situasjon. Tematikker som 
flere var opptatt av omfattet: 

• Samlet oppgavemengde og tilgjengelig personell 

• Forutsetningen i evakueringsanalysene om at kun ett scenario inntrer om gangen  

• Bortfall av personell og bruk av stedfortreder 

• Håndtering av passasjerer med særskilte behov 

• Håndtering av MOB-båt i forbindelse med evakuering 

Informantene ga uttrykk for at de mente den samlede oppgavemengden som besetningene måtte 

utføre i en krisesituasjon vanligvis ikke var realistisk med hensyn på hva som var vanlig 

sikkerhetsbemanning om bord på fergene.  

De fleste informantene mente at oppgave mengden i forbindelse med evakuering av personell i seg 
selv ville være utfordrende. I tillegg mente de at det i en reell krisesituasjon ville være nødvendig å 

                                                                 
6Dette delkapitlet presenterer tematikker knyttet til krisehåndtering på fergene som tillitsvalgte i Norsk Sjøoffisersforbund 

og Norsk Sjømannsforbundet er opptatt av. Beskrivelsene representerer informantenes standpunkt, og er ikke n ødvendigvis 
representativt for organisasjonenes offisielle standpunkt.  
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håndtere en krisesituasjon som medførte et evakueringsscenario. Det ble bl.a.  vist til at det ved en 
brann også kunne være nødvendig med simultan brannbegrensning for å muliggjøre evakueringen:  

«Hvis jeg var skipper om bord og hadde 4 mann og fikk en brann. Da hadde jeg, vet du hva, gitt 
faen i å slokke brannen og gått direkte på evakuering, sette ut flåter, få folk samla, få på folk 
redningsvest, og så forlater vi.»  

«Problemet er at hvis du skal bruke 30 minutter på å evakuere båten, kan det hende at du er 
avhengig av noen til å begrense den brannen, at du ikke kan slippe alt. Fordi hvis du har en 
eksplosiv brann, så er 30 minutter for lenge. Så da må noen begrense brannen, og da har du 
ingen til å sette ut flåten.» 

«Så har jeg 4 mannskaper da, samt kapteinen på broa, chiefen er commander. Røykdykker 
lagleder er inne sammen med slangefører for å håndtere brannen. Da er det 2 mann igjen. Og 
en av dem skal klargjøre bærbart slokkeutstyr og bære det til brannstedet, hans skal forflytte 
passasjerer til sikre områder, og han skal yte 1.hjelp og ta hånd om skadde personer. Altså, vi 
snakker om Jesus. 

Flere av informantene var opptatt av at det ble forutsatt i evakueringsanalysene og i planene at kun 
ett scenario ville inntre av gangen, dvs. at ingen scenario vil opptre samtidig, eller resultere i andre 
scenario. Denne forutsetningen ble ansett som lite hensiktsmessig, med henvisning til at evakuering 
nødvendigvis var en konsekvens av et annet scenario. Andre slike eksempel var personskade i 
forbindelse med en uønsket hendelse (brann, vanninntrenging) eller evakuering, og at evakuering 
innebærer en sannsynlighet for f.eks. en mann over bord situasjon. Det ble uttalt at konsekvensene av 
samtidighet av scenario, innebærer at det blir flere oppgaver som skal utføres av samme personell.  

Følgene av dette er at man ikke kan håndtere flere hendelser samtidig, men må gjøre et valg om når 
man skal gå over fra ett scenario til et annet. Det ble påpekt at Sdir har uttalt at man ikke skal både 
slukke brann og evakuere, men at dette ikke er hjemlet i noen forskrift. Det siste anses som viktig i og 
med at kapteinen kan gjøres ansvarlig hvis noe går galt i en hendelse. 

«Vi blir jo sagt at blir det brann så er det bare å evakuere. For det å søke etter folk og slukke 
brann, det har vi ikke folk til» 

«Hvis det starter en brann. Hvis du ikke får slukket den med det fastmonterte slokkeutstyret, 
og innsats i løpet av kort tid av besetningen om bord, da er det evakuering. Da slipper alle det 
de har i hendene når det gjelder brannbekjempelse, da er det evakuering som gjelder, og det 
samme gjelder ved vanninntrenging. 

I tillegg problematiserte enkelte av informantene situasjoner hvor noen av medlemmene av 
sikkerhetsbemanningen falt bort på (grunn av skade knyttet til beredskapshåndtering eller som følge 
av akutt helsemessige årsaker). Det ble vist til at besetningsmedlemmene ble satt opp som 
stedfortredere for hverandre, noe som innebar at enda flere oppgaver ble forutsatt utført av  samme 
person. 

Et annet tema som informantene var opptatt av var muligheten til å håndtere passasjerer med 
særskilte behov. Dette omfattet både HC passasjerer, fremmedspråklige og situasjoner med panikk 
blant passasjerene. Informantene mente at oppgavemengden i en evakueringssituasjon ville variere 
som en følge av hvilke passasjerer som var om bord, og at de ikke hadde personellressurser i 
sikkerhetsbemanningen til å håndtere dette:  
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«Du har en minibuss som kommer fra en institusjon. Du får mange på en gang . Én handicapet 
klarer du, det har du hensyntatt med personheis og, men har du 12, hva gjør du da?»  

Noen av informantene var engasjert med hensyn på forutsetninger som ble satt med hensyn på 
operering av MOB-båt i forbindelse med hendelser på de fartøy hvor dette forutsettes i forbindelse 
med evakueringsscenario, og at alarminstrukser forutsetter at dette kan gjøres av 1 person. Siden 
hensikten med bruken av MOB-båten var å trekke flåtene bort fra fartøyet, mente flere informanter 
at denne operasjonen fordret 2 mann. Flere etterlyste rasjonale bak denne avgjørelsen. Det ble tolket 
som en regel som var blitt innført, ikke med hensyn på oppgavene, men for å kunne redusere antall 
personer i sikkerhetsbemanningen.  

«Skal du gå opp på en stol som er halvannen meter så skal det jaggu ligge en risikovurdering 
ellers får du avvik Men skal du sjøsette en 3 og halvt tonn MOB-båt, alene, så foreligger det 
ingen risikovurderinger, for hvis det forelå så ville de være […] røde.» 

En annen informant hevdet at de hadde slike risikovurderinger i sitt rederi, noe som hadde medført at 
de ikke fikk trene på bruk av MOB-båt ved evakuering:  

«Vi har gjort en risikovurdering på det, og […] den blir rød. […] det har vi jo flere 
risikovurderinger på, men vi klarer aldri å få den igjennom med en mann, og dermed når vi har 
øvelser så kan vi ikke øve på dette.» 

Det ble vist til at regelverket for bruk av MOB-båt i forbindelse med mann over bord krever minst 2 
personer. Siden alarminstruksene på flere ferger ikke forutsetter bruk av MOB-båt i forbindelse med 
mann-over-bordhendelser, og at de bare skal anvendes til buksering av flåter, faller detter kravet bort. 
Aksepten for bruk av kun 1 mann i forbindelse med buksering var ifølge informanter basert på at Sdir 
hadde påpekt at det ikke var krav i regelverket om at flåter skulle trekkes bort fra skutesiden med 
MOB-båt. Flere oppfattet dette som alvorlig med hensyn på gjennomføring av en sikker evakuering. 
«Så da, hvis du blir trøkt opp langs skutesida, så skal du bare ligge der, må prøve å bruke ei padleåre.» 

5.1.2 Oppfatninger om prosessen for fastsettelse av sikkerhetsbemanning 

Overordnet fokuserte informantene på den totale tilgangen på personellressurser for å håndtere alle 
oppgavene som var forutsatt utført i henhold til alarminstruksene, og at den samlede 
oppgavemengden i liten grad ble tatt hensyn til i prosessen for fastsettelse av sikkerhetsbemanningen. 
Det var en utbredt oppfatning om at rederienes utarbeidelse av søknad om sikkerhetsbemanning i 
utgangspunktet handlet om å legitimere en lavest mulig bemanning for å redusere personellkostnader 
i forbindelse med anbud.  I tillegg kritiserte informantene kvaliteten på det underlagsmaterialet som 
ble brukt i begrunnelsen av søknaden. Følgende hovedtematikker ble diskutert: 

• Involveringen av skipsledelse og tillitsvalgte  

• Utarbeidelse og bruk av evakueringsanalyser og alarminstrukser 

• Kompetanse, øvelser og trening 

• Ansvaret til Fylkeskommunene, trafikkselskapene, Sdir og Næringsdepartementet 
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Involveringen av skipsledelse og tillitsvalgte  

Informantene understreket at det var uttalelser fra skipsledelsen som ble, eller burde være, 
avgjørende i siste instans for fastsettelse av sikkerhetsbemanningen, bl.a. fordi det var de som var 
formelt ansvarlig for sikkerheten om bord i henhold til regelverk og rederienes 
sikkerhetsstyringssystemer. 

Ifølge informantene vil graden av involvering av tillitsvalgte og skipsledelsen variere ut fra hvorvidt 
søknaden handler om et 1) nybygg, 2) virksomhetsoverdragelse, 3) bemanningsreduksjon, eller 4) 
søknad om differensiert bemanning.  

Praksis med hensyn på involvering av skipsledelse og tillitsvalgte i forbindelse med nybygg ble 
beskrevet på følgende måte av en av informantene:  

«Ved nybygg får vi oversendt evakueringsanalysen og alarminstruksen, med spørsmål om kan 
komme med en uttalelse om hva vi [tillitsvalgte] mener er riktig bemanning. Vi lager en 
uttalelse. Den legges ved.» Informantene fortalte at de i denne prosessen hadde dialog med 
mannskapet med hensyn på hva de vurderte som særskilt med sambandet og fartøyet.» 

Ifølge samme informant generer en eventuell disens mellom rederi og fagforeninger et krav fra Sdir 
om dialog mellom rederi og tillitsvalgte. Informantene mente at hvis denne dialogen ikke resulterer i 
vesentlige endringer i søknaden, ble søknaden til rederiet godkjent:  

«Sendes [..] søknaden til Sdir, så skal jeg vi ha kopi fra kommunikasjonen mellom rederi og Sdir, 
men det har ikke skjedd. Hvis det er uenighet, så får rederiet tilbake søknaden fra Sdir, fordi de 
ønsker at det skal være enighet mellom rederiet og de tillitsvalgte. Blir vi ikke enig , går 
søknaden igjennom.» 

Det ble også hevdet at det var en etablert praksis i forbindelse med nybygg at den kapteinen som er 
byggeoppfølger - og som ikke nødvendigvis skal jobbe på sambandet – er den som blir utnevnt som 
representant for skipsledelsen. Dette var ifølge informantene ikke nødvendigvis en representant fra 
den skipsledelsen som skal operere på det aktuelle sambandet, og som har ansvar for sikkerheten om 
bord. Dette forholdet ble tilskrevet tidsaspektet knyttet til anbudsprosesser:  

«Vi mener at skipsledelsen som skal uttale seg, og det har vi støtte fra Sdir. Det er vanskelig, 
for når det gjelder nybygg, [er] Det kort tid med hensyn på anbud, og den tiden det skal settes 
inn i rute, så den aktuelle skipsledelsen er ikke avklart.» 

Et annet forhold ved anbudssystemet som informantene mente hadde betydning for prosessen var at 
rederiene hadde interesse av mest mulig hemmeligholdelse av innholdet i søknader, siden personell 
kostander har en betydelig innvirkning på de totale driftskostnadene: 

«Med det anbudssystemet som vi har i dag, så er de veldig redd for lekkasjer. Hvis du skal legge 
inn et anbud, og så skal du ha to båter der. Skal du ha 5 mann, 4, eller skal du ha 3. Det jo alfa 
omega at du vinner. Greier du å få med alle sammen på 3, så har jo  det selskapet trumfet de 
andre som har gått inn med 4. Og da får du presentert planer for den båten, kanskje 3 dager 
før det skal igjennom styret i selskapet, og kanskje 5 dager før det skal leveres heleanbudet. Du 
har maks 5 dager.» 

En annen av informanten uttrykte seg slik:  
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«Det er fryktelig vanskelig å ta stilling [til forslaget] da du nesten ikke har lov til å dele det 
meste som du får vite i forbindelse med informasjonsmøtet. Vi føler oss bondefanget. Vi rekker 
ikke å tenke oss om.» 

Noen av informantene mente at rederier valgte den kapteinen som de visste var enig med rederiets 
forslag til å representere skipsledelsen:  

«De søker de skipsførerne det er enklest å få med. Vi hadde en reserveferje og hvor alle 
skipperne skulle uttale seg. Og så var det en som skrev ingen kommentar. Og så kom det 
innsigelser fra oss andre. Den blir ikke sendt med. Det var bare han som ikke hadde noen 
mening. De oppsøker, eller tar kontakt med de kapteinene som de vet, eller tror vil høre på 
dem.»   

Denne tilnærmingen var ifølge informantene mulig i og med at det er 4 kapteiner på et fartøy, og at 
det holder med at en av disse gir kommentarer til søknaden, at det ikke er krav om konsensus mellom 
kapteinene som har det formelle ansvaret. 

Informantene mente at skipsledelsen ikke alltid var involvert i søknadsprosessen i forbindelse med 
virksomhetsoverdragelse, eller når det ble søkt om bemanningsreduksjon:  

«Vi blir holdt utenfor prosessene, det søkes om bemanningsreduksjon og så får vi en mail om 
det.» 

En av informantene mente at søknader om bemanningsreduksjon var vanlig i det rederiet han jobbet, 
og at skipsledelsen bare ble informert i etterkant. Det samme var gjeldende i forbindelse med 
endringer av mannskapets sammensetning med hensyn på stillingskategorier (det ble bl.a. vist til 
endring fra matros til lettmatros). 

Flere av informantene var opptatt av at det ble mer og mer vanlig med differensiert bemanning, og at 
tillitsvalgte og skipsledelse heller ikke her ble involvert i prosessen.  Noen stilte spørsmål med at de 
ikke helt skjønte hva som forskjellen mellom 300 og 600 passasjerer med hensyn på oppgavemengden 
i en evakueringssituasjon.  Dette synspunktet ble bl.a. knyttet opp mot spørsmålet om i hvilken grad 
analyser ble brukt i forbindelse med dimensjoneringen av sikkerhetsbemanningen.  

Informantene var kritiske til bruken av grenseverdier for antall passasjerer som dimensjonerende for 
sikkerhetsbemanningen, og ikke ut fra risikoanalyser, alarminstrukser og evakueringsanalyser. Det ble 
hevdet at det var etablert noen bestemte grenseverdier i bransjen uten at disse var hjemlet i regler, 
eller begrunnet.  

Utarbeidelse og bruk av evakueringsanalyser og alarminstrukser 

I forbindelse med spørsmål om evakueringsanalyser uttrykte flere av informantene uttrykte misnøye 
med underlagsmateriellet som skal legges ved søknaden om sikkerhetsbemanning. Sentralt i denne 
sammenheng er at informantene opplevde evakueringsanalysene som vanskelig å forstå og for 
abstrakt med hensyn på å anvende dem som beslutningsgrunnlag:  

«Vi får ikke forelagt en risikovurdering, vi får forelagt ett tall. Vi får ikke grunnlag for å diskutere 
i detalj[er]» 
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«Det er en tidsanalyse [evakueringsanalysene]. …... De tar utgangspunkt i båten, antall dekk, 
trapper, og så skal det beregnes flow per meter. Og rekke fra noe og så kommer du frem til en 
faktor.»  

Flere mente at man burde vurdere hvilke oppgaver som skal løses i forbindelse med en evakuering, og 

ikke - slik de mente var praksis i dag - kun tid knyttet til bevegelsene av passasjerer i relasjon til 

fartøyets fysiske utforming. 

Informantene ga uttrykk for at de anså forutsetningene for analysene som urealistiske med hensyn på 
en reell situasjon:  

«Det ligger en del forutsetninger der som jeg synes er ganske hinsides, at alle - pensjonister og 
barn - skal komme seg igjennom en sånn sikksakk redningsstrømpe, uten problemer på den 
tida som er satt. Det klarer man med et idrettslag.» 

En av informantene mente at det har hendt at rederier har satt forutsetninger i analysen for å komme 
innenfor tidskravet:  

«[Konsulentfirma] laget en evakuerings analyse, men den ble ikke sendt inn. I stedet laget 
rederiet [….] en evakueringsanalyse i Excel, som ble sendt inn og godkjent. Du kunne gjort det 
samme hjemme på en time.» 

Noen mente at alarminstruksene utarbeides av skipsdesigner, på oppdrag av rederiet.  

Ifølge informanter tok utarbeidelsen av alarminstruksen utgangspunkt i antall personer om bord, og 
at oppgavene ble fordelt ut fra dette: 

«De stiller spørsmål om hvor mange mann du har, og så fylles det inn. De gjør ingen 
risikovurdering av innsatsen, her er det bare fordeling av oppgaver.»  

«Det er en sånn alarminstruksgenerator. Hadde man putta inn 1 mann, så har han dukka opp 
overalt.»  

Informantene mente at utarbeidelsen av alarminstruksen burde ta utgangspunkt i de oppgavene som 
ble identifisert på basis av risikoanalyser og evakueringsanalyser.  

Det ble vist til at hvis fartøyet har over 350 passasjerer, så skal alarminstruksen til godkjenning i Sdir. 
Hvis fartøyet registreres for færre passasjerer er dette ikke nødvendig, og rederiene får dermed mer 
frihet med hensyn på innholdet i alarminstruksen. 

Noen hevdet at skipsledelsen på fartøyene burde vært involvert i utarbeidelsen av alarminstruksene 
siden de ble holdt ansvarlig for beredskapen. Det ble hevdet at forsøk fra skipsledelsen side på å 
involvere seg ble motarbeidet av rederier. Det ble bl.a. vist til et eksempel hvor en kaptein hadde 
henvendt seg til en leverandør med forespørsel om dokumentasjon på et bestemt utstyr som inngikk 
i evakueringsscenario: 

«Vi har jo et eksempel der en kaptein tok en henvendelse til leverandøren […}, med kopi til 
rederiledelsen, og ba om dokumentasjon […]. Det endte opp med at han ble kalt inn på teppet, 
og fikk en skriftlig advarsel fordi han hadde gått direkte til en av leverandørene, og ikke via 
rederiet, selv om han satte rederiet på kopilista.» 
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Noen informanter mente imidlertid at de, som en del av skipsledelsen, ble involvert i arbeidet med 
alarminstruksene. De ga likevel uttrykk for at de opplevde en endring i graden av involvering. Dette ble 
tilskrevet at det nå var vanlig å operere med standardiserte alarminstrukser for de ulike fergetypene. 

Kompetanse, øvelser og trening 

Som omtalt tidligere, mente noen av informantene at det nå var en trend i bransjen hvor man endret 
stillingskategoriene om bord på fartøyene, og at dette hadde betydning for den totale kompetansen 
med hensyn på å håndtere beredskapssituasjoner. Denne utviklingen ble tilskrevet ønske om å spare 
lønnsutgifter. Dette innebar at matrosstillinger ble skiftet ut med lettmatroser, og at maskinister ble 
skiftet ut med maskinpassere. 

Konsekvensene av dette ble bl.a. uttrykt på følgende måter:  

«Han [lettmatros]har ikke kompetansen men kan ende opp som MOB-båtførere alene under 
evakuering. Jeg mener at matros og lettmatros er to forskjellige ting. En matros har 
kompetanse og erfaring. Han har kompetanse til å håndtere det uforutsette i en krisesituasjon. 
Tenker alternativ i en krisesituasjon. Det er ikke en lettmatros i stand til. Han vil gjøre det han 
er opplært til.» 

«En lettmatros kan være 1 år på mekanisk fag, og så kan du mønstre ham. 1 år maritime fag, 
sikkerhetskurs, og trenge ikke å ha vært om på en båt.» 

Det ble opplyst at de som går i opplæringsstillinger ikke skal være inkludert i sikkerhetsbemanningen 
om bord. Noen mente at dette kunne likevel skje i perioder, bl.a. når det var vanskelig med å få tak i 
matroser, eller ved sykdom:  

«I henhold til opplæringskontoret skal du ikke bruke en i opplæringsstilling som matros, men 
[det blir samtidig henvist til den] såkalte fleksibiliteten. [Dette] Får konsekvenser for den daglig 
arbeidet. 

Flere mente at det var blitt etablert en praksis hvor de som var 2-årige lærlinger om bord kunne 
inkluderes i sikkerhetsbemanningen som lettmatros når de kom til 2.-året, selv om de fortsatt var å 
betrakte som lærlinger. 

«[De] Kan gå i matrosstilling etter 1. året som læring. Denne kreativiteten begynte på 
hurtigbåter. [..] Det sprer seg nå til ferjer. 

Noen informanter adresserte den pålagte treningen om bord. De opplevde at det hadde vært en 
endring i beredskapsøvelsene om bord med hensyn på innhold og kvalitet:  

«Tidligere ble det kjørt fullskalaøvelser. [Vi] fikk sjekket realismen i evakueringsplanene. I disse 
øvelsen skulle et representativt utvalg av alle passasjerer være med. Nå har de gått bort fra 
dette.»  

Noen mente at de de ikke trenet på overganger mellom scenario. Andre informanter oppga imidlertid 
at de hadde erfaring med at dette ble utført:  

«[Det] kjøres en brannøvelse om hvordan slokke, og får vi tid til det går vi over til en 
evakueringsøvelse. [Det] Trenes på dette. Det er stort sett bare brann du få gjort gode øvelser 
på. Du setter f.eks. ikke ut MES'ene [Type utstyr bruk ved evakuering].»  
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Ansvaret til Fylkeskommunene, trafikkselskapene, Sdir og Næringsdepartementet 

Sikkerhetsansvaret til kunder og myndigheter ble også berørt i fokusgruppeintervjuet. Flere var kritisk 
til rollen til Sdir, som de mente var alt for passiv med hensyn å utøve sin myndighet. Denne passiviteten 
ble tilskrevet en målkonflikt mellom økonomi og sikkerhet, som igjen kunne tilskrives organisatoriske 
strukturelle forhold ved at Sdir var underlagt Næringsdepartementet. 

«Samferdsel ligger jo under Næringsdepartementet. De [representanter fra Fylkeskommunene] 
sier [til Næringsdepartementet] ‘faen få ned den bemanninga, eller gjør fartøyene autonome’, 
og så går de til direktoratet ‘nå får dere vise litt slingringsmonn’. Det er et politisk trykk her 
også. Det sier Sdir selv, ikke på papiret, med de sier de får et jævlig trykk på seg departementet 
for å holde kostnadene nede, [men] med en sluttekst om at det selvfølgelig skal være 
forsvarlig.» 

Rollen til fylkeskommunene og de fylkeskommunale trafikkselskapene, og Statens vegvesen ble også 
et tema. Informantene mente at de som kunder også hadde et ansvar for sikkerheten.  

«Jeg synes det hadde vært rimelig at oppdragsgiver, Statens vegvesen, sa noe om bemanning, 
men det gjør de ikke. For det er jo det eneste rederiene har å konkurrere på.» 

Noen opplevde at det var et paradoks, og et bevis på at sikkerhet ikke ble prioritet, at det stiltes enkelte 
krav til utformingen av ferjene, men at dette ikke var relatert til sikkerhet. 

«Det er krav til universell utforming av toaletter og den slags, du har krav til hvor mange 
millimeter, dørken, og hvor langt fra skottet det skal bygges, men du har ikke noen regler for 
hvordan de skal ivaretas i en nødsituasjon. Så jeg sa at, hvis de får en brann så får de gå på 
dass, for det er egentlig det eneste stedet som er egnet for de som er handicappet.» 

Utsagnet over går også inn i rekken av formuleringer som kan forstå som et uttrykk for kynisme blant 
sjøfolkene. Denne kan forstås som et resultat av en opplevelse av et misforhold mellom det som fra 
rederier og myndigheter siver og skriver om sikkerhet, og det de opplever som praksis.  

5.2 NHO Sjøfart7 

Intervjuet med informanten fra NHO sjøfart var orientert rundt krisehåndteringskapasiteten innenfor 

fergevirksomheten og prosessen for fastsettelse av sikkerhetsbemanning.  

5.2.1 Oppfatninger om kapasiteten for krisehåndteringen 

Informanten8 fra NHO sjøfart ga uttrykk for at spørsmålet om effektiv krisehåndtering handler om hvor 

godt sikkerhetsstyringssystemet (ISM), alarminstrukser, tekniske hjelpemidler og sjøfolkenes 

kompetansenivå er for å ivareta og redusere konsekvensene av en uønsket hendelse.  

Informanten mente sikkerheten på ferjene har blitt betydelig forbedret i løpet av de siste årene. Det 

ble vist til forbedringer av hendelsesstatistikker med hensyn på antall uønskede hendelser, og at dette 

indikerte betydelige forbedringer. Informanten mente også at kvaliteten på krisehåndteringen hadde 

                                                                 
7 NHO s jøfart er arbeidsgiverorganisasjon som har de fleste norske innenlandske fergerederiene som medlemmer.  
8 Dette delkapitlet presenterer synspunkter fra  en informant fra  NHO s jøf art, og beskrivelsene ikke nødvendigvis 
representativt for organisasjonenes offisielle standpunkt.  
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blitt betydelig forbedret, og at dette var drevet fram av bl.a. en betydelig teknologiutvikling knyttet til 

fartøysdesign, brannbekjempelse- og redningsutstyr, samt innføringen av sikkerhetsstyringssystemer. 

Tekniske nyvinninger 

De nye tekniske løsningene for krisehåndtering ble ansett å være mer effektive med hensyn på å 

redusere konsekvensene av en uønsket hendelse. Det ble bl.a. vist til at de manuelle 

brannbekjempelsesløsninger i forbindelse med brann er erstattet av inergen-systemer og 

deluge/flomanlegg som kan utløses fra bru.   

Med hensyn på evakuering, ble det påpekt at man tidligere hadde flåter som måtte opereres av sjøfolk, 

men at nye evakueringssystemer hadde redusert behovet for manuell håndtering og bruk av personell 

med spesialkompetanse og erfaring. Informanten fremhevet også at det var variasjon mellom ferger 

med hensyn på hvilke evakueringssystemer som var installert, og at dette f.eks. kunne være av MES -

løsninger, men også systemer som muliggjorde evakuering direkte fra skutesiden til flåte (landgang 

eller sklie) 

Det ble også vist til at plasseringer av flåter på nye fartøy var optimalisert med hensyn på effektiv 

evakuering, og at designet av fartøyene var bedre med hensyn på plassering av bl.a. salong, 

evakueringsveier, samt innføringen av definerte og tilpassede evakueringsstasjoner.  

Informanten anså også at regelverksendringer med hensyn på krav til f.eks. total flåtekapasitet og 

antall redningsvester gitt antall passasjerer ferjen er godkjent for, har bidratt til mer effektiv 

krisehåndtering i forbindelse med evakuering.  

En annen nyvinning som ble omtalt var knyttet til informasjon gitt til passasjerer. Dette gjøres i dag i 

form av skjermer i forbindelse med hver overfart for å forberede passasjerene på en eventuell 

evakueringssituasjon. Det ble vist til at passasjerene, uavhengig av språk, vil se hvordan det skal gjøres. 

I tillegg ble det vist til at det også er språkkrav til å være om bord på norske passasjerfartøy. Det ble 

også henvist til at det for en del år siden ble  laget en ordliste for besetningsmedlemmene over 

spesialuttrykk relevant ved en evakueringssituasjon. 

I tillegg til tekniske nyvinninger med hensyn på å redusere konsekvensene av en hendelse, ble det vist 

til at det er blitt innført flere tekniske løsninger som bidrar til å unngå uønskede hendelser, og dermed 

redusere sannsynligheten for en beredskapshendelse. Informanten mente at -samlet sett- hadde de 

nye tekniske løsningene bidratt til både en mer effektiv krisehåndtering og mindre behov for personell 

til å håndtere manuelle oppgaver. 

5.2.2 Organisatoriske nyvinning (prosedyrer og kompetansestyring) 

Informanten mente også at den manuelle krisehåndteringen hadde vært betydelig forbedret i løpet av 

årene gjennom kravene som er satt til sikkerhetsstyring gjennom ISM-koden. Rederiene har i sine 

sikkerhetsstyringssystemer beskrivelser av hvordan de skal håndtere ulike hendelser. 

Effektiviteten på krisehåndteringen ble ansett å være avhengig av rederienes beredskapsplaner, 

beredskapsgruppenes tiltro til planene, den enkeltes kompetanse og hvor mye man øver på mulige 

scenarioer. Informanten mente at, gjennom trening om bord basert på definerte intervaller i 

sikkerhetsstyringssystemet, vil mannskapene kunne vedlikeholde og utvikle sine ferdigheter med 

hensyn på å utføre beredskapsoppgaver. Det ble også henvist til at det i tillegg kjøres det øvelser med 

samtrening med beredskapsgruppen på land.  
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Informanten understreket at sikkerhetsstyringen var blitt mer proaktiv - ikke så hendelsesstyrt som 

tidligere - og at etableringen av bl.a. Sikkerhetsforum i 2012 (for fergerederiene) og ulike felles 

sikkerhetsrelaterte prosjekter på tvers av rederiene hadde bidratt til læring.  

Endringer av bilparken i Norge, med større andel el -biler, ble bl.a. brukt som et eksempel. 

Implikasjonene av flere el-biler ble vurdert med hensyn på beredskapsressurser og planer. Dette ble 

initiert av bransjen selv, uten referanse til regelverk. Det ble fastslått at sannsynligheten for en el-

bilbrann var relativt lav når motoren er avslått.  Resultatet av analysearbeidet var at beste løsning var 

å ikke prøve å slokke brannen, men isolere brannen mest mulig, og la bilen brenne.  

Det ble også vist til at alle rederiene har et avvikssystem, og at de var opptatt av å trekke lærdom av 

hendelser og øvelser med hensyn på forbedringer. Det ble vist til at det i ferjerederiene ble utarbeidet 

statistikk over avvikshendelser som er i tråd med Sdir databaser.  I tillegg har rederiene valgt å melde 

inn alle nesten-hendelser, selv om det ikke er et krav om dette i gjeldende regelverk. 

5.2.3 Oppfatninger om prosessen for fastsettelse av sikkerhetsbemanning 

Informanten vektla at fastsettelse av sikkerhetsbemanningen var en del av den totale 

beredskapsplanleggingen. Det ble uttrykt at sikkerhetsbemanningen anses som noe som må 

dimensjoneres ut fra type hendelser man skal håndteres, og hvordan man har planlagt å håndtere den.  

Utgangspunktet for dimensjoneringen av bemanningen ble derfor ansett som betinget av hvilke 

hjelpemidler man har om bord og hvilke manuelle oppgaver som forutsettes utført. Imidlertid ble det 

også opplyst at det også var nødvendig å ivareta preskriptive krav i regelverket om krav til bemanning, 

dimensjonert ut fra antall passasjerer ferjen er registrert og godkjent for. Dette innebærer at antall 

passasjerer er bestemmende for hva som vil være minimum sikkerhetsbemanning om bord. Det ble 

også opplyst at sammensetningen av mannskapet også er regulert av spesifikke krav i regelverket, bl.a. 

kravet om to navigatører på noen ferger.   

Informanten vektla at det kan være forskjellig mellom ulike ferjer når det gjelder tekniske hjelpemidler, 

og at oppgavemengden og behovet for bemanning dermed kan være forskjellig. Med hensyn på 

oppgavemengde ble det f.eks. vist til at en ferje med mange 20-mannsflåter, krever det en del mann 

for å håndtere sammenlignet med de flåtene som brukes i dag som kan ta 300 personer. I tillegg ble 

det vist til endringer i utløsning av flåter, og hvor man evakuerer i fra.  

Det ble også fremholdt at i tillegg til oppgavemengde og antall besetningsmedlemmer, vil også 

sammensetningen av besetningen ha betydning for evnen til å utføre de oppgavene som 

beredskapsprosedyrene betinger. Hvilke stillingskategorier som velges, vurderes opp mot oppgavenes 

art, hvilke andre stillingskategorier som inngår i sikkerhetsbemanningen, samt samlet antall.  

Med hensyn på testing av beredskapskapasiteten viste informanten til at det er krav i regelverket 

havnetest av redningsutstyr i forbindelse med nybygg.  Det ble også opplyst om at det har blitt utført 

særskilte hardværtester som har vist at de forutsetninger som er satt i beredskapsplanene er gyldige. 

Det ble bl.a. viste til en spesifikk test hvor tillitsvalgte og representanter fra Sjøfartsdirektoratet fikk 

demonstrert at planlagt bruk av en bestemt flåtetype ville fungere.  

På spørsmål om bruk av lærlinger, ble det presisert at disse holdes utenfor sikkerhetsbemanningen, 

men at de i det siste året av opplæringsforløpet kan inneha en lettmatros stilling. Bruken av lærlinger 

om bord ble knyttet til bransjens behov for rekruttering av kompetent mannskap. Det ble opplyst at 

bransjen hadde fått gjennomslag for at det skal være krav til lærlinger i anbudsutlysninger for å sikre 

rekrutteringen. 
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I forbindelse med spørsmål knyttet til søknadsprosessen for fastsettelse av sikkerhetsbemanning og 

bemanningsforskriftens bestemmelser, ble det uttrykk for at det ville være naturlig at rederiets 

søknad, samt skipsfører uttalelse, var mest relevant med hensyn på vurderinger av hva som ville være 

formålstjenlig dimensjonering av sikkerhetsbemanningen. Det ble også påpekt at det ikke er et krav 

om konsensus mellom rederi og skipsfører, og at det ved en eventuell uenighet vil være opp til Sdir å 

foreta den endelige vurderingen. Informanten hadde erfart fra søknadsprosesser at 

saksbehandlingsprosessen gikk raskt når det var enighet mellom rederi og skipsfører.  

Informanten ga uttrykk for at de tillitsvalgtes kommentarer burde tillegges mindre vekt i vurderingen 

av søknaden. Dette ble bl.a. begrunnet slik:  

«Når du er tillitsvalgt trenger du ikke å være på et fartøyet overhode, så det kan godt hende at 

det sitter en annen del av landet og har ingen kjennskap til verken fartøy eller geografien og 

sambandet. Man skal legge vekt på hvor ansvaret ligge. For skipsfører kan du være trygg på at 

de kjenner det sambandet de skal gå inn i».  

Informanten ga uttrykk for at han opplevde at diskusjoner med fagforeningene som regler handlet om 

bemanning og opprettholdelse av stillinger om bord på fartøyene generelt, og ikke forutsetninger for 

god krisehåndtering. Med hensyn på kommentarer fra tillitsvalgte, ble det videre uttalt at:  

«Det vil alltid være en uenighet mellom rederi og sjømannsorganisasjonene med hensyn på 

bemanning. Det er derfor vi har en myndighet som heter Sjøfartsdirektoratet».  

5.3 Fylkeskommunalt trafikkselskap9 

Intervjuet med informanter fra et trafikkselskap ble gjennomført med hensyn på å få innsikt i hvordan 

representanter fra denne aktørgruppen betrakter sin rolle med hensyn på kapasiteten på beredskapen 

om bord på fergene, og hvorvidt det er innarbeidet krav eller rutiner med hensyn på å sette føringer 

for den overordnede sikkerhetsstyringen om bord. Imidlertid ble det opplyst foretaket praktiserer en 

oppfølging og påsyn av arbeidsmiljø og forhold knyttet til arbeidstakernes personlige sikkerhet om 

bord (med hensyn på arbeidsulykker).  

Informantene opplyste at trafikkselskapet ikke opererte med spesifikke krav med hensyn på 

sikkerheten ombord på ferjene, da dette anses som ansvarsområdet til Sdir. Videre ble det uttrykt at 

utarbeidelse av beredskapsprosedyrer, alarminstruksen og forslag til sikkerhetsbemanning ble anset 

som rederiet sitt ansvarsområde, og at det var kapteinenes ansvar å etterse at de operasjonelle 

forholdene var forsvarlig med hensyn på å ivareta sikkerheten.  

Trafikkselskapet har imidlertid ansvar for å samordne beredskapsplaner knyttet til samfunnssikkerhet, 

f.eks. sikre opprettholdelse av infrastruktur ved en definert krisesituasjon. Trafikkselskapet har i denne 

forbindelse et ansvar for å koordinere ulike involverte aktør slik som operatørse lskaper (ferjerederier), 

havneeiere, Fylkeskommune, og nødetater (politiet, brann- og helsevesen). I denne forbindelse stilles 

det krav i anbudene om en beredskapsorganisasjon, egne øvelser og samøving med de andre aktørene. 

                                                                 
9 Trafikkselskapet opererer på vegne av fylkeskommunen på basis av en leveranseavtal e. Trafikkselskapet inngår 
kontrakter med rederier med hensyn på leveranse av transporttjenester på grunnlag av anbudsprosesser. 
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Kravene som stilles av trafikkselskapet i anbudene og kontraktene med rederiene er knyttet til driften 

av ferjene, hvor fokuset er lagt på å sikre at rutetilbudet opprettholdes. F.eks. kan det være krav til at 

reserveferje skal kunne settes i rute innen et definert antall timer.  

I tillegg stilles det generelle krav til universell utforming av ferjene. Dette omfatter ikke spesifikke krav 

til universell utforming redningsutstyr, men det ble opplyst at trafikkselskapet har en dialog med 

markedet med hensyn på teknologiutvikling. Informantene mente at Sdirs krav og retningslinjer til 

beredskap ivaretok utfordringen for HC-passasjerer i en evakueringssituasjon gjennom spesifikke krav 

som f.eks. krav til plattforms heis til utvendige trapper.  

På spørsmål om hvorvidt trafikkselskapet satte føringer for bemanningen om bord på fergene opplyste 

informanteneat de hadde begynt å ta inn krav i anbudene om at det skal ha lærlinger om bord. Dette 

var innført som et tiltak for å sikre rekruttering til bransjen, og at kravet ikke var knyttet opp til verken 

operative eller beredskapsmessige hensyn. 

Informantene vektla at de ikke involverte seg i prosessen for fastsettelse av sikkerhetsbemanning 

ombord, og at de ikke hadde innsyn i kommentarer og uenigheter mellom tillitsvalgte, mannskap og 

rederi. Informantene var klar på at de anså utfallet av prosessen for bemanningsfastsettelse som viktig 

med hensyn på hva selskapet måtte betale for transporttjenestene:  

«Vi er veldig klar over at en ekstra mann på ferje, det koster 1 mill i året det. Vi er opptatt av 

best mulig pris, men vi legger oss aldri bort i det som andre etater sier om sikkerheten».  

Det ble fremholdt at de «aldri presser på» at et rederi skal søke om lavere sikkerhetsbemanning. Det 

vektlagt at kostnadsbesparelser i trafikkselskapet var basert på bl.a. reduksjon i rutetilbud, antall turer 

og drivstoff, aldri ved å oppfordre eller kreve nedbemanning av ferjene. 

Informantene opplyste at det i forbindelse med kontrakstoppfølgingen med ferjerederiene benyttes 

et bøteleggingssystem.  Bøteleggingen omfatter bare avvik som rederiet anses å ha kontroll over, og 

hvor det er et systematisk mønster i avvikene. Dette ble eksemplifisert med en hendelse der rederiet 

satte ned hastigheten for å spare drivstoff. Bøter ilegges ikke i forbindelse med forsinkelser eller 

innstillinger pga. av dårlig vær eller andre uforutsette hendelser.  

Oppfølgingen av kontraktene foretas også i form av månedlige driftskontroller, hvor representanter 

fra trafikkselskapet er ombord på ferjene. Driftskontrollen omfatter materiellrevisjon for å sikre at 

materielle oppfyller de kravene som er satt. I forbindelse fartøysbesøkene er også bruk av personlig 

verneutstyr et tema. Informanten ga uttrykk for at de la vekt på å legge til rette for dialog med 

mannskapet og verneombud. Et tema trafikkselskapet var spesielt opptatt av forhold som skaper 

stress. Dette kan f.eks. være feil på billetteringsmaskiner, takstsystem, ruteplan, sniking blant 

passasjerer etc. Det ble fremholdt at erfaringer og funn i forbindelse med fartøysbesøkene kunne 

medføre kompenserende tiltak fra trafikkselskapets side. Det ble bl.a. vist til en observasjon ved et 

besøk på en ferje at den hele tiden var forsinket og at dette gikk det utover arbeidsmiljøet og skapte 

stress. Dette resulterte i at trafikkselskapet foretok ruteendringer. 

Det ble understreket at de ved fartøybesøkene opererte med en klar grenseflate med hensyn på 

ansvarsområder. Trafikkselskapet vektlegger først og fremst kapasitet og ruter. Det ble imidlertid 

fortalt at det i dialogen med sjøfolkene hender at sikkerhetsbemanning blir adressert. Dette blir 

imidlertid ikke fulgt opp, da det anses som en sak mellom rederiet og Sdir.  
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5.4 Statens vegvesen10 

Intervjuet med informanter fra SVV ble gjennomført med hensyn til oppfatninger om kapasiteten på 

krisehåndteringen i fergedriften, og hvorvidt det er innarbeidet krav eller rutiner med hensyn på å 

sette føringer for den sikkerhetsstyringen om bord, inkludert beredskap.  

Informantene opplyste at SVV følger aktivt opp rederiene med hensyn på forbedringer av 

sikkerhetsresultat med hensyn på ulykker om bord på ferjene. Læring fra hendelser i årene 2010- 2012 

resulterte i flere tiltak med hensyn på å redusere antall hendelser, og at utviklingen i 

hendelsesstatistikken har vist en betydelig forbedring. Informantene ga uttrykk for at de anså 

krisehåndteringskapasiteten om bord på fergene som tilstrekkelig per i dag. Dette var en vurdering 

som bl.a. baserte seg på risikoanalyser som viste at sannsynligheten av at alvorlige ulykkessituasjoner 

om bord på fergene var svært lav.  

Ifølge informantene11 fra SVV er de ikke involvert i prosesser knyttet til beredskapsplanlegging 

inkludert evaluering av evakueringsanalyser, alarminstrukser og fastsettelse av sikkerhetsbemanning. 

Dette ble begrunnet ut fra at Sdir har godkjenning-, og tilsynsansvar for dette, og at de har bedre 

kompetanse og forutsetninger til å foreta disse vurderingene. Med utgangspunkt i disse vurderingene 

har SVV ikke valgt å stille spesifikke tilleggskrav knyttet til beredskapsplaner, prosedyrer, 

alarminstrukser, redningsmidler og sikkerhetsbemanning. Dette har ifølge informantene vært etablert 

praksis etter at anbudsregimet ble etablert. Før den tid, ifølge informantene, var SVV en mer aktiv part 

på disse områdene.  

Det ble opplyst at SVV bidrar til å fremme kriseberedskapen innenfor bransjen ved å være en aktiv 

interessent når det gjelder teknologiutvikling av ferjer og redningsmidler. Det ble bl.a. vist til at det har 

blitt inngått utviklingskontrakter for bygging av hydrogenferjer. Det ventes at de eldre ferjene vil bli 

faset ut de nærmeste årene og erstattet av nytt materiell. SVV har så langt ikke engasjert seg i 

spørsmålet om innføring av autonome ferjer, men de følger med på teknologiutviklingen. En fornyelse 

av ferjeflåten anses som et vesentlig bidrag med hensyn på bedre krisehåndteringskapasitet. Det ble 

vist til at ny teknologi bidra til mer effektiv evakuering. 

På spørsmål om hvorvidt det stilles spesifikke krav i fergekontraktene med hensyn på å fremme 

sikkerhetsnivået i bransjen, ble det opplyst at SVV har krav om BRM/ERM-kurs minst hvert åttende år 

for alle som jobber på ferjene. Dette er et tiltak som er innført for å motvirke konkurranse og 

kostnadsbesparelse knyttet til sikkerhetsrelatert trening.  

Det ble opplyst at SVV stiller noen krav i anbudene knyttet til organisering og personellressurser om 

bord. Dette omfatter krav til virksomhetsoverdragelse, samt krav til et visst antall lærlinger om bord. 

Kravet om lærlinger er innført for å sikre kompetansen i virksomheten.  

På spørsmål om hvorvidt SVV stilte krav til sikkerhetsbemanningen ombord, ble det opplyst at SVV har 

tillit til at bemanningen på ferger i Norge er tilstrekkelig for å ivareta sikkerheten om bord. Det ble 

uttrykt at SVV ikke er bekymret for sikkerheten som følge av dagens bemanningsnivå, og at de derfor 

                                                                 
10 Statens vegvesen (SVV) har ansvaret for drift og forvaltning av riksvegferjene. De øvrige ferjesambandene i 

Norge er Fylkesvegsamband eller kommunale samband. SVV koordinerer regionenes oppfølgingsarbeid, og bistår 
fylkeskommunene i oppfølging av kontrakter.  
11 Dette delkapitlet presenterer synspunkter fra informanter fra SVV, og beskrivelsene ikke nødvendigvis 

representativt for etatens offisielle standpunkt.  
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per i dag ikke engasjerer seg i dialoger om bemanning. Dette har vært praksis siden anbudsregimet ble 

etablert. Oppfølging og godkjenning av beredskapsfunksjoner og bemanning overlates til Sdir. 

Informantene understrekte at det ville blitt stilt krav fra SVV dersom de var bekymret om at det var for 

lav bemanning til å ivareta sikkerheten om bord.  

Det ble påpekt at SVV har et overordnet ansvar for sikkerheten på riks- og fylkesveier, hvor 

ferjetrafikken utgjøre en liten del av risikobildet, og at et krav om større bemanning på fergene ville 

bidra lite med hensyn på reduksjon av det totale risikonivået. Det ble vist til at SVV vet at 50% av 

kostandene i fergedriften er knyttet til mannskapsressurser, og at økte kostnader til ferjedrift som en 

følge av krav til et bestemt bemanningsnivå, ville gi mindre midler til brukt til risikoreduserende tiltak 

på veinettet (eksemplifisert ved bygging av flere midt-delere) som vil bidra til en betydelig 

risikoreduksjon i veitransporten.  

5.5 Sjøfartsdirektoratet 

Intervjuet med Sdir var orientert rundt direktoratets rolle og ansvar i forbindelse med 

dimensjoneringen av mannskapsressurser i forbindelse krisehåndteringskapasiteten på fergene. 

Informantene12  arbeidet i avdelingen i Sdir som har ansvaret for behandlingen av søknadene om 

sikkerhetsbemanning og dispensjon fra arbeids og hviletidsbestemmelse.  

Informanten ga uttrykk for at de mente at den teknologiske utviklingen innen redningsutstyr hadde 

medført mindre behov for mannskapsressurser for å sikre en tilfredsstillende krisehåndt ering. 

Mannskapsbehovet kunne være forskjellig ut fra hvilke hendelser som skulle håndteres. Evakuering 

ble ansett som en risikofylt operasjon, men hvor det over tid har vært betydelige endringer som antas 

å ha forbedret sikkerheten. Det ble vist til at det har vært en utvikling fra passasjerstyrt evakuering 

(innebar at passasjerene måtte forlate fartøy til sjø, for så å entre flåten), til bruk av 

evakueringsstasjoner med store flåter der «passasjerene kan gå tørrskodd om bord».  

Beskrivelser av søknadsbehandlingen 

På spørsmål om hvilke kriterier som ble lagt til grunn for evalueringen av søknadene opplyste 

informantene at de i behandlingsprosessen først så på antall personer og sammensetningen av 

stillingskategorier som inngår i den foreslåtte sikkerhetsbemanningen. Dette sammenholdes med 

standarder for hva som anses som minimum bemanning. Antall passasjerer om bord er 

dimensjonerende for bemanningen. I tillegg ble det vist til at det f.eks. er krav til at ferjer som har 

døgnskift har en minimums sikkerhetsbemanning på 4 personer.  Underliggende forskrifter som er 

førende og styrende for størrelse og sammensetninger inkluderer bl.a. vaktholdforskriften (krav til 2 

mann på brua – navigatør og utkikk) og bemanningsforskrift (f.eks. krav til maskinsjef hvis maskin har 

over 750 kW total kapasitet). I tillegg benyttes noen standarder som over tid er etablert i bransjen. 

Dette ble bl.a. eksemplifisert med bruk av MOB-båt, hvor informantene mente det var en allmenn 

forståelse at det skal være 2 personer. 

Med hensyn på vurderingen av sammensetningen av stillingskategorier, ble det fremhold at de også 

her forholdt seg til preskriptive krav i regelverket. Det ble imidlertid på pekt at selv om mye er 

regelstyrt, kan rederiet selv avgjøre om de f.eks. skal bruke en lettmatros eller matros. Informantene 

                                                                 
12 Dette delkapitlet presenterer synspunkter fra en informantene fra Sdir, og beskrivelsene ikke nødvendigvis 

representativt for direktoratets offisielle standpunkt.  
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ga uttrykk for at de utgangspunktet foretrekker bruk av matros, siden «hvem som helst kan være 

lettmatros». Det ble imidlertid presisert at det er rederiet som har ansvaret for disse vurderingene, og 

som har kjennskap til hvilke kvalifikasjoner den enkelte har.   

I tillegg til at den foreslåtte bemanningen blir vurdert opp mot regelverk og etablerte standarder, 

opplyste informantene at resultatet av evakueringsanalysen ble sjekket med hensyn på at det er 

innenfor de krav som er satt. Det ble opplyst at Sjødir går ikke i dybden og sjekker forutsetninger og 

utregninger. Ifølge informantene ser de på beregningene av tidsforbruk og «bruker sunn fornuft».  Det 

ble uttalt at: 

«Når du går igjennom en evakueringsanalyse så tenker du at her må det være en maskin som 

har gjort utregningene, her er det en programvare som de bruker» , og at «Det er regnestykker 

her som vi ikke skjønner[…], og det er ikke meninga heller. Det er feil om vi skal gå inn i en 

diskusjon om det tar 3 eller 3,5 sekunder».  

På spørsmål om omfanget og kvaliteten på evakueringsanalysene, opplyste informantene at det kunne 

variere avhengig av størrelse på rederi eller flåte. Utarbeidelsen er som regel utført av et eksternt 

firma, og kan være svært omfattende (25-30 sider). Når det gjelder små fartøy (30 passasjerer), sender 

rederiet ofte en enkel side med en analyse de har utført selv. 

Med utgangspunkt i spørsmål om hvilke begrensende forutsetninger som er satt for 

evakueringsanalysene, mente informantene at det ikke ble tatt hensyn til tap av rømningsvei, og 

konsekvenser av f.eks. røykutvikling og krengning i evakueringsanalysene. Intakte rømningsveier 

forutsettes ivaretatt gjennom bl.a. brannforskrifter og krav til dekkstabilitet i forbindelse med 

vanninntegning (30 min). 

Informantene mente også at evakueringsanalysen ikke tar hensyn til  passasjerers ulike grad av 

bevegelighet, det ble ifølge informantene tatt høyde for dette ved å sjekke om beregnet tid for 

evakuering er godt innenfor kravene:  

«Når du kommer fram til det svaret med to streker under, så er det så mye, mye mindre en 

maksgrense så er ligger det spillerommet». …. «Alle disse analysene viser at de har god margin 

til grenseverdiene». 

I tillegg til evakueringsanalysen blir alarminstruksen vurdert. Det ble opplyst at evakuering - i tråd med 

IMO-guideline for evakueringsanalyser - anses som en egen hendelse som vurderes separat fra andre 

hendelser. Imidlertid skal overgangen mellom hendelse og evakuering ivaretas i alarminstruksen:  

«Brenner det, så tar de seg av brann først, før de begynner å evakuere. Brann skal håndteres 

før man vurderer evakuering. Hvis brannen ikke kommer under kontroll, så går de o ver til 

evakueringsrutinene […] Ved brann, mens brannen bekjempes, vil evakuering iverksettes ved 

at passasjerene få beskjed om å gå til livbåtstasjon og ikle seg redningsutstyr. Dette skal det 

trenes på, inkludert overgang mellom brannbekjempelse og evakuering.»  

Ifølge informantene regulerer ikke Sdir hvordan overganger mellom ulike beredskapsscenarioer uføres 

i praksis, utover at det stilles krav til øvelse en gang i mnd. Sjødir er av og til fysisk om bord for på 

fartøyene for å sjekke at mannskapet klarer evakuering på den tiden som fremgår i 

evakueringsanalysen.  
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Informantene mente at Sjødir legger stor vekt på skipsledelsens uttalelse i forbindelse med 

søknadsbehandlingen, i og med at de har ansvaret for sikkerheten om bord.  

Oppfatninger om søknadsprosessen 

På spørsmål om prosessen for fastsettelse av sikkerhetsbemanning, anså informantene det som 

hensiktsmessig at rederiene hadde ansvar for selv å foreslå sikkerhetsbemanningen på fergene i og 

med at det antas at det er rederiene som kjenner sambandet best (f.eks. vær- og sjøforhold).  

Det ble påpekt at fastsettelse av sikkerhetsbemanning på ferger utgjør er en liten del av avdelingens 

ansvarsområde, men er blant de søknadsbehandlingene som tar lengst tid. Den lange behandlingstiden 

ble forklart med at det vanligvis er klager på avgjørelsene som Sdir fatter, noe som innebærer ny 

behandling av søknaden. I følge informanten kan klager kan komme fra rederi eller fra fagforeningene. 

Informantene hadde inntrykk av at rederiene oppfatter Sjødir som «vanskelig» og krevende. Imidlertid 

kommer klagene vanligvis fra fagforeningene. Dette ble forklart som en konsekvens av at det er 

rederiet som er ansvarlige for søknaden, og setter premissene.  

Informantene var av den oppfatning at det er mer diskusjon og innvendinger mot forslage ne og 

behandlingsresultatet enn nødvendig. Det ble anslått at det i forbindelse med 98% av søknadene er 

uenighet mellom rederiet og sjømannsorganisasjonene og/eller skipsledelsen. Informantene mente at 

de kommer i en «skvis» mellom ulike interesser. Informantene ga uttrykk for at de mente at det er en 

del «vikarierende motiv» for både begrunnelser og klager, og at det kan handle om at rederier vil spare 

penger, eller at tillitsvalgt vil ha flest mulig ansatte på båten.  

Informantene mente at Sjødir får en slags meklerrolle pga. dårlig kommunikasjon mellom partene, og 

etterlyste en bedre dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det ble uttrykt at det kunne være 

fristende å sende søknader der to parter står steilt mot hverandre i retur.  Enkelte konflikter kan 

inkludere bruk av jurister og er både kostbart og tidkrevende. Det ble informert om at det nå jobbes 

med å utvikle en søknadsprosedyre for å redusere «støy og konflikter».  

Informantene ga uttrykk for at spørsmålet om bruk av differensiert bemanning iht. antall passasjerer 

har vært et konfliktområde som har involvert flere aktører enn rederier og sjømannsorganisasjonene. 

Differensiert bemanning er ikke regulert av forskrift, men pr. rundskriv. Da ordningen ble innført ble 

den møtt av sterke protester fra bl.a. sjømannsorganisasjonene, og bidro til ressurskrevende 

saksbehandling. Sjødir valgte å gå bort fra ordningen. Dette resulterte i reaksjoner fra SVV, som viste 

til at bortfallet av ordningen kostet SVV 160 millioner i året. Videre medførte endringen av ordningen 

til et behov for å reforhandle/utlyse anbud på enkelte samband på nytt. Resultatet ble at Sdir gikk 

tilbake til gammel ordning med bruk av differensiert bemanning.  

Utover diskusjonen om innføring av differensiert bemanning, har Sdir ifølge informanten liten kontakt 

med SVV. Informantene hevdet at SVV gir kontraktene til de rederiene som har det billigste 

alternativet, og at dette kan bidra til løsninger som er i konflikt med hva Sdir har ansvar å ivareta med 

hensyn på bemanning. Informantene påpekte at bemanningen ikke skal være en del av 

anbudskonkurransen, og hovedregelen skal være lik bemanning på tilnærmet like ferger.  

Informantene ga uttrykk for at de mente at SVV burde - i dialog med Sdir - ha et krav om 

bemanningsnivå i utlysningene, for å unngå konkurranse i lavest mulig bemanning for å vinne anbud. 

Informantene oppga at det hender at behandlingen av klagene resulte rte i endringer av det 

opprinnelige vedtaket. Informantene opplyste at Sdir har en dialog med involverte aktørene i 
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forbindelse med klagebehandlingen, og at saker «løses ofte med en telefon». Informantene hevdet at 

«ikke alle søknader er like gjennomtenkt», og det forekommer at søknader derfor ikke blir godkjent. 

Det ble f. eks. vist til en søknad med 3 personer (maskin, styrmann, utkikk) som fikk avslag med god 

begrunnelse: 

«Etter henvendelse til oss fikk de lov til å kjøre en ny øvelse om bord, med inspektører fra Sdir, 

for å demonstrere at bemanningen var tilstrekkelig. Det gikk ikke godt nok, og de fikk nytt 

avslag [….]. Det ble gitt midlertidig tillatelse på fire personer.»  

5.6 Oppsummering 

Det overordnede tematikkene blant de tillitsvalgte er bemanningssituasjonen om bord på ferjene og 

sjøfolkenes kapasitet til å utføre de oppgavene som ville være nødvendig i forbindelse med en 

krisehåndtering om bord på fartøyene. Dette omfattet både de oppgavene som er beskrevet i 

alarminstruksene og det som de anså som nødvendig å gjøre i reelle situasjoner. Videre er de opptatt 

av:  

• Kvaliteten på alarminstrukser og prosedyrer, med hensyn på hva som de anså som mulig å 

utføre i praksis på de fartøyene de selv og kolleger faktisk arbeidet på 

• Kvaliteten og realismen i de forutsetninger som legges til grunn for evakueringsanalyser for 

fartøyene 

• Kvaliteten på risikoanalyser i forbindelse med krisehåndtering og evakuering 

• Kvaliteten på beredskapsøvelser og kurs  

• Svekkelse av kompetansen om bord på ferjene som en følge av mer bruk av 

stillingskategorier med mindre erfaring, trening og utdanning 

• Anbudsprosessenes implikasjoner på kvaliteten på kriseberedskapen 

• Kravene som stilles av trafikkselskaper og Statens vegvesen i kontrakter 

• Kvaliteten på prosessen for fastsettelse av sikkerhetsbemanningen og graden av involvering 

av skipsledelse og tillitsvalgte 

• Sjøfartsdirektoratet behandling av søknadene om sikkerhetsbemanning 

• Målkonflikter mellom Sdir og Næringsdepartementet 

Ulike intersenters ønske om å redusere kostandene på fergetjenestene ble ansett som hovedårsaken 

til de forholdene som informantene mente bidro til å redusere sikkerhetsbemanningen og evnen til 

krisehåndtering om bord. 

Informanten fra NHO sjøfart vektla at både risikoen for hendelser og kriseberedskapen hadde blitt 

betydelig bedre i løpet av de siste årene. Dette ble forklart ut fra følgende forhold:  

• Forbedring av sikkerhetsstyringssystemene (SMS) basert på samarbeid mellom rederiene 

• Forbedringsarbeidet basert på læring av hendelser 

• Mer trening på beredskapshendelser både om bord på fartøyene og i rederiorganisasjonene 

(bl.a. i form av BRM MRM, samtrening mellom fartøy og rederiorganisasjon). 

• Omlegging til en mer proaktiv sikkerhetsstyring (redusere sannsynligheten for hendelser) 

• Fornyelse av fergeflåten og forbedring av design og utstyr 

Den positive utviklingen i hendelses ulykkes statistikken for skipsulykker ble f remhold som en god 

indikasjon på at dette arbeidet hadde gitt resultater. Det ble uttrykt en oppfatning om at 
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Sjømannsorganisasjonene først og fremst var opptatt bemanningen om bord på ferjene og ikke 

krisehåndteringsberedskapen. 

Ifølge informantene fra trafikkselskapet ble det ikke stilt spesifikke krav til sikkerheten om bord på 

fergene da dette anses om ansvarsområdet til Sdir. Oppfølgingen av ferjene skjer i form av bl.a. 

driftskontroller og jevnlige fartøybesøk. Formålet er bl.a. å sjekke at materiell er i henhold til avtaler, 

billettering, psyko-sosialt og fysisk arbeidsmiljø, samt bruk av personlig verneutstyr. På tross av 

vektleggingen av grensesnittet opp mot Sdir Noe av oppfølgingsarbeidet som ble beskrevet av 

informantene kan anses som kan være relevant for krisehåndteringskapasiteten om bord: 

• Krav til materiell 

• Oppfølging av (psykososial og fysisk) arbeidsmiljø (med vekt på forhold som fremmer «stress») 

• Fravær av krav som fremmer stress og økt arbeidsbelastning 

Informantene fra SVV vektla at sikkerhetsarbeidet i etaten er risikobasert13. Pr. i dag vurderer SVV at 

krisehåndteringen er tilstrekkelig på norske ferger, gitt bl.a. sannsynligheten for at en hendelse 

oppstår. Overordnet har SVV ansvar for sikkerheten på riks- og fylkesveier, hvor fergetrafikken utgjør 

en liten del av risikobildet. Basert på SVVs egne risikoanalyser, vil ulykkesrisikoen for reisende 

reduseres mer ved å bruke tilgjengelige ressurser på sikkerhetstiltak på vegnettet enn på fergenes 

kriseberedskap.  Informantene opplyste at etaten fulgte opp rederiene med hensyn på forbedrings av 

sikkerhetsresultatene om bord på fergene. Det ble vist til at læring fra hendelser har resultert i flere 

forbedringstiltak, og at sikkerhetsresultatene de siste årene hadde medført betydelige forbedringer. 

Det ble fremhold at SVV i utgangspunktet ikke stiller spesifikke krav til sikkerhetsstyringssystemer, 

alarminstrukser, redningsmidler og sikkerhetsbemanning. Dette ble begrunnet ut fra at Sdir har 

godkjenning og tilsynsansvar, samt bedre forutsetninger for slike vurderinger. SVV oppfølging og 

fremming av sikkerheten i fergedriften omfatter pr. i dag:  

• Krav til BRM og ERM-kurs  

• Dialog med bransjen med hensyn på å fremme teknologiutvikling av ferger og redningsmidler 

• Utviklingskontrakter for fornying av fergeflåten 

• Fravær av bøtelegging ved forsinkelser av ruteplanen hvis dette skyldes uforutsette 

sikkerhetsrelaterte forhold 

Intervjuet med Sjøfartsdirektoratet var orientert rundt ivaretakelse av sikkerheten og 

krishåndteringskapasiteten på fergene i forbindelse med søknaden om sikkerhetsbemanning.  Et 

sentralt tema var at behandlingsprosessen innenfor fergedriften var tidkrevende i og med uenighet 

mellom rederi og skipsledelse og/eller fagforeningene. Det ble vektlagt at det var en asymmetri 

mellom rederiene og skipsledelse kapteiner og/eller fagforeningene med hensyn på omfanget av 

dokumentasjon og begrunnelser for hva de anså som riktig dimensjonering av sikkerhetsbemanningen. 

Informantene understreket at de la stor vekt på skipsledelsens uttalelser i forb indelse med 

behandlingen av bemanningssøknader. Ved uenigheter mellom rederi, skipsledelse og fagforeninger 

sendes søknadene tilbake til partene, med oppfordring om å komme fram til en enighet. Gjennom 

samtaler med partene anså de seg selv å inneha en slags meklerrolle. Det var også en oppfatning om 

                                                                 
13Styring basert på systematisk vurderinger om hva som kan inntreffe i  fremtiden. Ulike typer av risikoanalyse er 

sentralt i  denne sammenheng. Ofte anvendes et prinsipp (ALARP-prinsippet) om at risikoreduserende tiltak 
velges med mindre det er et urimelig misforhold mellom kostnader/ulemper og nytte. 
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at partene også hadde andre mål enn bare sikkerhet, og at dette aktualiserte seg i søknadsprosessen 

der rederiene vil spare penger og de tillitsvalgte vil ha flest mulig stillinger. 

Informanten mente også at det var en interessekonflikt mellom Sdir og SVV med hensyn på Sdirs ansvar 

for sikkerheten og SVV ønske om å redusere kostnader. Informantene etterlyste en bedre dialog med 

SVV om bemanningsfastsettelse, og mente at SVV burde ha et krav til minimumsbemanning i 

utlysningene. Basert på intervjuene med informantene fra Sdir fremstår følgende forhold som 

utfordrende i forbindelse med behandlingsprosessen av søknadene om sikkerhetsbemanning: 

• Det er uenighet mellom skipsledelse kapteiner og/eller fagforeningene i de  fleste 

søknadsprosessene. 

• Asymmetri mellom rederiene og skipsledelse kapteiner og/eller fagforeningene med hensyn 

på omfanget av dokumentasjon og begrunnelser. 

• Ulike interesser mellom Sdir (Safe manning) og SVV (reduserte kostander) 

Baser på en overordnet sammenligning av intervjuene med de ulike interessentgruppene, framstår at 

følgende å ha betydning for utfallet av planlegging og dimensjonering av kriseberedskapen: 

• Det er diametralt forskjell i vurderingen av krishåndteringskapasiteten mellom 

interessentgrupper. (Dette fremtrer spesielt ved en sammenligning av intervjuene med 

informanter fra Sjømannsforbundet, NHO sjøfart og SVV) 

• Uenighet om premissene og forutsetningene som blir brukt i evakueringsanalysene 

• Evakueringsanalysen som anvendes i beredskapsplanleggingen framstår som en «black box» 

for flere av de involverte interessentene, og kan ha en begrenset verdi som 

informasjonsgrunnlag og beslutningsstøtteverktøy 

• Interessentene har ulike tilnærminger til sikkerhet. De ulike tilnærmingen kan delvis 

beskrives som ulike kombinasjoner av regelbasert (vektlegging av etterlevelse av regelverk), 

hendelsesbasert (vektlegging av antall og typer tidligere hendelser), risikobasert (vektlegging 

av sannsynlighet for mulige hendelser og de tilhørende mulige konsekvenser), eller 

konsekvensorientert (vektlegging av mulige konsekvenser av en hendelse) sikkerhetsstyring.  

• Prosessen for fastsettelse av sikkerhetsbemanning er preget av konflikt mellom involverte 

parter. Dette kan ha negative konsekvenser for en adekvat og hensiktsmessig dimensjonering 

av krisehåndteringskapasiteten. 

• Flere av interessentene står ovenfor potensielle målkonflikter mellom sikkerhet, 

risikoreduksjon og kostnadsbesparelse. Sentrale relasjoner med potensial for målkonflikter 

mellom interessentene omfatter bl.a. Rederi vs Fagforeninger, Rederi vs skipsledelse, og Sdir 

vs SVV 
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6 SAMMENFATNING AV FUNN OG MULIGE IMPLIKASJONER  

Denne rapporten har hatt som formål å kartlegge synspunkter på kapasiteten på krisehåndteringen 

om bord på fartøyene basert på de fartøysansattes egne vurderinger av mulighetene til å utføre 

pålagte beredskapsoppgaver, samt ulike interessegruppers (Sjømannsorganisasjonene, NHO sjøfart, 

trafikkselskaper statens vegvesen og Sdir) synspunkter på sikkerhetsnivået, 

krisehåndteringskapasiteten og prosessen for dimensjonering av krisehåndteringskapasiteten. 

Resultatene av kartleggingen har blitt anvendt til å identifisere forhold som det er knyttet usikkerhet 

til, og som kan ha betydning for dimensjoneringen av krisehåndteringskapasiteten. Rapporten 

beskriver følgende hovedfunn: 

• En relativt stor andel av de sjøansatte mener at det er relativt liten sannsynlighet for at flere 

definerte beredskapsoppgaver lar seg gjennomføre i forbindelse med evakuering og brann 

• Passasjerer angir en høyere sannsynlighet/tiltro til at de samme oppgavene lar seg 

gjennomføre 

• I en beslutningssituasjon hvor må det må tas en avgjørelse om hvorvidt en evakuering til sjø 

skal igangsettes, oppgir skipsførere at de viktigste forholdene å ta i betraktning er antall 

fartøyansatte om bord, tid og avstand til land og antall passasjerer om bord 

• I spørreundersøkelsen uttrykker skipsførere stor grad av uenighet i spørsmål som vedrører 

deltakelse og dialog i forbindelse med bemanningsfastsettelse.  (vurderinger av påstander som 

bl.a.: «jeg deltar i dialog med rederiet vedrørende bemanningsfastsettelse», «Jeg og/eller mitt 

mannskap har reell innflytelse på bemanningsfastsettelse på denne ferjen» og «Jeg blir hørt 

om jeg skulle ytre bekymring vedørende bemanning om bord til rederiet»)   

• De tre faktorene som sjøansatte erfarer å kreve mest erfaring og ferdigheter i en 

evakueringssituasjon med brann er brannslukking, mønstring og håndtering av passasjerer, og 

evakuering fra skipet 

• Sjøansatte og deres tillitsvalgte uttrykker liten tiltro til at alle oppgaver i forbindelse med ulike 

beredskapsscenarier lar seg utføre. Dette settes i sammenheng med tilgjengelige 

personellressurser  

• Sjøansatte gir uttrykk for en usikkerhet med hensyn på hvordan samtidighet og/eller 

overgangen mellom beredskapsscenarier skal håndteres 

• Sjøansatte gir uttrykk for oppfatning om at alarminstruksene ikke alltid er tilstrekkelig tilpasset 

fergenes design, tilgjengelig utstyr og sambandsspesifikke forhold 

• Sjøansatte og deres tillitsvalgte gir uttrykk for oppfatning om at innholdet i 

beredskapstreningen ikke er tilstrekkelig med hensyn på reell krisehåndtering 

• Sikkerhetsstyringsystemet (SMS) og tilhørende prosedyrer blir i liten grad omtalt av sjøfolkene. 

Dette kan indikere at de ikke blir aktivt brukt som referanse med hensyn på håndtering av 

beredskapssituasjoner 

• Tidsfristen rederiene har til rådighet fra anbud blir utlyst til de må leveres setter føringer for 

tiden som er til rådighet til å utføre analyser, utarbeide grunnlagsdokumenter, samt involvere 

skipsledelse og tillitsvalgte i forbindelse med utarbeidelsen av søknaden for 

bemanningsfastsettelse 

• Deler av underlagsmaterialet som ligger til  grunn for dimensjoneringen og godkjenningen av 

sikkerhetsbemanningen framstår å ha begrenset informasjonsverdi for flere av de involverte 

aktørene i prosessen 
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• Det er diametralt forskjell i vurderingen av krisehåndteringskapasiteten mellom sentrale 

aktørgrupper/interessenter. Dette fremstår spesielt tydelig i beskrivelsene til informanter fra 

sjømannsorganisasjonene, NHO sjøfart og SVV 

• Rederienes ISM-systemet med tilhørende beredskapsprosedyrer ser i liten grad ut til å være 

anvendt i kommunikasjonen (mellom rederi, skipsledelse, till itsvalgte og Sdir) og som 

grunnlagsdokumentasjon for bemanningsfastsettelsen 

• Sentrale aktørgrupper/interessenter (tillitsvalgte, rederier, trafikkselskaper statens vegvesen 

og Sdir) har ulike oppfatninger om gjensidige grensesnitt og ansvarsforhold knyttet  til 

sikkerhetsstyring. Dette fremstår spesielt tydelig i grensesnittet mellom Sdir og SVV. 

• Flere av interessentene står ovenfor potensielle målkonflikter mellom sikkerhet, 

risikoreduksjon og kostnadsbesparelse. Sentrale relasjoner med potensial for målkonflikter 

mellom interessentene omfatter bl.a. Rederi vs Fagforeninger, Rederi vs skipsledelse, og Sdir 

vs SVV 

• Ulike aktørgrupper/interessenter har ulik tilnærming til sikkerhetsstyring. De ulike 

perspektivene kan beskrives som ulike kombinasjoner av regelbasert-, risikobasert og 

erfarings-/hendelsesbasert sikkerhetsstyring. De ulike tilnærmingen ser ut til å bidra til 

uklarheter i kommunikasjonen mellom de ulike aktørgruppene. Det er mulig at den 

tradisjonelle utstrakte bruken av preskriptivt regelverk i sjøfartslovgivningen, kombinert med 

det mer funksjonsbaserte regelverket i ISM-koden i tillegg bidrar til uklarheter 

• Prosessen for fastsettelse av sikkerhetsbemanning er preget av konflikt mellom involverte 

parter. Dette kan ha negative konsekvenser for en adekvat og hensiktsmessig dimensjonering 

av krisehåndteringskapasiteten  
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