
MUF- konferansen  2008



Kai lånes 

av 

Sjøheime

vernet

Fredriksvern verft (JKØ/ Sjøheimev./ 

Sivilforsvaret/ UP…)

undervisningsrom/ overnatting/ 

garderober/ bespisning 

…..samarbeid…..



• Det er etablert en referansegruppe 
bestående av :

• Sjøfartsdirektoratet

• Hovedredningssentralen

• Norges rederiforbund

• (Kystverket)

• Ansattes representant sjø.

• Redningsavdelingen H.K.

siste møte onsdag 15 okt



QA- sertifisering



Pri. 1 = Maritim redningsmann

• Overflateredning

• Akuttmedisinsk behandling

• Bruk av redn.teknisk utstyr

• Bruk av havariutstyr

• Sikker evakuering/ redning

• Samhandling med helikopter

• Radioprosedyrer

• HMS



Pilot redningsmannskurs

UKE 40 -41
6 stk. deltakere (2 skippere /2 maskin/ 2 styrmenn) 

neste kursoppstart 19 jan 2009/  6 stk. kurs i 2009



• Overflate redning med oppheis.



• Akuttmedisinsk behandling



Simulatortrening (HURTIGBÅT) 



HURTIGBÅTKURS (Myndighetspålagt)
MÅL: (standard fagplan fra Sjøfartsdir.)

• Menneskelige faktorer (ledelse, samarbeid, sikkerhet) 

ved hurtigbåtoperasjoner

• Optimal ressursutnyttelse på hurtigbåtbro

• Hurtigbåtregelverk/ Prosedyreøvelser

• Hurtigbåtens tekniske karakteristikker og operative 

muligheter

• Grunnlag for videre opplæring på eget fartøy

• NB: ”Caser” (realistiske !) (min. 9 t ”fullverdig 

simulatortid/ deltaker)

samarbeid : SAS/ 

Høgskolen i V/ 

JKØ/ ”Trenerne” 

(v/ Hans TK)/ 

Rørvik ?



skip A-B-C-D / romplassering

”Own ships”:

Fosen

P.G.Sundt

Simrad

10 ”Hurtigbåter”



Spesialopplæring egne mannskaper
(i tillegg til ”Maritim redningsmann”)

SAR opplæring (Selskapsinternt krav)

ECDIS/AIS (myndighetspålagte kurs)

STCW- sikkerhetskurs repetisjon (inntil videre 

selskapsinternt kurs)

Egne hurtigbåt kurs for ”SIMRAD- navigatører” 
(selskapsinternt for Sjøredningskorpsene)



• Eksterne kurs.
(gjennomført 2008)

• ASH (Helse miljø og sikkerhet)

(Color Line og NSSR)

• Begrenset sikkerhetskurs 
(”Charterflåten”) (”Norway Yacht 

Charter”)

• ISAF sikkerhetskurs

(store havseilaser: Norsk Seilf.)

• Krisehåndtering (STCW)

(”Norway Yacht Charter”)

• SAR/ familiarisering

(Algerie- kystvakt/ ”Maritime 

Partner” : ”Alusafe 2000”)



ANLEGG  SJØREDNING

NB: spesielt STCW (IMO) -95 sikkerhetsopplæring (OLF ?)

utstyr 

bestilt

planlagt 

oppstart: 

1 mars



ANLEGG                                                    BRANNBEKJEMPELSE

planlagt ferdig 

15 jan 2009 

(samarbeid JKØ/ 

Sivilforsvaret)



NSSR   SAR - prosjekt

• Utvikling av SAR –kurs  for Simulator.
• (prosjektstøtte kr. 300 000 – S N M K)

• Prosjektgruppe :
• HRS 

• Kongsberg Maritime 

• Sjørednimngsskolen

• NSSR Redningsavd.

• AGENDA (1. prosjektmøte)

• -Oppbygging og struktur av SAR konseptet på Kongsberg Maritime`s simulator basert på tilgjengelig 
litteratur og egne erfaringer i Redningsselskapet. 

• -Type oppgaver som skal ligge i Simulatoren, eks. OSC funksjon.

• -Samarbeid ”Marstal” (Danmark)

• Oppgaver:

• Bruk av IAMSAR vol III, og erfaringer fra HRS ( redn.lederutdanning)

• Tanker rundt type oppgaver som bør ligge i simulatoren innen SAR for RS og for RSRK.

• Praktisk relevant bruk av denne type opplæring

• Finne eksisterende SAR targets, pris på utvikling av nye, leveringstid og 
implementering.

• Tanker rundt antall deltakere, og gjennomføringstid for kurset/ (Nødvendige 
ressurser) 



eks. SAR –øvelse KM



Eksterne kurs:

Hurtigbåtkurs (sim.)
(utvikles avh. av målgruppe)

Maritim redningsmann
(utvikles avh. av målgruppe)

Sikkerhetskurs 
(STCW (IMO) ; evt. selskapsinterne krav)

Båtførerprøven (NB: forskrift)

Praktisk sjømannskap

Nattseilas

GPS kurs

(distriktene)





Engasjement i

Internasjonal

redningstjeneste.

Gjennomføres høst – 2008:

SAR (Søk og redning)
”Algerie- kurs” ÅLESUND

Planlagt:

Simulatortrening.

Akuttmedisin.


