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Risikovurdering av tokt

Hvem risikovurderer tokt og hvor ligger informasjonen om dette? 

Tokt med fartøy fra HI rederiavdeling: 
https://www.hi.no/om_havforskningsinstituttet/rederi/sms_systemet/nb-no/

Toktleders ansvar: 

Instruks for toktledelse: https://www.hi.no/om_havforskningsinstituttet/rederi/sms_systemet/nb-
no/pub/docs/3198.pdf

https://www.hi.no/om_havforskningsinstituttet/rederi/sms_systemet/nb-no/
https://www.hi.no/om_havforskningsinstituttet/rederi/sms_systemet/nb-no/pub/docs/3198.pdf


•

4.3.   Sikkerhet Kapteinen er ansvarlig for sikkerheten til fartøyet, alt personell og utstyr om bord, i tillegg til å 
beskytte miljøet mot forurensing.  

Toktleder har ansvar etter Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip

4.4.   Risikovurdering For alle operasjoner som kan medføre fare for personell skal det utføres en risikovurdering
(KS&SMS-3-2.6-09 Prosedyre - Prosedyre Risikohåndtering).

Toktdeltagers rolle:

https://www.hi.no/om_havforskningsinstituttet/rederi/sms_systemet/nb-no/pub/docs/3196.pdf

«Kapteinen er ansvarlig for sikkerheten om bord, også for toktdeltakerne. Skipet har et sikkerhetsstyringssystem (SMS) 
som skal følges av alle ombord, og dette blir det nærmere informert om ifm sikkerhetsgjennomgangen før fartøyet 
forlater kai. (KS&SMS-3-2.3-22)»

https://www.hi.no/om_havforskningsinstituttet/rederi/sms_systemet/nb-no/pub/docs/3196.pdf
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Tokt med fartøy unntatt HI rederi fartøy

https://www.uib.no/hms-portalen/74480/feltarbeid-og-tokt#beredskap

Ved feltarbeid og tokt foregår faglig aktivitet utenfor UiBs ordinære arbeidssted/lærested. UiBs Retningslinje for helse, 
miljø og sikkerhet ved feltarbeid og tokt gjelder for ansatte og studenter ved UiB.

Feltarbeid og tokt kan medføre økt risiko for skade på mennesker og/eller miljø. Risikoforhold ved feltarbeid og tokt skal 
derfor kartlegges og risikovurderes før avreise. For å redusere risikoforholdene skal forebyggende prosedyre utarbeides 
og relevante tiltak iverksettes.

Før utreise skal feltkort fylles ut for å få en fullstendig oversikt over alle deltakerne på feltarbeid og tokt.

http://ekstern.filer.uib.no/poa/Hms/Feltarbeid%20og%20tokt/feltkort-faglig-ansvarlig_1.pdf

https://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.2-Helse-miljoe-og-sikkerhet/3.2.3-HMS-
retningslinjer/Retningslinje-for-helse-miljoe-og-sikkerhet-ved-feltarbeid-og-tokt

https://www.uib.no/hms-portalen/74480/feltarbeid-og-tokt#beredskap
http://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.2-Helse-miljoe-og-sikkerhet/3.2.3-HMS-retningslinjer/Retningslinje-for-helse-miljoe-og-sikkerhet-ved-feltarbeid-og-tokt
http://ekstern.filer.uib.no/poa/Hms/Feltarbeid%20og%20tokt/feltkort-faglig-ansvarlig_1.pdf
https://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.2-Helse-miljoe-og-sikkerhet/3.2.3-HMS-retningslinjer/Retningslinje-for-helse-miljoe-og-sikkerhet-ved-feltarbeid-og-tokt


• 5. Ansvar

• Linjeleder (BIO= Instituttleder) er ansvarlig for at retningslinjen gjøres kjent og følges opp ved 
enheten. Linjeleder er ansvarlig for i god tid å oppnevne en tjenestemann som faglig ansvarlig for 
det enkelte feltarbeid og tokt. Ved behov kan en felt/toktleder oppnevnes i tillegg. Linjeleder skal 
på forhånd forvisse seg om at faglig ansvarlig og ev. felt/toktleder har de kvalifikasjonene som 
trengs for forsvarlig helse-, miljø- og sikkerhetsmessig ledelse av feltarbeid og tokt. 

• Faglig ansvarlig er ansvarlig for å foreta en risikovurdering, sørge for tilpasset opplæring, 
sikkerhetsutstyr og beredskap, og sørge for en forsvarlig gjennomføring og oppfølging av 
feltarbeidet og toktet.

• I tilfeller hvor faglig ansvarlig ikke er tilstede under feltarbeidet eller toktet skal ansvar for 
forsvarlig gjennomføring delegeres til felt/toktleder.

• Der hvor feltarbeid utføres alene av en student, vil studenten selv fungere som felt/toktleder. 

• Den enkelte deltaker skal rette seg etter sikkerhetsrutiner og lokale tilpasninger som kreves for 
forsvarlig helse, miljø og sikkerhetsmessig gjennomføring av feltarbeidet og toktet. Den enkelte 
deltaker har et selvstendig ansvar for å vurdere sikkerheten i aktiviteten, utføre nødvendige 
justeringer og ev. å stoppe aktivitet av sikkerhetsmessige grunner. Den enkelte deltaker har plikt til 
å informere faglig ansvarlig ev. felt/toktleder om helsemessige og andre forhold som kan ha 
betydning for sikkerheten ved gjennomføring av feltarbeid og tokt.



• Risikovurdering 

• Faglig ansvarlig skal sørge for at risikoforhold ved feltarbeid og tokt kartlegges og 
vurderes. I kartleggingen skal man identifisere aktiviteter som kan medføre risiko for skade 
på menneske, miljø og materiell: 

• På vei til og fra feltarbeid og tokt

• Mens feltarbeid og tokt pågår

• I forbindelse med avslutning av feltarbeid og tokt

• Faglig ansvarlig oppfordres til å inkludere alle deltagere i dette arbeidet. 

• Når risikoforholdene er kartlagt og vurdert, skal faglig ansvarlig utarbeide en lokal 
forebyggende prosedyre for feltarbeidet og toktet og sikre iverksetting av tiltak for å 
redusere risikoforholdene. 

• Reise på tokt-fjerne farvann-v4.doc



Hendelse med mine i trålen. Når det «svært lite 
sannsynlige» kan få en «katastrofal konsekvens».



Hvor stor er sannsynlighet for å få en mine i trålen?
• MINEKART: Forsvarets kart som viser hvor 

antatte minefelt ligger langs kysten.      
Kart: Forsvaret

• Forsvarets kart viser at opptil 50 000 
udetonerte miner - de fleste fra krigens 
dager - langs norskekysten.

• Hva kan være konsekvensen?

• HI Risikovurdering tråling:

• https://www.hi.no/om_havforskningsinstit
uttet/rederi/sms_systemet/nb-
no/pub/docs/5660.pdf

https://www.hi.no/om_havforskningsinstituttet/rederi/sms_systemet/nb-no/pub/docs/5660.pdf
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