
Toktlederkurs 2022

Havforskningsinstituttet / Rederiavdelingen



Kursplan 

• Åpning/admin info

• Formål

• Elektronisk Kvalitetshåndbok (EK)

• KS&SMS-05 Tokt

• KS&SMS- 08 Leiefartøy

• Seksjon Fartøyinstrument

• Web-basert toktplanleggingssystem

• Oppsummering/avslutning



Formål med kurset

Å gi nye og erfarne toktledere og toktdeltagere nødvendig kjennskap til 
og kunnskap om:

• Forberedelse til tokt

• Gjennomføring av tokt

• Avslutning av tokt

• Etterarbeid, primært sett fra Rederiavdelingens ståsted



Styrende dokumenter - Kilder

• International Maritime Organization (IMO)

• International Labour Organization (ILO)

• Sjøfartsdirektoratet

• Radioinspeksjonen

• Norsk lov, for eksempel Skipssikkerhetsloven og 
Skipsarbeiderloven

• DNV GL klasseselskap

• International Standardization Organization (ISO)



Styrende dokumenter

• International Safety Management (ISM) code

• International Ship and Port Security (ISPS) code

• Maritime Labour Convention (MLC)

• Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP)

• Safety Of Life At Sea (SOLAS)

• Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW)

• Polar Code

• Skipssikkerhetsloven

• Skipsarbeiderloven

• ISO 9001 (Kvalitet)

• ISO 14001 (Miljø)

• Code of Conduct for Marine Scientific Research Vessels 
(International Research Ship Operators – IRSO)



Forskningsfartøyflåten (2021)

Johan Ruud

H U Sverdrup

G.O. Sars

Seisma

Bjørn Foyn Helmer Hanssen Hans Brattström

Johan Hjort

Hyas

Trygve Braarud

Fangst Gunnerus

Hydrograf

G M Dannevig

Kristine Bonnevie

Hans Brattström

Johan Hjort
Dr. Fridtjof Nansen Kronprins Haakon

KV Svalbard



Pågående nybygg

Universitetet i Tromsø, 26,4x10m.

Levering: 2023

Havforskningsinstituttet, 35x10m

Levering: 2022

Norges Geologiske Undersøkelse, 23m

Levering: 2022



HI og UiB felles toktkomité

• HI og UiB har hatt felles forskningsfartøyflåte og instrumentpool siden 
2002 og felles toktkomité siden 2003.

• UiB har 25% andel i G.O. Sars, 33% andel i Kristine Bonnevie og 
67% andel i Hans Brattström

• I tillegg har HI og UiB en rekke instrumenter og utstyr som driftes og 
brukes av begge parter, inkludert ROV Ægir 6000 



«Kronprins Haakon» toktkomité

• Det ble etablert en egen toktkomité for «Kronprins Haakon» i 2017.

• HI leder toktkomiteen (Forskningsdirektør) og har sekretærfunksjonen 
(Rederisjef HI)

• Medlemmer fra hhv HI (1), UiT (3) og NP (2)

• Tokttiden er fordelt med 50% for UiT, 30% for NP og 20% for HI.
Fra 1 januar 2021 leier UiB 20% av UiTs tokttid

• NP er formell eier av fartøyet, mens HI/Rederi er operatør



Nasjonal toktkomité

• Koordinere bruken av sine forskningsfartøyer med tilhørende 
utrustning for å oppnå høyest mulig utnyttelsesgrad og mest 
mulig kosteffektiv bruk.

• Legge forholdene best mulig til rette for marin forskning 
gjennom opprettelsen av en nasjonal tokt komité (NTK) som 
skal gjøre det mulig å ”byttelåne” hverandres fartøyer med 
tilhørende utstyr. 

• Samarbeid mellom HI, UiB, UiO, UiN, NP, NGU, UiT og UNIS



OFEG (Ocean Facilities Exchange Group)

• Europeisk samarbeid der hovedmålet er å finne ressurs-
besparende løsninger i form av bytteavtaler med skip, utstyr og 
personell

• Partnere er England, Tyskland, Frankrike, Spania, Nederland 
og Norge

• Møtes 2 ganger i året, se http://www.ofeg.org for detaljer

http://www.ofeg.org/


www.ofeg.org



Rederi



Fra «utsiden»:

https://www.hi.no/hi/tokt/rederiavdelingen

https://www.hi.no/hi/tokt/rederiavdelingen


Primære informasjonskilder
Elektronisk kvalitetshåndbok (EK) på Hinnsiden under Verktøy og Kvalitetssystemet



Rederi







eller (på ”utsiden”): http://www.imr.no/om_havforskningsinstituttet/rederi/sms_systemet/nb-no

http://www.imr.no/om_havforskningsinstituttet/rederi/sms_systemet/nb-no


Dokumentkart Integrert KS&SMS - 05 Tokt



Dokumentkart KS&SMS - 08 Leiefartøy



Del 1 - Forberedelse

a) Toktsøknad

b) Toktbemanning

c) Instruks for toktledelse

d) Planlegging og innmelding av utstyrsbehov

e) Søknad om tokt i utenlandsk sone

f) Risikoanalyser 

g) Kurs-/stasjonsnett

h) Krav til toktdeltagere

i) Logistikk (transport, mellomlagring osv)

j) Kjemikalier / utpeke Kjemikalieansvarlig

k) Toktplan

l) Instrumentpersonell

m) Datainnsamling og håndtering



Toktsøknad

• Toktsøknad innleveres via ”toktsystemet” http://toktsystem.imr.no

• Se Hinnsiden/Toktsystem i venstre kolonne under ”Verktøy»

• Toktsøknad sendes toktkomiteen senest i august i året før toktet ønskes 
gjennomført 

• Felles UiB/HI toktkomité og «Kronprins Haakon» toktkomité møtes i 
september/oktober

• Nasjonal toktkomité og Ocean Fleet Exchange Group (OFEG) møtes i 
oktober/november

• Normalt ferdigbehandlet og aktuelle tokt tildelt i oktober/november året før

http://toktsystem.imr.no/


Toktsøknad 



For ”eksterne” brukere: http://toktsystem.imr.no

eller åpne www.hi.no og scroll helt ned til «Nasjonalt toktprogram»:

http://toktsystem.imr.no/
http://www.hi.no/


og klikk her!



Web basert toktsøknadssystem - Startside





Data-

planer



Prøve-

planer



Prioritet/Forpliktelser



Toktprioritering

Institusjon Prioritet Betydning

HI

1 Langsiktig toktprioritering

2 Støtter overvåking/rådgivingsoppgaver for norske myndigheter oa.

3 Forpliktet gjennom tidligere inngåtte avtaler

4 Ingen foreløpige forpliktelser tilknyttet

UiB

1 Undervisningstokt

2 Forskning

3 Utadrettet virksomhet

4 Eksterne oppdrag

NP

1 Lange tidsserier

2 Oppdrag gitt i tildelingsbrev fra KLD

3 Forpliktelser gjennom inngåtte avtaler

4 Øvrige tokt

UiT

1 Undervisningstokt UiT og UNIS

2 Forskningstokt

3 Eksternt finansierte forskningstokt

4 Lange tidsserier



Detaljer



Informasjon om fartøyene



Fartøybrosjyrer



Tilgang til fartøybrosjyrer fra «utsiden»





Søknad om tokt i utenlandsk sone

• Dersom man skal drive forskning/prøvetaking i andre lands ekslusive
økonomiske sone (EEZ) må man søke om tillatelse til det gjennom diplomatiske 
kanaler, ref UNCLOS (United Nations Convention of the Laws Of the Seas) 
Part XIII Marine Scientific Research

• Det er toktkoordinator/toktleders ansvar å lage søknaden og så sende den til 
HI/Rederi som videreformidler søknad til Utenriksdepartementet (UD) som 
videresender til norsk ambassade i aktuelle land som fordeler søknader til 
aktuelle institusjoner i landet for behandling. HI/Rederi fordeler mottatte 
tillatelser til dem som har behov for den.

• Normalt er det minst 3 måneders søknadsfrist, men for UK, Irland og Russland 
er det minst 6 måneder

• Husk å være enda tidligere hvis søknaden skal oversettes!

• Det er toktleders ansvar å etterleve de vilkår som blir satt i tillatelsen!

https://www.marineregions.org/eezmapper.php

For kart over andre lands økonomiske soner, se:

https://www.marineregions.org/eezmapper.php




Anløp i utenlandsk havn eller tokt utenfor Norsk Økonomisk 
Sone (NØS)

• Hvis fartøyet har planlagt anløp i utenlandsk havn eller å gå 
utenfor NØS vil det kunne bunkre og proviantere avgiftsfritt, 
noe som betyr betydelige innsparinger for Rederi, og derved 
frigjøring av midler til andre formål.

• Det er derfor veldig fint om det legges inn slik informasjon i 
toktsøknaden og så kan toktkomiteen gi litt ekstra tokttid i bytte!



Søknad til Oljedirektoratet ifm geologiske og geofysiske undersøkelser på 
kontinentalsokkelen

• Dersom det skal gjennomføres geologiske eller geofysiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel 
skal det søkes om tillatelse hos Oljedirektoratet, se

• Søknad skal sendes postboks@npd.no. Søknadene går på høring til Fdir, HI og Forsvaret. 
Innvendingene som måtte komme går i første rekke på bruk av lyd (seismikk).

• Aktuelle utstyrstyper kan være seismikk, bunnpenetrerende ekkolodd, gravity corer, Calypso corer, 
grabb, multistråle ekkolodd og annet utstyr som samler inn data og/eller tar prøver av havbunnen eller 
under havbunnen. 

• Søknad kan skrives som et Word-dokument og inneholde informasjon om utstyrstype(r), 
og hvor og når undersøkelsen skal gjennomføres. Legg gjerne med et kart og koordinater om mulig. 
Se minimum krav til innhold på neste slide.

• For bruk av seismikk, oppgi kildevolum og antall luftkanoner, samt linje/område og tid.
Tiltak for å beskytte/unngå å skade marine pattedyr, som observasjon eller «soft start» bør omtales.

www.npd.no/fakta/publikasjoner/vitenskapelige-undersokelser/

mailto:postboks@npd.no
http://www.npd.no/fakta/publikasjoner/vitenskapelige-undersokelser/


Forskrift (midlertidig) for undersøkelse etter visse andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum på 
den norske kontinentalsokkel m.v. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1970-06-12-3

• § 5.Skriftlig søknad om undersøkelsestillatelse må være kommet inn til Olje og energidepartementet 
(ved OD) innen 30 dager før undersøkelsen aktes påbegynt.

• Søknaden skal inneholde opplysninger om:
a) Navn, adresse og nasjonalitet til den institusjon, person m.v. som undersøkelsens skal utføres for, 

og opplysninger om hvem som skal være kontaktmann ovenfor norske myndigheter.

b) Navn, adresse og nasjonalitet til den eller de personer, institusjoner m.v. som skal utføre
undersøkelsene.

c) Hvilke undersøkelser som ønskes foretatt, formålet med undersøkelsene, når undersøkelsene aktes
påbegynt og avsluttet og angivelse av de områder hvor disse aktes utført.

d) Undersøkelsesmetodene, opplysninger om fartøyer, luftfartøyer eller andre flytende elle luftbårne
gjenstander som aktes benyttet til undersøkelsene.

e) Hvorvidt seismiske undersøkelser aktes utført. I så fall skal opplyses hvilke undersøkelsesmetoder og
hvilke typer sprengstoff som aktes brukt, samt størrelsen av ladningene og sprengdybder. Det skal
også opplyses om undersøkelsesfartøyene er utstyrt med radar, ekkolodd, sonar (asdic) eller andre
godkjente fiskesøkeinstrumenter.

f) I hvilken utstrekning undersøkelsene vil bli utført fra norsk landterritorium, så vidt mulig med angivelse
av norsk havn, flyplass eller andre norske områder som ønskes brukt som basis for undersøkelsen.

Departementet kan kreve tilleggsopplysninger.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1970-06-12-3


Toktbemanning
• Toktbemanning for HI-tokt gjøres av HI toktkomité i samarbeid med forskningsgruppeledere og andre 

som har personalansvar for aktuelt personell.

• I toktsøknaden for HI-tokt oppgis hvilken type kompetanse som kreves, antall personer og antall 
persontoktdøgn for hver stilling på toktet. I utgangspunktet fører man ikke opp navn på personell man 
ønsker å ha med på toktet da det er personalansvarlig sin oppgave, men man kan foreslå navn!

• Andre institusjoner lister opp sine 
toktdeltagere under «Gjester»



Vitenskapelig utstyr

• Behov for ikke-fastmontert utstyr/instrumenter skal legges inn i toktsøknaden og senere 
i toktplanen

• Opprett kontakt så tidlig som mulig med fartøyet, Seksjon Fartøyinstrument og 
Redskapslageret for å sjekke tilgjengelighet av utstyret, modifikasjoner/ tilpasninger, 
klargjøring, kalibrering, lasting osv.

• En del utstyr/instrumenter krever dedikert instrumentpersonell!



Utstyr



Kostnadsfordeling



eller



Instruks for toktledelse

• Planlegging og forberedelse

• Samarbeid

• Sikkerhet

• Risikoanalyse

• Vitenskapelig arbeid

• Kjemikalier

• Sertifisering av utstyr

• Arbeidstidsbestemmelser

• Diplomatisk klarering

• Sikkerhetsopplæring

• Helseattest/Pass/Visum

• Next of Kin

• Verne- og miljøutvalg

• Ledig tokttid

• Informasjon til media



KS&SMS-5-1-01 
Instruks for toktledelse



Risikostyring og risikoanalyser

• Risikostyring er nødvendig for å ivareta sikkerheten for personell, materiell og 
det ytre miljø.

• I Elektronisk Kvalitetshåndbok (EK) finnes beskrivelser, prosedyrer m.m for 
hvordan risikoanalyser og risikovurderinger utføres i god tid før toktstart



Risikovurdering og sertifisering av utstyr

• For ikke-rutine operasjoner skal det gjennomføres en risikovurdering 
om bord på forhånd.

• Alt utstyr som skal løftes, slepes, håndteres av kraner og vinsjer skal 
ha sertifiserte løfteskrev, slepevaier, festepunkter osv.

• Selvassurandørprinsippet gjelder, dvs går utstyr tapt er det utstyrseier 
som er ansvarlig dersom ikke grov uaktsomhet fra mannskapet kan 
påvises/sannsynliggjøres.



Covid-19
• Så lenge Covid-19 pandemien ikke er under kontroll må toktene planlegges innenfor 

de til enhver tid gjeldende retningslinjer og krav som HI har, se 
https://www.hi.no/hi/tokt/rederiavdelingen

https://www.hi.no/hi/tokt/rederiavdelingen


Droneflyging

• Husk å innhente tillatelse til droneflyging på forhånd!

• Skjema som skal fylles ut og forevises kaptenien når godkjent 
finnes i KS&SMS-05 «Forberedelser» og heter:
“Acceptance form for flying from HI operated vessel” 

Se også: https://luftfartstilsynet.no/droner/nytt-eu-regelverk/veiledning/

https://luftfartstilsynet.no/droner/nytt-eu-regelverk/veiledning/


Droneflyging

• Husk å innhente tillatelse til droneflyging på forhånd!

• Skjema som skal fylles ut og forevises kapteinen når godkjent 
finnes i KS&SMS-05 «Forberedelser» og heter:
“Acceptance form for flying from HI operated vessel” 

Se også: https://luftfartstilsynet.no/droner/nytt-eu-regelverk/veiledning/

https://luftfartstilsynet.no/droner/nytt-eu-regelverk/veiledning/


Kurs og stasjonsnett

• Veldig nyttig for skipsfører å få tidlig informasjon om planlagt kurs- og 
stasjonsnett for å sjekke det opp mot mulige hefter, garn, teiner 
oljeinstallasjoner osv.

• Utplasserte garn teiner, ruser ol. kan ses på Barentswatch/Fiskinfo, se 
neste slide 

• Sjekk for evt geografiske begrensninger marine verneområder, korallrev 
osv og/eller sesongmessige begrensinger pga hekking ol.
Vær spesielt oppmerksom hvis tokt i Svalbardområdet!

• Sjekk planlagt avgang/ankomsthavn, skiftehavn og dato opp mot planlagt 
stasjonsnett!

• Informere besetning om planlagte anløp

• Planlegge med økonomifart og dårlig vær!





Innsamling av hydrografidata 
innenfor territorialgrensen

Innsamlede dybdedata med høy oppløsning fra områder innenfor

territorialgrensen på 12nm langs kysten av fastlandet, Svalbard, 

Bjørnøya og Jan Mayen er graderte iht

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-21-88?q=bunnforhold

For å kunne samle inn data innenfor 12 nm er det en rekke 

sikkerhetstiltak som må være på plass. Fartøyet må bla. være delt inn 

i soner (kontrollert, beskytte og sperret), multistråle ekkolodd må ikke 

være tilknyttet internett, det må settes opp egen server i sperret sone, 

data må lagres på egne disker merket KONFIDENSIELT og personell 

må ha sikkerhetsklarering. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-21-88?q=bunnforhold


Miljøregelverk Svalbard

Nasjonalparker/naturreservat

• Landing med helikopter forbudt

• Flyforbud under 300m/1nm offshore

• Dykkeforbud, 

• Bunnskraper, trål forbudt grunnere enn 100m

• Landingsforbud ved definerte kulturminner

• Ingen inngrep

• Sysselmannen må søkes dersom man skal bedrive 
forskning



Miljøregelverk Svalbard

Fuglereservater

• All trafikk, inkl. båt og fly forbudt 15. mai – 31. august

• Sjøbunn ned til 100m er fredet

• Ingen inngrep tillatt



Miljøregelverk Svalbard

Kulturminner

• Alle spor av menneskelig aktivitet fra før 1946.

• Alle gravrester.

• Sikringssone 100m i alle retninger med leirforbud.

• Full oversikt kan hentes på 
http://svalbardkartet.npolar.no

Brefronter

• Anbefalt minimumsdistanse til kalvende brefront er 200m.

• Ved fronter over 40m høyde og i trange fjorder bør avstanden økes.

http://svalbardkartet.npolar.no/


Miljøregelverk Grønland

Grønland

• Ferdsel innenfor territorialgrensen i Nordøst-Grønland 
nasjonalpark krever tillatelse.

• En rekke skjema må fylles ut
http://en.mipi.nanoq.gl/sitecore/content/Websites/uk,-d-
,nanoq/Emner/International_relations/expeditions.aspx

• Notification of proposed research cruise

• Diplomatisk klarering gjennom
Danish Arctic Command: 
vfk-ktp-a-mar@mil.dk

http://en.mipi.nanoq.gl/sitecore/content/Websites/uk,-d-,nanoq/Emner/International_relations/expeditions.aspx
mailto:vfk-ktp-a-mar@mil.dk


Polarkoden og begrensninger i geografi, temperatur og isforhold

• Fartøyer som skal operere i polare områder være sertifisert iht IMO Polarkoden.

• HI opererer følgende fartøyer som er sertifisert iht Polarkoden:
- Kronprins Haakon
- Johan Hjort
- G.O. Sars
- Kristine Bonnevie

• Andre forskningsfartøyer som er sertifisert iht Polarkoden er:
- Helmer Hanssen
- Hydrograf
- HU Sverdrup

• Fartøyene har forskjellige polare egenskaper og derfor vil det variere hvilke polare områder de kan 
operere i til forskjellige årstider, isforhold og laveste tillatte lufttemperatur. 
Se KS&SMS-03 Skipsoperasjoner/Polar Operasjons Manual (POM) for det enkelte fartøy.

• Dette må tas hensyn til ifm toktsøknader og toktplanlegging slik at tokt blir planlagt og gjennomført 
innenfor rammen av Polarkode sertifikatet for det enkelte fartøy, både egne og innleide.



Polarkodeområder
Antarktis: Syd for 60˚ S Arktis: Område innenfor svart strek

Jan Mayen og Bjørnøya er to av de sydligste punktene i

Barentshavet 



Kronprins Haakon
• Kronprins Haakon har klassenotasjon PC 3 Icebreaker. 

• Dette tillater operasjoner året rundt i to-års is med innslag av flerårsis. 

• Icebreaker-notasjonen betyr at fartøyet forventes å påtreffe skrugarder og andre isformasjoner med betydelig større 
tykkelse enn den spesifiserte nominelle istykkelsen for fartøyet. 

• Kronprins Haakon er konstruert for å operere under følgende isforhold: 
• Vinter is med skrugarder og flerårs is med innslag av breis.
• Nominell gjennomsnittlig istykkelse: 1,0m 
• Minimumshastighet under isbryting: 3,0 knop 
• Kontinuerlig fart under bryting av 1,0m is med 0,2m snødekke: 3,75 knop 
• Kontinuerlig fart under bryting av 0,4m is:10,0 knop 
• Designhastighet for ramming: 5,8 knop 
• Dypgående under bryting av tung is må holdes mellom 7,50–8,10m for å utnytte skrogets isbelte

• Icebreaker-notasjonen tillater også at fartøyet kan foreta gjentatte ramminger i tillatt rammehastighet for å bryte 
tung is. 

• Polar Service Temperature (PST): -35˚C. Systemer og utstyr om bord som kreves skal være fullt operative ved 
angitt PST.

• Dvs at det er isforhold og lufttemperatur som setter begrensninger for hvor og når Kronprins Haakon kan operere.

NB! For tokt i Antarktis må det også leveres en Environmental Assessment Document

til Norsk Polarinstitutt for godkjenning minst ett år før toktstart!



For best mulig unngåelse av områder med is og is-konstellasjoner vil toktplaner for G.O. Sars baseres på erfaringer 

fra tidligere tokt og operasjoner utført med HIs fartøyer og tilgjengelige observasjoner og isdata for områdene.

G.O. Sars har polarskipssertifikat i henhold til Polarkodens kategori C, som betyr at fartøyet er utformet for å operere 

i åpent vann eller i isforhold mindre enn tynn førsteårs is (<30 cm).

G.O. Sars» har klassenotasjon ICE-C, som tillater max 10-15cm tykk is. 

Utforming, konstruksjon og bygging har ivaretatt visse forsterkninger i skrogstruktur, (platetykkelse, spant og sveising), 

propell med aksling, ror, styremaskinegenskaper og effekt på maskineri.

I henhold til definert kategori og operasjonsprofil skal islagte områder i størst mulig grad unngås.

Fartøyet defineres til å ha følgende polare operasjonsprofil og begrensninger:

• Bredde: Max 82ºN og Max 60ºS (må endres hvis GOS skal på nytt Antarktis tokt)

• PST: -20ºC

• Isforhold: Istetthet <1/10

Ved temperaturer lavere enn angitt PST og dersom is og/eller is-konsentrasjoner oppstår i planlagte 

toktområder skal som hovedregel alle vitenskapelige operasjoner avbrytes og kursen settes bort fra slike 

områder.

G.O. Sars

NB! For tokt i Antarktis må det også leveres en Environmental Assessment Document

til Norsk Polarinstitutt for godkjenning minst ett år før toktstart!



For best mulig unngåelse av områder med is og is-konstellasjoner vil toktplaner for Johan Hjort baseres på erfaringer 

fra tidligere tokt og operasjoner utført med HIs fartøyer og tilgjengelige observasjoner og isdata for områdene.

Johan Hjort har polarskipssertifikat i henhold til Polarkodens kategori C, som betyr at fartøyet er utformet for å 

operere i åpent vann eller i isforhold mindre enn tynn førsteårs is (<30 cm)

Johan Hjort har klassenotasjon ICE-C (skrog er forsterket iht. ICE-B) Dette gjør det mulig å operere i lette isforhold 

med 10-15cm tykk is. Utforming, konstruksjon og bygging har ivaretatt visse forsterkninger i skrogstruktur, 

(platetykkelse, spant og sveising), propell med aksling, ror, styremaskinegenskaper og effekt på maskineri.

I henhold til definert kategori og operasjonsprofil skal islagte områder i størst mulig grad unngås.

Fartøyet defineres til å ha følgende polare operasjonsprofil og begrensninger:

• Max bredde: 82ºN og 60ºS

• PST: -20ºC

• Isforhold: Max is-tetthet =1/10

Ved temperaturer lavere enn angitt PST og dersom is og/eller is-konsentrasjoner oppstår i planlagte 

toktområder skal som hovedregel alle vitenskapelige operasjoner avbrytes og kursen settes bort fra slike 

områder. 

Johan Hjort skal i utgangspunktet unngå islagte farvann, men kan risikere å støte på større isflak, drivis,

«slush» ol., og det er derfor utarbeidet prosedyrer for hvordan fartøyet skal opptre i slike tilfeller.

Johan Hjort



Kristine Bonnevie
For best mulig unngåelse av områder med is og is-konstellasjoner vil toktplaner for Kristine Bonnevie baseres på 

erfaringer fra tidligere tokt og operasjoner utført med HIs fartøyer og tilgjengelige observasjoner og is data for 

områdene. 

Kristine Bonnevie har polarskipssertifikat i henhold til Polarkodens kategori C, men har ikke noen form isforsterkning

og har ingen isklasse da det opprinnelig ble bygget for bruk i tropiske farvann i Afrika og Asia. 

I henhold til definert operasjonsprofil for skipet og polarkode kategori (C), så skal skipet derfor ikke operere i farvann 

hvor isbryting er aktuelt og helst unngå områder med fare for ising av skrog og overbygg.

Følgende begrensninger ift tokt er derfor laget for bruk av Kristine Bonnevie:

Periode: Mai-september

Område: Norskehavet, Svalbardregionen og Barentshavet inkludert Hopen og øst til Novaja Semlja.

Max bredde: < 81°N og/eller til istetthet < 1/10.

Periode: Oktober-april

Område: Norskehavet, Barentshavet.

Bredde: < 78°N og/eller til istetthet < 1/10.

Områder med is skal unngås, og dersom is og eller/is-konsentrasjoner >1/10 oppstår skal som

hovedregel alle operasjoner avbrytes og kursen settes bort fra de islagte områdene. 



Krav til toktleder
• Toktleder, hvis fire eller flere toktdeltagere om bord, skal i tillegg til Toktlederkurset 

(som du er på nå ☺) ha gjennomført kurs i Arbeidsmiljø, Helse og Sikkerhet (AHS), 
se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-01-01-8?q=arbeid, sikkerhet og helse

• AHS kurs arrangeres noen ganger i regi av HI, men ellers kan nettbasert kurs kjøpes hos 
TRANVÅG MARITIME AS, se https://tmconsult.no/ eller https://tmconsult.no/courses/

• Eller man kan delta på et 3-dagers kurs i regi av Arbeidsmiljøsenteret, se 
https://hmsbutikken.arbeidsmiljo.no/kurs/-/product/0007/Arbeidsmilj%C3%B8-til-
sj%C3%B8s-3-dager

• Pass på å be kursholder om sende kopi av kursbevis til HI, eller gjør det selv.

Send til Thomas Wenneck, epost: thomas.de.lange.wenneck@hi.no
med kopi til Per Nieuwejaar, epost: pern@hi.no

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-01-01-8?q=arbeid, sikkerhet og helse
https://tmconsult.no/
https://tmconsult/
http://tmconsult.no/courses/
https://hmsbutikken.arbeidsmiljo.no/kurs/-/product/0007/Arbeidsmilj%C3%B8-til-sj%C3%B8s-3-dager
mailto:thomas.de.lange.wenneck@hi.no
mailto:pern@hi.no


Havforskningsakademiet, Kursportalen



Krav til toktdeltagere

• Helseattest

• Pass

• Sikkerhetskurs

• Forsikring

• Next of Kin

• Helseopplysninger/medisiner



Helseattest

Hvilke helseerklæringer godkjennes?

Kravene til helseerklæring for arbeid på norske skip (NOR/NIS) fremgår av helseforskriftens § 4. 

Det fins tre alternativer for helseerklæring:

1.Arbeidstaker kan ha helseerklæring utstedt av sjømannslege som er godkjent av norske myndigheter (oversikt 

over godkjente sjømannsleger). Helseerklæring skal være utstedt på Sjøfartsdirektoratets skjema.

2.Arbeidstaker fra EØS-land, eller som er bosett i et EØS-land, kan ha helseerklæring utstedt i samsvar med dette 

landets regelverk, jf. § 4 andre ledd. Helseerklæringsskjema i henhold til landets regelverk.

3.Arbeidstaker kan ha helseerklæring utstedt av sjømannslege godkjent av flaggstater som Sjøfartsdirektoratet har 

godkjent, jf. § 4 tredje ledd. Per dags dato har Sjøfartsdirektoratet godkjent:

Storbritannia, Nederland, Tyskland og Kina. 

Dette innebærer at helseerklæringer utstedt av disse flaggstatenes sjømannsleger, eksempelvis Storbritannias 

helseerklæring ENG1, godkjennes for arbeid på norske skip og flyttbare innretninger. 

Helseerklæringsskjema i henhold til landets regelverk.

https://www.sdir.no/sjofart/sjofolk/helse/sjofolks-helse/helseerklaring-og-udyktighetsklaring/

https://www.gov.uk/guidance/seafarers-medical-certification-guidance#seafarers-getting-an-eng1-find-an-mca-ad-to-carry-out-your-eng1
https://english.ilent.nl/search?keyword=doctors
http://www.deutsche-flagge.de/en/maritime-medicine/fitness-for-sea-service/authorized-physicians/authorized-physicians
http://en.msa.gov.cn/medicalExamination/855.jhtml
https://www.sdir.no/sjofart/sjofolk/helse/sjofolks-helse/helseerklaring-og-udyktighetsklaring/


Helseattest forts.

• Alle toktdeltagere skal ha gyldig helseattest fra godkjent sjømannslege. Attesten må minst være gyldig så lenge 
toktet varer, og original helseattest skal medbringes om bord da denne skal kunne forevises ved en evt. 
havnestatskontroll. Toktleder skal levere disse til kapteinen før toktet starter. 

• Unntak: Regelverket sier at studenter og de som er med som «passasjer» i kortere tidsrom og som ikke skal 
utføre noe form for arbeid om bord, ikke trenger helseerklæring. 
Likevel, på tokt av lengre varighet og som foregår langt av lei (eksempelvis mer enn 24 timers transitt fra land), 
bør toktleder sterkt vurdere om at også studenter bør inneha gyldig helseerklæring, særlig hvis det er et tokt hvor 
resultatet inngår i rådgivningen eller lange tidsserier pga konsekvenser av et evt toktavbrudd pga medisinsk 
evakuering. 

• Presisering fra Sjøfartsdirektoratet:
Studenter, som er på kurs eller som samler inn prøver til egne oppgaver, trenger ikke helseerklæring, forutsatt at 
de ikke er i et arbeidsforhold til universitetet. 

• Vær likevel oppmerksom på at følgende «grupper» skal ha helseerklæring fordi de anses å ha sitt arbeid om bord 
jf. skipssikkerhetsloven § 17, og fordi det foreligger et arbeidsforhold, som er relatert til 
Havforskningsinstituttet/Universitetet, som rederiet tilhører og som igjen eier skipet:

- doktorgradsstudenter som er ansatt av universitetet

- observatører som samler inn data til forvaltning

For å finne godkjent sjømannslege i Norge og utlandet, se  
https://www.sdir.no/sjofart/sjofolk/godkjente-sjomannsleger/

https://www.sdir.no/sjofart/sjofolk/godkjente-sjomannsleger/


Pass og visum

• Pass
For tokt som passerer grensen (dvs. norsk territorialfarvann, 12 nm.) på vei inn til norsk havn, er det krav 
til kapteinen om å rapportere inn fortegnelse over reisende (toktdeltakere) og mannskap til Politiet. Dette 
gjøres elektronisk om bord, og passnummer (for EØS-borgere) eller visumnummer (for 3. landsborgere) 
brukes for å identifisere hver enkelt av de som er om bord. 

• Visum
Toktdeltagere fra noen land utenfor Schengen må ha visum, se https://www.schengenvisainfo.com/.
De bør da søke om «multiple entry» visum, spesielt hvis toktet starter og/eller slutter i Longyearbyen, 
som er utenfor Schengen. 

• Se Instruks for toktleder, pkt 4.14 «Retningslinjer for gjennomføring av grensekontroll sjø, til og fra 
Schengen-området« for detaljer.

https://www.schengenvisainfo.com/


Schengen Visa Information

What is Schengen?

Schengen refers to the EU passport-free zone that covers most of the European 

countries. It’s the largest free travel area in the world.

What is a Schengen Visa?

A Schengen visa is a short-stay visa that allows a person to travel to any members 

of the Schengen Area, per stays up to 90 days for tourism or business purposes.

The Schengen visa is the most common visa for Europe. It enables its holder to 

enter, freely travel within, and leave the Schengen zone from any of the Schengen 

member countries. There are no border controls within the Schengen Zone.

However, if you are planning to study, work, or live in one of the Schengen countries 

for more than 90 days, then you must apply for a national visa of that European 

country and not a Schengen Visa.



FUF-Grenseseksjonen

Bergen-Vest Politidistrikt:

Bcp.bgo@politiet.no

Oslo:

oslo.grense@politiet.no

Stavanger:

Bcp.svg@politiet.no

Tromsø:

crew.passengers.troms@politiet.no

Nordland:

grensepolitiet.nordland@politiet.no

Trondheim:

GK.Vaernes@politiet.no

Møre og Romsdal:

ops208grense@politiet.no

Sør-Øst Politidistrikt

grensepolitiet.torp@politiet.no

Agder:

agder.grensekontroll@politiet.no

Finmark:

post.finmark@politiet.no

mailto:post.finmark@politiet.no


Sikkerhetskurs

• Sikkerhetsopplæring
Toktdeltakere skal ha gjennomført sikkerhetsopplæring, såkalt 
«draktkurs», i løpet av de siste 5 årene. Dersom man av ulike grunner ikke 
har slik sikkerhetsopplæring, vil nødvendig opplæring bli gitt om bord før 
fartøyet forlater kai. 

• Dokumentasjon (dvs. kursbevis) for toktdeltagere som har sikkerhetskurs, 
skal toktleder levere til kapteinen før toktet starter.



Forsikring

• Kun statsansatte er dekket av Statens forsikringsordninger som 
yrkesskade, invaliditet, død, tap av effekter osv.

• Alle toktdeltagere som kommer fra private norske institusjoner eller fra 
andre land må ha egen forsikring som dekker alle forhold ifm
toktdeltagelse på våre fartøyer 



Next Of Kin (NOK)

• Alle toktdeltagere må levere opplysninger om nærmeste pårørende 
(next of kin) til styrmann/kaptein før toktstart

• De som ikke er ansatt på HI, UiB, UiT eller NP må i tillegg levere 
kontaktinformasjon til arbeidsgiver 



Helseopplysninger/medisiner

• Dersom en toktdeltager har en medisinsk tilstand som under gitte omstendigheter 
kan utløse en eller annen type reaksjon (allergi, pusteproblemer, svimmelhet, 
bevisstløshet osv) hvor vedkommende trenger medisiner eller annen hjelp er det 
greit å informere kapteinen om det på forhånd eller ved toktstart. 

• Det samme gjelder hvis man er allergisk mot enkelte typer medikamenter i tilfelle en 
trenger medisinsk førstehjelp.

• Graviditet kan det også være greit å informere om.

• Dersom man har livsnødvendige medisiner med seg kan det være greit å informere 
om det også.

• Det går også an å samle informasjonen i lukket konvolutt som kapteinen oppbevarer 
under toktet.



Logistikk (transport, mellomlagring)

• Ta kontakt så tidlig som mulig med HI/Rederi/Redskapslageret i Bergen om 
transport og lagringsbehov! 

• Merking av utstyr og forsendelser.

• Selvassurandørprinsippet gjelder også under transport av utstyr på egne 
fartøyer.

• Viktig å mellomlagre utstyr i land fremfor å ha det om bord!

• Se også KS&SMS-6-5-03 «Prosedyre for mottak og forsendelse»

• For toktstart i Longyearbyen, se KS&SMS-05-1-10 «Logistikkmanual for tokt 
med KH fra Longyearbyen» og for «Dr. Fridtjof Nansen», 
se KS&SMS 03-2-13-2-13 «Logistikkmanual for drift DFN»



Kronprins Haakon



Dr. Fridtjof Nansen













Kjemikalier

• Det skal velges en kjemikalieansvarlig for toktet. 
Kan være naturlig at hun/han også tar den forberedende delen.

• Sjekk først om det finnes om bord fra før!

• Sjekk om nødvendige datablad finnes om bord.

• Sørg for forsvarlig merking av kjemikaliene før transport, lasting.

• Påse at nødvendig verneutstyr er på plass om bord, og at nødvendig 
opplæring/ informasjon om håndtering, lagring osv blir gitt.



Kjemikalieansvarlig

Det skal utpekes en 

kjemikalieansvarlig på

hvert tokt





HI-kurs for kjemikalieansvarlig på tokt



Toktplan

• Toktplanen skal utarbeides av toktleder i web-basert toktsystem
og godkjennes minst to uker før toktet! 



Toktplan ikke godkjent

Velg ”Endre”













Velg ”Avlevering”



Toktleder huker av og trykker lagre. 

E-post går da til godkjenner.

Godkjenner huker av her og trykker lagre. 

Så distribueres toktplanen automatisk.





• Kalibrering, operering og vedlikehold av 
vitenskapelige instrumenter om bord

• Operering og vedlikehold av datanettverk og   
kommunikasjonsutstyr

• Assisterer i vedlikehold av navigasjonsutstyr

• Påse at gjeldende målemetodikk og kvalitetssikring 
av akustikkdata følges

Instrumentpersonellets hovedoppgaver



Instrumentsjefens rolle

• Klargjøring, kalibrering og drift av vitenskapelig instrumentering om bord

• I samråd med toktleder vurdere behov for og iverksettelse av kalibrering av 

akustisk instrumentering

• Påse at innsamling og bearbeiding av vitenskapelige data skjer etter 

vedtatte kvalitetssikringsprosedyrer

• Assistere toktleder med analyse og tolking av data om bord

• Ansvar for forsvarlig lagring av data om bord 

• Overføre data til land (NMD) 

• Skriving av instrumentrapport, (inkl. drifts- og avviksskjema) etter endt tokt



• Referansedata (tids-, posisjons- og værdata) samles inn kontinuerlig under toktet og 
distribueres på skipets nettverk for sammenknytning til vitenskapelige observasjonsdata

• Vitenskapelige data samles inn iht. utarbeidede prosedyrer for innsamling av data for 
forskjellige kategorier av utstyr, se KS-manualer for Instrumentseksjonen

• Alle innsamlede vitenskapelige data, samt referansedata lagres om bord på skipets ”server” 
så lenge det er plass!

• Etter endt tokt kopieres alle toktdata for transport til NMD

• NMD kvalitetssikrer og forvalter dataene for ettertiden

Datainnsamling, oppbevaring og overføring



Datakatalog

Ref KS&SMS-04-9-01 «Prosedyre for datahåndtering»

og KS&SMS-04-9-14 «Folder structure for marine field data at IMR



• HIs standard programvare samt etterprosesserings- programvare for akustiske 
data (Large Scale Survey System – LSSS; (”L-trippel-S”) og for CTD forefinnes 
om bord

• Annen lisensiert programvare for analyse og bearbeidelse av vitenskapelige data 
kan medbringes om bord for installasjon og avinstallasjon etter endt tokt

• Hvis spesiell programvare ønskes, kan det være lurt å kontakte instrumentsjefen 
om bord før toktstart for å undersøke hvilke muligheter som foreligger

Programvare



Dataansvarlig

• Siden mengden data som samles inn på tokt vokser svært raskt med nytt utstyr, 
for eksempel ved overgang fra EK 60 til EK 80 fiskeriekkolodd, innføring av 
ME70 og MS 70 multistråle sonar og ekkolodd, multistråle ekkolodd for 
bunnkartlegging osv bør det vurderes å oppnevne en egen dataansvarlig blant 
toktdeltagerne på tokt hvor innsamlede datamengder er spesielt store for å 
sikre rett lagring, forvaltning og distribusjon av data etter tokt. 



Del 2 - Gjennomføring

• Informasjon

• VSAT

• AMU - Arbeidsmiljøutvalg

• Ledelse

• Arbeids- og hviletidsbestemmelser

• Overnatting uten tilfredsstillende standard 

• Alkohol og andre rusmidler

• Seksuell trakassering (Metoo)

• Toktavslutning



Informasjon

• Sikkerhetsgjennomgang

• Toktleders info til alle om toktet.

• Toktleders gjennomgang med toktpersonellet (valg av 
verneombud (NB! kurskrav), kjemikalieansvarlig, 
inndeling i skift, rutiner for toktarbeidet osv).

• Daglig møte/samtale med kapteinen om dagens eller 
morgendagens arbeid/endringer pga vær, tekniske 
problemer osv.



VSAT - Fakta om båndbredden om bord

Fartøyene har en båndbredde på 448 – 2240 kb/s outbound, dvs til fartøyet og 
448 – 896 kb/s inbound, dvs fra fartøyet.

• En telefonsamtale bruker ca. 32kb/s. 

• Skype i høy kvalitet trenger ca 1.5 Mb/s båndbredde.

• En typisk avisforside er 5MB og kan ta flere minutter å laste ned. 
Når det er flere brukere om bord, vil nettverket oppleves tregt dersom man 
ukritisk «surfer på nettet».

• Tilgangen til internett er primært for å betjene fartøyets administrative 
oppgaver. Instrumentsjefen vil ved behov redusere tilgangen for andre enn 
fartøyets administrasjon.

Vi oppfordrer alle til å bruke sunn fornuft slik at alle får utbytte av internett 
om bord



VSAT - Regler for bruk av internett om bord

• Dette må gjøres på land/hjemme før og etter tokt:

▪ Maskiner administrert av HI må kobles til HI-nettverket (via VPN eller på kontoret) for å synkronisere 
Outlook, oppdatere Windows, antivirusprogram og andre program som måtte trenge oppdatering.

▪ Maskiner som ikke administreres av HI må kobles til internett på land for å oppdatere Windows, 
antivirusprogram og andre program som måtte trenge oppdatering, samt synkronisere epostprogram.

▪ Koble fra nettverksstasjoner som er koblet opp mot servere på land (de vises under «This PC»).

▪ Når en er ferdig på tokt; koble fra nettverksstasjoner som er blitt koblet opp mot server om bord. 

• Vi oppfordrer alle til å bruke https://webmail.hi.no for å sjekke epost.

• Det er ikke tillatt å bruke videokommunikasjon som Skype, FaceTime og lignende.

• Det er ikke tillatt å bruke streaming-tjenester som Spotify, Netflix, tv/radio ol.

• Det er ikke tillatt å bruke fildelingstjenester som automatisk synkroniserer mot land som Dropbox ol.

• Ikke oppdater programmer når du er tilkoblet nettverket om bord, for eksempel Adobe, Firefox, Java, ol.

• Det er ikke tillatt å koble opp private tilkoblingspunkt (WiFi) om bord.

• Husk å lukke nettleser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, ol.) når du ikke bruker den.

• Gjentatte brudd på reglene vil få disiplinære konsekvenser.

https://webmail.hi.no/


To-nivå autentisering utenfor mobil dekning

Før fartøyet går utenfor mobildekning, last ned appen

«Google Authenticator» på din mobiltelefon og bruk tallkode (6 tall) 

etter passordet ditt for verifikasjon. Den virker uansett om det er 

mobildekning eller ei. 



Arbeidsmiljøutvalg AMU (1)
• Det skal utpekes et verneombud med 40 timers kurs eller HMS Sjø kurs

• Verneombud for toktpersonellet samarbeider med verneombudet for sjøfolkene

• Verneombud for toktpersonellet skal sammen med toktleder delta på AMU-møter som 
holdes ombord



Arbeidsmiljøutvalg AMU (2)



Ledelse

• Synlig ledelse og oppfølging!

• Oppfølging av toktdeltagere på deres arbeidsplass om bord

• Toktpersonellet trenger og forventer at toktleder ”ser dem” og er 
opptatt av deres arbeidssituasjon, resultater, produktivitet, effektivitet

• Toktleder skal samarbeide med skipper om arbeidsmiljøet, 
informasjonsflyt, konfliktløsning, motivasjon osv!



Metoo – Krav til adferd

• Seksuell trakassering er et samfunnsproblem og det kan være et ekstra 
problematisk på tokt langt til havs siden det ikke er mulig å for den som føler seg 
forulempet å unngå å møte den eller de som beskyldes for utilbørlig adferd eller 
overgrep i dager og uker etterpå! 

• Det er derfor veldig viktig å unngå slike hendelser og det er arbeidsgiver-
representantene om bord (Kaptein og toktleder) som har det overordnede ansvaret 
for at nødvendig informasjon og motivasjons blir gitt til siene medarbeidere mhp
seksuell trakassering, å iverksette nødvendige tiltak dersom slik adferd oppstår og 
å ta de nødvendige formelle skritt ift overtreder(e) etter at toktet er avsluttet. 



Varslingsrutiner
• Den som opplever seksuell trakassering på tokt kan varsle om dette via tjenestevei 

til departementssjef og videre til kaptein for mannskap, og til toktleder for toktdeltagere, 
til eget verneombud eller tillitsvalgt på toktet, eller til linjeleder etter tokt.

• Det kan også sendes varsel til Designated Person Ashore (DPA) ved HI: 
Terje-Chr. Karoliussen, Mobil: 99 33 29 04,  E-post: terje-christian.karoliussen@hi.no
som har direkte adgang til HIs direktør ifm saker som angår HMS på fartøyene.

• Den største utfordringen er å få varsler om uønsket adferd. Det er fullt ut forståelig at 
mange vegrer seg for å varsle, men det gjør at vi kan ha store mørketall og at 
nødvendige tiltak derfor ikke iverksettes og at problemet derfor kan øke. 

• Toktleder oppfordres derfor, i samarbeid med kapteinen, å sette dette på agendaen på 
møter ved toktstart og i AMU-møter under toktet siden det som regel er bedre å 
anerkjenne et mulig problem og belyse det i forkant enn å rydde opp i etterkant av en 
hendelse! 

mailto:terje-christian.karoliussen@hi.no


Alkoholbestemmelser, KS&SMS-3-2.8-07

• Se retningslinjer for oppbevaring og bruk av alkohol.

• Generelt forbud mot å oppbevare og nyte alkohol om bord.

• Skipsfører kan søke rederisjefen ved HI om tillatelse til å servere 
alkohol i bestemte mengder ved spesielle anledninger under land. 

• Overtredelser skal rapporteres til ansvarlig linjeleder!



Arbeids- og hviletidsbestemmelser, KS&SMS-3-2.3-11

• Arbeidstidsbestemmelser er regulert av ILO 180 konvensjonen.

• Hviletidsbestemmelser er gitt av Sjøfartsdirektoratet.

• Disse gjelder for alle om bord, inkludert toktleder!

• Minst 10 timer hvile ila hvilken som helst 24 timers periode. 

• Hviletid kan deles inn i to perioder hvor en skal være på minst 6 timer og 
intervallet mellom hvileperiodene skal ikke overstige 14 timer

• Hviletids skjema skal fylles ut av alle om bord og leveres til toktleder for 
signering før ”avmønstring”, leveres Bro







Overnatting uten tilfredsstillende standard (1) – deling av lugar
• Ref HI/Personalhåndbok kap 9 «tokt», pkt 9.3 «Andre godtgjørelser»:

Når toktdeltakere må dele lugar betales det kompensasjon for overnattingen utover en toktperiode på 10 døgn.
Det vil si at det vil bli gitt kompensasjon fra dag 11 og utover (gjeldende på tokt fra 01.08.19). 

• Forslag til prosedyre:
- For å sikre mest mulig forutsigbar og sammenhengende hviletid bør toktdeltakere som deler lugar så langt
som mulig gå på motsatt vakt av hverandre og ved deling av lugar bør man unngå å komme inn på lugaren
utenom egen frivakt. 

- Det bør ikke opereres med forskjellige vaktsystem for personer som deler lugar, feks at en som går dagvakt 
deler lugar med en som går 12-6 vakten.

- Rengjøring av delte lugarer bør fortrinnsvis skje rundt vaktskifte for ikke å vekke sovende på lugar.

- Deling av lugar bør fortrinnsvis skje med personer av samme kjønn.

• Disponering av egen lugar
- Toktleder, besetning og instrumentteknikere har krav på egen lugar. 

- I tillegg kan enkelte toktdeltakere innvilges egen lugar i kraft av sin funksjon om bord. 



Overnatting uten tilfredsstillende standard (2) – Innkvartering

• Ref. Statens Personalhåndbok (SP) pkt 9.5.5.C Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt som sier:
«Overnattingen må ha tilfredsstillende standard i forhold til reisens art. Om overnattingen anses for å 
ha tilfredsstillende standard drøftes, mellom tjenestemannsorganisasjonene og arbeidsgiver». 

• Hovedregel er at HIs forskningsfartøyer tilbyr tilfredsstillende overnatting og at det dermed ikke gis 
godtgjørelse for overnatting uten tilfredsstillende standard på våre fartøy. 

• Når det gjelder fartøyer som HI leier har langt de fleste tilfredsstillende standard for overnatting, 
men HI har også tokt på innleide fartøy med lavere standard på innkvarteringen. 

• HI Toktkomité er gitt oppgaven å vurdere om innkvartering på et fartøy som er på tokt for HI er av en 
slik standard at det utløser godtgjørelse for overnatting uten tilfredsstillende standard eller ikke. 

• Vurderingskriterier vil være standard på innredning på lugar(er) tildelt HI-personell, inkludert 
møblementets beskaffenhet generelt og som køye(r) spesielt. Videre vil sanitære forhold som 
tilgjengelige dusj(er), vaskeservant(er), toalett(er) og støyforhold i lugaren inngå i vurderingen.

• Dersom toktdeltagere mener at de ikke har blitt tilbudt overnatting med tilfredsstillende standard på tokt 
med egne eller leide fartøyer må de sette sammen en kort søknad til toktkomiteen for å begrunne dette 
med utgangspunkt i vurderingskriteriene nevnt ovenfor, gjerne med bilder.  



Avslutning av tokt 

• Se til at faglig arbeid er lagret, behandlet eller sendt.

• Sjekke rengjøring av labber, pakking av utstyr etc.

• Sjekke opptelling kjemikalier, ta i land det som skal i land.

• Sørge for at forsendelser av utstyr blir klargjort og merket, og 
innholdsfortegnelse for kasser, containere osv.

• Alt toktpersonell og utstyr må være i land innen kl. 23.59 siste 
toktdag, da fartøyet skal være klart til å ta imot nytt toktpersonell 
kl. 08.00 neste dag.



Toktleder, avslutning tokt

• Fylle inn teknisk toktleder rapport.

• Husk å ta med toktdeltagerne i utarbeidelsen! 



Teknisk toktleder rapport KS&SMS 5-03-01 (Excel-file)



Excel mal lagret på server 

om bord. 

Forskjellig mal for hvert fartøy!







Del 3 - Etterarbeid 

• Sjekk at innsamlede data er overført til NMD.  

• Innrapportering av tokttillegg.

• Tilbakemelding til linjeledere om toktdeltagernes innsats og prestasjoner 
på toktet.

• Utfylling og innlevering av Cruise Summary Report (CSR) 

• I tillegg skal Teknisk toktleder rapport sendes til Rederi iht instruks på 
forsiden av rapportskjema og Instrumentsjef rapport sendes Seksjon 
Fartøyinstrument. 



https://hinnsiden.no/tema/kurs_og_opplering/Sider/

Hvordan-laste-ned-kursbevis-fra-kursportalen.aspx

https://hinnsiden.no/tema/kurs_og_opplering/Sider/Hvordan-laste-ned-kursbevis-fra-kursportalen.aspx


Kursplan

• Åpning/admin info

• Formål

• Elektronisk Kvalitetshåndbok (EK)

• KS&SMS-05 Tokt

• KS&SMS- 08 Leiefartøy

• Seksjon Fartøyinstrument

• Web-basert toktplanleggingssystem

• Oppsummering/avslutning

Takk for oppmerksomheten!


