
KS- 0849- Lasteskip Rev. 2015-01 Side 1 av 2 

Fartøyinstruks 

Skipets navn 

Skipets kjenningssignal 

Generell informasjon 
Største lengde  meter 
Bredde  meter 
Største fartsområde 
Radiodekningsområde 
Stabilitetsberegninger er utarbeidet Dato 
Største beregnede dypgående (moulded) midtskips  meter 
Tilhørende fribord til underkant / overkant av dekk i borde midtskips    mm 
Maksimal dekkslast inkludert løs utrustning tonn meter over dekk 
Totalt volum av lasterom, inklusive trunk / karmer  m3 
Maksimal last i lasterom  tonn 
Maksimal slepekraft  tonn 
Maksimalt krengende moment fra kran  tm 
Maksimal hivekraft for vinsj  tonn 
Fremdriftsmaskineriets effekt  kW 

Skipet overisingstillegg i stabilitetsberegningene 
Skipet godkjent for slep 
Skipet godkjent for kranløft 
Skipet godkjent for ankerhåndtering 

 Redningsmidler, brann- og nødutstyr 
Antall redningsdrakter Plassering 
Antall redningsvester Plassering 
Flåtekapasitet for (antall personer) Plassering 
Antall brannslokningsapparater   Plassering 
Antall hydranter med slangepost Plassering 
Start av brannpumpe Plassering 
Utløsning for brannslokn.anl. i motorrom Plassering 
Nødutstyr (Raketter, nødbluss…etc) Plassering 

For godkjent kontrollforetak 
Navn på godkjent kontrollforetak Organisajonsnummer 

Neste periodisk forenklede kontroll skal utføres:  Fra og med Til og med 

Dato Underskrift og stempel 

 For Sjøfartsdirektoratet ved uanmeldte tilsyn 
Dato Antall pålegg Tilbakeholdt Underskrift Merknader(*) 

for lasteskip fra og med 8 og 
inntil 15 m største lengde

Utløpsdato for 
fartøyinstruks

Bjørn Henning
godkjent foretak
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Vedlegg 1 Konstruksjonsstandard 

Hjemmel Konstruksjonsstandard/regelverk Kommentar 
§ 7 Konstruksjon 
§ 9 Isforsterkning 
§ 10 Produksjonsforhold 
§ 11 Anker- og fortøyningsutstyr 
§ 18 Dimensjonering av utstyr for 

sleping- og/eller ankerhåndtering  
med fundamentering og innfesting 

§ 54 Alternativ til brannsikre skiller 


	Skipets navn: BRAGD 2
	Skipets kjenningssignal: LK8172
	Dato: 18.02.2021
	Maksimal slepekraft: -
	Maksimalt krengende moment fra kran: 12.3
	Maksimal hivekraft for vinsj: -
	Fremdriftsmaskineriets effekt: 2x 321
	Skipet overisingstillegg i stabilitetsberegningene: har ikke
	Skipet godkjent for slep: er ikke
	Skipet godkjent for kranløft: er
	Skipet godkjent for ankerhåndtering: er ikke
	Antall redningsdrakter: 2
	Plassering: Tak
	Antall redningsvester: 3
	Plassering_2: Tak
	Flåtekapasitet for antall personer: 4
	Plassering_3: Tak
	Antall brannslokningsapparater: 5
	Plassering_4: Styrhus, maskinrom og arbeidsrom
	Antall hydranter med slangepost: -
	Plassering_5: -
	Start av brannpumpe Plassering: -
	Utløsning for brannsloknanl i motorrom Plassering: Styrhus
	Nødutstyr Raketter nødblussetc Plassering: Styrhus
	Navn på godkjent kontrollforetak: Synfaring AS
	Organisajonsnummer: 820 918 312 
	Fra og med: 28.04.2023
	Til og med: 28.10.2023
	Dato_2: 28.04.2021
	Konstruksjonsstandardregelverk 7: 
	Konstruksjonsstandardregelverk 9: 
	Konstruksjonsstandardregelverk 10: 
	Konstruksjonsstandardregelverk 11: 
	Konstruksjonsstandardregelverk 18: 
	Konstruksjonsstandardregelverk 54: 
	Maksimal dekkslast inkludert løs utrustning: 15
	Maksimal last i lasterom: -
	Totalt volum: -
	Stabilitetsberegninger er utarbeidet: 0.979
	Fribord: 721
	Utløpsdato for fartøyinstruks: 28.10.2023
	Største lengde: 11.80
	Bredde: 5
	meterStørste fartsområde: 2
	meterRadiodekningsområde: A1
	meter dekkslast inkludert løs utrustning: 0.5


