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Havbraatt - Bridge Resource Management 

Sjekkliste før avgang 

Start med en sikkerhetsmargin på 10 poeng. Redegjør for planlagt seilas og vurder punktene 

nedenfor utfra planen. Trekk ½ til 1 poeng for hvert negativt forhold. 

 

Vurdering 

1. Mannskap: Antall? Erfarne/trente? Samtrente? Fysisk styrke? Slitne? Offiserer? 

2. Maskin: Kontrollert? Nylig kjørt over tid med belastning? Bunkers? 

3. Skip: Skrog? Rigg? Sjøklar (forluke, under dekk)? Ferskvann og mat? 

4. Sikkerhetsutstyr: Virker VHF, GPS, kartplotter, AIS og radar? Standard sikkerhetsutstyr: 

Brannslukking, førstehjelp, flåte, pyroteknisk, livbøye med lys, EBIRP og lensepumpe? 

5. Seilingsrute: Vær? Led? Land i le? Alternative havner? 

 

Resultat: 

A. Null til to poeng krever ekstraordinære grunner for å seile. 

B. Tre til fem poeng krever sterke grunner for å seile. 

C. Fem til seks poeng krever ekstra vurdering eller helst tiltak. 

D. Syv til ni poeng er OK.  

E. Ti poeng er strålende – men du har vel ikke vært for optimistisk? 

 

Det vi her kommer frem til er vår sikkerhetsmargin på en skala fra null til ti. Det er altså ikke 

nødvendigvis farlig å dra med null poeng, men da har vi absolutt ingenting å gå på og enhver 

uheldig hendelse blir kritisk. Det skal mye til at vi kan akseptere noe slikt. 
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Noen kritiske faktorer og hvordan de bør håndteres 

Det tryggeste for et skip er å bli i en god havn. Å forlate havnen innebærer økt risiko som vi 

aksepterer fordi vi synes fordelene (en god dag på sjøen, opplevelse, utfordringer osv.) er verd 

risikoen. Det gjelder å redusere denne risikoen til et akseptabelt minimum. 

 

Bridge Resource Management (BRM) er en systematisk metode for å redusere risiko og oppdage 

utfordringer som kanskje kan skape problemer, før de er kommet så langt at situasjonen blir kritisk. 

Kommunikasjon 

Det er nødvendig å kommunisere om bord. Da er det viktig at det som blir sagt også blir oppfattet 

og forstått. Derfor bør en beskjed alltid gjentas av den som får den, gjerne med egne ord. Svar som 

«ja» eller «OK» er ikke tilstrekkelig. Her er en god dialog mellom vakthavende offiser og 

mannskapet: 

─ Vakthavende (beskjed): «Da skal vi sette storseilet» 

─ Mannskap (bekreftelse): «Gjør klar til å heise storseilet» 

─ Mannskap (rapport): «Vi er klare med storseilet» 

─ Vakthavende (ny beskjed): «Vent» 

─ Mannskap (bekreftelse): «Venter» 

─ Vakthavende (ny beskjed): «Heis storseil» 

─ Mannskap (bekreftelse): «Vi heiser storseil» 

─ Mannskap (rapport): Storseilet er oppe» 

─ Vakthavende (aksept): «Det er vel» 

Den siste setningen er kanskje noe kort, men siden den er svar på en rapport, synes jeg den kan 

forsvares. 

 

Mønsteret er firedelt: Beskjed – bekreftelse – rapport – aksept av rapporten. 

 

Her er den samme hendelsen, men noe går feil på grunn av en misforståelse: 

─ Vakthavende (beskjed): «Da skal vi sette storseilet» 

─ Mannskap (bekreftelse): «Heiser storseilet» 

─ Vakthavende (rettelse): «Nei, ikke heis, gjør bare klart til heising og vent» 

─ Mannskap (bekreftelse): «Gjør klart storseilet og venter» 

─ Vakthavende: (aksept): «Det er vel» 

─ osv. 

 

Vi ser at bekreftelsen gjør at misforståelsen oppdages før noe dramatisk er skjedd. Rapporteringen 

gjør det mulig for vakthavende å tenke på andre ting enn å kontrollere at det gjøres, f.eks. her å få 

båten opp mot vinden, unngå å gå i veien for andre båter, navigere og annet. 

Teamarbeid 

Henry Ford skal ha sagt: “Coming together is a beginning, keeping together is progress and 

working together is success”. Når flere ikke bare er sammen men også jobber sammen, arbeider vi 

som et team. «Ingen i et team er ferdig med en jobb, før hele teamet er det.» Kommunikasjon innad 

i temaet er avgjørende for kvaliteten av temaets arbeid. 

 

Det oppmuntres til hele tiden å ha sikkerhetsmarginen i tankene. Enhver som har tvil om den, 

plikter å si fra og slikt skal bli vel mottatt. Det finnes svært mange dramatiske historier om forlis 

eller nesten-forlis fordi en og en hendelse gjorde sikkerhetsmarginen stadig mindre. Ingen så dem i 

sammenheng og når det ikke var margin igjen, ble en liten hendelse kritisk. Ved å si fra kan alle vite 

at vi har mindre å gå på og da må årvåkenheten skjerpes. Ofte kan hendelsene henge sammen i 

kjeder slik at den ene påvirker neste osv. Hvis f.eks. lensepumpen virker dårlig kan det være greit, 

men hvis skipet da springer lekk så får vi ikke lenset og når vannet så står høyt nok om bord så 
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stopper motoren og vi driver inn i farlige situasjon. Lensepumpen er ikke direkte skyldig for at vi 

havner i brenningen, men hvis den hadde virket så kunne vi tålt en lekkasje osv. i en kjede. 

 

Tilsvarende gjelder når noe har skjedd, at alle i teamet kan bidra med idéer om hvordan det kan 

avhjelpes. Riktignok har skipperen gjerne mest erfaring, men det er ikke gitt at han er god på f.eks. 

lensepumper. Kan noen reparere den? Bør vi straks søke alternativ havn? Bør vi heise seil? Flere 

hoder tenker bedre enn ett, spesielt hvis alle er med i kommunikasjonen om problemet. 

Beslutninger 

Det er generell enighet om at skipperen – fordi han alene har ansvaret for sikkerheten til skipet og 

alle om bord – alltid har det siste ord. Det betyr ikke at han bør ta beslutninger uten diskusjoner. Det 

er ikke mulig å tenke på alt, derfor bør hele teamet tenke sammen med skipperen før beslutningen 

tas. 

 

Ofte er det ikke tid til diskusjoner i forkant og vakthavende offiser gir sine ordrer uten å snakke om 

det først. Ofte er det OK fordi beslutningen er opplagt. Ordrene har da mer karakter av 

koordinering. Men ingen må nøle med å fremsi uenighet eller tvil – enten de er spurt eller ikke. 

Sjøfartshistorien er full av ulykker som kunne vært unngått hvis bare vakthavende hadde hørt etter 

det noen i mannskapet sa. En rormann som hadde fått beskjed om å holde kjeft og styre som han 

fikk ordre om, seilte f.eks. en større passasjerbåt rett på land – det kom ingen ordre om å svinge 

unna. Slikt er bare tåpelig og et resultat av at vakthavende avviser innspill fra underordnede. 

Situasjonsvurdering 

Situasjonen må vurderes etter utviklingen over tid. Hva har skjedd og hva kan det føre til? Ingen 

kan ha fullt overblikk over alt og derfor er det hver sjømanns plikt å vurdere situasjonen hele tiden. 

Vakthavende offiser kan være opptatt med noe annet og ser ikke en uheldig utvikling. Flere ganger 

har jeg svingt unna en båt som skulle vike, men som var så opptatt av å finne en plass å legge til at 

de glemte å se seg om. Når jeg ikke kjefter på slike, så er det fordi jeg har vært der selv … Og jeg 

går stadig på grunn (heldigvis pent og pyntelig) fordi jeg var opptatt med noe annet og glemte å 

navigere nøyaktig. Og ingen sa fra heller. 

 

Ikke regn med at vakthavende har sett situasjonen («han bakker sikkert snart») men si fra.  

Utmattelse 

Etter en lang dag/natt på sjøen, kanskje i hardt vær, er alle slitne. Det inkluderer skipperen og 

offiserene! Det er da det gjerne skjer feil og de kan få alvorlige konsekvenser. Når noe da skjer er 

også evnen til å reagere riktig kraftig redusert. Derfor er det viktig å få hvile, spise og drikke, og 

generelt holde seg på topp. Slapp av når du har frivakt! 

 

Når alle er slitne, er det enda viktigere enn ellers at teamet som helhet tenker og vurderer 

situasjonen sammen. Å vinne tid, kan være en viktig strategi i slike situasjoner. 

Konklusjon 

BRM er en sammensatt arbeidsmåte med stor vekt på risikovurdering, teamarbeid, kommunikasjon, 

tilstrekkelig hvile og gode beslutninger. Sikkerhet er ikke noe vi har, men noe vi arbeider for hele 

tiden. 

 

Som alt annet om bord, er arbeidet for sikkerhet også et teamarbeid! 


