
Hvis fartøyet ditt synker og du må

gå fra bordet, er det avgjørende at

din redningsflåte er riktig montert.

Konsekvensene av feilmontering kan være

dramatiske; at flåten følger med det synkende

fartøyet. En redningsflåte skal være montert

med en hydrostatisk utløser slik at den selv skal

kunne løse seg ut, flyte til overflaten og blåse seg

opp om fartøyet synker.

““

Postboks 8123 Dep
0032 Oslo
Tlf.: 22 45 45 00
Faks: 22 58 87 80
www.sjofartsdir.no

Hydrostatisk utløser for redningsflåte““Feil kan gi dramatiske
konsekvenser

Ettersyn
Engangsutløsere skal skiftes hvert
andre år. Øvrige utløsere skal ha service
hvert år, og dokumentasjon på dette
skal finnes om bord.

Ukentlig ettersyn
Kontroller at det ikke er noe som kan
forhindre at flåten utløses korrekt.
Innføres i dagbok/kontrollbok.

Månedlige ettersyn
Kontroller at surringer og hydrostatisk
utløser er i samsvar med
bruksanvisning eller sjekkliste.
Innføres i dagbok/kontrollbok.

Dersom du ønsker ytterligere
informasjon, eller hefter med andre
aktuelle tema, kontakt
Sjøfartsdirektoratet.

En flåte som er korrekt montert og virker som den skal, 
kan redde livet ditt.



Sjøfartsdirektoratet har ved tilsyn registrert flere
tilfeller av hydrostatutløsere som er feilmontert. 
Det er imidlertid enkelt og lite tidkrevende å montere
utløseren korrekt. Når du kjøper ny utløser, følger
monteringsveiledning med. Etter at redningsflåten
har vært på service, blir det festet en veiledning
direkte på flåten. Følg denne nøye!

� Krav
Alle fiske- og fangstfartøy på 10,67 meter og
derover med godkjente redningsflåter skal være
montert med arrangement for fri-flyt utløsning.
Sjøfartsdirektoratet vil arbeide for at dette også
skal gjelde fartøy under 10,67 meter.

� Hvordan virker den?
En hydrostatisk utløser sikrer at redningsflåten
virker som en fri-flyt enhet. Dersom fartøyet
synker, skal hydrostaten automatisk frigjøre
redningsflåten fra fartøyet ved en dybde på 
ikke mer enn fire meter. Flåten vil flyte mot
vannoverflaten, og den vil blåse seg opp når
utløserlina er stram. Hydrostaten skal også
frigjøre utløserlina fra fartøyet, slik at flåten 
bare er festet til fartøyet via et svakt ledd. 
Det svake leddet vil brekke når det synkende
fartøyet forsøker å trekke den oppblåste flåten
under vann. Flåten blir dermed frigjort helt fra
fartøyet. 

� Vedlikehold
Det er svært viktig at den hydrostatiske utløseren
fungerer som den skal. Utløseren skal være god-
kjent, og kopi av typegodkjenningssertifikat skal
finnes om bord. Sjøfartsdirektoratet har ved
tilsyn også registrert at utløsere ikke er fornyet til
rett tidspunkt eller ikke har vært gjenstand for

årlig service. Hydrostaten må fornyes når utløps-
datoen er passert, og service skal gjennomføres
ved godkjent servicestasjon. Alle komponentene
på utløseren må være fri for rust og uten tegn 
til skade eller slitasje. Den må heller ikke males.
Utløserlinen må plasseres slik at den ikke henger
seg fast i krybbe, rekkverk eller lignende. Følg
monteringsanvisningen nøye når flåten blir
montert. Er du i tvil, be en representant fra
servicestasjonen om å montere flåten eller sjekke
monteringen.

Redningsflåte
� Ansvar

Fartøyets fører er ansvarlig for at redningsflåten
er korrekt montert. Redningsflåten skal holdes i
god stand, og være klar til øyeblikkelig bruk før
fartøyet forlater havn og under reisen. Flåten skal
kunne settes på vannet sikkert og hurtig av én
mann, også om været er dårlig.

� Plassering
Flåten må plasseres slik at den ikke blir hindret 
i å flyte opp, og den må ikke festes med ekstra
surringer. Redningsflåten skal være festet slik at
den blir holdt på plass i krybben under normal
drift. Dersom flåten frigjøres manuelt, inkludert
ved bruk av fjernutløser, skal redningsflåten
fremdeles være solid festet til fartøyet med en
line, slik at den ikke driver bort fra fartøyet.
Dersom redningsflåten frigjøres ved at den
hydrostatiske utløser aktiviseres når fartøyet
synker, skal flåten kun være tilknyttet fartøyet
med en utløserline som er festet til et svakt ledd.

Hydrostatisk utløser

To typer godkjente hydrostatiske utløsere: Hammar H20
Hydrostatisk utløser og Thanner HRU DK 84.

ettpunkts feste

svakt ledd (rødt)

utløpsmåned/år

forbindelsesline

utløserline

slippkrok

hydrostatisk
utløser

slippkrok
utløserarm

surring

svakt ledd

utløserline

surringThanner HRU DK 84

Hammar H20 
Hydrostatisk utløser



Hvis fartøyet ditt synker og du må

gå fra bordet, er det avgjørende at

din redningsflåte er riktig montert.

Konsekvensene av feilmontering kan være

dramatiske; at flåten følger med det synkende

fartøyet. En redningsflåte skal være montert

med en hydrostatisk utløser slik at den selv skal

kunne løse seg ut, flyte til overflaten og blåse seg

opp om fartøyet synker.

““

Postboks 8123 Dep
0032 Oslo
Tlf.: 22 45 45 00
Faks: 22 58 87 80
www.sjofartsdir.no

Hydrostatisk utløser for redningsflåte““Feil kan gi dramatiske
konsekvenser

Ettersyn
Engangsutløsere skal skiftes hvert
andre år. Øvrige utløsere skal ha service
hvert år, og dokumentasjon på dette
skal finnes om bord.

Ukentlig ettersyn
Kontroller at det ikke er noe som kan
forhindre at flåten utløses korrekt.
Innføres i dagbok/kontrollbok.

Månedlige ettersyn
Kontroller at surringer og hydrostatisk
utløser er i samsvar med
bruksanvisning eller sjekkliste.
Innføres i dagbok/kontrollbok.

Dersom du ønsker ytterligere
informasjon, eller hefter med andre
aktuelle tema, kontakt
Sjøfartsdirektoratet.

En flåte som er korrekt montert og virker som den skal, 
kan redde livet ditt.


