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Ulovlig inntrengning i
Bergen Havn

Ulovlig inntrengning i Bergen Havn
I løpet av august og september har uvedkommende flere ganger forsøkt å komme seg inn på
havneområdet og videre inn på cruiseskip som
har ligget til kai ved Dokken i Bergen. Personene
har klart å komme seg over gjerdene, men har i
alle tilfellene blitt oppdaget av vektere på stedet
og på havnens overvåkningskameraer. Politiet i
Bergen har pågrepet flere personer som følge av
inntrengningsforsøkene. At hendelsene har blitt
avdekket viser at ISPS-systemet fungerer.
Kystverket har ikke hevet sikringsnivået i aktuelle
havneanlegg i området, men Bergen Havn har
iverksatt ytterligere sikringstiltak. I tillegg sender
Kystverket ut en generell advarsel til alle anløpende cruiseskip i området.
Havneanlegg må alltid være oppmerksom på at
personer kan forsøke å komme seg inn på havneanlegget og skip som ligger til kai. Dersom et ISPShavneanlegg oppdager forsøk på inntregning,
skal dette tas alvorlig. I tillegg til å varsle politiet,
skal hendelsen varsles til Kystverket via vår varslingstelefon (35 57 26 25) så raskt som mulig. Dette
fordi det kan bli aktuelt å vurdere heving av sikringsnivå. I tillegg er det viktig at Kystverket får
denne informasjonen for eventuelt å varsle skip,
havner og andre stater, og for å kunne se flere
hendelser i sammenheng.

SIDE 2

ISPS-NYTT

Skanning av kjøretøy
Under mellomliggende revisjon ved StenaLineterminalen i Oslo, fikk Kystverket Sør- Øst overvære
skanning av en semitrailer fra tollvesenets skanner-bil.
Skanning av
kjøretøy

Hele operasjonen tok i overkant av 1 minutt, og
detaljene om hva bilen inneholdt kom meget klart
fram, både i lasterommene og i førerkabinen.
Her er det nærmest umulig å frakte større mengder
med en eller annen uønsket vare, eller personer, uten
at det blir oppdaget.
Inne i kontrollrommet i tollvesenets trailer blir alt
observert på pc-skjermer og bildene blir også
etterbehandlet om nødvendig.
I dette aktuelle tilfellet ble biler som kjørte i land fra
DFDS- Seaways ferge fra København kontrollert, men
skanneren kan også benyttes til å sjekke at uønsket
gods ikke blir transportert om bord på fergen dersom
dette skulle være ønskelig.
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Opplæring i nye forskrifter

Opplæring i nye
forskrifter

Nye havnesikringsforskrifter trådte i kraft 1. juli 2013. I
den forbindelse planlegger nå Kystverket PFSOsamlinger i hele landet med fokus på opplæring i de
nye forskriftene. Regionkontorene fastsetter datoer for
samlingene, og det vil komme en invitasjon til å delta
på samlingene fra det enkelte regionkontor. Samlingene vil bli gjennomført i løpet av de nærmeste månedene.
Link til de nye forskriftene finner du på Kystverkets nettsider:
http://www.kystverket.no/Maritim-infrastruktur/Havner/
Havnesikring/Regelverk/
Og veiledninger til de nye forskriftene finner du her:
http://www.kystverket.no/Maritim-infrastruktur/Havner/
Havnesikring/Veiledning-/

Tips til kvartalsvis drill

Tips til kvartalsvis drill

PFSO blir kontaktet av en kollega om at det ved en
tilfeldighet ble oppdaget et hull i gjerdet inn til
havneanlegget.
Det er tydelig at noen har klippet seg i gjennom
gjerdet.
Hvilke tiltak iverksettes?
Hvem skal varsles?
Er varslingslisten oppdatert?
Husk og registrer hvem som har deltatt, hvordan ble
hendelsen håndtert og evt. mulige forbedringsområder.
Lykke til.
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