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Heving av sikringsnivå
Torsdag 24. juli i år gikk PST ut med informasjon om at det forelå
en konkret terrortrussel mot Norge. Trusselens mål og tidspunkt for
gjennomføring var ukjent. På bakgrunn av dette hevet Kystverket
det maritime sikringsnivået til nivå 2 på alle norske havneanlegg
som omfattes av ISPS-koden. Det er kun Kystverket som har denne myndigheten.
Etter nivåhevingen vurderte Kystverket fortløpende behovet for å
senke det maritime sikringsnivået. I denne perioden var Kystverket i dialog med PST og politiet. I løpet av fredagen og helgen
fremkom det lite informasjon som tilsa at sikringsnivået skulle settes ned. Trusselnivået var det samme, og sikringsnivået ble derfor
opprettholdt på nivå 2 gjennom helgen.
Mandag 28. juli begynte Kystverket å trappe ned sikringsnivået til
nivå 1 for de minst risikoutsatte havneanleggene. Nedtrappingen
fortsatte onsdag 30. juli, og torsdag 31. juli ble de resterende havneanlegg satt ned til nivå 1. Det var da bekreftet at trusselen ikke
lenger var overhengende, og at politiet ville avvikle ekstra beredskapstiltak.
Terrortrusselen førte til at sikringsnivået for enkelte havneanlegg
ble forhøyet i over en uke. Ut i fra den informasjonen Kystverket
hadde tilgjengelig, og at det var en såpass uspesifikk trussel, anser vi det i ettertid som riktig å heve sikringsnivået på alle havneanlegg i Norge.

KYSTVERKET
Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502,
6025 ÅLESUND

Telefon:

+47 07847

Varsling om ISPS sikringshendelser: +47 35 57 26 25
Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

SIDE 2

Økt terrortrussel mot
Norge juli 2014

ISPS-NYTT
Havneanleggenes håndtering
Ut i fra hvordan situasjonen opplevdes underveis, og i forhold til de
tilbakemeldinger Kystverket har fått i etterkant, synes det som om
de berørte havneanleggene håndterte situasjonen tilfredsstillende. Kystverket forsøkte å håndtere ulike spørsmål fra havneanleggene fortløpende, og dette fungerte tilsynelatende bra med de
ressursene som var tilgjengelige. Det er blitt etterspurt mer informasjon fra Kystverket til berørte havneanlegg underveis, selv om det
ikke skjedde noe nytt i saken. Kystverket vil se på de fremtidige
informasjonsmulighetene i en slik situasjon.
Kystverket ser at mange havneanlegg beskriver i sine planverk at
de ikke skal ta imot skip på høyere sikringsnivå, og at dette ble
problematisk når nivået var hevet over lengre tid. De havneanlegg som ønsker å ta imot skip på sikringsnivå 2 og 3 må beskrive i
sikringsplanen hvilke tiltak som skal iverksettes på høyere sikringsnivå. Det vil kunne skje igjen at sikringsnivået blir hevet over lengre
tid, og da bør man være forberedt for å kunne opprettholde driften og operasjonene i havneanlegget.
Riktig kontaktinformasjon er avgjørende
Varsling til berørte havneanlegg gjennom varslingssystemet CIM
fungerte stort sett bra, selv om Kystverket opplevde at enkelte
havneanlegg ikke mottok våre meldinger. Hovedårsaken til dette
er nok at kontaktinformasjonen i CIM ikke var tilstrekkelig oppdatert.
Kystverket vil minne havner og havneanlegg på å sende oppdatert kontaktinformasjon til Kystverket. Alle havneanlegg skal ha ett
24/7 kontaktnummer som Kystverket kan nå de på, og det er dette nummeret som ligger i vårt varslingssystem (CIM). Det er en fordel dersom dette er et mobilnummer, ettersom varslingssystemet
vårt sender ut en SMS ved heving av sikringsnivå. I tillegg har vi
mulighet for å sende e-post og talemelding. Ved heving av sikringsnivå for mange havneanlegg vil vi ressursmessig ha problemer med å manuelt ringe til hver enkelt.
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Innsending av planverk til Kystverket
Kystverket vil minne havner og havneanlegg på viktigheten av å
ha eierskap til eget planverk. Det er viktig å være aktivt involvert i
prosessen med utarbeidelse av egen sårbarhetsvurdering og sikringsplan, selv om dette gjøres av en RSO. Særlig sikringsplanen
skal være havneanleggets eget produkt, og denne planen kan
havneanlegget utarbeide selv.

Innsending av planverk til Kystverket

Kystverket ser mange eksempler på manglende involvering av
havneanlegget i utarbeidelse av planverk, noe som får følger for
kvaliteten på innholdet i planverket. Vi ser blant annet at havneanlegget ikke har kontroll med hva sikringsplanen inneholder, noe
som er uheldig ettersom sikringsplanen skal kunne gjennomføres i
havneanlegget.
Kystverket ønsker derfor at både sårbarhetsvurdering og sikringsplan sendes inn til Kystverket av havneanlegget selv, og ikke av
RSO. På den måten får havneanlegget større kontroll med hva
som sendes inn til Kystverket. Dere trenger da heller ikke å gi fullmakt til RSO.

Har du tips til saker?

Har du tips om
saker?

Kystverket vil gjerne høre fra deg som har gode ideer om hva vi
bør ta opp i nyhetsbrevet. Vi vil derfor minne om e-postadressen
til nyhetsbrevet der du kan spille inn forslag til innhold:
ISPSnyhetsbrev@kystverket.no

Tips til kvartalsvis drill
Gå gjennom sikringstiltakene i sikringsplanen og sammenlign med de sikringstiltakene som faktisk ble iverksatt når
sikringsnivået var hevet til nivå 2 i sommer.

Tips til kvartalsvis drill




Samsvarer sikringsplanen med iverksatte tiltak?
Er det behov for endringer i sikringsplanen?

Husk at gjennomført drill skal dokumenteres!
Lykke til!
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