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FORORD
I 2015 har det ikke vært uønskede hendelser som har ført til en statlig aksjon ledet av Kystverket.
Kystverkets beredskapsorganisasjon har i 2015 overvåket, ført tilsyn og stilt krav om beredskapstiltak
ved flere større hendelser på sjø og land.
Antall varsler til beredskapsvaktlaget i Kystverket i 2015 var 1098. Av disse var det 553 tilfeller med
utslipp fordelt på henholdsvis 313 landbaserte og 240 sjøbaserte hendelser. Dette er noe færre
varsler og utslipp enn i 2014.
Det er de sjøbaserte kildene som i 2015 bidro med de største utslippsvolumene, totalt 869 m3, mens
571 m3 ble registrert som landbaserte utslipp.
Petroleumsvirksomheten offshore dominerer volummessig den sjøbaserte utslippsstatikken i 2015
slik det også var i 2013 og 2014.
De landbaserte utslippene økte noe i 2015, men utslippsvolummene er betydelig lavere enn de foregående år. Det største enkeltutslippet på land var utslipp av husdyrgjødsel fra landbruket.
Utslippsvolum fra skipstrafikken har de siste to årene vært lave. Hovedforklaringen er at vi har blitt
forskånet fra store oljeutslipp. Dette kan skyldes tilfeldigheter, men også at summen av Kystverkets
forebyggende tiltak og ressurser, som sjøtrafikksentralene, beredskapsvakttjenesten og slepeberedskapen kan ha forhindret at flere situasjoner utvikler seg til mer alvorlige hendelser.
Hyppigere ekstremvær skaper nye utfordringer for både sjøsikkerhet og oljevernberedskap. Flere
tiltak gjennomføres både for å styrke beredskapen ved ekstremværvarsel og for å forebygge hendelser som blant annet posisjonering av slepeberedskapsfartøy (samordnet med Kystvaktfartøyer),
utvidet varsling, oppfølging av skip som har problemer og opprydning av flytende gjenstander som
kan utgjøre en fare for skipsfarten. Kystverket har også ressurser som kan være viktige for våre samarbeidsparter i en nødssituasjon.
Gjennom forurensningsloven er Kystverket gitt myndighet til å samordne den nasjonale beredskapen
mot akutt forurensning. Dette gjør vi blant annet gjennom samarbeidsavtaler og øvelser med andre
beredskapspliktige aktører og myndigheter. I 2015 utga Kystverket en nasjonal plan for beredskap
mot akutt forurensning. Planen beskriver ulike myndigheter og aktørers ansvar og rolle ved ulike
typer hendelser med akutt forurensning.
Kystverket har de siste årene fornyet og oppgradert oljevernutstyr langs hele kysten. Gjennom utstyrsanskaffelser og opplæring av mannskap har den kommunale beredskapen blitt betydelig styrket
Jeg vil også i år benytte anledningen til å takke ansatte hos kommunene, hos våre samarbeidspartnere og i Kystverket. Dere bidrar til at hendelser avverges, at miljøkonsekvenser reduseres og at
Kystverkets beredskapsarbeid kan gjennomføres på en mest mulig helhetlig, smidig og effektiv måte.

Med hilsen
Johan Marius Ly
beredskapsdirektør
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1. INNLEDNING
1.1 Akutt forurensning
Kystverket er myndighet etter forurensningsloven ved fare for, eller inntrådt, akutt forurensning. Med akutt forurensning menes forurensning av betydning, som inntrer plutselig og som
ikke er tillatt etter forurensningsloven. Akutt
forurensning kan dreie seg om akutte utslipp av
fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller til
grunnen.

pålegg i henhold til forurensningsloven der det
er nødvendig. Kystverket kan gi pålegg om
iverksettelse av tiltak, samt veilede og yte bistand til ansvarlig forurenser og kommuner. Ved
større tilfeller av akutt forurensning, eller fare
for akutt forurensning, kan Kystverket helt eller
delvis overta aksjonsledelsen av arbeidet med å
bekjempe ulykken.

Det er forurenser som skal gjøre nødvendige
tiltak når akutt forurensning skjer. Ved akutt
forurensning skal den ansvarlige sørge for
at risikoreduserende tiltak iverksettes, og at
rutiner og tilgjengelig personell og utstyr som
kan begrense skadeomfanget er tilgjengelig.
Kystverket påser at dette blir utført og gir

Uansett hvor gode beredskapsplaner man lager,
er trenet og øvet personell med riktig utstyr
avgjørende for omfanget av en akutt forurensning. Når det gjelder å begrense miljøskadene
ved akutt forurensning er også valg av riktig
bekjempningsmetode svært viktig for å begrense skadene på miljøet.

1.2 Varsling av akutt forurensning
Alle hendelser med fare for akutt forurensning
skal varsles til Kystverket som vist i figur 6 og
nærmere beskrevet på side 29 og 30. Varslingsplikten påligger den ansvarlige for forurensningen og andre som oppdager akutt forurensning
eller fare for akutt forurensning.
Kystverket mottar og behandler en stor mengde
ulike varsler og meldinger om akutt forurens-

ning eller fare for slik forurensning hvert år. Disse blir loggført i Kystverkets krisestøtteverktøy
”KystCIM” og danner grunnlaget for statistikk
over akutt forurensning. Statistikken omfatter
både innrapporterte hendelser som har ført til
akutt forurensning, og hendelser hvor det har
vært fare for akutt forurensning, men hendelsen
ikke førte til utslipp.

2. STATISTIKK
2.1 Kilder og årsaker til akutt forurensning
Variasjonen og kompleksiteten når det gjelder
årsaker og hendelser er stor. Værforhold, årstid
og hvor uhellene skjer har stor betydning for
konsekvensene. Noen områder er særlig sårbare
for påvirkninger fra miljøskadelige stoffer, og
derfor er det ikke bare utslippsmengden som er
avgjørende for skadeomfanget. Stoffenes egenskaper er svært forskjellige. Skadebegrensende
innsats krever kunnskap om ulike metoder og
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utstyr, og hvordan man bruker dem.
Alle hendelser som Kystverket mottar meldinger
om deles inn i to hovedkategorier etter kilde
til forurensningen – landbasert og sjøbasert
aktivitet. Landbaserte hendelser deles videre inn
i kategoriene industri, landbruk, landtransport
og andre landbaserte hendelser. Sjøbaserte
hendelser omfatter hendelser knyttet til skip og
petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.
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2.2 Innrapporterte hendelser for 2015
I 2015 mottok Kystverket 1098 varsler om akutt forurensning eller fare for akutt forurensning.
Av dette var det 545 varsler som ikke forårsaket akutt forurensning.

Alle innrapporterte hendelser blir fulgt opp
av Kystverkets beredskapsvaktlag. Dette skjer
enten gjennom overvåkning og pålegg om tiltak
til ansvarlig forurenser, eller ved iverksettelse
av egne tiltak. Målet er å unngå eller begrense
akutt forurensning. Dersom akutt utslipp har
skjedd, og liv og helse er ivaretatt, er første
prioritet å begrense miljøskadene. Ved hjelp av
Loggførte hendelser

Kystverkets krisestøtteverktøy KystCIM får vi
statistikk over den akutte forurensningen som
er rapportert inn til beredskapsvaktlaget og det
aktuelle året.
Tabell 1 viser en oversikt over alle innrapporterte
hendelser i tidsrommet 2012 - 2015 fordelt på
ulike typer hendelser.

2012

2013

2014

2015

Grunnstøtinger

87

76

75

73

Fartøy i drift

115

160

104

102

Fartøy i brann

17

26

18

16

Fartøyskollisjoner

17

22

13

11

Øvrige skipshendelser

89

138

97

117

Vrakhåndtering (skip)

17

23

23

7

Mulig forurensning på sjø

201

229

152

92

-

-

-

6

132

172

165

180

Sjøpattedyr

6

4

5

5

Drivende gjenstander

91

98

117

154

Navigasjonsinstallasjoner

19

23

11

4

Landtransport

109

138

97

123

Industri

70

74

65

72

Landbruk

8

12

13

13

Andre Landbaserte hendelser

120

108

103

114

Internasjonal varsling og bistand

11

7

6

2

-

-

-

7

1109

1310

1064

1100

Mulig forurensning i vassdrag
Offshore

Naturhendelser
Totalt

Tabell 1. Alle loggførte hendelser i tidsrommet 2012 - 2015 fordelt på ulike typer hendelser (alle hendelser både
med og uten utslipp)
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Figur 1 gir en oversikt over antall varsler og
utslippsvolum behandlet av Kystverkets beredskapsvaktlag mot akutt forurensning i 2015. Det
er lite avvik mellom antall varsler fordelt på ulike
typer hendelser gjengitt i tabell 1 og totalt antall
varsler i figur 1 nedenfor. Det er med jevne
mellomrom påkrevd med internasjonal varsling
for drivende skip som driver nær sjøgrensen
til andre stater. En slik hendelse blir registrert
som fartøy i drift og samtidig tatt med under
kategorien internasjonal varsling. Det var i 2015
påkrevd med to slike internasjonale varslinger,
noe som forklarer avviket.
Det er et noe lavere antall hendelser rapportert
inn fra 110-sentralene i 2014 og 2015 enn
for tidligere år. Årsaken kan være en endring
av viderevarslingsrutinene for 110-sentralene.
Dette gjelder spesielt for hendelser med mindre
forurensningsomfang, for eksempel tilfeller av
akutt forurensning på sjøen nær land, innsjøer,
landtransport og øvrige landbaserte hendelser.
Oppgaven med sporing av kilder til mulig akutt
forurensning observert fra fly eller satellitt, der
det er grunn til å anta at kilden til den akutte
forurensningen er et skip, ble overført fra beredskapsvaktlaget til Vardø sjøtrafikksentral fra og
med august 2014. Etter dagens praksis for registrering i KystCIM blir observasjoner av mulig
akutt forurensning der kilden er antatt å være
et skip, og der det ikke lykkes å finne utslippskilden, ikke registrert i KystCIM. Slike observasjoner med ukjent kilde blir imidlertid registrert i et
annet operatørstøttesystem som trafikksentralene benytter. Observasjoner der kilden er antatt å
være petroleumsnæringen offshore blir fortsatt
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fulgt opp av beredskapsvaktlaget og registrert i
KystCIM. Arbeidsfordelingen er med andre ord
at Vardø sjøtrafikksentral forsøker å spore opp
kilden dersom denne er antatt å være et skip,
mens dersom kilden antas å være petroleumsindustrien offshore, gjøres oppfølgingsjobben
av beredskapsvaktlaget. Dersom Vardø sjøtrafikksentral finner kilden, blir saken overført
beredskapsvaktlaget og registrert i KystCIM for
videre oppfølging. Dersom kilden derimot forblir
ukjent, blir saken ikke registrert i KystCIM. Det
er gjort en sjekk av hvor mange observasjoner
som ikke er kommet med i årsrapporten for
2015 på grunn av omleggingen med ny ansvarsfordeling og registreringspraksis, og det er
avdekket 57 slike saker. Med gammel registreringspraksis ville derfor antall ”Mulig akutt
forurensning på sjø” i tabell 1 vært 155 saker.
De fleste observasjonene gjort fra fly eller
satellitt er lokalisert i Nordsjøen og Skagerrak.
Reduksjon i antall saker med mulig forurensning
på sjø blir derfor mest merkbar i statistikken for
disse havomådene (jfr. avsnitt 2.5). 155 observasjoner er mindre en normalt, noe som sannsynligvis skyldes endrede rutiner for viderevarsling
fra 110 sentralene
Mange hendelser der det er fare for akutt forurensning fører ikke til utslipp. Det kan skyldes
liten forurensningsfare i utgangpunktet, og at
situasjonen ikke utvikler seg i negativ retning.
Dette kan skyldes at det iverksettes forebyggende tiltak som avverger forurensning. Et eksempel kan være bruk av slepefartøy for å assistere
et skip inn i trygt farvann.
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Totalt antall varsler i 2015: 1098

Antall varsler
uten akutt forurensning

Antall varsler
med akutt forurensning:

545

553

Landbaserte utslipp:

Sjøbaserte utslipp:

313

240

Andre landbaserte
hendelser

Industri

Landbruk

Landtransport

Offshorebaserte

Skipsbaserte

Mulig akutt forurensing

109

69

13

122

90

72

78

Mengde utslipp

Mengde utslipp

Mengde utslipp

Mengde utslipp

Mengde utslipp

Mengde utslipp

Mengde utslipp

74 m³

143 m³

300 m³

54 m³

835 m³

24 m³

10 m³

Mengde sjøbaserte utslipp

Mengde landbaserte utslipp

869 m³

571 m³

Totalt mengde utslipp i 2015: 1440 m³
Figur 1: Oversikt over antall varsler og utslippsvolum behandlet av Kystverkets beredskapsvaktlag mot akutt forurensning i 2015

Antall varsler med akutt forurensning var relativt
likt i 2014 og 2015, 556 og 553, se tabell 2. De
553 hendelsene som førte til utslipp i 2015, ble
fordelt på henholdsvis 313 landbaserte- og 240
sjøbaserte hendelser. Det er de sjøbaserte kildene som i 2015 bidro med den største mengden
akutt forurensning, 869 m3, mens 571 m3 ble
registrert som landbaserte utslipp.
Det største enkeltutslippet i 2015 var utslipp av
226 m3 boreslam på Snorre B feltet i Nordsjøen.
Petroleumsvirksomheten offshore dominerte
volummessig den sjøbaserte utslippsstatistikken i
2015, noe som også var tilfellet i 2013 og 2014,
se tabell 4.
Akutt forurensning fra skipstrafikk har de siste
tre årene hatt relativt lavt samlet volum. Hovedforklaringen er at vi har blitt forskånet fra store
utslipp. Dette kan skyldes tilfeldigheter, men
også at Kystverkets ressurser, slik som sjøtrafikksentralene, vakttjenesten og fly- og satellittovervåkning og gjennomførte farledstiltak av

7

Kystverket, kan ha forhindret at flere situasjoner
utvikler seg til mer alvorlige hendelser (Se side
25 - 27).
Totalvolumet landbaserte utslipp gikk ned fra
1907 m3 i 2014 til 571m3 i 2015. Det største
enkeltutslippet på land er som regel utslipp av
husdyrgjødsel. Dette var tilfellet også i 2015,
men utslippsvolum husdyrgjødsel var betydelig
mindre i 2015 enn i 2014. I 2015 var det største
enkeltutslipp på 150 m3 husdyrgjødsel mot 750
m3 i 2014. At store enkeltutslipp med husdyrgjødsel ble unngått i 2015 skyldes sannsynligvis
tilfeldigheter. Det lave totalvolumet fra landbaserte kilder skyldes derfor hovedsakelig at
”store” utslipp med husdyrgjødsel ble unngått i
2015.
Det største enkeltutslippet av petroleumsbasert
forurensning på land var utslipp i størrelsesorden
50 m3 nafta fra Esso raffineriet på Slagentangen
i Vestfold. (Se egen sak side 23)
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Årstall

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

381

429

402

358

437

425

405

382

599

644

556

553

2234

3223

1357

5681

1562

2997

2678

1423

2407

2690

2781

1440

Antall hendelser
Mengde utslipp i m

3

Tabell 2: Antall hendelser med utslipp og totalsum mengde (m3) i perioden 2004 - 2015

Som tidligere nevnt har vi blitt forskånet fra store landbaserte enkeltutslipp i 2015, noe som har
ført til en reduksjon i samlet utslippsvolum på
48 % fra 2014 til 2015. I 2014 var innrapportert
utslippsmengde estimert til 2781 m3, mens det
i 2015 er rapportert inn utslipp på til sammen
1440 m3.

Årstall
Offshore
Skip
Landbasert

Tabellene 3 og 4 viser antall hendelser og utslippsvolumet i m3 i perioden 2003-2015 fordelt
på hovedkategoriene offshorebaserte, landbaserte og skipsbaserte hendelser, samt uidentifiserte oljeflak.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

146

115

70

55

119

112

106

83

120

141

117

90

85

103

89

93

91

84

96

79

61

77

85

72

158

211

243

208

229

192

203

220

281

297

257

313

136

129

97

78

598

644

556

553

Mulig akutt forurensning
på sjø
Totalt

389

429

402

356

439

388

405

382

Tabell 3: Antall hendelser med utslipp i perioden 2004-2015 fordelt på hovedkategorier

Fra og med 2012 har ” Mulig akutt forurensning på sjø” observert fra fly og satellitt blitt
registrert og inkludert i statistikken. ”Mulig
akutt forurensning på sjø” blir dersom det
er snakk om oljeforurensning/oljeflak grovt
estimert i henhold til en metodikk utarbeidet i
Bonnavtale-samarbeidet, Bonn Agreement Oil
Appearance Code (BAOAC). Feilmarginen når
det gjelder utslippsvolum for denne kategorien
må antas å være relativt stor. Det er rimelig å
anta at de fleste uidentifiserte flakene stammer
fra skip, selv om det kan antas at det finnes slike
flak som stammer fra petroleumsvirksomheten
på sokkelen også. Nedgangen i for kategorien ”Mulig akutt forurensning på sjø” skyldes
omlegging av praksis i forhold til oppfølging av
slike saker, noe som er forklart ovenfor.
De tre siste årene har det vært utslipp fra petroleumsvirksomheten som utgjorde størstedelen
av de sjøbaserte utslippene. Enkeltutslippene
med 226 m3 boreslam fra Snorre B, utslipp av
96 m3 natriumhydroksidløsning fra Åsgård, og
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utslipp av 94 m3 MEG (monoetylenglykol) fra
Gullfaks, er med på å trekke opp utslippsvolumet for kategorien ”offshore” for 2015.
Disse utslippene utgjør alene ca. halvparten av
utslippsvolumet fra ”offshore” dette året.
Stort utslippsvolum er ikke nødvendigvis ensbetydende med store konsekvenser. Værforhold,
årstid, stofftype og hvor uhellene skjer har ofte
større betydning for konsekvensene enn volum.
Noen områder er særlig sårbare for påvirkninger
fra miljøskadelige stoffer, mens andre områder
er mer robuste for slik påvirkning. Stoffenes
egenskaper er svært forskjellige. Natriumhydroksidløsning vil for eksempel fortynnes raskt
og bli nøytralisert i saltvann. Konsekvensene
fra utslippet på Snorre B kan derfor antas å bli
små, spesielt fordi hendelsen skjedde på åpent
hav. Skadebegrensende innsats krever alltid
kunnskap om ulike stoff, metoder og utstyr, og
hvordan man bruker utstyret.
For mer informasjon om de større hendelsene i
2015, se sidene 22 - 28.
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Årstall

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Offshore

687

1864

386

4698

648

370

348

177

227

245

737

835

Skip

363

27

75

642

109

502

106

185

244

26

125

24

472

33

12

10

Mulig akutt forurensning på sjø
Landbaserte

1184

1332

896

341

805

2125

2224

1061

1464

2386

1907

571

Totalt

2234

3223

1357

5681

1562

2997

2678

1423

2407

2690

2781

1440

Tabell 4. Utslippsvolum i m3 i perioden 2004-2015 fordelt på hovedkategorier

Det største skipsbaserte utslippet i 2015 var utslipp av om lag 10 m3 diesel fra fiskebåten Leif
Roald ved Averøya på Nordmøre. Skipet forliste
uttaskjærs og det ble observert en oljestripe de
første dagene etter forliset. Hvor mye som er

sluppet ut til miljøet og hvor mye som er igjen
på drivstofftanker er enda uavklart.
Figur 2 viser utslippsvolum (m3) fordelt på hovedkategorier for 2015.

Figur 2: Utslippsvolum oppgitt i kubikk (m3) fordelt på hovedkategorier for 2015
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Diagrammet i figur 3 viser sammenhengen
mellom antall hendelser med utslipp og mengde

forurensende stoff som er sluppet ut i tidsrommet 2004 til 2015.

Figur 3. Antall hendelser med utslipp og utslippsvolum i tidsommet 2004 - 2015
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2.3 Geografisk fordeling av utslipp
Det ble i 2013 integrert et eget kartverktøy i krisestøtteverktøyet KystCIM. Alle hendelser blir nå
registrert med geografiske koordinater. Oppslag
mot skipsregister er også blitt integrert i KystCIM, slik at skip kan deles inn etter skipstype.
På første kartet under vises alle hendelser registrert i KystCIM i 2015. På det neste kartet vises
alle hendelser som medførte utslipp og som
ble håndtert av vaktlaget i Beredskapssenteret.
De neste to kartene viser alle skipshendelser og
landhendelser fordelt på hendelsestyper.
Kategorien øvrige skipshendelser omfatter
ferjekollisjoner ved kai, overbunkring m.m. På
de siste tre kartene illustreres offshorehendelser
og utvalgte skipshendelser.
Det fremgår av kartene at de tett befolkede områdene rundt Oslofjorden og på Vestlandet er
overrepresentert når det gjelder hendelser både
med og uten akutte utslipp. Disse områdene
har størst industri- og handelsvirksomhet, noe
som fører til økt sannsynlighet for akutt forurensning. Likevel kan det sees at hendelser både
med og uten utslipp er relativt jevnt fordelt over
hele landet. Kartene viser tydelig hvor viktig det
er å ha en god beredskap mot akutt forurensning som dekker hele fastlandet og norskekysten, samt Svalbard.
Kystverket har i dag en beredskap som er dimensjonert i forhold til miljørisiko. Miljørisikoen
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langs norskekysten er høyest i Sør-Norge per i
dag. Det viser ”rapport om miljørisiko ved akutt
oljeforurensning fra skipstrafikken langs kysten
av Fastlands-Norge for 2008, og prognoser for
2025”. Årsaken er gjennomsnittlig større trafikkmengde og større skip som seiler i sør enn
nord i landet.
Innslaget av fiskebåter i den samlede trafikken
er for eksempel betydelig høyere i Barentshavet
og Norskehavet enn i Nordsjøen.
Det forventes en økning i skipstrafikken, som
olje- og gasstransport i nordområdene, fram til
2025. Dermed vil miljørisikoen også øke, særlig
for utslipp av større mengder.
I sør forventes en økning av skipstrafikken i
samme periode, og da særlig basert på økt frakt
av gods på kjøl. Ut fra en langt større trafikkmengde og type skip, vil det fortsatt forventes
høyere ulykkesfrekvens i sør, som medfører at
miljørisiko fortsatt vil være høyere i sør enn i
nord. Det forventes også en økning i miljøsårbarhet som følge av klimaendring og forsuring
av havområdene.
Kystverket jobber kontinuerlig med å fange opp
endringer som gjør det nødvendig å omprioritere og endre dimensjoneringen av beredskapen i
samsvar med endret miljørisiko
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Som det fremgår av Tabell 1 ovenfor og Figur 3
er antallet skipshendelser, for eksempel grunn-

støtinger, vært relativt stabilt de siste årene.

Figur 4: Antall skipshendelser fra 2012 til 2015

I 2015 håndterte Kystverkets beredskapsvaktlag
73 grunnstøtinger mot 75 i 2014. Gjennomsnittelig skjer det om lag en og en halv grunnstøting i uken langs Norskekysten og på Svalbard.
Som det fremgår av kart ovenfor er grunnstøtinger relativt jevnt geografisk fordelt langs hele
Norskekysten.
Heldigvis fører de fleste grunnstøtinger ikke til
akutt forurensning, men vi må ikke glemme at
noen av de største hendelsene langs Norskekysten har skjedd som følge av grunnstøtinger. Ser
man bort i fra tankskipet Fjord Champion som
kom i brann 16 nautiske mil syd for Mandal
den 4. mars 2005, er alle de alvorligste hendelsene som har skjedd langs norskekysten siden
årtusenskiftet grunnstøtinger; Godafoss (2011),
Full City (2009), Petrozavodsk (2009), Crete
Cement (2008), Federal Kivalina (2008), Server
(2007), Rocknes (2004), Gudrun Gisladottir
(2002), John R (2000) og Green Ålesund (2000)
var med andre ord alle resultat av grunnstøtinger.
Det er gjort omfattende investering i bedre oljevernutstyr, raskere responstider, bedre
kompetanse osv. de siste årene. Norsk oljevern
er derfor langt bedre rustet til å møte ulike utfordringer i dag. Det er imidlertid viktig å huske
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på at i om lag 40 % av årets dager vil vanskelige
værforhold være en begrensende faktor for å
gjennomføre en vellykket oljevernoperasjon.
Nedenfor er eksempel på saker håndtert av kystverkets beredskapsvaktlag i tett samarbeid med
sjøtrafikksentralene i 2015. Disse hendelsene
er kategorisert som alvorlige og kunne ha ført
til akutt forurensing på grunn av diverse omstendigheter slik som været, farvann og nærhet til redningsressurser, last/bunker og andre
omstendigheter rundt hendelsen.
Produkttanker Scan Master grunnstøtte i
Trondheimsleia
Scan Master på 71 meter og 1242 dødvekttonn
grunnstøtte ved Hemnskjela i Tronheimsleia med
om lag 11 tonn diesel om bord 22.03.2015. Se
nærmere beskrivelse av hendelsen på side 25.
Asfalt/Bitumen tankeren Bitland i drift ved
Kristiansund
Asfalt/Bitumen tankeren Bitland på 105 meter
og 4450 dødvekttonn driftet ved Kristiansund
05.06.2015. Tankeren hadde 129 tonn diesel,
69 tonn tungolje og 1900 tonn med olje til
asfaltindustrien om bord (UN nr 3257). Se nærmere beskrivelse av hendelsen på side 27.
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 ørrbulkskipet Wilson Malo i drift i
T
Tanafjorden
Tørrbulkskipet Wilson Malo på 105 meter og
6433 dødvekttonn kom i drift ytterst i Tanafjorden i Finnmark 19.09.2015. Redningsskøyte
og Kystvakt kom til stedet og holdt fartøyet i
leia inn til Kystverkets slepebåt Beta ankom.
Beta slepte havaristen til Honningsvåg, der de

ble liggende for å gjennomføre reparasjon av
hovedmaskinen. Det var ingen andre ressurser
tilgjengelig i området for å foreta et slikt slep.
Skipet var lastet med stein, men utgjorde en
forurensningsfare på grunn av drivstoffet om
bord; 76 tonn tungolje, 107 tonn marin diesel
og 5 tonn smørolje.

Bilde av fartøyet Wilson Malo under slep. Foto: Vardø sjøtrafikksentral

Tørrbulkskipet Nyfjell grunnstøtt i Skatestraumen ved Måløy
Selvlosseren/tørrbulkskipet Nyfjell på 67 meter
og 1321 dødvekttonn var lastet med grus da
det grunnstøtte i Skatestraumen sør for Måløy
04.12.2015. Det viste seg etter hvert at fartøyet

hadde fått vanninntrengning i to ballasttanker
og i maskinrommet. Fartøyet ble etter kort tid
slept av grunn av fartøyene Stadt Sløvåg og
Halfdan Grieg til Måløy. Fartøyet hadde om lag
16,6 tonn marin diesel om bord som drivstoff.
Heldigvis ble akutt utslipp til sjø avverget.

Bilde av fartøyet Nyfjell under slep. Foto: Kystverket
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Containerskip BF ”Fortaleza” driftet og
grunnstøtte etter blackout om bord ved
Måløy
Containerskip BF ”Fortaleza” på 122 meter og
7202 dødvekttonn fikk blackout på vei sydover
i Skatestraumen, (syd av Måløy) 22.10.2015.
Fartøyet hadde los om bord. Blackout førte til
at fartøyet gikk i fjellveggen på Kalvholmen,
og drev så over på sydsiden av Skatestraumen

hvor den grunstøtte der. HRS trakk seg tidlig ut
av hendelsen da situasjonen for mannskap ble
tidlig avklart. Det var om lag 112 tonn marin
gassolje om bord i skipet. Det ble konstatert hull
i en ballastank. Kystverket sendte slepebåten
Boa Heimdal til havaristen, samt redningsselskapets Emmy Dyvi gikk til havarist . Fartøyet
hadde 112 tonn gassolje om bord. Akutt utslipp
ble avverget.

2.4 Mer om landbaserte utslipp
Landbaserte utslipp består hovedsakelig av
utslipp fra transport, industrivirksomhet og landbruk. Det største enkeltutslippet i 2015 var et
utslipp av 150 m3 med frau (kumøkk) som lakk
ut fra gjødselkum i Levanger i Nord-Trøndelag.
Det største landbaserte enkeltutslippet med petroleumsprodukt i 2015 var et utslipp av om lag

54 m3 med Nafta på Esso raffineriet på Slagentangen i Vestfold (Se egen sak på side 23).
I tabell 5 er alle de 313 landbaserte akutte
utslippene fordelt på fylker, mens figur 5 viser
utslippsvolum og antall akutte utslipp i 2015
fordelt på fylker.

Fylke

Antall utslipp
2013

2014

2015

13

17

34

3

2

4

Buskerud

31

19

19

Finnmark

16

7

15

Hedmark

9

9

7

Hordaland

35

35

32

Møre og Romsdal

11

20

22

Nordland

23

23

16

Nord-Trøndelag

13

10

17

Oppland

13

9

6

Oslo

17

13

23

Rogaland

19

22

26

Sogn og Fjordane

16

10

12

9

7

19

Telemark

17

10

20

Troms

11

14

13

3

5

3

Vestfold

16

13

12

Østfold

22

12

13

297

257

313

Akershus
Aust-Agder

Sør-Trøndelag

Vest-Agder

Sum

Tabell 5: Antall akutte utslipp fordelt på fylker i perioden 2013 - 2015 fordelt på hovedkategorier
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Figur 5: Utslippsvolum fordelt på fylker for landbaserte utslipp i 2015 (utslippsvolum i liter)
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2.5 Mer om sjøbaserte utslipp
Det var 240 sjøbaserte akutte utslipp i 2015,
noe som er 59 færre enn året før. Antall sjøbaserte utslipp er i tabell 6 fordelt på de tre
havområdene Barentshavet, Norskehavet og
Nordsjøen/Skagerrak. Antall hendelser er relativt
stabilt i Norskehavet og Barentshavet, mens det
har vært en betydelig nedgang i antall hendelser i Nordsjøen. Hovedårsaken er forklart i
avsnitt 2.2 nederst på side 8 og skyldes endret
praksis for innregistrering av kategorien ”Mulig
akutt forurensning på sjø (ukjent kilde).”
I 2015 var det petroleumsvirksomheten som
volummessig dominerte den sjøbaserte utslippsstatistikken. Det største enkeltutslippet
i Barentshavet var fra Goliat plattformen.
Brannnalarmen om bord gikk, noe som utløste

Havområde

Antall utslipp 2013

skumanlegget. Om lag 15 m³ Arctic Foam 201
AF AFFF ble sluppet ut. Det største akuttutslippet i Norskehavet var utslipp av 96 m3 natriumhydroksidløsning til sjø ved Åsgård A. I Nordsjøen, der antallet utslipp er vesentlig høyere enn
i Barentshavet og Norskehavet, kan tidligere
omtalte enkeltutslipp på 226 m³ boreslam fra
Snorre B trekkes frem. (Se for øvrig side 23.)
Utslipp fra skipstrafikken har de siste to årene
volummessig vært lave. Hovedforklaringen er
at vi har blitt forskånet fra store akutte utslipp.
Dette kan skyldes tilfeldigheter, men også at
Kystverkets ressurser, slik som sjøtrafikksentralene og vakttjenesten, kan ha forhindret at flere
situasjoner utvikler seg til mer alvorlige hendelser.

Antall utslipp 2014

Antall utslipp 2015

Barentshavet

42

38

35

Norskehavet

70

52

64

Nordsjøen og
Skagerrak

235

209

141

Sum

347

299

240

Tabell 6: Antall sjøbaserte utslipp fordelt på havområder i tidsrommet 2013 - 2015

Havområde

Utslipps volum 2013

Utslippsvolum 2014

Utslippsvolum 2015

Barentshavet

6,8

104,6

51,7

Norskehavet

39,6

283,2

217,8

Nordsjøen og
Skagerrak

257,6

486,3

599,4

304

874

869

Sum

Tabell 7: Utslippsvolum for sjøbaserte utslipp fordelt på havområder i tidsrommet 2013 - 2015

Nordsjøen har betydelig høyere aktivitetsnivå
enn andre havområder både når det gjelder petroleumsvirksomhet og skipsaktivitet. Derfor er
det normalt at antall hendelser og totalt volum
er høyest i dette havområdet.
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De skipsbaserte utslippene er fordelt på
skipstype og volum i tabell 8 og 9.
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Skiptstype

Antall utslipp i
2013

Antall utslipp i
2014

Antall utslipp i
2015

Oljetankere

0

0

0

Kjemikalie-/produkttankere

4

2

2

Gasstankere

1

0

0

Bulkskip

2

0

3

Stykkgodsskip

2

4

2

Containerskip

0

1

0

10

12

9

Kjøle-/fryseskip

0

0

0

Passasjerskip

4

6

2

Offshore supply skip

3

5

3

Andre offshoreserviceskip

3

5

1

Andre skipstyper

12

15

12

Fiskefartøy

20

13

17

Fritidsbåter

16

22

21

Sum

77

85

72

Ro-ro-skip, inkludert ferger

Tabell 8: Skipsbaserte utslipp fordelt på skipstype i tidsrommet 2013 - 2015

Skiptstype
Oljetankere

Utslipssvolum i
m3 i 2013

Utslipps volum i
m3 i 2014
0

0

0

Kjemikalie-/produkttankere

2,3

2

1,3

Gasstankere

2,5

0

0

Bulkskip

0,2

0

0,8

Stykkgodsskip

0,8

0,5

0,2

Containerskip

0

01,

0

0,3

1,9

2,0

0

0

0

Passasjerskip

6,2

1,1

0,1

Offshore supply skip

1,2

113,1

0,2

Andre offshoreserviceskip

0,6

1,3

0,1

4

1,7

1,0

Fiskefartøy

7,7

3,0

17,8

Fritidsbåter

0,7

0,6

0,8

26,5

125,3

24,3

Ro-ro-skip, inkludert ferger
Kjøle-/fryseskip

Andre skipstyper

Sum

Tabell 9: Skipsbaserte utslipp fordelt på utslippsvolum i tidsrommet 2013 - 2015
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Utslipps volum i
m3 i 2015
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3 STØRRE HENDELSER I 2015
Nedenfor er det en kort beskrivelse av noen av
de større hendelsene i 2015. Ingen av hend-

elsene var av et slikt omfang eller karakter at
det ble iverksatt en statlig aksjon.

3.1 Landhendelser:
Tank med bensin brant opp i Skatestraumstunellen, Bremanger, Sogn og
Fjordane
Kystverket mottok melding fra 110 Sogn og
Fjordane den 15. juli 2015 om at en henger
med 16.500 liter bensin fra et vogntog havnet
i tunnelveggen og tok fyr i den undersjøiske
Skatestraumstunellen på fv. 616 på strekningen Kolset – Klubben i Bremanger kommune.
Tunnelen er ca 1888 meter lang, og hendelsen
skjedde et stykke fra åpningen mot Hamnen.

Tunnelen ble etter kort tid fylt med røyk i ca.
500 m lengde ut til åpningen. Alle som var inne
i tunnelen kom fra hendelsen uten fysiske skader. Tunnelen fikk store skader som det vil koste
om lag 64 mill.kr. å reparere.
Det er uklart hvor mye bensin som brant opp,
og hvor stor mengde som rant ned i tunnelens
oppsamlingstank. Det ble observert noe forurensning på sjøen. Det er sårbare miljøområder i
nærheten av Skatestraumen. Pumpene fra oppsamlingstanken ble derfor stanset for å unngå

Bilde fra brannstedet. Foto: Petter Hole, mottatt fra Statens vegvesen

mer utslipp til sjø. Brannsjefen i Vågsøy var på
stedet med store brannstryker. IUA Nordfjord
ble også varslet. Kystverket delegerte tilsyn med
oppfølging av hendelsen til Fylkesmannen i
Sogn og Fjordane som har fulgt opp hendelsen i
tett kontakt med Statens vegvesen. Under opprydningsarbeidet ble det samlet opp væske etter
tunnelvask, og lenser ble lagt ut for å samle opp
eventuelle utslipp.
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Brannen førte til lang omkjøringsvei for å komme fra Ytre Bremanger og sørover. For å hjelpe
på situasjonen ble det satt inn ferje i sambandet
Smørhamn – Kjelkenes, samme samband som
ble lagt ned i 2013. Ferjesambandet var i drift til
6. september 2015. Da ble det innført kolonnekjøring gjennom tunnelen. Tunnelen er nå åpnet
for fri ferdsel.
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Naftalekkasje på Esso Norges anlegg på
Slagentangen i Vestfold

natt til den 10. august og tanken ble tømt for
gjenværende produkt.

Det ble oppdaget lekkasje av nafta fra en tank
på Esso raffineriet Slagentangen, Tønsberg
kommune i Vestfold, den 9. august 2015. Etter
hvert anslo bedriften lekkasjeraten til å være i
størrelsesorden 1,5 m3 / time, og det ble senere
anslått at lekkasjen hadde en varighet på om lag
36 timer. Totalt utlekket mengde anses med det
å være i størrelsesorden 50 m3. Nafta er en lett
hydrokarbonfraksjon.

Nafta som lakk til grunnen synes å ha blitt
fanget opp av anleggets dreneringssystemer
og oppsamlingssystem mot sjøen. Innholdet i
oppsamlingssystemet går tilbake til raffineriets
slop- og vannrensesystem.

Lekkasjen kom fra tankbunnen, og det kom nafta ut i tankvollsystemet for nabotanken, nedenfor tanken som utslippet kom fra. Oppsuging
fra tankvollsystemet med vacuumbil ble iverksatt

Det er flere etablerte kummer og overvåkningsbrønner på området og overvåkingen av disse
ble intensivert etter utslippet. Prøver fra grunnvannsbrønner som ble tatt i november 2015
viste ikke unormalt høyt oljeinnhold som følge
av utslippet.
Det ble ikke observert forurensning til sjø i forbindelse med hendelsen.

3.2 Offshore/petroleumsindustrien:
Utslipp av 226 m3 boreslam ved Statoils
plattform Snorre B
Kystverket mottok varsel fra Petroleumstilsynet
23. august 2015 om utilsiktet utslipp av 226 m3
boreslam ved Statoils plattform Snorre B.
Under lossing av boreslam fra forsyningsskipet
Havila Charisma til Snorre B medførte en sprekk
i lasteslangen et utslipp på 226 m3 til sjø. Sprekken i lasteslangen ble oppdaget ved tilbakespyling etter lossing. Boreslammet inneholdt blant
annet et rødt kjemikalie og olje. Det ble ikke
observert forurensing på havoverflaten. Det har
heller ikke vært mulig å se spor etter stoffet på
havbunnen med en fjernstyrt undervannsenhet
(ROV).
Statoil har foretatt en simulering av utslippet
for å beregne spredning av utslippet og mulig

tykkelse på laget som antas å ha lagt seg på
sjøbunnen. Prøver av sjøbunnen vil bli analysert
for mulige spor etter boreslammet i forbindelse
med Statoils prøvetakingsprogram.
Utslipp av råolje i forbindelse med lasting
fra lastebøye mellom Statfjord A og Statfjord B
Kystverket mottok melding fra Statoil
08. oktober 2015 om utslipp av råolje fra lastebøyen OLS-B mellom Statfjord A og Statfjord
B. Utslippet skjedde i forbindelse med lasting
av en skytteltanker. Statoil etablerte aksjonsledelse og NOFOs beredskapsorganisasjon ble
mobilisert. Flere fartøy, helikopter og Kystverkets
overvåkningsfly LN-KYV deltok i overvåking og
forberedelse til innsats. Bildet under er tatt fra
Kystverkets overvåkningsfly, LN-KYV.

Foto: LN-KYV/Kystverket
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Utslippet viste seg å ikke være mulig å samle
opp. Oljen spredte seg og ble relativt fort blandet ned i vannmassene på grunn av dårlig vær
i området på det aktuelle tidspunktet. Kjemisk
dispergering var derfor heller ikke vurdert som
et hensiktsmessig skadebegrensende tiltak. Alt
tyder på at de miljømessige konsekvensene
av utslippet var begrenset, da det i henhold til
kunnskapen som forelå verken var fugl eller
fiskeegg eller -larver i influensområdet på den
aktuelle tiden av året.
I tillegg til Statoils interne granskning av hendelsen, har Petroleumstilsynet, Miljødirektoratet
og Kystverket gjennomført felles myndighetsgranskning av denne. Granskningsrapporten fra
myndighetene er p.t. ikke ferdigstilt, ei heller
Statoils interne rapport
Dieselutslipp ved overføring fra supplyfartøyet Rem Server til innretningen West
Alpha, ExxonMobil, felt Balder

til sjø kvelden 2. februar under overføring fra
supplyfartøyet Rem Server til innretningen West
Alpha,- North Atlantic Drilling , med ExxonMobil
som operatør, felt Balder.
Hendelsen skyldtes en slangeskade på lasteslangen. Utslippet ble oppdaget underveis i lastingen av mottaksovervåker, og pumping stanset.
Pumperaten under overføring var på 120 m3/h
og utslippet kan ha pågått i ca. 8 minutter, dvs.
potensielt utslipp av ca 16 m3 diesel. Standby
fartøyet Stril Møy ble tilkalt, men observerte
ikke noe lekkasje til sjø. Da det ikke ble observert aksjonerbar diesel på sjø, ble heller ingen
skadebegrensende tiltak iverksatt.
Ved inspeksjon av slangen ble det oppdaget et
hull ca. 30m fra bunkringsstasjonen, ca. 50 cm
fra ”weak-link” ventilen på slangen. Kystverket
ba samme dag ExxonMobil om innsyn i interngranskingsrapporten som ble ledet av North Atlantic Drilling med deltagelse fra Exxon Mobile.

Kystverket mottok 3. februar 2015 melding
fra Petroleumstilsynet om et utslipp av diesel

Foto: Exxon Mobile
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3.3 Sjø/skipshendelser:
Fartøyet Scan Master grunnstøtte i Trondheimsleia, innenfor Hitra
Fartøyet grunnstøtte ved Hemnskjela i Tronheimsleia den 22. mars 2016 kl 00:35. Fartøyet,
en produkttanker på 71 meter og 1242 dødvekttonn var lastet med 700 tonn fiskeensilasje (fiskeavfall). Fartøyet hadde 13 m3 marin

diesel på drivstofftankene ved grunnstøtingen.
Redningsskøyta Askerbæringen og Kystverkets
slepebåt Boa Heimdal ble sendt til stedet,
men avtrekk var ikke aktuelt. Ingen lekkasjer.
Kystverket hadde dialog med reder og mottok
bergingsplan.

Foto: Mottatt fra Vardø sjøtrafikksentral

Rederiet engasjerte slepebåter samt ressurser
for å losse fartøyet for fiskeensilasje før fartøyet
ble trukket av grunn 25.mars kl 14:22 uten dramatikk. Det ble foretatt dykkerundersøkelser.
Det ble ikke funnet noe feil på maskin (propell,
ror eller broutstyr), og alt utstyr skal være i
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orden. Det var ingen vanninntrenging, kun oppskrapet bunn og noe trøkt inn på babord side,
men ingen skarpe kanter. Fartøyet gikk for
egen maskin til Kristiansund hvor de fortøyde
ca kl 23:00 den 25.03.2015.
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Fergen ”Godfjord” grunnstøtt ved Stokkasjøen i Nordland
Kystverket fikk melding 21. september 2015 om
at fergen Godfjord hadde grunnstøtt og var i
ferd med å synke, men at alle som hadde vært
ombord var reddet. Det viste seg etter hvert at
mannskapet hadde klart å strandsette fergen i
Kalvvikja i Vevelstad kommune, Nordland. IUA
Helgeland rykket ut med boombag, (oljelense
klargjort for hurtig transport til skadested) og
ringet inn havaristen med lensa for å forhindre
at et eventuelt utslipp av drivstoff ikke skulle
spre seg. Fergen hadde ca 30 m3 drivstoff av typen marin diesel ombord da hendelsen inntraff.
Grunnstøtingen skjedde ved innløpet til Vistenfjorden. Området er sårbart i friluftsammenheng, spesielt Vistenfjorden som inngangsport
til Lomsdal-Visten nasjonalpark med stor

friluftsaktivitet. Vistenfjorden omfattes også av
arbeidet med marine verneplaner, verneverdiene
i den ytre delen av Vistenfjorden (der grunnstøtingen skjedde) er først og fremst knyttet til de
spesielle miljøforholdene og til bunn og bunndyr. Det befinner seg også flere oppdrettsanlegg
i området.
IUA aksjonerte og foretok ytterligere sikringstiltak mot forurensning rundt havaristen. De
bisto også eieren av fergen, Torghatten Trafikkselskap, med pumpeutstyr. Fergen hadde fått
hull i skroget og stor vanninntrenging, men
det lyktes etter hvert bergingsfirmaet Seløy
undervannsservice å få tettet nok til at fartøyet
kunne slepes inn til Sandnessjøen. Kun minimale mengder forurensning ble observert på sjø i
forbindelse med hendelsen

Bilde av fergen Godfjord. Foto: Kystverket.
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Asfalt/bitumen tankeren Bitland i drift ved
Kristiansund
Vardø sjøtrafikksentral meldte den 5. juni 2015
fra om at asfalt/bitumen tankeren Bitland driftet
ved Kristiansund grunnet motorproblemer. Tankeren hadde 129 tonn diesel, 69 tonn HFO og
1900 tonn med olje til asfaltindustrien om bord
(UN nr 3257).
Selve hendelsen ble fulgt opp av Vardø sjøtrafikksentral. Fartøyet ankret ca 2 nautiske mil fra

land. Midlertidig reparasjon på maskin ble utført
før fartøyet ble assistert i land til Kristiansund av
taubåten Waterbjørn. Kystverkets slepebåt Boa
Heimdal var ”stand by” ved Bitland under hele
hendelsen. (Fakta om skipet: 105 meter, 4450
dødvekttonn).
Hendelsen er kategorisert som alvorlig, med
tanke på potensialet for alvorlig forurensing på
grunn av av mengde last/bunker om bord.

Foto: Mottatt fra Vardø sjøtrafikksentral
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3.4 Ekstremvær
Klimaendringer skaper mer ekstremværsituasjoner, både hyppigere periode med kraftige vind
og store nedbørmengder som skaper flomsituasjoner. Ofte kan dette føre til store materielle
skader og tap av menneskeliv. Et mer høyteknologisk samfunn er også mer sårbart ved bortfall
av strøm, mobil- og internett. Kystverket har
en viktig rolle i forhold til opprettholdelse av
transport på sjøen, sjøsikkerheten og beredskap
mot hendelser som fører til akutt forurensning
eller utgjør en fare for skipsfarten. Kystverket er med sitt materiell og sine kompetente
medarbeidere også en viktig bidragsyter til den
generelle beredskapen i samfunnet ut over vårt
primæransvar. Ekstremvær og beredskapstiltak
for å hindre eller minimere følgeskader tas svært
alvorlig av alle beredskapsorganisasjoner. DSB
startet en samordning av informasjon og aktiviteter fra de ulike beredskapsdirektoratene ved
ekstremværsituasjoner (Politidirektoratet, Forsvarets Operative Hovedkontor, Norges Vassdrags
og Energidirektorat, Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, Direktoratet for nødkommunikasjon, Sivilforsvaret, Helsedirektoratet, Vegdirektoratet og Kystverket). De sammenstiller
rapporter (også fra kommuner og fylkesmenn),
innmelder ressursbehov og oversender rapporter
til Justis og Beredskapsdepartementet.
Ekstremvær (og andre ekstreme naturhendelser)
er noe som angår hele Kystverket og ikke bare
beredskapen mot akutt forurensning. Det er
derfor laget egne prosedyrer for denne typen
hendelser med innrapportering fra berørte regioner, lostjenesten og trafikksentralene. Erfaringen med tre hendelser med ekstremvær (NINA,
OLE og PETRA) i 2015 viser at Kystverket har
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en svært viktig samfunnsoppgave under slike
situasjoner. Viktige forebyggende tiltak som er
gjennomført er posisjonering av våre slepebåter
(samordnet med Kystvaktfartøyer), varsling til
alle fartøy, oppfølging av skip som har problemer, opprydning av flytende gjenstander som
utgjør en fare for skipsfarten under og etter
uværet, generell bistand til andre etater/kommuner osv. Kystverket har også mange ressurser
som fartøy, kompetent personell, fly, nødaggregater, pumpemateriell o.a. som kan være
viktige i en nødssituasjon. Det viktige overordna
fokuset i denne typen hendelser er liv og helse,
samt å holde samfunnets viktigste funksjoner i
gang. Sjøveien vil ofte være en de første transportårene som kan tas i bruk til områder hvor
ras, flom el. har ført til bortfall av strøm, telefon
og internett og gjort veier uframkommelige.
Svært ofte ender mange store gjenstander, deler
av bygg, trær osv på sjøen. Kystverket har ved
en rekke anledninger gjort en viktig innsats for
å rydde opp etter slike hendelser. Ikke sjelden
oppstår det også betydelig akutt forurensning i
slike situasjoner.
Kystverket har også representanter i lokale
redningssentraler – LRS, hovedredningssentralen
- HRS og i fylkesmennenes beredskapsråd. De
som kalles inn skal melde fra til beredskapsvaktlaget. De vil da få informasjon tilbake om situasjonen, mulighet til å rekvirere ressurser med
mer via beredskapsvaktlaget. Egne dokumenter
i Kystverkets beredskapsplan beskriver hvordan
vi håndterer naturhendelser og den rolle våre
ansatte har som inngår i andre beredskapsorganisasjoner .
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4 BEREDSKAP MOT AKUTT FORURENSNING
4.1 Kystverkets beredskapsavdeling og beredskapssenter
Beredskapsavdelingen som er lokalisert i Horten
er en del av Kystverkets hovedkontor (direktoratsnivået) og arbeider med overordnede oppgaver og styring innenfor virksomhetsområdet
beredskap mot akutt forurensning. Iverksettelse
av en statlig aksjon besluttes av beredskapsavdelingen. Hovedkontoret er klageinstans for
vedtak som fattes av beredskapssenteret.
Kystverkets beredskapssenter er også lokalisert
i Horten. Senteret ivaretar statens operative

ansvar og oppgaver innenfor beredskap og
aksjoner mot akutt forurensning i samsvar
med forurensningslovens bestemmelser og er
delegert myndighet fra beredskapsavdelingen.
Senteret er delt inn i tre seksjoner etter Enhetlig
ledelsessystem (ELS-modellen); miljø og planlegging, logistikk og teknologi, og operasjon.
I tillegg til i Horten, har senteret personell
plassert i Arendal, Bergen, Ålesund, Kabelvåg
og Tromsø.

4.2 Kystverkets beredskapsvaktlag
Beredskapsvaktlaget består av personell fra
beredskapssenteret med vaktleder, vakthavende og beredskapsvakt, samt en nautiker og en
vakt fra beredskapsavdelingen. Personellet her
har til sammen nødvendig myndighet og kompetanse for å håndtere alle varsler, føre tilsyn
og igangsette statlig aksjon.
Beredskapsvaktlaget går en uke av gangen, og
må være på tjenestestedet på dagtid den uken
de har vakt. En hjemmevaktordning utenfor
normal arbeidstid setter beredskapsvaktlaget i

stand til å bemanne Kystverkets aksjonssentral i
løpet av to timer.
Varslene til beredskapsvaktlaget kommer fra
Kystverkets sjøtrafikksentraler, 110-sentralene, Hovedredningssentralen (Sør-Norge og
Nord-Norge), Petroleumstilsynet, kystradioen,
Kystverkets overvåkningsfly, Kongsberg Satellite
Services, lufttrafikktjenesten, private virksomheter og privatpersoner (se figur 6). I tillegg mottas varsler som følge av internasjonale avtaler.

Figur 6. Varsling av akutt forurensning
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Alle varslene beredskapsvaktlaget mottar blir
behandlet, og behovet for oppfølging blir umiddelbart tatt stilling til. Noen varsler blir raskt
sjekket ut da de gjelder hendelser som ikke
utgjør noen fare for akutt forurensning, mens
andre varsler må følges opp med strakstiltak for
å hindre eller begrense utslipp. Beredskapsvaktlaget fører tilsyn med forurenser eller kommunens håndtering av inntruffet akutt forurensning uansett hvor i norsk territorium dette skjer.
Beredskapsvaktlaget gir om nødvendig ansvarlig

forurenser pålegg om å iverksette skadebegrensende tiltak.
Hver morgen er det vaktmøte hvor de siste 24
timers hendelser drøftes og sjekkes ut. På dette
vaktmøtet deltar også sjøtrafikksentralen i Vardø, som har et overordnet ansvar for å overvåke
skipstrafikk med spesiell risiko, som fartøy med
farlig eller forurensende last, eller slep. Ved det
ukentlige vaktbytte deltar også Sjøfartsdirektoratets beredskapsvakt.

4.3 Beredskapsressurser for håndtering av akutt forurensning på sjø
Ved statlige aksjoner og ved bistand ved aksjoner som ledes av andre, har Kystverket tilgang
på statlige beredskapsressurser som kan mobiliseres, blant annet følgende:

•

	17 losbåt- og redningsskøytestasjoner til
hurtig innringning av havarist

•

 spesialutrustet overvåkningsfly +
1
1reservefly

•

	16 statlige oljeverndepoter med totalt 170
deltidsengasjerte personer fordelt på 16
depotstyrker

•

	Statlig oljevernutstyr ved 29 interkommunale depoter (IUA-depoter)

•

6 oljevernfartøy og en rekke mindre fartøy

Multifunksjonsfartøyene OV Utvær og OV
Skomvær er utrustet med moderne oljevernutstyr og fjernmålingsutstyr for deteksjon av olje
i mørke og dårlig sikt. Totalt er seks av Kystverkets fartøy utrustet med oljevernutstyr. Alle
mannskaper på Kystvakten trenes årlig.

•

	11 kystvaktfartøy med oljevernutstyr ombord

•

4 slepefartøy i nasjonal slepebåtberedskap

•

35 fartøy i kystnær oljevernberedskap

Sommeren 2014 inngikk Kystverket kontrakt
med det danske skipsverftet Hvide Sande om
bygging av multifunksjonsfartøy nummer tre,
OV Bøkfjord. OV Bøkfjord vil bli ferdigstilt og
satt i operasjon sommeren 2016.

Bilde av OV Utvær. Foto: Kystverket
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I tillegg til egne beredskapsressurser kan Kystverket be om bistand fra andre samarbeidspartnere. En av de viktigste samarbeidspartnerne er
Kystvakten. 11 av Kystvaktens fartøy har i dag
oljevernutstyr ombord og trener jevnlig med
dette.
Kystverket har etablert et beredskapskonsept
som går under betegnelsen ”Fartøy i kystnær
beredskap” (FKB). I dag er 35 fartøy med i
ordningen. Fartøyene er fordelt langs hele
norskekysten, to til tre fartøy tilknyttet hvert
beredskapsdepot. Blant fartøyene er det fiskefartøy som reketrålere og kystfiskebåter, mindre
slepebåter, oppdrettsfartøy og dykkerbåter.
Fartøyene som er tatt inn i dagens ordning er
kontraktsfestet frem til utgangen av 2015, og
nye avtaler inngås med 36 fartøy med virkning
fra 1. januar 2016. Erfaringene med FKB har
vært svært positive, med gode tilbakemeldinger
fra involverte aktører i beredskapen mot akutt
forurensning.

Kystverket samarbeider også med Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO),
som på vegne av operatørene har etablert en
beredskap mot akutt oljeforurensning på norsk
kontinentalsokkel. NOFO kan særlig bidra med
sjøgående oljeoppsamlingssystemer, dispergeringssystemer og kompetanse.
Kystverket har avtaler med andre myndigheter
og organisasjoner om samarbeid og gjensidig
bistand ved uønskede hendelser, herunder også
internasjonale avtaler.
Kystverket har i 2015 inngått en avtale etter en
abudsrunde for avfallshåndtering og rengjøring
av beredskapsmateriell og fartøyer ved akutt
forurensning. Avtalen dekker hele landet inklusive Svalbard.
Beredskapspersonell som skal delta i forbindelse
med forurensningsaksjoner, både private, kommunalt og statlig ansatte, trener jevnlig, slik at
de er forberedt i ulike situasjoner.

Bilde av boombag. Foto: Kystverket
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Oppfølging av beredskapsanalysen
Kystverket utarbeidet i 2011 en oppdatert,
helhetlig miljørisiko- og beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk langs
fastlandskysten av Norge. Basert på analysen
la Kystverket fram anbefalinger om tiltak for å
styrke beredskapen.
I 2013 ble det investert i oljevernmateriell for
styrking av 29 kystkommuner/interkommunale
beredskapsregioner. Utplassering av materiellet
på de 29 IUA-depotene og opplæring i bruk av
beredskapsmateriellet ble gjennomført i 2014.
Utstyret er utviklet med tanke på rask respons
ved akutt forurensning, og kan brukes ved
mindre lokale hendelser og ved kommunal/
interkommunal bistand til staten ved større
forurensningshendelser. I tillegg har Kystverket
bistått kommunene med oljevernsertifisering av
egnede fartøyer. Arbeidet er avsluttet med drøyt
30 sertifiserte fartøy i løpet av 2015.
Det er utviklet og anskaffet 16 ”akuttfase
strand-systemer” med tilpasset materiell for rask
respons, primært for å hindre at oljen driver
videre og sprer seg igjen ved strandpåslag. Det
er utplassert ett system ved hvert av Kystverkets

16 oljeverndepoter. I tillegg er det utviklet og
anskaffet to strandrensesatser som er plassert
ved Horten og Tromsø oljeverndepot.
Kystverket har i 2014 kjøpt og utplassert oljelenser ved 17 losbåt- og redningsskøytestasjoner.
Lensene er pakket i en såkalt ”Boombag”, som
gjør at losbåt eller redningsskøyte kan trekke
lensene i inntil 20 knops fart. På denne måten
er de i stand til å nå et hvert sted langs norskekysten i løpet av seks timer.
Fem indre kystvaktfartøy er utrustet med oljedeteksjonsradar for lettere å kunne finne og
følge oljeflak også i mørke noe som muliggjør
oljeopptaksoperasjoner hele døgnet.
Kystverket har kontraktsfestet innkjøp med
leveranse i 2016 på fem en-båt høyhastighetslensesystemer som vil erstatte konvensjonelle
oljelenser til kystvaktfartøyene KV Nornen, KV
Tor, KV Njord; KV Heimdal og KV Farm.
Kystverket har videre kontraktsfestet innkjøp
med leveranse i 2016 på fire en-båt høyhastighetslensesystemer for å styrke våre fire slepebåter i nasjonal slepeberedskap med moderne og
effektivt oljevernutstyr.

Bilde viser innringning av fatøy med boombag. Foto: Kystverket
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4.4 Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr
Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr har
gjennomgått en betydelig oppgradering, og ble
gjenåpnet i februar 2015.
Senteret tilbyr norske og utenlandske utstyrsleverandører, forskningsinstitusjoner og andre
aktører innen beredskap mot akutt forurensning
mulighet til testing av utstyr i olje. Senteret
består av et innendørs saltvannsbasseng, hvor
utstyr kan testes i realistiske omgivelser ved at
det tilføres bølger og strøm i bassenget.
Etter oppgradering har strømhastigheten økt fra
ca. maksimalt 1 knop til maksimalt 3,5 - 4 knop.
Bassenget på 7 ganger 30 meter gir mulighet
for at oljeopptakere og små oljelenser kan testes

i full størrelse, og store oljelenser i modellskala.
I tillegg inneholder senteret et laboratorium
hvor blant annet vanninnhold, viskositet og tetthet i oljen kan måles. Senteret har også kontorog møteromsfasiliteter.
Det har vært god aktivitet i senteret i 2015, og
det er stor pågang fra ulike aktører for å bruke
teststenteret til teknologiutvikling av oljevernutstyr. Senteret har i tillegg blitt benyttet til
opplæring av operatører på ulike oljeopptakere.
Bestilling av testing og spørsmål angående
nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr kan
sendes til testhall@kystverket.no.

Bilder fra Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr. Foto: Kystverket
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4.5 Nasjonale samarbeidspartnere
Kystverket har samarbeid med en rekke etater
og institusjoner. Disse er viktige støttespillere
både under statlige aksjoner og andre alvorlige hendelser med akutt forurensning. Alle har
viktige funksjoner som kan være avgjørende
for utfallet av Kystverkets aksjoner. Kystvaktens
tilstedeværelse med dedikerte oljevernfartøy og

kompetent mannskap og drivbaneberegninger
fra Meteorologisk institutt er gode eksempler.
Flere av etatene inngår i en fast miljørådgivergruppe som bistår Kystverket med helhetlig
prioritering av innsats og tverrfaglig vurdering
av skader på naturmiljø og naturressurser.

Figur 7: Et utvalg av de nasjonale samarbeidspartnerne

Nasjonal plan akutt forurensning
Kystverket har i 2015 utarbeidet en nasjonal
plan for beredskap mot akutt forurensning,
http://www.kystverket.no/Nyheter/2015/April/
Nasjonal-plan//
Planen beskriver ulike myndigheter og aktørers
ansvar og rolle ved ulike typer hendelser med
akutt forurensning, herunder skipsulykker,
ulykker i petroleumssektoren og ulykker ved
transport av farlig gods.
Planen er utarbeidet som et ledd i det å ivareta
Kystverkets forpliktelser med å samordne den
operative beredskapen mot akutt forurensning i
et nasjonalt system, jf forurensningsloven § 43,
3. ledd.
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Planen etablerer ingen nye forpliktelser for de
etatene som er beskrevet, men legger til rette
for det ansvar berørte etater har til å etablere
egne planer for ivaretakelse av sitt bidrag inn i
Kystverkets samordning av beredskap mot akutt
forurensing.
Beredskapsplaner utarbeidet av den landbaserte industrien, operatørselskapene på norsk
kontinentalsokkel, kommunene (havnemyndighetene og brannvesenet), sammenslutninger
av kommuner (IUA) og regionale og sentrale
myndigheter skal støtte opp under denne nasjonale planen.
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4.6 Internasjonale avtaler
Norge har inngått flere avtaler med nabolandene om varsling og bistand i tilfelle oljeeller kjemikalieulykker. Denne bistanden er
viktig dersom det skulle oppstå en større ulykke,
enten i Norge hvor vi må be om bistand eller i
et av nabolandene og vi må tilby bistand. Disse
avtalene følges opp med årlige møter og øvelser. I møtene deles kunnskap og erfaringer, og
rutiner for samarbeid ved ulykker videreutvikles.
De årlige øvelsene bidrar til bedre kunnskap om
hvordan samarbeidet vil fungere ved virkelige
hendelser.
I 2015 er det gjennomført øvelser med fartøy
på sjø i forbindelse med København-avtalen og
Norge-Russland-avtalen. Kystverket deltok på

•

IMO - OPRC Konvensjonen

•

UN-ECE industriutslipp

•

Bonn-avtalen

•

København-avtalen (Norden

•

Barentshav-avtalen (Norge-Russland

•

NorBrit-planen

•

Akrtisk oljevernavtale

•

EMSA

•

EUs krisemekanisme - ERCC

•

Nord Atlantisk kystvaktforum

•

Arktisk råd

•
•

øvelsen BONNEX 2015 med Kystverkets overvåkningsfly. Den nye arktiske oljevernavtalen
som ble undertegnet i 2013 ble øvet gjennom
en varslingsøvelse med påfølgende skrivebordøvelse i 2014. Det planlegges en øvelse tilknyttet
denne avtalen i 2016. Varslingsøvelser er også
gjennomført for de andre avtalene.
Norge har et ansvar for å sikre at de som yter
bistand får nødvendig støtte. Av den grunn
arbeider Kystverket med å få på plass et system
for vertsnasjonsstøtte basert på EUs veiledning
og den veiledning som er utarbeidet av DSB for
Norge.

EPPR arbeidsgruppe
ICE - kjemikalieuhell

Figur 8: Internasjonale avtaler
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4.7 Aksjonsnivåene
Dersom et akutt utslipp bekjempes av ansvarlig forurenser eller kommune, fører Kystverket tilsyn med håndteringen av hendelsen og
gjennomføringen av tiltakene som iverksettes
for å begrense miljøskadene. Om nødvendig,
kan Kystverket gi pålegg om konkrete tiltak,
kreve opplysninger, og at ansvarlig forurenser
gjennomfører miljøundersøkelser. Kystverket
kan, etter anmodning, også yte ressursbistand.
Kystverket kan også om nødvendig sørge for
gjennomføring av tiltak på ansvarlig forurensers
vegne.
Dersom den private eller kommunale beredskapen ikke strekker til, kan Kystverket helt eller
delvis overta ledelsen av aksjonen. I slike tilfeller

vil den private, kommunale og statlige beredskapen sammen bekjempe utslippet, under
ledelse av Kystverket. Dette gjelder for alle type
hendelser innenfor norsk jurisdiksjon på land,
sjø og offshore.
Rederinæringen har ikke krav om å ha egen
operativ beredskap mot akutt forurensning.
Statens beredskap er derfor først og fremst
dimensjonert for å bekjempe akutt forurensning
fra skipsfarten dersom reder selv ikke er i stand
til å bekjempe hendelsen på en tilfredsstillende
måte.
Figur 9 viser en forenklet fremstilling av aksjonsnivåene ved akutt forurensning.

NIVÅ 3: Kystverket - aksjonerer når forurensningen er omfattende
og de øvrige ikke kan bekjempe forurensningen alene.

NIVÅ 2B: IUA (Interkommunale utvalg mot akutt forurensning) aksjonerer
hvis den enkelte kommune ikke klarer å håndtere forurensningen selv.

NIVÅ 2A: Enkeltkommune - aksjonerer dersom ansvarlig forurenser
ikke klarer å håndtere foururensningen selv, eller etter eget initiativ.

NIVÅ 1: Virksomhet/ansvarlig forurenser - aksjonerer med sitt beredskapsapparat.
Figur 9: Aksjonsnivåene ved akutt forurensning

Både privat virksomhet og staten har dimensjonert sin beredskap gjennom miljørisiko- og beredskapsanalyser. Kommunene har innenfor de
interkommunale beredskapsregionene planlagt
og dimensjonert sin beredskap med utgangspunkt i ulike scenarioer som omfatter normal
virksomhet i kommunen.
Analysene og vurderingene legges til grunn for
de interkommunale aktørenes beredskapsplaner. Kystverket skal så langt det er mulig sørge
for at privat, kommunal og statlig beredskap
mot akutt forurensning samordnes i et nasjonalt
beredskapssystem.
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Det gjøres først og fremst gjennom kurs og
øvelser, andre felles beredskapsaktiviteter og
forskning og utvikling. Den kommunale og den
statlige aksjonsorganisasjonen er svært lik, og
innføring av enhetlig ledelsessystem (ELS) bidrar
til en effektiv samordning og arbeidsfordeling
når kommunene bistår i en statlig aksjon. Både
private og kommunale beredskapsorganisasjoner har plikt til å aksjonere og bistå staten ved
større hendelser der Kystverket leder innsatsen.
Ved landbaserte hendelser og hendelser ved
kysten er det kommunale brannvesenet ofte de
første på stedet. Erfaringene viser at kommune-
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ne håndterer mindre tilfeller av akutt forurensning selv. Kystverkets beredskapsvaktlag bistår
med råd og veiledning. De beredskapspliktige
virksomhetene har utstyr og kompetanse til å
bekjempe akutte utslipp fra egen virksomhet.
Kystverket påser at det iverksettes tilstrekkelig
tiltak slik at miljøskadene blir minst mulig.
Ved hendelser i petroleumsvirksomheten offshore plikter det ansvarlige operatørselskapet å

iverksette nødvendige skadebegrensende tiltak.
Alle operatørselskapene som driver virksomhet
på norsk sokkel samarbeider om beredskapen
mot akutt forurensning gjennom medlemskap
i Norsk Oljevernforening For Operatørselskap,
NOFO, som ivaretar operatørenes operative
beredskap mot akutt forurensning. Ved større
utslipp vil ansvarlig operatørselskap kunne mobilisere NOFO, som iverksetter skadebegrensende tiltak på operatørens vegne.

4.8 Satellittovervåkning
Kystverket har siden 90 tallet vært med både i
utviklingen og operativ bruk av satellitt tjenester
i forhold til å kunne oppdage olje på sjø. Tjenestene er det vi kaller en nær sanntids tjeneste
med en leveranse av et ferdig analysert produkt ca en halvtime etter satellittbildet er tatt.
Det dagelige situasjonsbilde som tjenesten gir
utfører et tilsyn for flere etater enn Kystverket.
Kystverket samhandler med Miljødirektoratet
opp mot saker tilknyttet offshore industrien og
Sjøfartsdirektoratet opp mot saker knyttet til
skip.

ytterligere 421 bilder. Også EMSA CleanSeaNet har startet opp bruk av Sentinel 1A høsten
2015.

Generelt om leveranse
Kystverket mottok 520 satellittbilder gjennom
den nasjonale avtalen på bruk av Radarsat 2 i
2015.
Kystverket har deltatt i et innkjøringsprosjekt/
demo høsten 2015 i regi av Norsk Romsenter
og KSAT. Her er den nye europeiske radarsatellitten Sentinel 1A benyttet, hvor 410 bilder ble
lastet ned, analysert og levert i den operative
tjenesten. Sentinel 1A har så langt demonstrert
å være en god sensor, og tiden fra nedlastning,
via analyse og til leveranse er blitt betydelig redusert gjennom prosjektet, men er fortsatt noe
høyere med en gjennomsnittelig leveransetid
på 46 minutter enn for Radarsat2 som har en
gjennomsnitt leveransetid på 31 minutter.
Ytterligere 44 bilder ble levert NOR VTS i forhold
til skipsdeteksjon.
Norge mottok også satellittbilder fra EMSA
ClanSeaNet, hvorav 187 bilder er dedikert området nord for 65 grader. I området sør for 65
grader er deler av Norsk økonomisk sone dekket
gjennom flerbruk i Nordsjøen og Skagerrak med
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Figur 10 viser et typisk radarbilde fra Sentinel 1A med et
samlet areal på ca. 100 000 km2
Foto: Kystverket/ESA/Data distruted by: Kongsberg
Satelilite Services AS, Norway

Samlet sett har Kystverket mottatt 1582 satellittbilder i 2015, hvorav 1548 av bildene som en
del av vår operative oljetjeneste.
Hvert av satellittbildene fra Radarsat 2 i oljetjenesten dekker typisk et areal på ca
100 000 km2, men for Sentinel 1A leveres bildene med noe ulik lengde, men med en bredde på
ca 250km, og typisk også her med en dekning
på om lag 100 000 km2 (se figur 10).
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Operativ oppfølging av oljetjenesten
Vardø sjøtrafikksentral mottar alle rapporter fra
oljetjenesten, og gjør en aktiv oppfølgning på
de rapporter som inneholder observasjoner om
mulig olje. Initialt gjøres det undersøkelser om
mulig kilde til observasjonen, hvor det gjøres
sporing opp mot skip og aktivitet fra oljeindustrien offshore. Oppfølgningen gjøres i samarbeid med beredskapsvaktlaget.
Vardø sjøtrafikksentral mottok 1187 rapporter i
2015. Noen av rapportene inneholder 2 bilder,
og summen av satellittbilder som er analysert er
1548. 170 av rapportene inneholdt en eller flere
observasjoner om mulig olje på sjø. Samlet sett
mottok Kystverket 163 observasjoner som mest

sannsynlig var olje, og 253 observasjoner som
mest sannsynlig var et annet bølgedempende
fenomen enn olje.
211 av observasjonene er tilknyttet en kjent
kilde fra oljeindustrien, og er i de aller fleste
tilfellene olje i produsert vann innenfor utslippstillatelse i henhold til opplysninger fra operatør.
56 av observasjonene er tilknyttet kjent skip, og
i de fleste tilfellene har årsaken vært aktivitet
i forbindelse med fiskeri (fett fra produksjon/
fiskeri), eller lovlig tankvask utenfor 12nm. Det
var også 2 observasjoner med en annen kilde
knyttet til observasjonen. De resterende 138 av
observasjonene er i kategorien ukjent kilde.

Figur 11: Fordeling på kilder pr måned
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Figur 12: Antall rapporter mottatt fordelt pr måned.

Det kan nevnes at i en av sakene hvor satellittbilde er første kilde til informasjon om mulig
olje på sjø, så har satellittbildet sammen med
annen informasjon avdekket et ulovlig utslipp
til sjø fra et spesifikt fartøy. Rederiet ble ilagt et
overtredelsesgebyr fra Sjøfartsdirektoratet på

kr 175 000.
Satellittbilder har også i 2015 avdekket saker fra
oljeindustrien offshore som har resultert i at det
er blitt iverksatt tiltak mot oljeforurensningen
fra ansvarlig forurenser.

Figur 13: Viser et utsnitt av et Sentinel 1A bilde, hvor et polygon av observasjon er presentert i (Kystverkets kartverktøyløsning) Kystinfo beredskap. Kystinfo beredskap har direkte tilgang på den nasjonale satellitt tjenesten, som i
2015 talte 974 bilder, Satelittbildet vises her sammen med temalag AIS historisk, som knytter et spesifikt fartøy direkte til observasjonen. I dette filfellet var det snakk om lovlig tankvask utenfor 12 nm. Foto: Kystverket/ESA

39

Kystverkets beredskap mot akutt forurensning, årsrapport 2015

4.9 Flyovervåkning
Flyovervåkningstjenesten gjennomførte 182 tokt
i 2015, og det ble fløyet 589 timer totalt.
Tjenesten flyr forurensningsovervåkning på alle
tokt uavhengig av bestiller av tokt. Fordelingen
av flytimene har vært 335 flytimer på Kystverket, 194 timer på Kystvakten og 60 timer på
NOFO.
Totalt ble ca 19 mill km2 sjøareal overvåket i
forhold til oljeforurensning med Flyene. 21 tokt
ble gjennomført som direkte oppfølging av
vaktsaker i Kystverket. Av større hendelser hvor
flyet har vært vesentlig i forhold til håndtering,
kan det nevnes et overutslipp av olje i produsert
vann på Balder, hvor flyet både dirigerte ressur-

ser for ansvarlig operatør under aksjonering,
samt utførte tilsyn med hendelsen for Kystverket. Flyet har blitt benyttet for verifisering og
statusrapportering på en rekke havarier med
fartøyer gjennom 2015.
Flyet har deltatt på flere nasjonale og internasjonale øvelser i løpet av 2015, med blant annet
deltakelse i en internasjonal overvåkningskampanje av skipstrafikken i Skagerrak og Kattegat,
sett opp mot ulovlige utslipp til sjø.
Det vises videre noen bilder med eksempler
på oppgaver som er håndtert av flytjenesten i
2015.

Bildet viser at i etterkant av en redningsaksjon ble denne forlatte seilbåten vurdert å være en fare for skipstrafikken,
og det ble besluttet å få slept den til land av Kystvakten. Flyet ble brukt til å lokalisere båten for KV Ålesund.
Foto: Kystverket.

Bildet er fra hendelse ved Balder, med en samlet utbredelse på ca 100 km2 (med 10% dekning). Flyet estimerte at
det var mellom 4 og 34 m3 med olje på sjø på tidspunktet hvor bildene her er fra. Operatør aksjonerte med mekanisk dispergering ved hjelp av fartøy og bruk av truster. Foto: Kystverket.
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Bilde fra Kystverkets overvåkningsflyfly i etterkant av et jordras ved Trenereid, Hordaland. Oppdraget til flyet var
å registrere drivende objekter som kunne utgjøre en fare for skipstrafikken. Store mengder trær gikk blant annet
i fjorden. Flyet hadde direkte kontakt med Kystvakten, som var i området i forhold til opprydningsarbeidet. Foto:
Kystverket.

4.10 Fly, utstyr og personell:
Av 589 flytimer, er ca 10 timer fløyet med
reservefly LN-TRG. Tjenesten har vært operativ
alle dager i 2015, inklusive beredskap.
Kontrakten med Sundt Air ble forlenget med 2
år fra 1. juli 2015, sammen med Kystvakten og
NOFO.
Et prosjekt på bredbåndsradio om bord i LNKYV ble gjennomført og evaluert i 2015, og
formålet med systemet er å kunne utveksle data

og live video til dedikerte fartøy sett opp mot
flyets operasjoner uten å være avhengig av
netttilgang til land. Fartøyer i et slikt nettverk
kan også kommunisere med hverandre. Innenfor oljevern, vil systemet først og fremst sikre
datakommunikasjon i området hvor en hendelse har oppstått. Det er besluttet permanent
installasjon av radio i fly, og dedikerte fartøyer
innenfor oljeberedskapen vil også få radioer om
bord.

Bildet viser prinsippene med kommunikasjonsnettverket. Tester mellom fly og fartøy har vist stabil live streaming av
video med ca. 100 nm mellom fly og fartøy. Illustrasjon: Kongsberg Seatex/Radionor.
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LN-TRG, som er vårt sekundærfly, vil bli oppgradert med nye sensorer og får de samme kapasitetene som LN-KYV har. Dette gjøres i forbindelse med at Sundt Air vil fly denne maskinen i
en annen overvåkningstjeneste når flyet ikke er i

vår tjeneste. Denne utvidelsen og oppgraderingen vil sikre en enda bedre redundans for
Kystverket, Kystvakten og NOFO. Arbeidet startet høsten 2015 og vil ferdigstilles våren 2016.

4.11 Skipsvrak
Etablering av støttefylling U-864
Etter nye grunnundersøkelser av sjøbunnen i
tiltaksområdet rundt U-864 i 2013, anbefalte
geoteknisk ekspertise fra NGI og DNV GL at
utlegging av støttefylling burde settes i gang så
raskt som mulig. Med bakgrunn i denne anbefalingen tildelte Regjeringen budsjettmidler i 2015
for å sette i gang arbeidet med å anskaffe og
etablere støttefylling i vrakområdet til U-864.

Forskipet ligger i en skråning der sjøbunnen er
svært ustabil. Arbeid og bevegelse på og rundt
vraket vil dermed kunne utløse ras og ytterligere
spredning av kvikksølvforurensede sedimenter.

Gjennomsnittsvinkelen på skråningen der forskipet ligger er 15 grader, noe som regnes som
kritisk med tanke på rasfare. En støttefylling
vil kunne fjerne risikoen og vil måtte etableres
uavhengig av hvilket miljøtiltak som endelig
fastsettes for kvikksølvforurensingen.
Kystverket har gjennom en offentlig anskaffelse
i 2015 der de største internasjonale selskapene innen arbeid med utlegging av masser
på sjøbunn deltok. Etter
evaluering og forhandlinger tildelte Kystverket
i desember kontrakt for
støttefylling ved U-864 til
selskapet Van Oord. Det
nederlandske selskapet
er blant verdens ledende
innen utlegging av masser
på sjøbunnen og har lang
erfaring med tilsvarende
oppgaver i forbindelse
med offshore-industrien i
Nordsjøen.
Det maritime tiltaket skal settes i gang i mai
2016 og i slutten av juni vil 100 000 m3 stein og
sand ha stabilisert det rasfarlige området.

Bildene viser skisse av ferdig støttefylling ved U-864
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4.12 Kurs og øvelser
Kystverket gjennomførte i 2015 øvelser for:
•	Alle Kystverkets 16 depotstyrker, hvor ca
150 av 186 stillinger ble trent i inntil 5
dager.
•	Fartøyer fra Kystvakta, den statlige slepeberedskapen, fartøy i kystnær beredskap (FKB)
og Kystverkets egne fartøy. Til sammen ca
50 fartøy, med totalt ca 350 mannskaper.
•	Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA). Til sammen 10 Interkommunale
lederøvelser for til sammen ca 160 personer.
I tillegg ble det holdt kurs i innsatsledelse sjø,
kurs i aksjonsledelse, strandrensekurs og seminarer. Totalt ble det i 2015 holdt kurs og øvelser
for til sammen ca 1380 personer i regi av Kystverkets beredskapssenter.
Øvelse Helgeland i mai og øvelse Rogaland
i september var årets to store øvelser, hvor
kommunale, statlige og private ressurser øvde
beredskapen sammen mot akutt forurensning.
Under øvelse Rogaland ble det sammen med
Statoil øvd på samordnet aksjonsledelse i forbindelse med en stor hendelse på norsk sokkel og
vestlandet.

Videre deltok kystverket på øvelsen ”Harbour
EX”, som var årets store beredskapsøvelse for
Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap
(DSB). Akutt forurensning var i denne øvelsen et
av flere momenter.
I tilegg deltar Kystverket årlig på ”Øvelse Nordisk” og ”Øvelse Barents”. ”Øvelse Nordisk”
er et resultat av ”Københavnavtalen” hvor de
skandinaviske landene har underskrevet en
forpliktende avtale om å yte hverandre bistand
under hendelser mot akutt forurensning. ”Øvelse Barents” er et ledd i Norges avtaler om felles
beredskapsøvelser med Russland på søk og
redning og oljevern i Barentshavet.
Av andre typer kurs og øvelser som ble gjennomført, kan nevnes:
•

 yndex (samarbeid mellom Petroleums- tilM
synet og Kystverket)

•

Øvelse med redningsinnsats til sjøs (RITS) i
fht. en kjemikaliehendelse

Vår kurs- og øvelses kalender (http://www.kystverket.no/Beredskap/Opplaring/Kursoversikt) har
oversikt over de aller fleste større aktivitetene
som gjennomføres hvert år.

Gjennomførte øvelser/kurs 2010-2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Antall personer som har gjennomført opplæring

600

930

930

1100

1380

124

90

106

118

109

122

Antall kurs/øvelser som inngår i statlig beredskap

32

6

33

30

40

36

Antall kurs/øvelser for kommunal beredskap

14

11

18

15

38

17

Antall kurs/øvelser for privat beredskap

1

2

3

3

4

5

Antall fartøy som har deltatt i aktiviteter

14

14

52

56

56

60

Antall kurs/øvingsdøgn i regi av Kystverkets beredskapsorganisasjon

Tabell 10: Gjennomførte øvelser/kurs 2010-2015
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Varslingstelefon ved akutt forurensning:
Luftfartøy via lufttrafikktjenesten.
Skip varsler via VTS eller Kystradio.
Petroleumsvirksomheten gjennom HRS/
Petroleumstilsynet til Kystverket:
33 03 48 00
ved landbasert utslipp:
110
e-post: vakt@kystverket.no
Faks: 33 03 49 49
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