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– Vi tar ansvar for sjøvegen

Mandat beredskapsanalysen 2021
Formålet med beredskapsanalysearbeidet er å sikre at
Kystverkets beredskap er tilpasset den til enhver tid
gjeldene miljørisiko. Gjennomføre analysen basert på
resultatene fra AISyRisk og EnviRisk
Hovedmål:
- Stille krav til grunnberedskap
- Stille strengere krav til beredskapen for områdene med
forhøyet miljørisiko
- Identifisere gap mellom dagens beredskap og ønsket
beredskap
- Anbefale og prioritere tiltak for å redusere gapene

Delmål fra mandatet
•
•

•

Belyse nye utfordringer – nye
drivstofftyper, nye energibærere
Naturkatastrofer, andre typer
hendelser (f.eks. plast, parafin
og hvordan dette påvirker
beredskapen
Et nytt verktøy for dynamisk
beregning av beredskapsbehov
skal utvikles.

Dagens beredskap
Basert på analysene fra
2011 og 2014

Sannsynlighet og miljørisiko for enkeltregionen
AISyRISK
Lite endringer i skipstrafikken.
Miljøsårbarheten er i større og
raskere endring enn skipstrafikken.
•
Klimaendringer
•
Endringer i drivstofftyper

EnviRISK
Økt miljørisiko

Beskrevet dagens
beredskap

Fremtidige endringer.
•
Batteri
•
LNG
•
Ammoniakk
•
Plast
•
Naturhendelser

Etablere regionvise krav til beredskapen (ønsket beredskap)
Gapanalyse på utstyrssiden

Gapanalyse på ledelse, kompetanse

Behov for å styrke
beredskapen både på sjø og i
strandsonen

Vil utfordre oss på kompetanse,
samvirke, ledelse, planverk.

Konklusjoner og anbefalte
tiltak med en økonomisk
kostnad

Konklusjoner og anbefalte tiltak med
lave økonomiske kostnader, men vil
kreve betydelige personellressurser/
omprioriteringer

Beskrevet trusselbildet i
dag og fremover
Definert krav til
beredskapen
Målt i hvilken grad
dagens beredskap
tilfredsstiller kravene
Anbefalt tiltak for å
lukke/redusere gapene

Sannsynlighet for ulykker med utslipp x miljøsårbarhet = miljørisiko

AisyRisk

Miljøsårbarhet

MiljørisikoEnviRisk

Eksempel behandling av Oslofjorden,
sannsynlighet for skipsulykker med utslipp
•

Det er i vesentlig grad risiko for utslipp av
Residual marine lavsvoveldrivstoff med 0,1
svovelinnhold i Oslofjorden.

•

En hendelse med containerskip i
størrelsesintervallet 10000–24999 GT utpeker
seg som en representativ 30-årshendelse.

•

Tabellen statistisk volum for total loss og
partial loss for 30-års hendelse inkludert en
100-års hendelse for Ro-Ro skip.

•

Ved å dimensjonere for et utslippsvolum på
1200 tonn i Oslofjorden vil både den mest
sannsynlige 100 års hendelsen og 30 års
hendelsen være dekket for «total loss»
hendelser. 1200 tonn vil også være
tilstrekkelig for alle relevante «partial loss»
hendelser

Eksempel Oslofjorden - Miljørisiko
•

Totalt sett kommer denne regionen ut som en av de med aller høyest miljørisiko.
Dette skyldes høye trafikktall, utfordrende navigasjonsforhold (trangt farvann og
lokalt utfordrende strømforhold) samt høy miljøsårbarhet knyttet til nasjonalparker,
verneområder og særlig verdifulle områder (SVOer) i ytre Oslofjord/Skagerrak.

Beredskap - Valg av dimensjonerende hendelse bunkersolje (200t/600t/1200t)

Beredskapsanalyseområder
Oslofjorden
Agder (Grenland til Fedafjorden)
Rogaland
Vestland Sør
Vestland nord
Møre og romsdal
Trøndelag
Helgeland (20 års hendelser)
Bodø til Tromsø
Nordtroms og Finnmark

Mest sannsynlige 30 års
Mest sannsynlige 30 års hendelser,
hendelser,worst case, utslipp av 100 % worst case, 60 % fyllingsgrad og tap
Dimensjonerende skipstype
av bunkers
av drivstoffvolum
Konteinerskip 10000-25000 GT
1933
1160
RO-Ro 25000 - 50000 GT
1901
1141
RO-Ro 10000 - 25000 GT
1111
667
Passasjer
271
163
Konteinerskip 5000-10000 GT
986
592
Konteinerskip 5000-10000 GT
986
592
Bulkskip
582
349
Passasjer
145
87
Passasjer
271
163
Stykkgodsbåt
212
127

Mest sannsynlige 30 års hendelser, partial
loss, utslipp av 15 prosent fra skip fylt med
60% fyllingsgrad
283
278
162
40
144
144
85
21
40
31

Metode for å etablere krav til beredskapen i den
enkelte region

• Utgangspunkt i dimensjonerende hendelse
• Valg av tiltakspakke og responstid som
utgangspunkt for kravene til beredskapen
(videreføring av metodikken fra 2011 og 2014)

Metode for å etablere krav til beredskapen i den
enkelte region
Beredskapsanalyseregion

Utgangspunkt for
beredskapen

Miljøvurdering

Endelige krav

• Valg av tiltakspakke og responstid som
utgangspunkt for kravene til beredskapen
(videreføring av metodikken fra 2011 og 2014)

1

Oslofjorden

T3/R2

T3/R1

T2/R1

2

Agder

T3/R2

T3/R1

T2/R1

3

Rogaland

T2/R2

T2/R2

4

Vestland Sør

T2/R2

T2/R1

5

Vestland Nord

T2/R2

• Vurdert miljørisikoen for den enkelte region og
strammet til responstid der hvor miljørisikoen
er størst.

6

Møre og Romsdal

T2/R2

T2/R1

7

Trøndelag

T2/R2

T2/R2

8

Helgeland

T1/R2

T1/R2

9

Nordland (nord) og Sør-Troms

T1/R2

T1/R2

10

Nord-Troms og Finnmark

T1/R2

11

Svalbard (modifisert)

T1/R2

12

Jan Mayen

13

Bjørnøya

• Modellert utslipp og kvalitetssikret kravene
• Satt endelig krav til tiltakspakke og responstid

T2/R1

T1/R1

T2/R1

T1/R1
T1/R2

Kvalitetssikring av kravene (eksempel
Oslofjorden)

-

I analysen er tilstedeværelse av sjøfugl i den mest sårbar
perioden vurdert som det mest kritiske.

-

Utarbeidet relevante scenarier for regionene (Oslofjorden
1200 t ved Hvaler)

-

Gjennomført simuleringer med ulike tiltaksalternativer

-

Modelleringene indikerer hvor godt de ulike alternativene yter

12

Gapanalysen basert på tre integrerte moduler.
AISyRisk
• Skips traffic
composition
• Traffic trends
• Accident
frequencies
• Spill
frequencies for
different
oil/cargo types
• Acute oil
pollution
(tonnes)
• Loss of lives

EnviRisk
• Mapping
vulnerable
environmental
resources
• Oil drift
modelling
(Open drift)
• Environmental
consequences
• Risk index by
combining
frequency and
environmental
consequence

RespRisk
• Mapping
emergency spill
response
resources
• Setting
performance
requirements
• Gap
assessment

Input til
beslutnings
prosessen

Risk picture

Response requirements

Response
strategy

Response
Systems/
functions

Response time

Risk
level

Calibration

System position
(AIS)

•

System category

•

Properties

Percentage of time per month per system category

•

Mobilization

•

Transit

•

Deployment

OSCAR modelling
Testing the
effects of
different
response
measures to
optimize
requirements.

•

•

Requirement (system and response
times (h))

•

Calculated response times (h)

•

Gap (h)

RespRisk report (automized, on-line)

Response
capacity

Environmental risk

Kystinfo (+NOFO COP)

•

Recovery at sea

•

Reduced
stranding

•

Reduced impact
on seabirds

Results

Return
period

GAP-analysis

Resource database

Calculation

Functional and technical requirements

Operability

Spill risk

Response resources

RespRisk overview

RespRisk :
Digitalt og dynamisk verktøy basert på Kystverkets sine krav til
beredskap i form av utstyr, og responstider. Beredskapskrav
knyttet til miljørisiko ved utslipp fra skips. Måler gapet i forhold til
ønsket responstid for ulike systemer og deres reelle
tilgjengelighet

Analyse av gapet mellom eksisterende beredskap og

ønsket beredskap
•

Modellen gir mulighet til å sjekke ut om de angitte
beredskapskravene er tilfredsstilt med hensyn til responstid
for de ulike beredskapssystemene (fartøyene som inngår i
den valgte tiltakspakken) ved å ta utgangspunkt i reelle AISdata.

•

Det er gjennomført gap-analyser for hver av
beredskapsanalyseområdene hvor det er gapt mot de
sjøgående mekaniske oljevernressursene.

•
•
•

Anbefaling for denne regionen:
Innkjøp av et havgående høyhastighetslensesystem til
Florø depot: 3-3,5 mill. kr
Inngå avtale med to mellomstore fartøy for slep av det
havgående systemet (primært i den nordlige delen av
regionen): 440 000 kr per år
Kystverket må i størst mulig grad sikre at begge
Kystsystemene er i området minimum i den mest sårbare
perioden (april-juni).

AISyRisk - Reports (dnv.com)

Region Vestland nord, T2/R1 (april – juni)

Tiltak for å redusere gap på utstyr/ressurser
•

Sjøoperasjoner: Ytterligere beredskapsressurser i de enkelte beredskapsanalyseregion. Innkjøp, lagring og
vedlikehold av 7 store og 11 mindre høyhastighetslense-systemer. Kontrakt med 32 lokale slepefartøyer som skal
trenes og forberedes for sin rolle i Kystverkets beredskap.

•

Strandoperasjoner: Styrking av IUAene

•

Svalbard: dispergering, en-båt systemer, nytt depot/aksjonssentral, utvikling og innkjøp av utstyr

Havsystem

Kystsystem

Fjordsystem

Svalbard

Samlet anbefaling utstyr

Andre tiltak
•

Gunstigere posisjonering av våre fartøy og enkelte kystvaktfartøy i
den mest miljøsårbare sesongen

•

Fra to til en-båtsystemer, Kystvaktfartøy, Sysselmester

•

Økt satsing på IUA-ene, med opplæring, utstyr, beredskapsplaner, tiltakskort
samt tilpasning til den rollen de har i statlige aksjoner. (oljen ender
i stor grad på land!)

•

Kystverket må bygge ytterligere intern kompetanse som kan bistå IUA både på stabsnivå og i felt ved
oppstart av større IUA ledede aksjoner og der de inngår i en statlig ledet aksjon (Strike teams).

•

Kystverket må øve samhandling med andre aktører i mer komplekse hendelser, naturkatastrofer,
ulykker med skip med nye energibærere og nye oljetyper

Fremtidig endrede premisser.
•

Andre stoffer enn tradisjonell olje - Trans Carrier

•

Økt hyppighet av naturhendelser (flom/ras) som fører til
store mengder søppel og stoffer som er miljøskadelige.
Kystverket har i slike saker gjort innsats ut over det å sikre
farleden.

•

Nye energibærere, ammoniakk, batteri, hydrogen er en
annen type utfordring med tanke på håndtering av
havarist, nødhavn, nødlossing, kjemikalier enn det vi
tradisjonelt er vant til.

•

Overgang til lavsvoveloljer kan gi utfordringer ift
oppsamling og opptak, usikkerhet knyttet til
yrkeshygieniske forhold.

Prioriteringer og veien videre
•

Arbeidet opp mot både sjøgående operasjoner og operasjoner i strandsonen
(IUA) bør starte i områdene med høyets miljørisiko prioriteres, dvs. regionene
i sør (Oslofjorden og indre Skagerrak og Agder og Telemark) og Nord-Troms
og Finnmark.

•

Utarbeide konkrete og detaljerte planer for gjennomføring av tiltakene
(Innspill til budsjettprosesser/NTP)

•

Gjennomføringen av tiltakene vil kreve økte økonomiske ressurser både for
investering og drift, men ikke minst behov for betydelig intern
personellmessig innsats og behov for omprioriteringer i forhold til dagens
situasjon.

Takk for oppmerksomheten

www.kystverket.no

