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Beredskap i Kystverket

Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes
Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen

Bergen
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Stasjon Tromsø

Beredskapsdirektør
Horten

Seksjon for
Miljø og 

forvaltning
(BMF)

Stasjon Bergen

Beredskapsavdelingen

Seksjon for 
Teknikk og 

logistikk
(BLT)

Seksjon for
Operasjon og 

trening
(BOT)



4

Maritim infrastruktur 
• Havner
• Farleder
• Navigasjonsinstallasjoner
• ISPS
Maritime tjenester
• Los
• Trafikkledelse (VTS)
• Radionavigasjon, diff.GPS, AIS
• Meldinger og informasjon
• Fartøy
Transportplanlegging
Forvaltning
Statens beredskap mot akutt forurensning

Prioritet 1 forebyggende og dernest reparerende tiltak

Hovedområder for etatens aktiviteter:
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Forurensningsloven

kap. 6: AKUTT FORURENSNING

Tillegger ansvar og plikter overfor …

- VIRKSOMHETER
- KOMMUNER

- STATEN

vedrørende.…

- VARSLINGSPLIKT  (§39) - BEREDSKAPSPLIKT (§ 40-43) 
- AKSJONSPLIKT (§ 46) - BISTANDSPLIKT  (§ 47)
- SAMORDNINGSPLIKT  (§ 43) - SAMARBEID OM BEREDSKAP (§ 42-44)
- BEREDSKAPSPLANER (§ 41-44)   - BETALINGSPLIKT



6

Beredskapsansvar utledet av :

Forurensningsloven.
Havne- og farvannsloven
Losloven m/forskrifter
Farledsforskrift

Og ikke minst Kystverkets visjon
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Ansvarlig myndighet 
ovenfor havarist/rederi: 
-slep/bergning
-nødhavn
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Uønsket hendelse til sjøs

Varsling

Beredskapsdir

1. HRS 
2.Losoldermann
3. Navco,

Kystdirektør

Fiskeri- og 
kystdepartementet

SD
SFT

Funksjonsldere (V/O)
Kystverket Info (V)
Depotstyrkene (V/O)
FOHK eller LDKN (V/O)
IUA (V)
FYM (MV)
Fiskeridiektoratet (M/V)
DN (M/V)
DSB (V/O)
Avtaleparter (V/O)
Rådgivende gruppe (MV)
Sysselmannen (O)
Internasjonal varsling (V/O)
Ressursytere (L)

Kystdistriktssjef 
(varsles av 
losoldermann)

1.linje
VTS                B.avd

Vaktlag 4 personer + VTS
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Nødhavner og strandsettingsplasser

Strandsettingsplass
Utpekte steder der skip kan 
settes på grunn eller strandsettes 
for å unngå et fullstendig havari 
av skip og last.

Nødhavn
Utpekte havner der skip i nød 
kan søke havn for å unngå akutt 
forurensning – seilasen
fortsetter etter reparasjoner.
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Nødlossing
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Nødlossedepoter
(lastolje)

Statlig nødlosseberedskap.

(KyV foreslår også
9 depoter med utstyr 

for bunkersoljer)
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AIS
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Overvåking med fly og satelitt
• Øker uforutsigbarheten for 

potensielle forurensere
• Økning i overvåkingsareal pr. 

tidsenhet
• Viktig verktøy til rekognosering og 

overvåkning under aksjoner 
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Kystverket har ansvaret 
for statens beredskap mot 

akutt forurensning

på hav kyst og land
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Kontorer i.:
- Tromsø 
- Bergen

15 utstyrsdepoter
m/innsatsstyrker
Fartøyer

51 INTERKOMMUNALE
KOMMUNENE

Forsvaret 
(FO)

(DSB)  Dir. for 
samfunnssikkerhet 

og  beredskap

SFT

Avtaler med andre 
offentlige / private 

virksomheter

Sjøf.dir.  (SD)

Petroleumstilsynet
(Ptil).

Rådg.gr. 
Miljø / virkning:

KyV
Dir.naturf.
Fiskeridir.
Havforsk.
Polarinst.

Fylkesm. 
Miljøv.avd. KOMMUNENE

34 interkommunale 
beredskapsområder

REGJERING

Kystverket  Kystdirektoratet
beredskapsavdelingen Horten

FISKERI- og KYSTDEPARTEMENTET

Myndigheter og organisasjoner med ansvar og oppgaver 
innen beredskapen mot akutt forurensning i Norge

PRIVAT BEREDSKAP:
- Operatørene / NOFO
- Raffinerier / terminaler
- Andre virksomheter

Internasjonale-
avtaler

NOFO
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Nasjonal Strategi
Strategi besluttes av aksjonsledelsen 

Hovedstrategi for statlige aksjoner mot akutt forurensning:

• Mekanisk opptak nær kilden (redusere 
skadeomfanget)

• Hindre drift og videre spredning

• Dispergeringsmidler som supplement

• Løpende overvåkning skal iverksettes

• Utnytte nasjonale resursser

• Strandsanering etter opptak av frittflytende olje

Det er et grunnleggende prinsipp at tiltakene som iverksettes
ikke medfører større skader på miljøet en det den akutte
forurensningen allerede har gjort, og at de skal være 
kost/nytte vurdert.  
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• Prioritet 1:
Befolkningsrelaterte forhold (liv, helse, sikkerhet)

• Prioritet 2:
Naturressurser 

• Prioritet 3:
Næringsinteresser

Strategi for prioriteringer
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Hvorfor aksjonere mot akutt 
forurensning?

• Plikt hjemlet i forurensningsloven kapittel 
6

• Redusere risiko forbundet med 
forurensningen:
- Liv, helse
- Miljøressurser
- Næringsinteresser
- Andre ulemper

• Legge forholdene til rette for miljøets evne 
til restaurering
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Hva har staten ved Kystverket 
ansvaret for

• Ansvarlig for statens operative beredskap
overfor større tilfeller av akutt forurensning som
ikke er dekket av privat / kommunal beredskap.

• Staten kan overta aksjoner overfor større tilfeller 
av akutt forurensning.

• Samordne privat, kommunal og statlig beredskap.
• Bistand til andre.
• Enkeltvedtak i medhold av gjeldende regelverk.
• Tilsyn ved fare- og ulykkessituasjoner.
• Oljeforurensning fra skip og ukjente kilder. 
• Last og skipsvrak.
• Internasjonale avtaler: Bonn,  København,  

NORBRIT, Russland,  Bistand
• Beredskapsavtaler.
• Videreutvikle statens beredskap gjennom beredskapsanalyser.
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AKSJON
”Rocknes”

Kystverket
IUA Bergen reg.

Askøy kom.
Fjell kom.

Øygarden kom.
Bergen kom.
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Samordning av store aksjoner mot akutt forurensning 
som ledes av staten ved Kystverket

(Nivå 4) Kystdirektøren

Aksjonsleder
(Beredskapsdirektøren) Rådgivere:

Distriktet
Sjøfartsdir.
IUA
FyM
Andre

Miljø/virkningLogistikk

Leder 
Nødlossing
(KyV, SD, 

bergningsselskap.)

Skadesteds-leder 
sjø

(KyV, Kystvakt,
NOFO)

IUA, kommune
Skadesteds-leder 

land/strand
(Sivilforsvaret)

Operasjon
Sekretariat / Logg

Juridisk
Informasjon

Økonomi

HRS-S
HRS-N

LRS
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Miljø og forvaltning
• Oppgaver i aksjonsledelsens stab:

• Premissleverandør til aksjonsledelsen
• Fastsette aksjonens miljømål, prioritere 

miljøressurser, overvåke 
miljøressurser/effekter

• Etterkantundersøkelser
• Strandsaneringsplan – metode/miljø

• Avhending av forurensede masser
• Vurdere/anbefale tiltak, avslutning av 

aksjonen
• Kontakt med relevante faginstanser, 

miljømyndigheter og berørte parter
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Miljø/virkning



24

Vær- og drivbane prognoser 
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Olje på strand
• Tidevannskrefter bearbeider sedimenter i tidevannssonen

• Av olje som er ført opp på stranda, vil noe bli liggende igjen, mens 
noe refordeles ved neste bølge. 

• Olje som blir liggende på stranda oppløses etterhvert, og 
tilbakeføres til Vannmassene.

• Bølgeenergi kan trekke olje opp igjen fra sedimentlag, som igjen
kan havne andre  steder, samt ut i vannmassene.
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Restitusjonstid strand
Eksponering:

5-10 år5-10 år-Saltenger

10-20 år5-20 år1-3 årHardbunn 
(Berg)

3-10 år
3-10 år

3-5 årFast bunn 
(Sand-grus)

5-20 år5-15 år-Bløtbunn 
(Mudder-leire)

BeskyttetModeratBetydelig
Bunntype:
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Total transport figures

Skagerrak in 2002

Kilde: Farvandsvæsnet miljø
(Helcom)
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Forecarst for ship 
movements in 2015
Passenger traffick excluded


