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Det er forbundet tilleggsutfordringer med søk og rednings operasjoner
i nordområdene. Lang responstid og tøffe klimatiske forhold er å forvente
store deler av året.
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”Nordområdene er definert som et av 
Norges viktigste utenrikspolitiske områder
i Solberg-regjeringens strategidokument Nordkloden. Tøft klima, store avstander og dårlig
IKT-dekning skaper imidlertid en del utford
ringer som må adresseres dersom Norge skal
oppfylle sin visjon om å bli verdensledende
innen Search and Rescue, SAR, i nordområdene. SARiNOR identifiserer utfordringer og
foreslår konkrete tiltak og tegner på mange
måter et veikart til hvordan denne utviklingen
bør foregå. Selv om veien er lang og vanskelig
før målet er nådd, er kartet tegnet og kursen
rettet mot nord.”
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SARiNOR –
VEIKARTET TIL NORDKLODEN
Nordkloden er navnet på den nåværende regjeringens strategi
dokument for nordområdene, og etterlater ingen tvil om at dette er
et av Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområder. I dette
perspektivet er SARiNOR et veikart som viser vei til hvordan Norge
kan bli verdensledende innen planlegging, koordinering og gjennomføring av SAR-operasjoner i nord.
Gjennom Arktisk Råds avtale om søk og redning i Arktis (SAR-avtalen) er hele Arktis fordelt i hensiktsmessige
redningsregioner som beskriver og forplikter redningssamarbeid mellom partene. I Norges region, som representerer 90% av Norges havområde, foregår omlag 80% av all skipsaktivitet i Arktis. Økende aktivitet
i vårt område spesielt, og i Arktis generelt, medfører økt risiko for større sjøulykker med tap av menneskeliv
og materiell, og med miljømessige konsekvenser.

SIKKERHETEN ER AVGJØRENDE
I nordområdemeldingen fra 2011–2012 heter det: «Regjeringen vil sikre norsk evne til å utøve redningstjeneste
i eget og tilstøtende redningsansvarsområder gjennom å opprettholde og forbedre vår evne til effektiv søk og
redning.» Videre heter det: «Det påligger den enkelte næringsutøver og deres bransjeorganisasjoner systematisk å arbeide for å redusere risikoen for ulykker og for selv å kunne håndtere kriser i større utstrekning enn
det som er nødvendig i andre farvann.» SARiNOR er et direkte svar på dette pålegget. Her går næringslivet
sammen i et felles prosjekt for å løse en nasjonal utfordring.
I forbindelse med utnyttelse av ressursene som ligger i nordområdene, er sikkerhet og beredskap kritisk.
En forutsetning er at det skapes trygghet og tillit til at beredskapen er på plass. God sikkerhet og beredskap
til sjøs er derfor en avgjørende forutsetning for videre verdiskaping i nordområdene.

FELLES INNSATS MÅ TIL
I 2013 tok derfor Maritimt Forum Nord initiativet til etableringen av SARiNOR-prosjektet som ble til et finansielt
samarbeidsprosjekt mellom offentlige og private aktører. De ulike aktørene representerer en betydelig kompe
tanse, kunnskap og erfaring, og alle involverte har et ønske om å bidra til en god søk- og redningstjeneste
i nordområdene. Formålet med SARiNOR er å analysere og beskrive dagens status for SAR i nordområdene
i norsk sektor, og å identifisere kritiske forbedringspunkter sammenlignet med dagens SAR-situasjon.
Den samlede kunnskapen fra arbeidet med SARiNOR leder frem til et «veikart» med konkrete forslag til
måloppnåelse av SARiNORs visjon om at Norge skal være verdensledende i planlegging, koordinering og
gjennomføring av SAR-operasjoner til havs i nordområdene. Hovedfunn og anbefalinger fra prosjektet er beskrevet i denne oppsummeringsrapporten. Rapportene fra de ulike arbeidspakkene foreligger i samlerapporten.
Som en videreføring igangsettes nå SARiNOR2-prosjektet som vil konsentrere seg om sikring av miljøet og
berging av verdier på skadestedet etter at de forulykkede er reddet.
Tor Husjord, Leder for Maritimt Forum Nord
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NORGES BEREDSKAP
I NORDOMRÅDENE I DAG
Norsk redningstjeneste utøves gjennom et samvirke mellom offentlige etater,
frivillige hjelpeorganisasjoner og private selskaper som har egnede ressurser
for hjelpetjenesteformål. Denne modellen fungerer bra, men det er behov for for
nyelse og forbedring, spesielt i nord, som har helt spesielle utfordringer knyttet
til vær og geografi.
I Norge har Hovedredningssentralene det overordnede
operative ansvar ved søk- og redningsaksjoner. Den operative
koordineringen av aksjoner skjer enten direkte fra en av de
to hovedredningssentralene (HRS), som er lokalisert i Bodø
og på Sola ved Stavanger, eller gjennom en av de lokale
redningssentralene (LRS) i hvert politidistrikt og på Svalbard.
Ansvarsområdet mellom HRS Nord-Norge og HRS Sør-Norge
deles på 65 grader nord – langs grensen mellom NordTrøndelag og Nordland fylke.
Hovedredningssentralene registrerte 8655 hendelser i 2015,
hvorav 2772 hendelser i Hovedredningssentralen NordNorges (HRS NN) ansvarsområde. HRS NN har registrert et
jevnt økende antall aksjoner i fjerntliggende områder i løpet
av de siste fem årene.

STORE AVSTANDER ER EN UTFORDRING
HRS NNs redningsansvarsområde strekker seg langt ut i
Norskehavet og helt nord til Nordpolen. Området preges av
sparsommelig utbygd infrastruktur, store avstander, krevende
vær og isforhold samt manglende kommunikasjonsdekning
via satellitt og radio.
På grunn av de store avstandene kan det ta lang tid før
redningsressursene kommer frem og kan redde de nødstedte.
Evne til overlevelse frem til hjelpen kommer er en avgjørende
faktor, herunder spesielt evnen til å holde seg tørr og varm.
Regjeringens uttalte redningsambisjon er å kunne starte unnsetning av inntil 20 nødstedte på ethvert punkt 150 nm rett ut
av grunnlinjen innen to timer. I tillegg skal to nødstedte kunne
unnsettes helt ut mot ytterkanten av Norges redningsansvarsområde. Det forutsettes at de nødstedte skal kunne returneres
til et trygt sted på land. Dette ambisjonsnivået danner grunnlaget for anskaffelsen av nye redningshelikoptre av typen
AW-101 som forventes å erstatte de mer enn førti år gamle
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Sea King-redningshelikoptrene innen 2020. De nye helikop
trene har mye bedre lastekapasitet, hastighet og rekkevidde
enn Sea King, og vil oppfylle regjeringens redningsambisjon,
noe de gamle Sea King-helikoptrene ikke klarer.

KREVER SPESIELT UTSTYR
Klimaet i polare strøk krever spesielt utstyr og spesiell trening
hos dem som planlegger operasjoner i disse områdene. Dette
gjelder også beredskapsressursene. Helikoptrene må blant
annet være utstyrt med de-icing-kapasitet slik at de kan
unngå ising ved flyging gjennom skyer, samt gode sensorer
for å finne nødstedte i mørke og uvær med høye bølger og
dårlig sikt.
Dagens utstyr for alarmering og varsling er bra, men det
er et stort behov for bedre radio- og bredbåndsdekning i
havområdene i nord. Bredbåndsdekning via satellitt mangler
helt nord for 75 grader nord. Dette er en stor utfordring for
alle aktørene som opererer i dette området. Man må få på
plass bedre kommunikasjonsløsninger for å kunne koordinere r edningsaksjoner mer effektivt og for å kunne dele mer
informasjon mellom de ulike redningsaktørene.
Den største utfordringen i polare strøk er de store avstandene
kombinert med ytterst få redningsressurser. Det er avgjørende
at det stilles krav til de kommersielle aktørene i dette området,
slik at nødstedte er i stand til å overleve inntil hjelpen kommer
frem. Dette stiller helt spesielle krav til rednings- og sikkerhetsutstyr. Det er fortsatt en lang vei å gå på dette området
før de teknologiske løsningene kan ansees å være fullt ut
tilfredsstillende for overlevelsesevnen i polare strøk.

VEIKARTET TIL NORDKLODEN

HRS
Den norske redningstjenesten er vårt felles ansvar. Skal vi kunne utnytte de naturressursene landet rår over, må
vi ha en redningstjeneste som gir oss forsvarlig og nødvendig kvalitet. SARiNOR har gjennom sitt arbeid vist at man
kan lykkes. Det som startet som en idé, er i dag en realitet som får mer og mer anerkjennelse, både i inn- og utland.
Målet og veien videre bør være å fortsette å peke på gode løsninger, der staten tar sitt ansvar som overordnet
myndighet, i samspill med andre viktige aktører, som SARiNOR. Sammen skaper vi trygghet til lands, langs
kysten og til havs.
Jan Arild Ellingsen, stortingsrepresentant, justiskomiteen

Y!
YDA
MA

Beredskapen må dimensjoneres for å kunne håndtere tilleggsutfordringene i nordområdene.
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TØFT KLIMA FOR SAR
Havområdene i nord dekker store geografiske områder med lite infrastruktur og
få ressurser tilgjengelig. Dette innebærer en rekke spesielle forhold som bidrar til
å gjøre SAR-operasjoner i disse områdene mer utfordrende.

SANNSYNLIGHET FOR OVERLEVELSE = EVNE TIL OVERLEVELSE PÅ SKADESTED + BEREDSKAP

HENDELSE
Alarmering og varsling > Søk > Redning
OVERLEVELSE I KALT KLIMA
DELT SITUASJONSFORSTÅELSE
TRENING OG KOMPETANSEUTVIKLING

Et tøft klima karakterisert av kulde, snø, is, mørke om vinteren
og ofte tåke om sommeren er alle faktorer som vanskeliggjør en redningsaksjon og vil bidra til lavere sannsynlighet
for overlevelse etter en ulykke. Begrensninger i kommunikasjonsmulighetene lengst nord reduserer mulighetene for
effektiv deling av kritisk informasjon. SARiNOR har identifisert
tilleggsutfordringene ved en SAR-operasjon i nord og foreslår
tiltak som kan effektivisere de ulike fasene.

ALARMERING OG VARSLING
Det første som skjer etter at en ulykke inntreffer, er at den
forulykkede slår alarm og varsler. Dagens teknologi og prosedyrer sikrer hurtig varsling, og hovedredningssentralen kan
raskt iverksette en redningsaksjon. Det er likevel identifisert
noen utfordringer knyttet til det tekniske utstyret, som blant
annet mangelen på bekreftelse når en nødmelding er sendt.
Toveis-kommunikasjon av nødmeldinger via VHF er derfor
å foretrekke.

SØK
Posisjonsangivelse er i dag en del av standardinformasjonen
ved alarmering og varsling. Behovet for søk for å finne skade-
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stedet vil derfor være begrenset, mens det kan være nødvendig
med lokalt søk rundt skadestedet etter forulykkede da det under en kaotisk evakuering kan være lett å komme fra hverandre.

REDNING
Redning kan foregå lokalt med de ressurser som er tilgjengelige lokalt på skadestedet, eller man må vente på ekstern
hjelp. Det siste vil kunne ta lang tid som følge av lange
avstander og begrensede redningsressurser i polare strøk.
Overlevelse i kaldt klima vil være en hovedutfordring, både
kortsiktig under selve evakueringen og i perioden frem til
ekstern hjelp ankommer.

I POLARE STRØK VIL TIDEN DET TAR FØR MAN
BLIR REDDET KUNNE BLI LANG PÅ GRUNN AV
STORE AVSTANDER, SÅ DEN STØRSTE UTFOR
DRINGEN FOR Å OVERLEVE I DENNE PERIODEN
VIL VÆRE Å UNNGÅ HYPOTERMI.
OVERLEVELSE I KALDT KLIMA
I forbindelse med evakuering, er nedkjøling, eller hypotermi,
den største faren man utsettes for. En konsekvens av dette
er nedsatt evne til å ta vare på seg selv, noe som ytterligere
bidrar til å redusere sannsynligheten for overlevelse. Våte
klær bidrar ytterligere til å tappe kroppen for varme og økt
fare for hypotermi.
Som følge av lange avstander vil det ta lang tid før redningsressurser er på plass og overlevelse i denne perioden vil være
den største utfordringen for de forulykkede. Den nye IMO
Polarkoden stiller en rekke funksjonskrav for å øke sannsynlig-
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heten for overlevelse etter en ulykke. Alle tiltak som kan bidra
til å redusere tiden det tar før de forulykkede blir reddet, vil
øke sannsynligheten for at flere vil overleve.
Den medisinske beredskapen og muligheten for behandling
om bord i det fartøyet som først kommer til unnsetning vil
være begrenset. Selv kystvakt og militære fartøy har begrenset medisinsk kapasitet. Medisinsk behandling i særlig grad
kan derfor ikke forventes før man ankommer et sykehus på
fastlandet. Midlertidige fasiliteter for medisinsk behandling i
nærheten av skadestedet kan i forbindelse med en storulykke
bidra til å redde flere forulykkede.

DELT SITUASJONSFORSTÅELSE
En effektiv redningsaksjon hvor mange ulike aktører er involvert, forutsetter deling av informasjon. Moderne høyoppløselige dynamiske bilder, kart med informasjon og chat- funksjon
er tilgjengelig hos enkelte aktører, men muligheten for deling
begrenses av ulike teknologiske løsninger og dårlig bredbåndsdekning nord for 80 grader.

En forbedring vil kreve en videreutvikling av satellittbaserte
løsninger og felles kommunikasjonsgrensesnitt.

TRENING OG KOMPETANSEUTVIKLING
Behov for trening og kompetanseutvikling er identifisert som
et viktig element for å sikre effektive fremtidige operasjoner.
Behov for nye og videreutvikling av eksisterende kurs vil være
viktig både for at de ulike aktører kan opererer effektivt innenfor sitt eget område, men også for å sikre effektivt samarbeide
med andre.
Trening i form av større øvelser hvor alle aktuelle organisasjoner deltar, med påfølgende debrifing og plan for implementering av funn er viktig for å effektivisere fremtidige redningsaksjoner. Behovet for mer trening og kompetanseutvikling er
identifisert hos alle aktørene. Evaluering av ulike tilbud for kurs
og trening må gjennomføres for å sikre best mulig utnyttelse
av de tilgjengelige midlene som avsettes til dette formålet.
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Miljøvern, sikkerhet og beredskap er en av regjeringens fem hovedprioriteringer
i nordområdepolitikken. Norge har råderett over store havområder og en stor del
av disse havområdene ligger nord for polarsirkelen. Mesteparten av skipsfarten
i Arktis går gjennom norske farvann. Vi har derfor et stort ansvar for å være til
stede i våre havområder og utvikle overvåking og beredskap. Dette bidrar også til
å befeste vår posisjon internasjonalt som en ansvarlig arktisk aktør. Utenriksdepartementet har støttet nye forsknings- og utviklingsprosjekter for styrket beredskap i nord, som SARiNOR og SARiNOR2. De to prosjektene har som mål å
omfatte alle sider av den beredskap som er nødvendig for å håndtere storulykker
til havs i nordområdene, og søker å benytte den integrerte kunnskapen og kompetansen som det norske samfunn besitter på dette området. Prosjektet er viktig
for å bidra til bedre koordinering og styrket gjennomføringsevne i bergingsoperasjoner til havs i en tid med stadig økende aktivitet i arktiske farvann.
Børge Brende, Utenriksminister
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ALARMERING OG VARSLING
Beredskapsapparatet blir iverksatt idet det mottas alarm og varsling fra fartøyet
i nød. Det er derfor avgjørende at fartøy i nød kan varsle rette instans så hurtig
som mulig, slik at en redningsoperasjon kan settes i gang.
Dersom en nødsituasjon oppstår, vil fartøyet initiere standard
alarmerings- og varslingsprosedyrer. SARiNOR har identifisert
gap, og lansert flere forslag til forbedringer i forbindelse med
alarmering og varsling.
Varslingen kan typisk foregå via visuelle signaler, mobil
VHF (voice/DSC), satellittelefon, mobiltelefon eller EPIRB.
Hovedredningssentralen vil etter mottatt alarm involvere og
koordinere relevante aktører i redningskjeden.

BEDRE KOMMUNIKASJON REDDER LIV
I nordområdene vil alarmering fra nødpeilesendere som regel
gå via COSPAS-SARSAT. Dette systemet har god dekning,
men gir kun en enveisvarsling og ingen bekreftelse på mottatt
melding. Toveiskommunikasjon er derfor ønskelig, da det øker
muligheten for å kommunisere informasjon utover standardmeldinger.
Ved at de forulykkede mottar oppdatert informasjon om
redningsaksjonens progresjon, muliggjøres dessuten en bedre disponering av ressursene som er tilgjengelig på ulykkes
stedet. Vissheten om at hjelpen er på vei, kan også bidra til
optimisme og økt moral blant de forulykkede sammenlignet
med det å sende ut nødmeldinger uten å vite om disse er
mottatt av noen.
I et lenger perspektiv er det ønskelig å videreutvikle satellittbaserte løsninger, selv om dette er både dyrt og krevende og
vil kreve samarbeid mellom ulike aktører, i tillegg til at det vil
ta tid før et slikt system blir implementert i næringen.
Teknologisk svikt fører til falske alarmer
I 2013 ble det registrert ca. 1800 meldinger av kategorien nødmeldinger. 95% av disse kunne karakteriseres som falske. Den
store andelen falske alarmer skyldes både teknologisk svikt så
vel som prosedyrefeil hos brukeren.
Nøkkelinformasjonen som kommuniseres, burde hentes
automatisk fra fartøyets eksisterende systemer og kommuni-
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seres gjennom internasjonale standardiserte protokoller for å
minimere muligheten for feil. Automatisk generert informasjon
som typisk kan være av relevans for en redningsoperasjon,
er for eksempel posisjon, luft- og vanntemperatur i tillegg til
vindhastighet og -retning.

ØKT KUNNSKAP OG FELLES FORSTÅELSE ER VIKTIG
Det er store variasjoner innen forskjellige sektorer med tanke
på kjennskap til varslingsprosedyrer og grad av nød før varsling initieres. Denne inkonsistensen representerer en usikkerhet for aktørene i redningskjeden. Økt kunnskap hos brukeren
om redningskapasiteter og utfordringer forbundet med disse
vil skape en større gjensidig forståelse for problematikken.
Det er derfor ønskelig med økt felles forståelse av varslingsprosedyrer og kunnskap om beredskap/redningsoperasjoner
generelt gjennom utdanningen av brukere.

KYSTVAKTEN
Kystvakten er en sentral ressurs for å ivareta Norges
plikter og rettigheter som kyststat iht. havrettskonvensjonen. Myndighetsutøvelsen utføres i et havområde på størrelse med Middelhavet. Operasjons- og
jurisdiksjonsområdet inkluderer to internasjonale havområder (Smutthavet og Smutthullet) som er regulert
gjennom internasjonale avtaler.
En annen viktig funksjon er søk og redning, hvor
ansvarsområdet strekker seg fra Nordsjøen til Nordpolen og fra 0-merdianen til 35 grader øst. Oppfølgingen av fiske og fangst, med et økende omfang, krever
kontinuerlig tilstedeværelse i stadig flere områder.
I tillegg pågår mangfoldige aktiviteter langs hele
kysten. Dette krever en fleksibel og tilpasset kystvaktstruktur som evner å håndtere aktiviteten i vårt
sjøområde.
Steve Olsen, Kystvakten

VEIKARTET TIL NORDKLODEN

En forutsetning for en vellykket redningsaksjon er at de nødstedte får alarmert og varslet
beredskaps apparatet på en effektiv og sikker måte.
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SØK
Få ressurser, lange avstander og
manglende infrastruktur i forbindelse
med søk etter savnede i nordområdene fører til økt responstid, noe som
reduserer sannsynligheten for å finne
og redde forulykkede i live.
Å lokalisere forulykkede defineres som søk. I tilfeller hvor de
forulykkede har tilgang til nødpeilesendere og kommunikasjon, er denne oppgaven relativt enkel. Om ikke denne typen
ressurser er tilgjengelig, vil søk ofte bestå i visuelt å undersøke
et område for å identifisere forulykkede som kan være spredt
over et begrenset område. Denne oppgaven utføres preliminært med luftbårne ressurser dersom disse er tilgjengelige,
da de ofte er de første på skadestedet.
Av tilgjengelige skip har Kystvakten en ambisjon om alltid
å ha et helikopterbærende skip i vernesonen rundt 
Svalbard, hele året. Kystvakten har erfaring og kompetanse
i å gjennomføre søk og å være «on scene coordinator».
Et kystvaktfartøy kan også bidra til økt rekkevidde for SAR-
helikoptre fra land da det muliggjør etterfylling av drivstoff.
I Arktis kan avstandene være store, og transporten til/fra
ulykkesstedet vil begrenses av drivstoffkapasitet. Etterfylling
av drivstoff vil derfor i mange tilfeller bety økt mulighet for
å benytte et helikopter i forbindelse med søk.
Polarsyssel, Sysselmannens nye skip, har helikopterdekk og
mulighet til å etterfylle helikoptre i de 9 månedene hvor skipet
opererer på Svalbard. Kystvakten og Polarsyssel har ulike
faste oppgaver som har betydning for hvilke områder de kan
yte beredskap i, og for responstiden.

BEHOV FOR TEKNOLOGISK OPPGRADERING
Koordinering av større operasjoner i nordområdene er vanskelig. Dette skyldes i hovedsak dårlig systemintegrasjon mellom
de ulike SAR-ressursene og lav båndbredde. Per i dag har
man for eksempel ikke mulighet til å sende søkeområder
digitalt mellom hovedredningssentralen og redningshelikoptre. Kommunikasjon og koordinering av redningshelikoptre
og andre ressurser på søkeoppdrag er derfor i stor grad
begrenset til talesamband.
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ENI
ENI Norge er en viktig aktør i Barentshavet og har derfor engasjert seg i SARiNOR. Vi tror at det tverrfaglige
samarbeidet mellom ulike næringer, myndigheter og forskningsinstitusjoner er avgjørende for å bygge kompetanse
til å håndtere en stor ulykke med full evakuering i disse krevende farvannene.
På grunn av kort overlevelsestid i kaldt vann må de fremtidige evakueringsløsningene baseres på tørr evakuering
til et beskyttet område. Det må utvikles redningsmidler som muliggjør tørr evakuering, og som gir de som evakueres
tilstrekkelig beskyttelse mot kulde til de kan reddes. Gode løsninger må jobbes frem i en dialog mellom næringslivsaktørene, arbeidstakerorganisasjonene, myndighetene, forskningsmiljøene og utstyrsleverandørene.
Liv Nielsen, ENI

Store avstander og lang responstid, kombinert med utfordrende
klimatiske forhold vanskeliggjør effektivt søk etter nødstedte.
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DELT SITUASJONSFORSTÅELSE
Delt situasjonsforståelse innebærer at alle involverte i en hendelse har lik
forståelse av oppdraget, og dermed kan forvalte sine egne ressurser på best
mulig måte i henhold til instrukser fra SAR-ledelsen.
SAR-ressurser har behov for informasjon og kommunikasjon
med andre aktører som deltar i en operasjon. Gjennom et
oppdrag vil kommunikasjonen bidra til en økt forståelse for
oppdraget som skal løses. SAR-ressurser har også et behov
for å kommunisere med andre SAR-ressurser, både maritime,
luftbårne eller personell på hendelsesstedet, for å løse de
konkrete oppgavene på en hensiktsmessig og effektiv måte.

I DAG FINNES DET STORE TEKNOLOGISKE
MULIGHETER FOR DELING AV TEKST, BILDER
OG LIVESTREAM OGSÅ INNENFOR SAR-FELTET.
FELLES PLATTFORM VIL VÆRE ET VIKTIG VIRKEMIDDEL
I dag finnes det store teknologiske muligheter for deling
av tekst, bilder og livestream også innenfor SAR-feltet.
Etatstenkningen og manglende teknologisk samarbeid på
tvers av etater begrenser derimot mulighetene for deling av
data mellom ulike systemer. Det foreslås derfor å etablere
en felles standard for grensesnitt mellom KKIS-systemer
(kommando, kontroll, informasjon og samband) for SAR
hos de ulike etatene.

FLERE OG BEDRE ØVELSER
Øvelser er en viktig faktor for å etablere og utvikle delt situa
sjonsforståelse. Samvirke under felles øvelser gir praktisk
trening på oppgaveløsning. Felles øvelser mellom ulike aktører
gir også læring om hverandres organisasjon, roller og ansvar.
I dag øver de ulike aktørene i hovedsak hver for seg, da det
i liten grad settes av tid, økonomi og ressurser for å gjennom
føre felles øvelser. Flere felles øvelser mellom ulike etater vil
øke kunnskapen om de forskjellige etatenes kompetanse,
roller og ansvar, samt bidra til felles forståelse rundt planverk,
begreper og språk.
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SAMVIRKEPRINSIPPET – HRS’ STRATEGISKE ANSVAR
Samvirkeprinsippet innebærer å iverksette kommunikasjon
og koordinering mellom nødetatene som sikrer at samlede ressurser disponeres som en helhet under hendelser
som krever involvering av flere enn én nødetat. HRS har
det strategiske ansvar for samvirket og for å bidra til felles
kunnskapsheving på tvers av etater på vegne av Justisog beredskapsdepartementet.
Justis- og beredskapsdepartementets overordnede ansvar gjelder ikke for Forsvaret, som er en betydelig aktør i
SAR-beredskapen. HRS’ strategiske ansvar vil derfor med
fordel kunne videreutvikles og inkludere ressursforvaltning
til oppgaver som for eksempel etablering av felles forum for
revidering av planverk mellom etater og etablering av felles
standarder for interoperabilitet mellom KKIS-systemer.

VEIKARTET TIL NORDKLODEN

Delt situasjonsforståelse forutsetter god kommunikasjon
mellom alle aktørene involvert i en SAR- operasjon.

KOMPETANSE
Både i beredskapsorganisasjonen og om bord i kommersielle fartøy er det viktig med kompetanse som dekker
utfordringene relatert til polare operasjoner. Kompetansen må være harmonisert mellom de relevante aktører slik
at det er en felles begreps- og problemforståelse. Etablering av felles retningslinjer og standarder er viktig både
for beredskapskjeden og for kommersielle aktører.
Det er også viktig å implementere funn etter hendelser og øvelser. Evnen til å samordne og omsette erfaringer til
utvikling og kvalitetsforbedring krever både strukturelle og organisatoriske tiltak på et overordnet nivå.
Odd Jarl Borch, Universitetet Nord
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OVERLEVELSE I KALDT KLIMA
En vellykket redning forutsetter at de nødstedte overlever frem til redningen
kommer. IMOs Polarkoden setter krav til minimum fem dager overlevelse i
redningsmidler. Dette betyr at Polarkoden stiller funksjonskrav til redningsmidlene
utover minimumskravet definert i gjeldende regelverk for redningsmidler, ref.
LSA-koden.
ALLE DELER I REDNINGSKJEDEN ER LIKE VIKTIG

OPERASJONELLE UTFORDRINGER

Kravene i Polarkoden er ytelsesbasert. Det er derfor viktig å
ha en holistisk tilnærming og evaluere hele redningskjeden,
da flere utstyrskombinasjoner vil kunne tilfredsstille et ytelsesbasert krav. Sentralt i problemstillingen rundt fem dagers
overlevelse vil være den menneskelige yteevnen under polare
forhold.

Bruk av redningsmidler i polare strøk vil kreve at en tilpasser
operasjonen til de aktuelle is- og værforholdene. Dette må
implementeres i prosedyrer, som for eksempel i forbindelse
med bruk og nedsetting av redningsmidler i is.

ERFARING HAR VIST OSS AT FORHOLDENE
I NORDOMRÅDENE GJØR DET VANSKELIG
FOR FORULYKKEDE Å GJENVINNE NORMAL
KROPPSTEMPERATUR DERSOM DE FØRST
HAR BLITT VÅTE OG NEDKJØLTE.

Håndtering av flåte og livbåt under polare forhold må også
inngå i sikkerhetsopplæringen til mannskap. Alle utfordringer
relatert til opphold i redningsmidler i minimum fem dager må
også inngå som en del av den obligatoriske opplæringen.

ENERGIOPPTAK
Eksisterende ytelsesbaserte krav til nødrasjoner kan være
en årsak og bidra til redusert overlevelsestid. En studie viser
at eksisterende ernæringssammensetning og størrelse på
nødrasjoner kan være suboptimal for sikring av tilstrekkelig
skjelverespons ved nedkjøling av kroppstemperatur.

HELHETLIG TILNÆRMING
Den menneskelige evnen til å produsere varme over lengre
perioder vil bidra til å legge føringer på behovet for termisk
beskyttelse av de nødstedte, behov for areal som muliggjør
bevegelse og krav til energiopptak/ernæring. Eksisterende
kunnskap om fysiologiske prosesser for mer enn 24 timers
skjelverespons (muskulær varmeproduksjon) er i dag marginalt kartlagt. Det vil kreve flere studier og mer kunnskap
før en kan si noe spesifikt om effekten av de ovenfor nevnte
tiltakene.
Studier viser at konvensjonelle redningsflåter trolig ikke vil gi
tilstrekkelig fysiologisk støtte til overlevelse i fem døgn. Dette
skyldes i stor grad mangel på termisk beskyttelse, gjerne i
kombinasjon med vanninntrenging. Erfaring fra forulykkede
i nord-områdene, evakuert i flåte eller livbåt, viser at dersom
man først har blitt våt og kald er det vanskelig å gjennvinne
normal kroppstemperatur under de rådende forhold.
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For å tilfredsstille kravet om fem dagers overlevelse er det
viktig å evaluere hele redningskjeden, da de individuelle
komponentenes ytelse er avhengig av kompatibilitet med
den øvrige redningskjeden.

VEIKARTET TIL NORDKLODEN

REDNING
Ved en stor ulykke med påfølgende behov for masseevakuering i kaldt klima er det viktig at evakueringen er effektiv,
slik at eksponeringen av de nødstedte minimeres, og at direkte kontakt med sjøen unngås. I dag finnes det lite utstyr
som er tilpasset kaldt klima, og som muliggjør effektiv evakuering av store menneskemengder i form av overflytting
mellom skip eller fra flåte/livbåt til fartøy.
Beredskapsplaner for storulykker med påfølgende masseevakuering nord for 80. breddegrad må etableres og
integreres i eksisterende planverk.
Knut Espen Solberg, SARex

Overlevelse frem til redningen kommer vil være avhengig av
at det sikkerhetsutstyret som er tilgjengelig ombord er tilpasset
de klimatiske forhold.
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HOVEDFUNN
I SARiNOR-PROSJEKTET
Nivået på dagens beredskap i nordområdene reflekterer ikke dagens og
fremtidens aktivitetsnivå og ligger under myndighetenes ambisjoner. SARiNOR
har identifisert de vesentligste faktorene som kan bidra til økt sannsynlighet for
overlevelse og redusere tiden før redningen av de forulykkede er gjennomført,
og foreslår konkrete tiltak. Utenfor rekkevidden til redningshelikoptre er sann
synligheten for å overleve en større ulykke til havs betydelig mindre sammenlignet
med kystnære strøk. Lange avstander, begrenset infrastruktur og krevende klimatiske forhold fører til lang mobiliseringstid og representerer en betydelig risiko for
de som har sitt arbeid eller ferdes i disse områdene.
Sannsynligheten for overlevelse etter en stor ulykke i et fjerntliggende område
i polare strøk kan sorteres i to hovedfunn, evnen til overlevelse på skadested og
tilgjengelig redningsberedskap. Evnen til å overleve på skadestedet etter evakuering vil være avgjørende, da det er en rekke faktorer som vil redusere overlevelses
evnen, deriblant kanskje den viktigste, hypotermi. Samtidig vil det kunne ta lang
tid, opptil flere dager, før en redning er gjennomført.
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HOVEDFUNN 1
OVERLEVELSE PÅ SKADESTED
UNNGÅ HYPOTERMI
Etter en evakuering er forutsetningen for overlevelse at man unngår hypotermi og er i stand til å ivareta seg selv til man blir reddet. I det kroppens
kjernetemperatur begynner å synke, reduseres evnen til å ivareta seg selv,
og en videre negativ utvikling kan eskaleres. Omgivelser og utstyr som
bidrar til at hypotermi unngås, er derfor avgjørende for å øke sannsynlig
heten for overlevelse. Forutsetningen for overlevelse i fasen frem til redning
vil være at livbåt/flåte er i stand til å opprettholde et habilt miljø som sikrer
overlevelse over lengre tid. Polarkoden stiller krav til «ventilert miljø til
passet for å unngå hypotermi samt mat og drikke for minimum 5 dager».

TRENING OG KOMPETANSE PÅVIRKER RESULTATET
Den fysiske og psykiske tilstanden både før og etter en ulykke vil også
påvirke overlevelsesevnen. Forutsetningene den enkelte har, samt trening
og kompetanse, vil påvirke hvordan denne fasen takles. Et mannskap på
et handelsfartøy som kjenner hverandre, kan prosedyrer og har gjennomført regelmessige øvelser, vil ha bedre forutsetninger for å klare seg enn
cruisepassasjerer. Evakuering til land eller på eventuell is, som et alternativ
til å forbli i livbåt/flåte, er et reelt alternativ beskrevet i Polarkoden. Dette
forutsetter imidlertid ekstra utstyr, og dersom dette på forhånd er evaluert
som et sannsynlig scenario, er en liste med foreslått utstyr i form av pakker
med personlig overlevelsesutstyr og gruppeoverlevelsesutstyr beskrevet
i Polarkoden. Ved ulykker i områder utenfor helikopterrekkevidde, har
dagens Orionfly vist seg effektive både ved søk, etablering av kommunikasjon mellom de forulykkede og Hovedredningssentralen samt til dropp av
ekstra utstyr.

Å HOLDE SEG TØRR ER AVGJØRENDE
Fuktighet reduserer klærs isolerende egenskaper, og i kombinasjon med
kulde bidrar det til en økt sannsynlighet for at kroppen ikke klarer å gjenvinne
normal temperatur, noe som er en forutsetning for overlevelse over tid. Under
evakueringen fra det forulykkede skipet vil sannsynligheten for å bli våt være
til stede, og en tørr evakuering er derfor viktig med tanke på overlevelse.
Det er derfor viktig med evakueringsløsninger som hindrer direkte kontakt
med sjøvann. I tillegg er det viktig med personlig utrustning som hindrer at
man blir våt, og som innehar nok isolerende evne til at kroppstemperaturen
opprettholdes.
En forutsetning for overlevelse for de som eventuelt ligger i sjøen, er at
disse raskt tas om bord i livbåt/flåte, at de får tørt tøy og nødvendig varme.
Dagens livbåter/flåter er i liten grad utstyrt for denne type redning, og man
kan i denne fasen ikke forvente hjelp utenfra.

22

SARiNOR HOVEDFUNN – EN OPPSUMMERING 2016

VEIKARTET TIL NORDKLODEN

Overlevelse på skadested frem til redningen kommer vil kreve kompetanse og ekstra
utstyr tilpasset de ofte ekstreme utfordringene i nordområdene.
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HOVEDFUNN 2
REDNING OG BEREDSKAP
RESPONSTID ER AVGJØRENDE
Etter selve evakueringen vil tiden frem til redningsressursene kommer til
unnsetning, være avgjørende for hvor mange som vil overleve. I avsides
liggende polare strøk vil den tiden det tar å vente på selve redningen, være
lang og vesentlig lenger enn tiden det tar for de innledende fasene, alarmering, søk og varsling. Erfaring fra tidligere ulykker har vist at hypotermi
i denne fasen er en stor utfordring, og spesielt i kaldt klima. Ethvert tiltak
som kan bidra til at hypotermi unngås, samt reduksjon i ventetiden frem
til redning, vil være avgjørende for at flere overlever.
Responstiden i forbindelse med en ulykke i polare strøk med påfølgende
evakuering vil være avhengig av lokal tilstedeværelse av ulike rednings
ressurser, og da spesielt skip. Det betyr at en bevist lokalisering av
redningsfartøy i områder hvor det pågår marin aktivitet i form av fiske,
transport og utvinning av hydrokarboner, vil kunne bidra til en vesentlig
kortere responstid. Da de geografiske områdene er store, vil det kreve
betydelige ressurser å allokere redningsfartøy i hele området. Ressursene
bør derfor benyttes der trafikken er størst.

TILTAK IDENTIFISERT I SARiNOR-PROSJEKTET:
Alle faktorer som forsinker, og dermed forlenger tiden fra en ulykke varsles
til de forulykkede er reddet og bragt i sikkerhet, må identifiseres. Alle
identifiserte tiltak må vurderes og prioriteres for å effektivisere rednings
kjeden. Eksempler på identifiserte tiltak er:
• Infrastrukturen forbedres – herunder kommunikasjon
og bredbåndsdekning.
• Forhåndslagring, etablering av utstyrsdepoter,
tilpasset ulike operasjonelle behov.
• Den akuttmedisinske beredskapen, inkl. bruk av
telemedisinsk utstyr, må styrkes.
• Alle kategorier av innsatspersonell må identifiseres
for rask mobilisering, herunder bruk av forsvarets
spesialstyrker (vaktordninger vurderes).
• Etablere en innsatsstyrke spesielt trenet for
krevende og ”langvarig” innsats i kaldt klima.
• Vurdere etablering av utstyr for flydropp av
redningspersonell og utstyr i tilfelle større ulykker.
• FoU styrkes for å effektivisere redningsinnsatsen ved å ta i bruk nytt
og moderne utstyr, herunder bruk av droner, arktisk redningsutstyr,
forbedret søk og overvåking, etc. Ulike prosesser bidrar i dag til at det
tar lang tid fra ny teknologi er tilgjengelig til den tas i bruk.

NESTE STEG VIL VÆRE Å IMPLEMENTERE DE FUNN
OG ANBEFALINGER SOM ER FREMKOMMET:
• Framtidens beredskap må være effektiv, risikobasert og
riktig dimensjonert til den aktuelle aktiviteten i ulike geografiske områder.
• En risikobasert samfunnsøkonomisk evaluering av de ulike funn må
gjennomføres for å dokumentere en prioritering av de ulike funn. De mest
samfunnsøkonomiske bør så iverksettes gjennom politisk vilje til å implementere de tiltakene som vil bidra til å øke sikkerheten i nordområdene.
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Det er viktig beredskapen er dimensjonert for den maritime aktiviteten i nordområdene
slik at responstiden er kort. Dette vil øke sannsynligheten for å finne overlevende på
skadestedet.
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LANGE AVSTANDER, BEGRENSET INFRASTRUKTUR
OG KREVENDE KLIMATISKE FORHOLD FØRER TIL
LANG MOBILISERINGSTID OG REPRESENTERER EN
BETYDELIG RISIKO FOR DE SOM HAR SITT ARBEID
ELLER FERDES I DISSE OMRÅDENE.
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VIDERE ARBEID
Økt aktivitet i nordområdene medfører også økt risiko for en større ulykke
med påfølgende tap av et betydelig antall menneskeliv og negativ påvirkning
av miljøet. Den økte risikoen er ofte ikke reflektert i dagens prosedyrer og
planverk hos de ulike beredskapsorganisasjoner. SARiNOR påviser flere
forbedringsområder for norsk beredskap og understreker viktigheten av at
arbeidet videreføres i konkrete tiltak.
Store ulykker i polare strøk er et scenario det sjelden trenes
på, så det er først etter en virkelig stor ulykke man vil se hvor
godt beredskapsapparatet fungerer. Dagens øvelser tar ofte
for seg deler av en ulykkeshendelse og utføres av enkelt
aktører eller noen enkeltaktører sammen. Trening på store
ulykker er kostbart, og de ulike enkeltaktørene har ikke midler
til denne type felles trening.

Gjennom arbeidet i SARiNOR er det identifisert flere gap i
det norske beredskapsapparatet. Det er viktig at funnene tas
videre og prioriteres, da det er store forskjeller i effekt, kostnader og implementeringstid. Deretter må tematikken løftes
opp på det politiske plan slik at myndighetene kan bidra til å
allokere ressurser for å lukke gapene og bidra til en aksep
tabel beredskap også i de nordlige farvann.

Beredskapskapasitet bør i større grad baseres på risiko
vurderinger og kost/nytte av ulike tiltak for å unngå subjektive
prioriteringer og investering i feil utstyr. Det er alltid vanskelig
å definere og oppnå enighet om riktig nivå på beredskapen
i ulike områder, samtidig som det er vanskelig å etterprøve om
den aktuelle beredskapen er i henhold til ønsket beredskaps
nivå før en eventuell ulykke inntreffer.

Utviklingen i den maritime næringen er dessverre i mange
tilfeller retroaktiv, og endringer kommer først i etterkant av
uønskede hendelser. En storulykke i nordområdene vil kunne
medføre et stort tap av både menneskeliv og materielle ressurser. Lang politisk behandlingstid og lang implementeringstid gjør at vi allerede nå må gripe fatt i problemstillingen og
sette den på dagsorden for å møte økt aktivitet.

GJENNOM ARBEIDET I SARiNOR ER DET
IDENTIFISERT FLERE GAP I DET NORSKE
BEREDSKAPSAPPARATET.
I dag er Norge bundet av Ilulissat-konvensjonen som sier
at vi skal samarbeide med de andre arktiske landene ved
en hendelse. Konvensjonen adresserer derimot ikke krav til
responstid, hvilke ressurser vi skal ha til rådighet, eller hva
beredskapsapparatet skal være dimensjonert for. Dette er
opp til hver enkelt nasjonalstat å bestemme.

28

SARiNOR HOVEDFUNN – EN OPPSUMMERING 2016

VEIKARTET TIL NORDKLODEN

Samspill på tvers av organisasjoner, ressurser og kompetanse må
videreutvikles slik at Norge får en redningskjede som øker sannsynligheten for overlevelse etter en ulykke i nordområdene.

REDERIFORBUNDET
Det er avgjørende å sikre at økt aktivitet i nordområdene skjer på en bærekraftig og forsvarlig måte. Det krever
omfattende investering i infrastruktur og videreutvikling av relevant kompetanse og teknologi. Særlig er det et
presserende behov for økt kapasitet og beredskap for søk og redning.
I dag går 80% av arktiske seilinger gjennom områder der Norge har ansvaret for søk- og redningsberedskapen.
Norge er en av verdens største og mest avanserte maritime nasjoner, og vi har lange polare tradisjoner. Det gir oss
et særskilt fortrinn når vi søker å utnytte de mulighetene som området byr på. Det gir oss også en særskilt for
pliktelse til å bidra til en sikker og bærekraftig utvikling.
SARiNOR-prosjektet er et viktig bidrag til en tryggere utvikling for de som bor, arbeider og ferdes i nordområdene.
Prosjektet vil også bidra til å bekrefte Norges posisjon som verdensledende innen søk og redning i arktiske farvann.
Begge hensyn veier tungt for Rederiforbundet, som gir sin fulle støtte til dette viktige prosjektet.
Sturla Henriksen, Norges Rederiforbund
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SARiNOR
Visjonen for SARiNOR-prosjektet har vært å bidra til å gjøre Norge
verdensledende på søk og redning i nordområdene. Sikkerhet til sjøs er
en helt avgjørende faktor og en forutsetning for for videre verdiskaping
innen maritim næring og O&G virksomheten i nord.
Fra Utenriksdepartementet heter det at Norge som arktisk kyststat, med
råderett over store havområder, har et stort ansvar for å styrke maritim
sikkerhet og beredskap i nordområdene.
Prosjektet har vært en samarbeidsarena for private og offentlige
aktører innen søk og redning, og det er det identifisert en rekke forslag
til tekniske og organisatoriske forbedringer for å øke sannsynligheten for
å redde flere etter en ulykke i Arktiske strøk.

SARiNOR2
Hovedfokus i SARiNOR-prosjektet har vært overlevelse og redning av
personer ved en ulykke i Arktiske strøk. En videreføring, som består av
å redusere risiko for miljøforurensing og berge materielle verdier på
skadestedet etter at siste nødstedte er reddet, settes nå i gang ved
oppstart av SARiNOR2-prosjektet.
SARiNOR2 skal sikre at de tiltak og anbefalinger identifisert i begge
prosjektene blir evaluert og implementert med tanke på å styrke den
totale rednings- og beredskapskjeden. Ressursene må kunne samhandle
og integreres raskt og effektivt, både nasjonalt og internasjonalt, og det
må settes ytelseskrav som måler kvaliteten på hele redningskjeden.
Samlet vil SARiNOR og SARiNOR2 omfatte alle sider av den beredskap
som vil være nødvendig for å håndtere en storulykke til havs i nord
områdene.
Ved interesse for å delta i SARiNOR2-prosjektet eller for mer informasjon
om SARiNOR-prosjektet, vennligst ta kontakt med:
Tor Husjord, daglig leder
Tlf: 76 94 15 20 / 908 85 512
tor.husjord@maritimt-forum.no
Maritimt Forum Nord Havnegata 28, 8514 Narvik
Alle rapporter fra SARiNOR-prosjektet finner du på www.sarinor.no
Her finner du også introduksjonsvideoen «Arctic Mayday» som viser
noen visjoner rundt redning i forbindelse med en tenkt storulykke
i nordområdene.
”Veikartet til Nordkloden” er utarbeidet av DNV GL i samarbeid med
Maritimt Forum Nord.
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