SARINOR WP7
RAPPORT

«Behov for trening, øving og annen
kompetanseutvikling innenfor søkog redning i nordområdene»

FORFATTERE:
NORD UNIVERSITET:
Odd Jarl Borch (prosjektleder)
Ensieh Roud
Johannes Schmied
MARINTEK:
Tor Einar Berg
Kay Fjørtoft
Ørjan Selvik
MEMORIAL UNIVERSITY OF NEWFOUNDLAND:
James Parsons
ADMIRAL MAKAROV STATE UNIVERSITY OF MARITIME AND INLAND
SHIPPING:
Alexander Gorobtsov

FORKORTELSER
ACO

Luftkoordinator / Aircraft Coordinator

AECO

Association of Arctic Expedition Cruise Operators

AMK

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral / emergency medical service
coordination center

ATS

Air traffic service

BaSEC

Barents Sea Exploration Collaboration

BRM

Bridge resource management

CASARA

Civil Air Search and Rescue Association

CBRN

Chemical, biological, radiological and nuclear

CERS

Consolidated emergency response service

CCGA

Canadian Coast Guard Auxiliary

CCTV

Closed-circuit television / Video surveillance

CSO

Chief Security Officer

DSHA

Defined Situation of Hazards and Accident/definerte fare- og
ulykkessituasjoner

ELS

Enhetlig ledelsessystem / Norsk variant av ICS

ERI

Emergency Response Institute

ERS

Tjeneste for kriserespons / Emergency Response Service

EU

Den europeiske union

FN

Forente Nasjoner

FOH

Forsvarets Operative Hovedkvarter / Norwegian Joint Military
operations headquarter

FPSO

Floating Production, Storage and Offloading. Flytende produksjons og
lagringsenhet

FSB

Federal Security Service of the Russian Federation
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GMDSS

Maritim radio nødkommunikasjonssystem / Global Maritime Distress
and Safety System

GSAR

SAR på land / Ground SAR

HRS

Hovedredningssentralen / Joint Rescue Coordination Center

IAMSAR

International Aeronautical and Maritime Search and Rescue

IC Incident

Incident Commander. Skadestedsleder

ICS

Incident command system

IMO

International Maritime Organisation

IMRF

Den Internasjonale Maritime Redningsfederasjonen / International
Maritime Rescue Federation

ISM

International Safety Management –lovpålagt sikkerhetsstyringssystem
for skip

KNM

Kongelig Norske Marine / Royal Norwegian Navy

KV

Kystvakt / Coastguard

LNG tanker

Liquefied natural gas tanker

MARPOL

IMO International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

MCTS

Marine Communications and Traffic Services

MOB

Man over board

MRCC

Maritime Rescue Coordination Centre

MRO

Mass Rescue Operation

MRS

Maritime Rescue Service

MSP

Maritim planlegging av søk / Maritime Search Planning

NASAR

United States National Association for SAR

NSS

Canadian National Search and Rescue Secretariat

OCIMF

Oil Companies International Marine Forum

OFFB

Operatørenes forening for beredskap

OJT

På jobbtrening / On-The-Job Training
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OSC

On-Scene Coordinator – ledelse av SAR aksjon til sjøs

OSV

Offshore servicefartøy / Offshore service vessel

Polarkoden

International Code for Ships Operating in Polar Waters; Polar code

PWOM

Polar Water Operational Manual

RCMP

Royal Canadian Mounted Police

RITS

Regional redningsinnsatsstyrke til sjøs

SAR

Søk og Redninig / Search and Rescue

SARA

Search And Rescue Application/integrert beslutningstøtte- og
søksplanleggingsverktøy ved HRS

SARSAT

Søk og Redning kommunikasjonssatellitt / Search and Rescue
Communications Satellite

SMC

SAR redningsleder / SAR Mission Coordinator

SMF

SAR Mobile Facilities

SMS

Safety Management System/Sikkerhetsstyringssystem

SOLAS

International Convention for the Safety of Life at Sea

SRU

Search and Rescue Unit/søk- og redningsenhet

STCW

The IMO International Convention on Standards of Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers

TTX

Table top exercise/bordøvelse

VTS

Vessel Traffic Service/Maritim trafikksentral
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SAMMENDRAG
I denne rapporten har vi belyst hvordan kompetansebehovet innenfor søk og redning må ta
utgangspunkt i et SAR-verdikjedeperspektiv der en trekker inn alle fasene før-, under- og etter søk- og
redningsoperasjonen. Det er nødvendig å vurdere både alarm- og evakueringsfasene om bord, og hva
som skal skje etter at selve SAR-operasjonen er avsluttet, spesielt knyttet til evaluering, revidering,
kompetanse og kapasitetsstyrkende tiltak. En må også differensiere kompetanseinnsatsen ut fra de
mange kategorier personell som inngår i en SAR-operasjon på de ulike beslutningsnivåene.
I rapporten er kompetansebehovet vurdert ut fra definerte fare- og ulykkesområder knyttet til de ulike
fartøytypene og de mest krevende sjøområdene.
Analysene i denne rapporten viser at det er betydelige gap når det gjelder kompetanse i
beredskapsapparatet. På fartøysiden om bord i nødstedt fartøy gjelder dette skolering knyttet til å
ivareta evakueringsoppgaver, overlevelse i kaldtklimafarvann og koordinering av redningsoperasjoner.
Offiserer om bord i handelsfartøy som opererer i Arktis, bør få en mer omfattende kursing og trening.
Dette gjelder særlig for enheter med et stort antall passasjerer som cruisefartøy, plattformer og
beredskapsfartøy, der dagens passasjer- og krisehåndteringskurs, familiariserings- og øvingsopplegg
ikke er tilstrekkelig.
For passasjerfartøy og handelsfartøy som assisterer et fartøy i nød bør rollen som innsatsleder sjø (onscene coordinator) få en mer sentral plass i radiooperatøropplæringen (GMDSS-kursene) og
broressursledelseskurs. Det må også komme krav ift sikkerhetsstyringssystemet om bord om at dette
må øves på spesifikt. Ettersom Norge har den største maritime aktiviteten i Arktis, bør en her gå foran
i å stille krav innenfor eget SAR-ansvarsområde i nord.

For fartøy som skal inngå i det profesjonelle beredskapsarbeidet, er den kompetansesatsingen som
foreslås ovenfor nødvendig, med ikke tilstrekkelig. Dagens opplæringsprogrammer er stort sett
etatsinterne og har et begrenset fokus på samvirke. Dette stimulerer til «silotenkning». Det er behov
for en mer omfattende forståelse for hele SAR-verdikjeden og de ulike aktørene som inngår. Ikke minst
kreves innsikt i utstyr som de ulike enhetene rår over, fagterminologi, prosedyrer og organisering.
Dette fordrer felles SAR-kurs for kapteiner og offiserer på beredskapsfartøy både i luft og på sjø, og
ikke minst systematisk trening i simulatorer, table top øvelser, og helst årlige fullskala samspillsøvelser
i realistiske omgivelser.

De øvingsopplegg som brukes i dag, er ikke tilstrekkelig til at alt

nøkkelpersonell får delta, og det er begrenset grad av realisme i de øvelser som gjennomføres.
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Når det gjelder kurstilbudet for det profesjonelle beredskapsapparatet er tilbudet for fragmentert og
dekker ikke alle de funksjonene som inngår i SAR-verdikjeden.

Det bør lages et felles

utdanningsprogram på ledelsesnivå som integrerer de tilbud som i dag er gitt av ulike profesjonelle
aktørene

innen

skadestedsledelse,

redningsledelse

samt

bedrifters

og

organisasjoners

beredskapsledelse. Det er nødvendig at disse knyttes opp mot systematiske trenings- og øvelsespakker
basert på erfaringer fra reelle hendelser og tidligere øvelser. Dette krever igjen analysearbeid og
planlegging av samordnende øvelser. I dag blir ikke erfaringsmateriale og databaser analysert og
bearbeidet

i

tilstrekkelig

grad

med

sikte

på

systematisk

forbedring

i

kompetanse.

Hovedredningssentralene (HRS) bør bli tildelt ansvar og ressurser til å ivareta disse oppgavene. HRS
har det koordinerende ansvaret i dag og tilsynsansvar knyttet til de lokale redningsledelsene, men
mangler

analyse-

og

øvingsplanleggingskapasitet.

Analyse-

og

øvelsesavdelinger

ved

hovedredningssentralene bør etableres. Det bør legges opp til et systematisk treningsprogram og
årlige fullskala øvelser som ivaretar behovet for å trene samhandling med riktig vanskelighetsgrad over
institusjonsgrenser og landegrenser. Svalbardområdet peker seg ut som en viktig øvelsesarena for
samhandlingsøvelser.
Det bør utvikles enhetlige nasjonale og gjerne internasjonale utdanningskonsepter som gir
kompetanse på bruk av SAR ressurser i en arktisk-maritim kontekst. Dette inkluderer kunnskap om
utviklingen av de viktigste utstyrs- og kompetanseressursene i offentlig sektor, så vel som kapasiteter
til andre SAR organisasjoner og operatører i det arktiske miljøet, inkludert hvilke ressurser
næringsaktørene som olje og gass-sektoren kan tilby. Videre er det et kompetansebehov rundt
organisasjon, ledelse og styring over institusjons -og landegrensene, der det er behov for å styrke
kontakten med beredskapsapparatet i våre naboland. Her er det behov for å skape møteplasser for
aktuelle interessenter og SAR relevante fokusgrupper som jevnlig vurderer problemstillingene rundt
SAR i Arktis. Et samordningsorgan for SAR-kompetanse i Arktis bør etableres.
Arktisk råds arbeidsgruppe for kriseforebygging, beredskap og respons (EPPR) og det nyetablerte
Arktisk kystvaktråd kan spille en rolle her. I Norge bør Justis- og beredskapsdepartementet ved HRS og
Forsvarsdepartementet ved FOH/Kystvakten gis et oppfølgingsansvar. Kompetansefundamentet må
også sikres gjennom økt FoU når det gjelder beredskapsressurser, organisering og ledelse i Arktis. Her
bør det være en dialog mellom de ovenfor nevnte departementer og forskningsrådet. Videre bør
koordinerende organer innen HRS og kystvakt arbeide tett opp mot utdannings- og
forskningsinstitusjoner innen beredskap.
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Det er behov for testfasiliteter, laboratorier og simulatorer med et fokus på håndtering av SARoperasjoner i kaldt klima, samvirke, koordinering og kontroll på alle nivå.
SAR organisasjoner bør delta aktivt i FoU og uttesting av ny teknologi for å forbedre operasjoner. Det
er behov for et innovasjonsforum innen SAR, hvor utstyrsindustrien, de profesjonelle SAR
institusjonene, og sluttbrukerne møtes for å diskutere løsninger.
Det bør også være flere store fullskalaøvelser, som aktiverer det strategiske nivået og bidrar i
uttestingsøyemed. De nye redningshelikoptrene og kystvaktskip bør utnyttes som testarenaer. Nye
tiltak må vurderes løpende og være basert på analyser rundt funksjonaliteten til SAR-systemet, og
rundt innovasjoner i SAR teknologi. For å bidra til innovasjonsprosessen er det behov for utvidet FoUsamarbeid rundt arktisk SAR kompetanse, både på tvers av landegrensene og i internasjonale
organisasjoner innen EU, FN, Arktisk Råd, og Arktisk kystvaktråd.
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1. INTRODUKSJON
Søk- og redningsoperasjoner til havs er krevende. I Arktis støter en på en rekke ekstra utfordringer
knyttet til store avstander, begrenset infrastruktur og krevende klimatiske forhold. Dette stiller høye
krav til kompetanse og samarbeid mellom skip i havsnød, eierselskap, hjelpende fartøy, nødetater og
andre organisasjoner innenfor beredskapsfeltet.

For større aksjoner vil svært forskjellige

beredskapsaktører, interessenter og institusjoner være involvert i SAR operasjoner, inkludert private
og statlige aktører, sivile og militære, og frivillige og profesjonelle hjelpere. Ved større aksjoner vil det
også være tale om et tett samarbeid med andre lands redningstjenester knyttet til såkalt
vertsnasjonsstøtte.
Erfaring fra faktiske hendelser og øvelser avdekker behov for oppmerksomhet rundt
kompetansebygging for styrket SAR-beredskap i nordområdene. God kunnskapsutveksling mellom alle
som er involvert er viktig for å bygge en felles situasjonsforståelse, styrke samhandlingen og få til en
slagkraftig SAR-kapasitet. Fokuset bør være på formelle utdanningsprogrammer, utveksling av
teknologiske løsninger og operasjonelle standarder, og behov for trenings og øvingskonsepter for
personell involvert i SAR operasjoner. Erfaringsoverføring er spesielt viktig hvor fokuset er større
ulykker der mange personers liv og helse er i fare, som involverer flere enheter hvor det er behov for
felles innsats og samarbeid på tvers av organisasjoner, eiere, institusjoner og landegrenser. I dag
eksisterer det få felles utdannings- og treningsprogram som inkluderer alle grupperingene som
fokuserer på samarbeid og ledelse av fellesaksjoner 1,2…

SARINOR-prosjektets tidligere arbeidspakker har fokusert spesielt på følgende områder der
kompetanse står sentralt:
•

Eksisterende standarder og kompetansebehov, og hvordan disse samsvarer med
eksisterende regelverk og krav i Arktis.

•

Vektlegging av samarbeid mellom private og statlige aktører i SAR operasjoner (privatoffentlige, og sivilt-militært samarbeid).

1

DSB (2013): Brannstudien. Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann og redningsvesenets organisering og ressursbruk, Desember
2013.
2
Meld. St. 29 (2011-12) Samfunnssikkerhet

12

•

Fokus på forhåndsdefinerte farer og ulykkessituasjoner der det stilles krav til tilpassede
retningslinjer og operasjonsprosedyrer som inngår i trenings og øvelseskonsepter i nordlige
farvann.

SARINOR arbeidspakke 7 har tatt utgangspunkt i tidligere studier og resultat fra øvrige arbeidspakker
(se vedlegg). En kartlagt kompetansebehov for hver enkelt ledd i redningskjeden, sett på samarbeidet
mellom de forskjellige aktørene og de ulike beslutningsnivåene involvert i SAR operasjoner. Dette
inkluderer linje en, hvor treningen er fokusert på feltaktivitet om bord på fartøyene som er involvert.
Linje to, hvor fokuset er samarbeid mellom skipet og assisterende fartøy, og linje tre, hvor fokuset er
sentrert rundt koordinering mellom fartøy og land, og mellom landbaserte beslutningsnivåer på
operativt og strategisk nivå.

Figur 1-1 - Eksempel på samarbeid mellom de forskjellige innsatsaktørene
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2. METODIKK
2.1. Hovedtilnærming
SARINOR Arbeidspakke 7 har definert SAR-verdikjeden som stegene fra erkjent krise og alarmering til
gjenopprettelsesfasen etter fullført operasjon.

Vi har gått i dybden på de mest aktuelle

hendelsestyper, samt hendelser i forskjellige havområder. Vi har gjort sammenlignede studier av
løsninger i Norge, Canada og Russland. Prosjektet har vært knyttet opp mot et bredt segment av
maritime aktører og interessenter involvert i operasjoner i nordområdene. Det er gjort
dybdeintervjuer på flere nivå, inklusiv sjøfolk, rederier, nøkkelpersonell fra SAR institusjoner, kystvakt,
og øvrige myndigheter.

Selv om det stadig gjøres forbedringer hva angår kriserespons, så dokumenterer forskning at det fins
flere eksempler på svakheter og områder med behov for bedre kunnskap3. Vi har tatt utgangspunkt i
etablert forskningsbasert kunnskap og kombinert med et «bottom-up» perspektiv der vi har analysert
erfaringer og læringspotensial basert på virkelige hendelser og øvelser. Denne tilnærmingen
innebærer studier fra et bredt spekter av datakilder. Sentrale kilder har vært:
•

Internasjonale og nasjonale standarder som regulerer SAR-relaterte opplæringsprogram

•

Studieprogram, IT-baserte simulatorplattformer og scenarioer

•

Paneler hvor representanter fra beredskapsinstitusjoner i ulike land har deltatt

•

Observasjonsstudier

•

Table top øvelser

•

Fullskala øvelser

•

Nasjonalt og internasjonalt lov- og avtaleverk, som eksempelvis The International Convention
on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), IAMSAR og
Polarkoden.

3

Sommer, M., Braut, G.S. and Njå, O. (2013) ‘A model for learning in emergency response work’, Int. J. Emergency Management, Vol. 9,
No. 2, pp.151–169.
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2.2. Sekundærdata
Prosjektet har hatt fokus på følgende tilgjengelig sekundærdata:
•

Det har blitt gjort sammenligninger av utdanning og trening som blir tilbudt fra forskjellige
opplæringsinstitusjoner. Blant disse finner vi grunnleggende utdanningsprogram, videre -og
etterutdanningsopplegg samt trenings/øvingskonsepter. Tilgjengelig data og analyser ble
samlet inn og analysert for å få et overblikk over status for området.

•

Rapporter og logger fra ekte hendelser og SAR øvelser.

•

Tidligere gapanalyser

•

Eksisterende standarder, retningslinjer, manualer og lover som er relevant for SAR
operasjoner.

2.3. Data fra øvelser
Vi har inkludert analyser av øvelser hvor tema har vært praktisk gjennomgang av kompetanseutvikling
for profesjonelle aktører i SAR operasjoner. Den faktiske strukturen og rammeverket for øvelsene har
blitt vurdert som utgangspunkt for utviklingen av felles trenings- og øvelsesprogram.
1. Fullskalaøvelse, Exercise Barents 2015, Barentshavet
2. Fullskalaøvelse, Barents Rescue Exercise 2015, Finland
3. Fullskalaøvelse, Exercise SARex Greenland, Grønland
4. Exercise Svalbard, Svalbard
5. Table top øvelse NATO round-table-TTX 2015, ‘Arctic Safety and Security Cooperation: The
North Atlantic Region’, 2015, Island
6. Fullskala sjøredningsøvelse Øvelse Nord, Nord Universitet, Bodø
7. TTX vertsnasjonsstøtte, Kystverket, Horten
8. TTX, Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) konferanse, Island
9. TTX for masseevakuering, Kystvakten, Sortland
10. TTX for ulykke med farlig gods, Kystvakten, Sortland
11. SARex på overlevelse, bergingsutstyr og redningsoperasjon, Kystvakten, KV Svalbard,
Woodfjorden, Svalbard
12. Meta TTX Arctic SAR, Nord Universitet, Bodø
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2.4. Data fra hendelser
Prosjektet har innhentet erfaringer og data fravalgte hendelser som fungerer som case-studier for
kritiske

SAR

operasjoner.

Dette

har

særlig

gitt

kunnskap

om

svakheter

som

har

kompetanseimplikasjoner, god praksis, og konkrete øvelsesbehov. De valgte hendelsene er:
Tabell 2-1 - Utvalgte SAR-hendelser

Hendelse/type fartøy

Kort beskrivelse

Involvert/SAR-ansvarlig nasjon

Maxim Gorkiy
Passasjerskip

Kollisjon med isfjell den 19. juni 1989, vest
for Isfjorden, Svalbard

Russisk fartøy/ Norge, Russland

Hanseatic

Gikk på grunn den 13. juli, 1997 i
Murchinsonfjorden, Svalbard

Tysk fartøy/ Norge

Tok inn vann etter å kollisjon med isfjell i
Davisstredet den 22. februar 2016

Canadisk fartøy/Canada,
Danmark

Fiskebåten Atlantic
Charger

Alvorlig vær og problemer sør for Baffin
Island den 22. september 2015

Canadisk fartøy/Danmark

MODU Kulluk offshore

Slep av oljerigg i dårlig vær. Brudd i
slepeline, rigg drev mot land. Evakuering
utført av den amerikanske kystvakten,
Ocean Bay utenfor den østlige kysten av
Sitkalidak, den 31. desember 2012

Borerigg eid av Shell Offshore
Inc., amerikanske slepefartøy/
USA

M/V Clipper
passasjerbåt

Grunnstøting med 122-passasjer i
Coronation Gulf, Nunavat, den 27. august
2010

Bahamas fartøy med canadisk
operatør/USA

Alexey Kulakovsky
slepebåt

Skip med tekniske problemer, ikke sjødyktig
tilstand, sank i Laptev Sea den 27. august
2010

Russisk fartøy/Russland

Amethyst tråler

Ising, dårlig utstyr og dårlig vedlikehold.
Utilstrekkelig med drivstoff og gasslekkasje i
Okhotsk sjøen den 10. februar 2011

Russisk fartøy/Russland

Costa Concordia

Grunnstøting utenfor Toscana den 13.
januar 2012, 3.206-passasjers om bord, 32
døde

Italiensk fartøy/Italia

Passasjerskip
Saputi
Fiskebåt

Passasjerskip
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2.5. Data fra relevante SAR aktører
Det er gjennomført intervjuer med nøkkelpersoner fra Norge, Canada og Russland.

Følgende

kategorier respondenter har deltatt:
Tabell 2-2 – Målgrupper for intervjuer

SAR personell

Utdannings-

og

Maritim næring

Myndighetsorganer,

treningsinstitusjoner

Internasjonale
organisasjoner



Hovedredningssentr.



Kystvakten



Politi



Universitet



Brannvesen



Profesjons-



Redningshelikopter-



Private



treningsintitusjoner

OIjeselskap

med

operasjoner i Arktis


Olje

og

Gass

organisasjoner

høgskoler



skvadron

Offshore

service-

næringen



Redningsselskap



Fiskeindustrien



Forening for frivillig



Cruiseskipnæringen

redningspersonell



Forsikringsselskap



Arbeidstakerorganisasjoner
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Petroleumstilsynet



Sjøfartsdirektoratet

Nedenfor følger en liste over selskaper, institusjoner og organisasjoner som ble intervjuet i prosjektet:
Tabell 2-3 - Intervjuede institusjoner og organisasjoner

NORGE:

CANADA:

RUSSLAND:

 APTOMAR

 Canadisk kystvakt (CCG)

 MRCC St.-Petersburg -

 Kystverket

 Canadian National Search

 Redningsselskapet

and Rescue Secretariat

 Fiskebåt - Interesse- og

(NSS)

arbeidsgiverorganisasjon

Maritim administrasjon for
baltiske havner
 MRS St. Petersburg – MRS-

 Cougar Helicopters

for den norske

Maritime rescue service,
Rosmorrechflot

havfiskeflåten
 Norwegian Hull Club
 Sjømannsforbundet
 Sjøoffisersforbundet
 AECO
 Oceanwide Expedition
 Lindblad Expedition
 Hurtigruten
 Sammenslutning av
fagorganiserte i
energisektoren (SAFE)
 Operatørenes forening for
beredskap (OFFB)
 Den norske Kystvakten
 Forsvarets Operative
Hovedkvarter (FOH)
 Sjøfartsdirektoratet
 Hovedredningssentralen
for Nord Norge
 ENI Norge
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3. MARITIME OPERASJONSOMRÅDER OG UTFORDRINGER I ARKTIS
SAR kompetansen som trengs for aksjoner i nordområdene er avhengig av flere faktorer.
Aksjonsutfordringer og krav til kompetansen vil variere ut fra:
 Havområdet
 Omfang av hendelsen
 Type fartøy/enheter
 Hvor mange som er involvert
 Klimaet
 Årstid
 Værtype

En vinteroperasjon nord for Svalbard i isfarvann hvor man bistår en synkende fabrikktråler med femti
personer om bord må regnes som en krevende operasjon sammenlignet med å bistå en seilbåt med
noen få personer om sommeren langs Nordlandskysten. Størsteparten av aksjonene vil være av den
siste typen. De store hendelsene er heldigvis få. Dette gjør at en får lite erfaring med å håndtere denne
type hendelser og en blir mer avhengig av a trenings- og øvingsopplegget fokuserer på store og
kompliserte aksjoner.

Det er stor variasjon i type aktivitet og operasjoner som påvirker antall, størrelse og hyppighet for skip
og installasjoner i området. Typer fartøy og enheter som kan ha behov for SAR aksjoner inkluderer:
•

•

•

Fartøy knyttet til fritidsaktiviteter
o

Kajakk og enkle farkoster

o

Seilbåter

Fartøy knyttet til turisme
o

lokale sightseeing fartøy

o

medium størrelse cruiseskip (noen hundre personer ombord)

o

storskala cruisefartøy (flere tusen personer om bord)

Fiskefartøy
o

Små kystfiskefartøy

o

Større kystfiskefartøy

o

Havgående trålere og ringnotfartøy
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•

Lastefartøy som LNG-gass tankere, oljetankere, tankskip og containerbåter

•

Offshore servicefartøy som inkluderer seismiskfartøy, konstruksjonsfartøy, plattform
forsyningsskip, ankerhåndteringsfartøy,

•

Borerigger, borefartøy og faste installasjoner

•

Statlige forskningsfartøy og isbrytere, søk- og redningsfartøy, taubåter

•

Marinefartøy

•

o

overflatefartøy

o

ubåter

Fly og helikopter som nødlander på sjø

I dette kapittelet trekker vi fram risikoområder som en bør fokusere spesielt på. Vi fokuserer på
områder med særlig risiko kalt «Definerte fare- og ulykkesområder» for å belyse områdene hvor en
kompetanse- og kapasitetsmangel kan ha særlig negative konsekvenser. Den maritime aktiviteten
varierer i de forskjellige sesongene, demonstrert i tabell 3.1.
Fiskeflåten, forskningsfartøy og marinefartøy er de som opererer i områder lengst fra fastlandet og
nærmest isfarvann. De opererer også store deler av året. Resten av den kommersielle aktiviteten i
nordområdene varierer ut fra årstid og aktivitetsnivå i lokalsamfunnene i Arktis, tilgang til markedet
for naturressurser. For cruiseskipsrederiene merker man en søken mot enda mer avsidesliggende og
“ekstreme” områder, noe som også gir økende trafikk i sommersesongen, og delvis også i vår- og
høstmånedene.
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Tabell 3-1 - De forskjellige kommersielle og statlige aktivitetene i nordområdene 4

Maritim aktivitet i
Nordområdene

Typer fartøy og
installasjoner

Årstid

Region

1. Kysttrafikk

Passasjer- og lasteskip

Hele året

Nært kysten og mellom
Svalbard og fastlandet

2. Interkontinental
transport

Transport av tørrlast,
containere og
tankprodukter

Hele året
avhengig av isforhold

Korridorer for transport av
farlig last, langs kysten og i
åpent hav

3. Fiskerier

Kystflåten og havgående
fiskefartøy

Hele året

Nært norskekysten for
mindre fartøy. Norskehavet,
Barentshavet og
Svalbardregionen for større
fartøy, nært iskanten nord
på Svalbard

4. Petroleumsaktivitet

Leting, konstruksjon og
drift, felt med et bredt
spekter av offshore
servicefartøy, flytende og
faste installasjoner og
helikopter

Hele året, men
størst aktivitet
om sommeren.

Nært fastlandet for
eksisterende produksjon.
Ekspander mot felt lengre fra
fastlandet og nærmere
isområder

5. Maritim
turisme

Fritidsfartøy, små
turistbåter og store
cruisebåter.

Hovedsakelig
sommer, men
økende i høstog vår-sesongen

Både nært fastlandet i åpent
hav, og inn mot isområder
rundt Svalbard

6. Forskning og
annen
offentlig
aktivitet

Land- og sjøbaserte
forskningstokt, militære
fartøy og fly

Hele året

Både nært fastlandet, åpent
hav og isfarvann

Sjøområdene i Norge må anses som generelt krevende områder å navigere i. I nord vil vinterhalvåret
representere spesielle utfordringer knyttet til polare lavtrykk, tåke, snø og ising som kan utfordre
sikkerheten og beredskapssystemets evne til å gjennomføre SAR operasjoner. Jo lengre nord man drar,
jo dårligere er tilgangen til korrekte kart, god kommunikasjon og posisjoneringssignaler, og avstanden
til havner og nødvendig infrastruktur øker. I tillegg til dette vil lite utviklet infrastruktur for maritim
shipping i nordområdene gi ytterligere utfordringer. Et eksempel er begrenset og ustabil radio/satellitt
kommunikasjon. Dette kan være med på å øke risikoen for ulykker, tid for respons, at en raskere når
en grense for beredskapssystemets yteevne, og en forhøyet risiko for SAR personell. Faren for at en

4

Source: Marpart report 1

21

situasjon eskalerer og får et større omfang vil også kunne være større på grunn av ytre påkjenninger
og responstid

Tabell 3-2 - Prosent av trafikk og hendelser 5

Svalbardområdet Norskekysten

Andre områder i Nord-Norge

Trafikk

2.71 %

85.32 %

11.97 %

Totale ulykker

7

529
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Hendelsesprosent

1.26 %

94.80 %

3.94 %

Tabell 3-2 viser at de fleste ulykker skjer i kystområdet rundt Nord-Norge (www.sjofartsdir.no).
Mengden registrerte hendelser på sjøen i 2014 var 1222, sammenlignet med 1074 hendelser i 2013
(Hovedredningssentralen, 2015).
Registeret fra Sjøfartsdirektoratet inkluderer forskjellige typer av rapporterte ulykker: Arbeidsulykker,
grunnstøting, kontaktskade, havner etc., brann/eksplosjon, kollisjon, miljøskade, lekkasje, kantring,
forsvunne fartøy og værskader. Omtrent halvparten av rapporterte ulykker er arbeidsulykker. Studier
gjort av DNV GL (DNV GL, 2014c, DNV GL, 2014a), viser at det har vært 48 skipsulykker de siste 15 årene
ved Svalbard. Fiskebåter er involvert i de fleste hendelsene og de står for to tredjedeler av all marin
trafikk. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap laget i en analyse fra 2013 med nasjonale
risikoscenarioer, og laget en kobling mellom seilt distanse (omfanget av den maritime trafikken), og
antall ulykker til sjøs som kunne involvere fare for tap av liv, helse, miljø eller materiell. Statistisk sett
har det vært en sterk økning i antall ulykker etter 2005. Det er estimert en økning på 16% i all maritim
trafikk langs norskekysten fra 2008 til 2025

3.1. Fiskerier – risikoområder, ulykkestyper og kompetansebehov
3.1.1. Fastlandskysten og kystflåten
Sjøtype og aktivitetstype
Fiskerier fortsetter å være en svært viktig næring langs norskekysten, og samtidig en stor risikogruppe.
Besetningen om bord på fiskebåtene varierer fra en til ti personer for de mindre båtene og opp mot

5

Fjørtoft et al. (2015)
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100 på fabrikktrålere. Aktiviteten på fiskeflåtene finner sted nært kysten, og i åpne farvann året rundt.
Ifølge Fiskeridirektoratet er det registrert 2890 fiskebåter i Nord-Norge (www.fiskeridir.no). I tillegg
har det vært en sterk økning i antallet fritidsbåter som driver fiske med en til tre personer om bord
under vinterfisket. Fiskeflåten i Nord-Norge inkluderer 1332 små fiskebåter, 1486 medium store
fiskebåter, og 72 store fiskebåter over 28 meter i lengde (Fiskeridirektoratet, 2015). Denne delen av
fiskeflåten står for omkring 50% av all kystaktivitet i nord ( www.kystverket.no).

SAR utfordringer og kompetansebehov
Fiskeflåten opererer godt innenfor rekkevidde av de fleste redningsskøytene, kystvakten, og
redningshelikoptre. Helårsaktivitet og antall fartøy gjør at denne gruppen med båter er en kontinuerlig
utfordring for redningsetatene.
Situasjonene som medfører farer og ulykker inkluderer:
•

Evakuering av alvorlig skadde personer

•

Redning fra grunnstøting

•

Evakuering av mannskap i dårlig vær

•

Brannslukking i grov sjø

•

Søk og redning etter at fartøyet er forlist

•

Redning av mannskap i flåter og livbåter

Utfordringene til SAR operasjonene er store, spesielt om vinteren med begrenset overlevelsestid i
vannet, med mørke, og grov sjø. Kompetansen i dette området er godt utviklet i samarbeidet mellom
Hovedredningssentralen, redningsselskapet, redningshelikoptrene, og kystvakten. Hyppighet i denne
type operasjoner gjør at SAR systemet er godt trent for de situasjonene som oppstår.
Kompetansebehovet omfatter:
•

Søkeoppdrag i sterk vind, mørke, tåke eller snø og store bølger

•

Evakuering med helikopter i ekstremvær, og SAR operasjoner fra luft og sjø i sterk vind og
høye bølger

•

Lokalisere personer i sjøen og i redningsflåter

•

Førstehjelp for alvorlig skadede personer
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3.1.2. Fjerntliggende sjøområder og havgående fiskeflåter
Sjøtype og aktivitetstype
Lengre ute fra fastlandet er det årlig stor aktivitet av havgående fartøy, inkludert fabrikkfartøy med
mer enn femti personer ombord. Et mindre antall store sjøgående fartøy opererer i mer fjerntliggende
områder i Norskehavet, Barentshavet og i Svalbardområdet. Torsk, sild, og reketrålere opererer opp
mot 83 grader nord for Svalbard. SAR støtte i de nordlige delene av Barentshavet er en svært
utfordrende både sommer- og vinterstid på grunn av de lange avstandene for helikoptre, både fra
Longyearbyen og fra fastlandet. Svalbardsonen er et utfordrende område også på grunn av sjøis og
ising, hardt vær, mangel på havneinfrastruktur, og den potensielt lange avstanden for helikoptre og
kystvaktressurser. Helikoptre fra Longyearbyen vil måtte mellomlande på depoter for å nå frem til de
mest fjerntliggende områdene. Fisking i det nordlige Barentshavet og Svalbardsonen foregår
størsteparten av året, med særlig stor aktivitet fra august til desember. Den typiske størrelsene på
båtene er mellom 25 og 60 meter, med et mannskap på fra 10 til 50 personer. Kystverkets
datasystemer viser at antall fiskebåter endres fra 10-20 i januar-mai, til 30-40 i juni-august, og 50-60 i
september-desember. Det er fiskebåter fra flere nasjonaliteter i disse farvannene. Disse fiskefartøyene
representerer over 60% av hendelsene i sjøen rundt Svalbard. Ekstra utfordringer kan oppstå på grunn
av forskjellig kultur med hensyn på hvor mye risiko man tar, rutiner for alarmering og evakuering, samt
språkproblemer under SAR-aksjonen. På grunn av lange avstander, og begrensede ressurser, er det
svært viktig å både diskutere hva som er optimalt av støtte til/ fra våre naboland Grønland/Danmark,
Island og Russland.

SAR utfordringer og kompetansebehov
Listen over definerte fare og ulykkesområder (DHSA) for den sjøgående fiskeflåten inkluderer:
•

Alvorlig skade/sykdom og medisinsk rådgivning til mannskap før evakuering

•

Evakuering av alvorlig skadde personer etter brann eller eksplosjon

•

Berging etter grunnstøting eller motorhavari

•

Evakuering av mannskapet i dårlig vær

•

Brannslukking i høy sjø og med mye vind

•

Søk og redning etter forlis, eller i en MOB situasjon med luft- og sjøenheter

•

Evakuering fra flåte og livbåter

•

Akutt medisinsk behandling, inklusiv nedkjøling
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Kompetansebehovet i disse typer DSHA inkluderer:
•

Prosedyrer for arbeid om bord på fartøy i nød

•

Overlevelseskompetanse i hardt miljø

•

Kompetanse innen kommunikasjonsteknologi

•

Mobilisering og kompetanse rundt assisterende fartøy

•

Avvikling av logistikk, spesielt relatert til helikoptertransport over lengre avstander

•

Rutiner for vertsnasjoner som skal motta hjelp fra naboland

•

Språkkompetanse og kulturforståelse

3.2. Transport av last – risikoområder, ulykkestyper og kompetansebehov
Sjøområde og aktivitetstype
Volumet av intern transport i kystregionene rundt fastlands Norge er relativt stabilt. Noe av
kysttrafikken er transportruter mellom Russland og fastlands Norge, og fastlandet og Svalbard.
Tankskip som seiler til og fra Russland langs Norskekysten utgjør nesten 300 lastefartøy, med de største
havnene lokalisert i Murmansk og Arkhangelsk. Antallet tankbåttransporter ser ut til ål øke de
kommende årene. Mange seilinger tilhører kategorien risikofartøy. Risikofartøy er definert av
Kystverket som 1) tankbåter og fartøy med farlig og / eller giftig last, 2) alle fartøy over 5000 tonn, og
3) fartøy som har radioaktivt materiale om bord. Kystverkets datasystemer rapporterer om rundt 132
risikofartøy per måned i gjennomsnitt for regionen (www.kystverket.no).

Den interkontinentale transporten i Norskehavet og Barentshavet er primært relatert til olje- og
gassaktivitet i nordvest Russland. Hovedutfordringen for interkontinental transport i nordområdene
er økningen i trafikken med tankskip. Antallet tankbåter langs norskekysten fluktuerer mellom 15 til
35 per måned. Antallet seilinger fra Melkøya når opp mot 7-9 per måned 6. Antallet kommersielle skip
inn og ut av norske havner som er på gjennomreise gjennom Norskehavet er ventet å øke på grunn av
den kommersielle aktiviteten i Nord-Russland, og mer trafikk vil passere gjennom Nordøstpassasjen.
Det første oljefeltet i den norske delen av Barentshavet, Goliat feltet, vil representere en økning i
tankbåttrafikk i regionen med rundt fire turer per måned. Johan Castberg-feltet vil representere en
ytterligere økning i trafikken.

6

Kystverket (2014)
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Skipstrafikken i Svalbardområdet er preget av sesongvariasjoner på grunn av is- og værforhold. Data
fra Vardø VTS viser at trafikken rundt Svalbard er ganske stabil, og omfatter det samme antallet båter
fra år til år inkludert malmskip i rutetrafikk, samt noen sjeldne ankomster av andre typer lasteskip om
sommeren. På Svalbard er det 2 lasteskip i fast rute, og 5-6 andre tørrlastfartøy som har tilfeldige
oppdrag, med samlet rundt 15-20 turer hvert år. Det er også fryseskip som mottar fisk fra 2-4 russiske
trålere nesten hele året. Det er omtrent 25-35 oppdrag for skip som frakter kull fra Svea i perioden juli
til desember. Under høstmånedene blir Barentsburg og Longyearbyen besøkt av 2 til 3 engros fartøy.
Antallet framover er usikkert pga uklare framtidsutsikter for kulldrift på Svalbard. Det er også tankere
som forsyner fiskebåter, cruisebåter og lokalsamfunn. Det dreier seg om rundt 10 årlige besøk av
tankbåter

SAR utfordringer og kompetansebehov
Lasteskipstrafikken foregår hvis mulig året rundt, og det blir produsert stadig flere is-forsterkede
fartøy, noe som vil øke trafikken i isfarvann. Besetningen om bord kan være opp mot tjue personer.
De største risikofaktorene for lastefartøy inkluderer:
•

Grunnstøting i fjerntliggende områder og i røffe kystvann

•

Kollisjon og forlis
o

Med andre fartøy

o

Kollisjon med is

•

Ising og tap av stabilitet

•

Brann og eksplosjoner

•

Evakuering i åpen sjø

•

Farlig last og utslipp til sjø og luft

Kompetansebehovet hva angår lastefartøy i disse farvannene inkluderer:
•

Lokalisering av fartøy

•

Felles situasjonsforståelse

•

Dialog og koordinering mellom fartøy og Hovedredningssentralen

•

Fjernoperasjon av mange typer tilgjengelige ressurser og vurdering av kapasiteter

•

Transitsentra og brennstoff-fylling av helikoptre

•

Utrykning av brannmannskap med helikoptre

•

SAR og brannbekjempelse i situasjoner med farlig gods
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•

Behandling av personell med alvorlig skade på grunn av giftige stoffer

•

Situasjonsforståelse og en oversikt over assisterende fartøy

•

Håndtere HMS-risikoen for alt aksjonspersonell

3.3. Cruiseflåteaktivitet og risikoområder
Antallet turistfartøy har økt de siste årene i regionen. Dette gjelder spesielt antallet fartøy i Nord-Norge
seilende langs kysten og rundt Svalbard. Når det gjelder større turistskip har Tromsø omkring 100
cruiseskipbesøk årlig over en 8 måneders lang sesong. Det dreier seg om rundt 50 ulike cruisefartøy av
forskjellig størrelse og alder. Det største skipet i 2015 var MSC Spledida med 3900 passasjerer og et
mannskap på rundt 1300, totalt 5200 personer om bord 7. Hovedsesongen er fra mai til september,
men vi har også en økning i cruise for å se nordlyset i periodene oktober-november og februar-mars. I
tillegg kommer hurtigruten med sine faste seilinger mellom Bergen og Kirkenes.
På Svalbard er trenden at det er færre skip, men at de øker i størrelse og antall passasjerer. Sesongen
starter også tidligere og slutter senere. Turistsesongen starter i mai, med rundt to skip, og har sin topp
i juli-august med opp mot 30 skip.
Ekspedisjonscruise går på nordsiden og rundt Svalbard og kan ha Longyearbyen som startpunkt.
Ekspedisjonsturer med små og medium store passasjerskip som tar fra 12 til 300 passasjerer er
populære, og varigheten for disse er rundt 3-14 dager. De går til avsidesliggende områder av Svalbard
og rundt på østkysten. Det er en økende interesse for ruter østover inn i russiske farvann slik som Franz
Josefs land og Nordøstpassasjen, så vel som vestover mellom Svalbard og Grønland. Dette skaper
ytterligere utfordringer på grunn av store avstander, mangel på infrastruktur og begrenset SAR
kapasitet i våre naboland.

SAR utfordringer og kompetansebehov:
Cruiseskipsnæringen representerer en stor risiko i Arktis på grunn av det store antall passasjerer og
mannskap, et økende antall operasjoner i avsidesliggende områder, og den variable kvaliteten på skip
og mannskap. De største risikosituasjonene for farer og ulykker for cruiseskipsnæringen inkluderer:

7

•

Alvorlig sykdom/skade og evakuering fra avsidesliggende områder

•

Brann/eksplosjon om bord med behov for medisinsk personell og brannmannskap

•

Grunnstøting og forlis med behov for en omfattende redningsoperasjon

Tromsø Havn (2016): http://www.tromso.havn.no/2015/10/nytt-rekordar-innen-cruise/
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•

Ulykker under overføring av passasjerer til mindre båter

•

Voldelige handlinger ombord med behov for integrerte SAR operasjoner

Kompetansebehov:
•

Vurdering av stabilitet og flyteevne, evakueringstidspunkt

•

Alarmering og evakueringsprosedyrer for masseevakueringsoppdrag

•

Situasjonsforståelse relatert til SAR kapasiteter i regionen

•

Overlevelse i og på sjøen etter evakuering i flåter og livbåter

•

Storskala redningsaksjon med et stort antall livbåter/livflåter spredt rundt

•

Logistikk for optimal bruk av tilgjengelig sjø- og lufttransportressurser, så vel som transport
og baseoppbygging på land

•

Håndtering av kommunikasjonsbehov i områder med begrenset radio /satellitttelefonkapasitet.

•

Samspill med søk og redningsoppgaver mellom et stort antall fartøy som deltar i SAR
operasjoner

•

Innsatsledelse (OSC/(ACO) og koordinering av mange enheter

•

Innhenting av støtte frå andre land (vertsnasjonsstøtte) med koordinering

•

Koordinering mellom forskjellige nivå, og informasjonsflyt til et bredt spekter av institusjoner
og statlige aktører

•

Støtte til et stort antall pårørende fra mange land

•

Håndtering av media

3.4. Olje- og gassindustrien i Barentshavområdet
Sjøområde og aktivitet
Olje- og gassaktiviteten i nordområdene dekker områder som leting, utbygging/konstruksjon, og
produksjon i kystområdene fra Norskehavet til det østlige Barentshavet. Aktiviteten flytter seg
nordover i Norskehavet og lengre øst og vest i Barentshavet i den 23 konsesjonsrunden 8.

8

Alle operatører med lisenser i den norske delen av Barentshavet er medlemmer av BaSEC gruppen. BaSEC gruppen har finansiert

risikoanalyser for området, og sett på behovet for beredskapskapasitet i de sydvestlige og sydøstlige regionene av det norske Barentshavet.
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Forventet aktivitet for de neste ti årene i den norske delen av Barentshavet inkluderer Goliat ‘Floating
Production, Storage and Offloading’ (FPSO) og vil høyst sannsynlighet også inkludere Johan Castberg
FPSO. Det vil være fartøy involvert i seismikkskyting, og borerigger for leteboring med tilhørende
forsyningsfartøy. Leteaktiviteten inkluderer også Jan Mayen nord for Island hvor Norge har et SARansvar. Regionen har begrenset infrastruktur når det kommer til miljø, beredskap eller transport. I
nordøst vil aktiviteten øke i grensesonen mot Russland og i russisk del av Barentshavet. Oljeselskapene
vil være ansvarlig for å sørge for egen nødvendig SAR-kapasitet, men for større aksjoner vil en være
avhengig av samspill med offentlige ressurser For både østlige og vestlige områder vil samarbeid med
våre nabolands SAR-ressurser stå sentralt i tilfelle en større krise.
Den totale trafikken relatert til olje- og gassnæringen kan i de kommende ti årene representere opp
mot fem borerigger med tre til fire offshore service fartøy (OSV) per rigg. Det vil også være behov for
oljetankere til og fra FPSO enhetene. I tilknytning til Goliat-feltet vil det være rundt fire tankere i
måneden. I tillegg til aktiviteten på norsk sektor, kan nabolandene Russland, Island og Grønland øke
sin offshoreaktivitet. Aktiviteten i disse regionene har så langt vært gjort med norske fartøy og
borerigger. Det vil være behov for et godt system for såkalt vertsnasjonsstøtte, slik at man kan yte
støtte til fartøy og mannskapene både fra Norge og andre nasjoner, i tilfelle større hendelser.

SAR utfordringer og kompetansebehov
De største risikosituasjonene for farer og ulykker for olje- og gassindustrien inkluderer:
•

Behandling av et stort antall alvorlig skadde

•

Mann over bord situasjoner

•

Søk etter savnede personer i situasjoner med tåke, mørke, mye snø, og sterk vind

•

Utblåsning og utslipp av giftig gass

•

Eksplosjon og brann

•

Fly- og Helikopterulykker

•

o

På installasjoner (helikopterdekksområdet)

o

I sjøen innenfor sikkerhetsområdet

o

I sjøen mellom rigg og base

Kollisjoner
o

Skip og andre objekter på kollisjonskurs

o

Sjøis og isfjell

•

Miljøaktivister som forårsaker farlige situasjoner

•

Voldelige handlinger og terror med behov for spesialstyrker
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•

Tap av stabilitet og forlis

Kompetansebehovet i denne type faresituasjoner inkluderer:
•

Håndtering av situasjoner med brann eller giftig gass med stor eksplosjonsfare

•

Førstehjelp til alvorlig skadd personell, spesielt i situasjoner med dårlig sikt for AWSARhelikoptre

•

Stabilitet, flyteevne og konsekvensvurdering hva angår evakuering av oljerigger

•

Alarmering og evakueringsprosedyrer for masseevakueringsoperasjoner

•

Overlevelse i sjø og livbåter

•

Operatørers vurdering og handling i fartøyoperasjoner, og interaksjon med offentlige
enheter

•

Logistikkutfordringer for optimal bruk av tilgjengelige sjø- og luftressurser, så vel som
landinfrastruktur

•

Håndtering av kommunikasjon i stor skala, med begrenset GMDSS-radio / satellitt telefon
kapasitet

•

Redningskoordinering med mange enheter i operasjon med giftig røyk og brann

•

Samordning av mange etaters innsats på stabsnivå

•

Koordinering mellom forskjellige nivå, og informasjonsflyt til et bredt spekter av institusjoner
og statlige aktører

•

Støtte til et stort antall pårørende

•

Håndtering av media

•

Håndtering av et bredt mangfold av aktører slik som eiere, forsikringsselskaper, andre
statlige byråer

•

Koordinering av pågående voldelige aksjoner og SAR operasjoner

•

HMS-ivaretakelse SAR personell
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3.5. Lufttrafikk, forskning og statlig aktivitet
Sjøområdet og aktivitet
Det er en stor aktivitet i Arktis knyttet til fly og helikoptre med både statlige, sivile og militære mål. Det
finnes et stort antall fly, overflatefartøy og ubåtaktivitet med en høy grad av hemmelighetshold i et
politisk sensitivt område. Det er økende forsknings- og overvåkningsaktivitet i nordområdene, og dette
inkluderer representanter fra mange nasjoner. Noen av de involverte forskningsfartøyene er
kommersielle, og noen fartøy ivaretar både sivile og militære formål. Militære og offentlige sivile fartøy
foretar ofte krevende operasjoner i disse områdene på helårlig basis.
Trenden er at den vitenskapelige forskningsaktiviteten økes, med flere fartøy og nye ruter. Utforskning
øker med utvinningen av naturressurser som olje, gass og mineraler. Fremtidig økning i industriell
aktivitet i nord, vil også øke FoU-aktiviteten utenfor norskekysten, i større deler av Barentshavet og i
områdene rundt Svalbard. Den militære aktiviteten i regionen er også ventet å øke, blant annet på
grunn av internasjonal spenning og de russiske planene om å åpne nye baser i Arktis.

SAR utfordringer og kompetansebehov
De største potensielle årsakene til hendelser og ulykker for denne typen av fartøy inkluderer mange
av de samme faresituasjoner som tidligere presentert. I tillegg vil det være noen ekstrautfordringer:
•

Avsidesliggende lokaliteter og lange distanser for SAR kapasiteter

•

Operasjoner i isdekte områder

•

Fly og helikoptre som må nødlande til sjøs, og på is, med behov for umiddelbar assistanse

•

Ubåtevakuering med behov for spesialbehandling for mannskapet

•

Risiko for giftgasser og radioaktive stoffer

•

Høy hemmelighetsgrad angående hvor fartøyene er lokalisert og deres operasjonene som gir
økt SAR-tid

Kompetansebehovene for denne typen kritiske hendelser vil variere avhengig av havområde, farkost,
samt antall personer og hvilken last/aktivitet det er snakk om. De vil i all hovedsak ha de samme
behovene som lasteskip med farlig last, og behovene i olje- og gassindustrien knyttet til farlige gasser
og eksplosjonsfare. I tillegg vil det være behov for kompetanse relatert til:
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•

Kjapp evakuering av store grupper med mennesker fra sjø og is

•

Behandling av alvorlige personskader med lite medisinsk utstyr

•

Behandling av alvorlig skadd personell, med begrenset kunnskap om hva de er blitt
eksponert for

•

Beskyttelse mot og behandling av alvorlige brannskader, eksponering for farlige
gasser/stoffer og radioaktiv stråling

•

Koordinering av militære styrker

•

Ledelse i situasjoner med høy politisk og militær sensitivitet og spenning
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4. VERDIKJEDEN OG NØKKELSPILLERE I SØK OG REDNING
4.1. Introduksjon
I dette kapittelet belyses forskjellige konsepter rundt verdikjeden for søk og redning. Videre pekes på
kompetansebehov i de ulike ledd. En verdikjede er en samling av delaktiviteter, ressurser og aktører
som inngår i en felles prosess for å skape gode og effektive løsninger for sluttbrukeren. I denne
sammenhengen vil sluttbrukeren være en havarist og de forulykkede. Når det kommer til kompetanse
i verdikjeden for SAR-operasjoner vil det være nødvendig å belyse nøkkelaktørenes bidrag til verdifull
innsats i de ulike fasene av en SAR operasjon. Det vil være forskjellige måter å definere verdikjeden og
de ulike fasene i en SAR-operasjon. Norsk olje- og gassindustri skiller mellom:

Alarm

Farebegrensning

Redning

Evakuering

Normalisering

Figur 4-1 - Faser i en SAR-Operasjon innen olje- og gassektoren

I arbeidspakke 4/5, blir SAR-verdikjeden delt opp i:

Evakuering og
rømming

Overlevelse

Redning

Figur 4-2 - Redningsfaser definert i SARiNOR (WP4 og 5)
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Akutt
behandling og
medisinsk
helseberedskap

I canadisk redningstjeneste er verdikjeden delt opp i fire hovedgrupper:

Begrensning/pr
eventive tiltak

Beredskap

Respons

Gjenoppretting

Figur 4-3 - SAR faser definert av den Canadiske redningstjenesten

I dette arbeidet velges en mer finmasket inndeling for å dekke alle nøkkelaktører og kompetansenivå,
innenfor fire hovedfaser:

PRE SAR –
BEGRENSNING AV
KRISESITUASJON OG
ALARMERING

SAR –
MOBILISERING

SARSØK OG REDNING

SAR - BEHANDLING
OG TRANSPORT

POST-SAR
GJENNOPPRETTING
OG
NORMALISERING

Figur 4-4 - Hovedfaser i SAR-verdikjeden

SAR operasjoner i fjerntliggende områder i arktisk vil representere store utfordringer og krevende
operasjonelle betingelser. Aksjonen vil kreve mer ressurser, gå over lengre tid, og det er større fare for
at en krise eskalerer og fører til nye situasjoner. Nedenfor følger en detaljert beskrivelse av verdikjeden
til SAR, og dens aktører.
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PRE SAR – Situasjonsforståelse, alarmering og skadebegrensning
➢ Innhold: Identifisere en krise, skaffe oversikt, ta de første steg mot begrensning

SAR – Mobilisering
➢ Innhold: Mobilisere tilgjengelige ressurser, inkludert utnevnelser/fordeling av ansvar
og mandat, bygge infrastruktur og mobilisering av SAR ressurser som første fartøy på
stedet

SAR – Søk og redning
➢ Innhold: Søk og redningsoperasjoner, koordinering/fordeling av ansvar og oppgaver,
bygge situasjonsforståelse, gjøre beregninger og prognoser for søkemønster

SAR – Behandling og transportering
➢ Innhold: Behandling av sårede, transport av passasjerer/mannskap til sykehus, SAR
områder/feltsykehus, boplass og overnatting

POST SAR – Normalisering – analyse og utvikling
➢ Innhold: Avslutting av SAR operasjonen, igjenoppretting av kapasitet, debrief,
avrapportering- og analyse, kapasitets- og kompetanseutvikling

Figur 4-5 - Beskrivelse av verdikjeden til SAR

Tabellen over viser hoveddelene og innholdet av SAR-verdikjeden. Forholdet mellom stegene i
verdikjeden til SAR er hovedsakelig sekvensiell. Det kan allikevel være aktuelt å gå tilbake flere steg for
å rekonfigurere operasjoner og vurdere nye løsninger om en ulykkeshendelse tar nye og uventede
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vendinger, eller at ny informasjon blir innhentet som kan påvirke tidligere valg. Dette kan forekomme
ved eskaleringer av situasjoner, når SAR utstyr ikke er tilgjengelig, eller når den operasjonelle
konteksten endres, som ved ekstreme værforandringer og nye drivbaneberegninger, eller at det
oppstår ulykker knyttet til evakuerte eller redningspersonell.

Nøkkelpersonene i de forskjellige stegene vil være:
1. Kaptein og offiserer på fartøyet med kritisk situasjon ombord
2. Kaptein og offiserer på fartøy som bidrar i en redningsoperasjon
3. Innsatskoordinator (OSC) og luftromskoordinator (ACO) om bord på fartøy som er gitt
OSC/ACO-rollen
4. SAR-utrykningspersonell i helikopter og på fartøy samt akuttmedisinsk personell, RITS brannutrykningsstyrke og politiet innsatsstyrke
5. SAR redningsleder ved HRS (SMC)
6. Politiets stab
7. Lokal eller kollektiv redningsledelse med representanter for relevante etater
8. Annen ekspertise senter som bistår med ekspertkompetanse, eks (meteorologi, beregning av
drivbane, ressurser innen bekjempelse av farlig gods, stråling).
Det vil som vi ser være tale om et stort antall nøkkelpersoner innenfor verdikjeden, som vist i
figuren nedenfor.
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Figur 4-6 - Nøkkelpersonell i verdikjeden til SAR 9

Et eksempel er en situasjon med brann om bord i et større fartøy. Om bord i det koordinerende vil
det være behov for en håndfull personer involvert i koordineringsrollen, om bord i et
redningshelikopter vil det være fem personer, i en RITS brannuttrykningsstyrke seks personer, ved
hovedredningssentralen fire-fem personer og i kollektiv redningsledelse inngår et titalls personer.
Videre vil det være et stort antall personer i assisterende fartøy og luftenheter. Disse vil ha
forskjellige oppgaver i de de ulike fasene av en SAR-operasjon, og tallet vil øke med et økende
skadeomfang og når et større antall aktører som skal koordineres.

SINTEF, NORUT, CMR for Maritimt Forum Nord (2016): Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene, SARiNOR WP 6
rapport.

9
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4.1.1. PRE-SAR – Situasjonsforståelse, alarmering og skadebegrensning
I Pre-SAR fasen må de farlige situasjonene kartlegges og gjøres kjent for ansvarlige om bord i det
kriserammede fartøy, for redningsleder, og etter hvert innsatsleder når andre fartøy kommer til stede.
Felles situasjonsforståelse blir svært viktig for de ulike SAR ressurser som mobiliseres.
Beredskapsorganisasjonen i rederiet må alarmeres og mobiliseres. Følgende tar plass innenfor denne
fasen:

1.

Gjenkjenning av hendelse, og alarmering

2.

Kommunikasjon og avgjørelser
I.

internt om bord i fartøyet til passasjerer

II.

internt for mønstring av sikkerhetsbemanning

III.

eksternt til maritim radio og hovedredningssentral

IV.

eksternt til rederi

3.

Intern innsats for å begrense skadeomfang

4.

Samling av passasjerer og mannskap ved stasjoner og evakuering

5.

Posisjonering av fartøy ift helikopterinnsats

6.

Manøvrering og overlevelse utenfor fartøy i livbåter og redningsflåter

Under de første fasene i en SAR-operasjon må skadesituasjon kartlegges så fort som mulig. Tidlig
oversikt over situasjonen og dens farer er viktig. Erfaring fra hendelser, som cruiseskipet Maxim Gorkij
i Barentshavet og Costa Concordia i Italia viser at dette kan være en krevende sett av vurderinger. Det
er behov for klar, konsis, tilstrekkelig og konkret kommunikasjon som er forstått i samme kontekst av
alle parter involvert i SAR operasjonen. Dette betyr at mye kommunikasjon finner sted mellom
sikkerhetsbemanningen så vel som med andre deler av mannskapet. Det må også være aksept fra
rederiet/selskapet for tidlig faseinformasjon og pre-alarmdialog med maritim radio og redningssentral.
Trygg evakuering fra et fartøy i nød som har branntilløp, synker, eller er i svært grov sjø, i mørke, med
skadde eller omkomne, er en ekstremt vanskelig oppgave og krever realistiske øvelser. Overlevelse
etter evakuering vil kunne svært utfordrende og stiller store krav til leder og mannskap om bord i flåter
og livbåter.
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Nøkkelpersonell for Pre-SAR fasen ombord i en havarist er:
➢ Kaptein
➢ Overstyrmann og maskinsjef
➢ Resten av ledergruppen
➢ Mannskapet om bord som inngår i sikkerhetsbemanningen
➢ Resterende mannskap
Kapteinens avgjørelse i denne fasen er svært viktig. Han må evaluere alvorlighetsgraden i situasjonen
korrekt. Han må mobilisere de interne ressursene for begrensning av skade, alarmere mannskap og
passasjerer på riktig tidspunkt, holde de eksterne aktørene oppdatert om situasjonen, samt ta den
vanskelige avgjørelsen om evakuering av fartøyet. Han er også leder om bord og skal kommunisere
med SAR personell og koordinere alle aktiviteter.
Betingelsene for en vellykket SAR-operasjon handler mye om offiserene i ledergruppen, og
sikkerhetsbemanningen på de forskjellige stasjonene. Etter evakueringen ligger ansvaret på offiserene
og mannskapet som betjener det kollektive redningsutstyret som livbåter, redningsflåter, og MOB
båter. Kompetanse om oppgaver og utstyr, og samspillet med ulike kategorier av personell er særdeles
viktig når en kritisk situasjon oppstår. Trening og realistiske øvelser er avgjørende for et godt utfall 10.

Pre-SAR fasen i Arktis kan bli hemmet av sviktende radio og satellittkommunikasjon med andre fartøy
og landaktører. Evakueringen av mennesker er en stor utfordring for mannskapet i utsatte områder
hvor man kan være prisgitt værmessige forhold. Slagside og risiko for kantring gjør dette til en enda
større utfordring for flytende olje- og gassenheter og passasjerbåter. Valg av tidspunkt når man må
evakuere opp mot sannsynligheten for at livbåter kantrer er problemstillinger som må vurderes. Det
kan være tryggest å bli ombord i havarist så lenge som mulig. Værforhold, is og ising vil selv med
kunnskap om korrekt førstehjelp og beskyttelse mot hypotermi gjøre risikovurderingen knyttet til
overlevelse om bord eller utenfor fartøyet til en utfordring. Dette er kunnskap som må trenes på for
at de beste valgene kan gjøres når situasjonen krever det.

10
Etter Costa Concordiahavariet som kostet over tredve menneskeliv, har en arbeidet i IMO for å innskjerpe regelverket knyttet til kursing i
krise-og passsjerhåndtering samt familialisering og trening om bord i passasjerskip.
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4.1.2. SAR – Redningsfasen
SAR fasen omfatter arbeidet med å søke etter overlevende og redde mennesker fra havarist, sjø,
livbåter/flåter, eller fra is. Når det gjelder søkeenhetene som fartøy, fly og helikopter må navigatørene
være fortrolige med standardiserte søk- og redningsmønstre og teknikker som kreves for å utføre
søkeoperasjon, spesielt i lys av de ekstra utfordringene som møter dem i Arktis. Tett kommunikasjon
med Hovedredningssentralen og god kunnskap om de aktuelle søkeområdene, sammen med rask
vurdering

av

de

vind og

værforhold

kan øke

suksessraten

i en operasjon.

Gode

kommunikasjonsprosedyrer vil også være kritisk for en vellykket operasjon.
Hovedoppgavene i denne fasen er:
1.

Valg av søkemønster, ressurser og utstyr som skal benyttes

2.

Redningsprioritet og bergingsutstyr for fartøy i nød, fra vannet, fra is, og fra
livbåter/flåter

3.

Sortering av pasienter etter skadegrad og førstehjelp

4.

Utgående transport av personer som er reddet

De viktigste redningspersonene på stedet vil være:
➢ Mannskap og andre ressurspersoner om bord i flåter/livbåter
➢ Sikkerhetsbemanningen om bord i hjelpende fartøy
➢ De profesjonelle redningsaktørene, inkludert personell på fartøy og helikoptre
➢ Skadestedsleder (OSC) om bord i fartøy med kapasitet bemanningsmessig og hva angår
kommunikasjon og koordinering av troppene
➢ Redningsleder (SMC) ved maritim redningssentral (MCC)

Skadestedsledelsen (OSC) bestemmer søkemønster og -område sammen med redningsleder ved
hovedredningssentralen. Det er derfor behov for gode kart, hav- og søkemønsterkunnskap og gode
simuleringer av drivbaner hvor riktig data legges inn i beregningsverktøyene (vind, bølge, strøm,
temperatur etc.). Det er behov for kommunikasjons- og rapporteringsferdigheter, og evne til å
håndtere flere enheter samtidig. Dette krever også flere personer som har kunnskap om de forskjellige
oppgavene for overlapp og avløsning.
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Eksempel:
SARex øvelsen rettet mot redningsutstyr og redning i isfarvann fant sted i april 2016 om bord på
kystvaktskipet KV Svalbard i isen ved Woodfjorden, Svalbard. SARex øvelsen belyste blant annet
funksjonsområdene til skadestedsledelsen i isfarvann. Det ble konkludert med at jobben ideelt sett
krever flere personers innsats for å kunne håndtere oppgaver som
a) beregning og utarbeidelse av søkemønstre og fordeling av disse,
b) koordinering av alle enheter som inngår i et søk,
c) radiokommunikasjon mellom enhetene og med ressurser i land,
d) håndtering av lufttrafikk,
e) koordinere egne SAR aktiviteter, og
f) kommunisere og sende statusrapporter til hovedredningssentralen/Redningsleder.
Den norske kystvakten følger IAMSAR prosedyrer, men har utviklet sine egne standard
operasjonsprosedyrer. Det gis kursing av disse prosedyrene til befal knyttet til Kystvaktens
kompetansesenter, og en øver regelmessig på å bruke disse.
Dette står i sterk kontrast til den ordinære OSC opplæringen for sjøoffiserer i handelsflåten. I
IAMSAR 2016 manualen står det “Siden betraktelig erfaring og god beslutningsevne er påkrevd for
å håndtere typiske SAR situasjoner, er det nødvendig med signifikant tid for å mestre disse
ferdighetene“. Utdanningen for offiserer til sjøs er begrenset til få timers undervisning i tilknytning
til radiooperatørkurset (GMDSS). OSC-rollen blir sjeldent trent på om bord i handelsfartøy.

På operasjonssiden vil landbasert nøkkelpersonell inkludere:
•

Redningsledere (SMC) ved maritim redningssentral (MCC)

•

Kommunikasjonsrådgivere

•

Beredskapsteamet for fartøyets operatørselskap

•

Stabspersonell

Redningsleder ved maritim redningssentral spiller en viktig rolle når det gjelder å sette inn de
nødvendige ressursene på riktig tidspunkt, og i koordinering og kontroll av mange støtteenheter. En
hendelse kan ta lang tid, og det er viktig å sikre tilgangen på forsterknings- og avlastningsressurser. Det
er behov for kompetanse rundt anskaffelsen av flere ressurser, fra frivillige organisasjoner, militære
styrker, og fra naboland gjennom vertsnasjonens besluttende myndigheter. Dette kan være
kompliserte og tidkrevende oppgaver. Det vil være behov for detaljert kunnskap rundt tilgangen på
ressurser, mobilisering og transport. I tillegg vil det være behov for god kunnskap om organisasjonen,
ledelsen, og ferdighetsnivåene til enhetene som blir mobilisert. Dersom militært materiell skal
involveres så krever dette også god kompetanse om hvordan samhandlingen og rekvisisjonen av disse
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gjennomføres.

Eksempel:
Passasjerskipet Maxim Gorkiy’s kollisjon med is førte til at en måtte evakuere passasjerer til isflak
og derfra til et norsk kystvaktfartøy. Russiske militære overvåkningsfly og russiske helikoptre var på
hendelsesstedet. De brukte andre radiofrekvenser/ forstod ikke engelsk, så verken OSC ved
kystvaktskipet Senja, det norske Orion overvåkningsflyet, eller SMC ved Hovedredningssentralen
Nord-Norge kunne kommunisere med dem. Kaptein om bord på Maxim Gorkiy kommuniserte med
og koordinerte disses innsats på egenhånd.
Språkproblemer er fortsatt et tema når man får hjelp fra russiske helikopterstyrker og når det
gjelder norske redningsstyrker som bidrar i russisk område. Spesielt fra den russiske nordflåten, der
man ikke snakker engelsk eller norsk, er det behov for norsk-russiske tolker. (Evalueringsrapport
øvelse Barents Rescue, Hovedredningssentralen NN 2015).

På regionalt strategisk nivå, vil følgende nøkkelpersonell inngå ved større hendelser:
•

Hovedredningssentralens kollektive redningsledelse ledet av politimester, inkludert (politi,
helse, brann, sivilforsvar, kystadministrasjon, luftfartsmyndigheter, forsvaret)

•

Koordinatorer for støtte fra vertsnasjon (HNS-koordinator)

•

Koordinatorer for media

•

Koordinatorer for pårørende

•

Økonomiske aktører (f.eks. forsikringsselskaper)

•

Nasjonale statlige beredskapsutvalg

•

Representanter fra konsulater og ambassader for flaggstater, passasjerer- og mannskapenes
hjemland

42

I kollektiv redningsledelse og for hovedredningssentralenes redningsledere (SMC) er det behov for en
grundig forståelse av:

•

kapasiteten til de forskjellige aktørene i en SAR operasjon, med god oversikt over ekstern
kompetanse og kapasiteter som kan tilkalles, også i våre naboland

•

oversikt over forsterkningsressurser, og hvordan disse kan bli aktivert for hendelsen.

•

kontakt med sine egne organisasjoner på forskjellige nivå med samtidig oppfølging av OSC
og skadestedsenheter.

•

hvordan arbeide tett i beredskapsteam

•

institusjonelle barrierer i interaksjon med forskjellige typer institusjoner

•

hvordan skape og vedlikeholde ad-hoc forhold med et bredt sett av institusjoner fra flere
land
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4.1.3. POST-SAR – Fasen for gjenoppretting og normalisering
For de profesjonelle SAR institusjonene er det viktig å returnere til normalen så fort som mulig, for å
være forberedt på neste hendelse. Kunnskap om ivaretakelse av mannskaps-ressurser og utstyr er
svært viktig. Ikke minst vil ivaretakelse av HMS knyttet til deltakende personell være viktig også i
ettertid. Et sentralt punkt i kompetansesammenheng er at erfaringer som kommer fram gjennom
logger og debriefings-aktiviteter dokumenteres, deles, og følges opp både i prosedyreutvikling, trening
og øving. Vurdering av det som har skjedd i større SAR operasjoner og operasjoner i krevende farvann
er særlig verdifull kunnskap.
Hovedoppgavene for denne fasen er:
1.

Få utstyr tilbake, reparert og erstattet for raskest mulig å komme tilbake til normal
operasjonell beredskap/drift

2.

Debrief av personell, rapportering og formidling av erfaring hvor også diskusjon om
forbedringspotensialer løftes

3.

Hvile og oppfølging av innsatsressurser

4.

Grundig etterforskning etter alvorlige hendelser

5.

Vurdering av revidering av prosedyrer, forskrifter og standarder

6.

Analyse av behov for endringer i organisering, kapasiteter og kompetanse

7.

Videre- og etterutdanningstiltak, trening og øvelser

Et meget kritisk område for kompetanseoppbyggingen er sammenfatning av erfaring, analyse og
omsetting av denne erfaringen i nye konsepter for utdanning, trening og øving. Dette er avgjørende
for å kunne ha en målrettet kompetanseutvikling og en optimal
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Eksempel:
I Norge har Forsvarets operative hovedkvarter en egen evalueringsenhet som analyserer faktiske
hendelser og erfaringer fra øvelser, med mål om å generere kunnskap for forbedring i leveranser, nye
standarder og kompetansetiltak. I Canada er det etablert en egen database ved National SARSecretariat, kjent som Knowledge Management Center (KMS) som tilbyr begrenset offentlig adgang for
akademiske forskning av logger, rapporter mm. I Finland blir universiteter invitert med på for å
evaluere store øvelser for å få en systematisk planlegging, dokumentasjon og analyse av
kompetanseoverføringen. For SAR-området og hele det sivile beredskapsapparatet i Norge mangler
denne type enheter.
“Vi har ikke en dedikert analytisk kapasitet for å analysere SAR operasjoner i Norge.
Hovedredningssentralen samler masse data om hendelsene, og det er tiltak i gang for å lokalisere og
videreformidle kunnskap til deltakende organisasjoner om hvilke lærdommer vi kan ta fra disse. Det er
derimot en mangel på kapasitet for mer grundig analyse, og for å spre denne kunnskapen til et bredere
publikum" (representant for det norske redningsapparatet)

Nøkkelpersoner i denne fasen er de samme som innen hovedoperasjonene til SAR når det kommer til
normalisering og debriefing. I tillegg kan følgende grupper være involvert:

•

Evaluering og etterforskningsteam

•

Ledelsen i beredskapsinstitusjonene

•

Forvaltningsapparatet i departementer og direktorater

•

Politikere regionalt og nasjonalt

•

Lovgivende myndigheter

•

Utdanningsinstitusjoner, trenings- og kompetansesentre
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Eksempel:
Table top øvelsen arrangert av de arktiske cruiseoperatørenes interesseorganisasjon AECOs kalt
«Arktisk SAR» i Reykjavik 2016 viste at det var svakheter når det gjelder kapasitet, kompetanse og
tilgang på ressursdatabaser for støtte til SAR-operasjoner. Tilgjengelig informasjon omkring SAR
ressurser inklusiv andre fartøy som opererer i et sjøområde, mangler. Det er behov for felles øvelser
der en får stimulert til informasjonsutveksling og koordinering av planer mellom cruiseindustrien og
beredskapsapparatet.

Eksempel:
Øvelse NORD, som er en fullskalaøvelse for nødetatene arrangert av Nord universitet ble i 2016
arrangert som en maritim øvelse med fokus på voldelige hendelser på passasjerfartøy. Dette krever
felles innsats fra politi, brann og medisinsk personell med støtte fra både sivile og militære
helikoptre og kystvakt. Øvelsen bygde på de prosedyrer som er laget for denne type situasjoner på
land (PLIVO). Det er imidlertid ikke laget tilpassede prosedyrer for denne type operasjoner på sjø
der utfordringene blant annet er knyttet til lokalisering og koordinering av de ulike enhetene og en
vurdering av hvordan arktiske utfordringer virker inn på opplegget for denne type aksjoner.

Mye av ansvaret rundt post-SAR fasen ligger på ledelsesnivå både regionalt og nasjonalt, da det krever
kritisk vurdering og eventuell kursendring, ressurser til oppbygging og videreutvikling av ressurser, og
kontakt over institusjonsgrensene. En hovedutfordring er forskjellige organisasjoner og
ledelsesstrukturer i de ulike etater, med tilhørende etatsutdanning. Dette gjøre felles tiltak for
kompetanseutvikling til en krevende oppgave. I Norge er det ingen som har en sammenfattende og
koordinerende rolle på kompetanseutviklingssiden.
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Figur 4-7 - Norge – Krisehåndteringsstruktur; Des. 2015

Figur 4-8 - Canada – SAR Ledelsesstruktur; Nov. 2015
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Figur 4-9 - Russland – Systemstruktur Berging; 2016

Det finns forskjellige aktører innen det profesjonelle beredskapssystemet, som illustrert for Norge,
Canada og Russland i figurene 4-3 til 4-5. I tillegg kommer private SAR organisasjoner og industriens
beredskapsorganisasjoner. For alle land gjelder at SAR-systemet er splittet opp sektorer som er
gjennomgående fra departement og direktorat ned på nødetatsnivå. Dette kan lett gi silotenkning med
manglende flyt av kompetanse over sektorgrensene. Mangelen på kompetanseoverføring forsterkes
av at hver enkelt sektor har sitt rapporteringssystem, egne utdanninger og egne treningssentra. I
Canada har en lagt vekt på en felles database for erfaringslæring og forskning med tilrettelegging for
universitetene, og en har laget nasjonale tilpasninger når det gjelder internasjonalt regelverk som for
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eksempel IAMSAR-regelverket. I Russland er universitetene sterkt inne i utdanningen av personell til
beredskapsapparatet.
I Norge har Mulighetsstudien gjennomført av DSB 11 vist at en mangler felles enheter for trening og
øving og en god nok plattform for samvirke. For maritime SAR-operasjoner er samvirkeproblematikken
særlig relevant, og behovet for systematisering av erfaringer, dyptgående analyse knyttet til felles
operasjoner og felles trenings- og øvingskonsepter særlig viktig. Vi finner også at kompliserte
ledelsesstrukturer skaper ekstra behov for skolering, trening og øving.
Politi, forsvar, brann og medisinsk personell har alle forskjellig taktisk og operasjonell ledelsesstruktur
og forskjellige styringssystemer. Hver etat har sine egne koordinerings- og kontrollverktøy. Brann,
Sivilforsvaret,

Kystverkets

beredskapsorganisasjon,

oljeselskapenes

offshore

beredskapsorganisasjoner har introdusert ‘Incident Command Management System’ (ICS). ICSkonseptet er også implementert i flere andre land, blant annet i Canada. Helse, politi og forsvar har
en annen organisasjonsstruktur og andre organisasjonsbetegnelser. Med flere forskjellige strukturer
vil det være ekstra krevende å gjennomføre større fellesoperasjoner, og det kreves mer trening.

11DSB,

2015. Mulighetsstudien. Vurdering av nasjonale og regionale øvings- og kompetansesentra.
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Eksempel:
I en analyse av reporter fra store SAR hendelser i “Mulighetsstudien” gjennomført av DSB
Direktoratet for sivilt beredskap på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet hevdes at:
“Publikasjonene er i hovedtrekk samstemte om at tre av de største utfordringene innen
samfunnssikkerhet er fragmentert beredskap, ansvarspulverisering og svake
samordningsmekanismer. Det er en kontinuerlig utfordring å vedlikeholde og forsterke
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Evne til læring og oppfølging av læringspunkter etter
hendelser og øvelser er viktig. Det er imidlertid en utfordring å etablere læringssystemer for
dramatiske situasjoner som sjelden oppstår, og som ofte er uforutsigbare. Evne til samordning og
omsetting av erfaringer til utvikling og kvalitetsforbedring, krever både organisatoriske og
strukturelle tiltak.
Det påpekes fra helsehold at det er lite nasjonal kunnskap, både data og aggregert kunnskap, samt
svak normering innenfor samvirke, både innenfor kompetansemiljøene og med tanke på
myndighetsforskrifter. Forskjellene mellom etatene gjør også samarbeid krevende.”
(Mulighetsstudien, DSB, 2015).

Diskusjonen over viser at fokuset på evaluering og kompetanseutvikling også krever innsats på statlig
nivå for å skape den nødvendige plattform for læring. Siden treningssentra og gjennomføring av
fullskalaøvelser er kostbare, bør det utvikles kapasiteter for evaluering og utvikles klare rammer for
hva man bør lære, og den nødvendige finansieringen må bli kanalisert inn i systemet. Dette er desto
viktigere nå som mer avansert teknologi slik som nye helikoptre, droner, avanserte
multifunksjonsfartøy blir tilgjengelig, og nye overvåknings- og kommunikasjonssystemer blir
introdusert. Da budsjettansvaret er spredt på flere departementer, kan det være utfordrende å utvikle
en samlet plan for systematisk analyse gjennom FoU og kompetansetilpasning innenfor SAR feltet.
Justis- og beredskapsdepartementet som har ansvaret for den generelle koordineringen og for
kompetanseutviklingen innenfor SAR systemet er det departementet som bruker minst penger på
forskning og utvikling. Mangelen på analyseenheter, fastlåsing i profesjonsutdanning, fragmentering i
utdannings- og treningssystemet og mangel på koordinering av kompetanseoppbyggingen er en
barriere for kompetanseutvikling på arktiske SAR-operasjoner.
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5. UTDANNING, TRENING OG ØVELSER
5.1. Introduksjon
Som belyst i kapitlet foran vil SAR-operasjoner kunne sees på som en operasjon med flere ledd og
faser, som raskt vil inkludere et stort antall deltakere fra mange bedrifter, organisasjoner og
institusjoner. Behovet for kompetanse må vurderes i forhold til hvert av disse leddenes
arbeidsoppgaver, og for de oppgaver som er knyttet overordnet ledelse, koordinering og kontroll.
I dette kapittelet ser vi på hva som kreves av kompetanseoppbygging ift de hendelsestyper som vi
tidligere har beskrevet som de mest krevende. Vi kategoriserer SAR aktørene, og presenterer de
nåværende utdannings- og treningsmulighetene som er tilgjengelige. 12.

5.2. Verktøy for kompetanseutvikling
Kompetansen til nøkkelpersonell innen SAR er basert på 1) grunnleggende utdanning, 2) videre- og
etterutdanningskurs innenfor de ulike profesjonene, 3) individuell og kollektiv trening på ferdigheter,
3) øvelser knyttet til definerte hendelser, og 4) erfaring fra reelle aksjoner. Ansvaret for
kompetanseoppbygging er fordelt på profesjonsrettede fagskoler og profesjonshøgskoler,
universitetsstudier, interne etatskurs og etatenes treningssentre. Universitetene gir i noen grad
bachelorutdanning samt tilbud på master- og forskerutdanning.
I Norge er det i dag begrenset forskning knyttet til beredskap og kriseledelse. En viktig del av
kompetansebehovet defineres gjennom erfaringer fra aksjoner og øvelser som gir innspill til
kursutforming, og til trenings- og øvingsopplegg innenfor etatene. Dette er i stor grad overlatt til den
enkelte etat, og er for maritim SAR og sjøredning relativt begrenset. Her dreier det seg først og fremst
om internopplæring innenfor Hovedredningssentralene, de brannetater som har RITS-oppgaver,
redningsselskapet og Kystvaktens kompetansesenter.

Den følgende listen gir et overblikk på forskjellige midler som kan lede til kompetanseutvikling innen
SAR:

En detaljert oversikt av utdanningsprogrammer ved universiteter og profesjonelle institusjoner nasjonalt og internasjonalt er laget som
del av MARPART prosjektet ledet av Nord Universitet.

12
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Tabell 5-1 - Kompetanseoppbygging innenfor søk- og redning – ulike typer

ULIKE TYPER KOMPETANSETILBUD INNENFOR REDNING I NORGE
1. Grunnleggende utdanning

a)
b)
c)
d)

2. Spesialiserte kurs og
seminarer

a)

Videre –og etterutdanningsprogram

b)

Kompetansesentra

c)

Konsulentfirma

a)

Grunntrening/sertifisering

b)

Ferdighetsvedlikehold/testing

a)

Simulatorer

b)

Table top øvelser

c)

Funksjonsspesialiserte, avgrensede

d)

Fullskala, breddeøvelser

a)

Egen deltakelse

b)

Logger

c)

Bilder og video

3. Trening
4. Øvelser

5. Hendelser

6. Debriefing
dokumentasjon

7. Evaluering, Forskning
Utvikling (FoU)

Etatskole/fagskole
Profesjonshøgskoler
Bachelor universitet/høgskoler
Master universiteter/høgskoler

and

a)
b)
c)
d)
e)

Muntlig
Skriftlige referater og rapporter
Sammenfattende vurderinger
Dyptgående undersøkelser
Etterforskning

og

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Felles databaser
Evalueringer
Følgeforskning
Sammenlignende studier
Anvendt forskning-modellutvikling
Grunnforskning- ny forståelse

8. Innovasjoner

a) Skrittvise forbedringer av eksisterende løsninger
b) Systematisk konseptutvikling og uttesting
c) FoU-basert nyskaping

9. Nasjonale programmer for
sammenfattende analyse og
formidling

a)
b)
c)
d)
e)

Felles databaser
Kompetansesenter formidling
Nye utdanningspakker
Forskningsprogrammer
Formidling av nye konsepter rundt utdanning,
trening og øvelser
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Som illustrert i listen over er det mange steg som må tas for å høyne kompetansenivået og bidra til
kontinuerlig læring og innovasjon. En viktig og aktuell utfordring er at ingen institusjoner føler de har
ansvaret for å ta hånd om kompetansesatsingen for hele verdikjeden innen beredskapssystemet.
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) som koordinerende departement for beredskap har ikke
utarbeidet egne kompetanseplaner for SAR-beredskap men overlatt dette til underliggende
justisetater. Dette departementet bidrar også i liten grad til FoU innenfor beredskapsområdet. Justisog beredskapsdepartementet erkjenner selv i sin forskningsstrategi at de i for liten grad bidrar til
forskningsbasert kunnskap på beredskapsområdet 13. Politidirektoratet og DSB står sentralt ift politi
og brannetat. For beredskap om bord i fartøyene er det Sjøfartsdirektoratet som er ansvarlig
departement, mens det for olje- og gassektoren er Petroleumstilsynet. En samlet tilnærming mellom
disse etatene og tilhørende departementer er på sin plass ift kompetanseoppbyggingen innen maritim
beredskap. Det er her et stort behov for å få en gjennomgang av hva som er behovet i alle ledd i SARverdikjeden og for alle typer enheter som er involvert. Dette krever samspill over departements- og
direktoratgrenser. For større satsinger, representerer de nye kystvaktskipene og redningshelikoptrene
en meget spennende testplattform.

5.3. Kompetansebehov og gap-analyse for enheter i nød og pre-SAR fasen
5.3.1. Kompetansebehov og tilgjengelige program
En enhet i nød kan være alt fra et fartøy til en flytende eller fast plattform og fly som har måttet
nødlande på hav eller is. Felles for disse enhetene er at de krever assistanse fra en kombinasjon av
fartøy, land - og luftstyrker. I dette kapittelet, når vi henviser til enheter i nød, refererer vi til
mannskapet om bord i enheten som er i nød eller er utsatt for en hendelse. For å kunne ivareta
sikkerheten om bord, må mannskapet ha gjennomgått både formell utdanning og ha skaffet seg
sertifikater gjennom øvelser som møter dagens standarder og forskrifter. For fartøy og andre flytende
enheter gjelder dette standard minimumskompetansekrav i STCW-konvensjonen i den Internasjonale
maritime organisasjonen IMO.

13

https://www.regjeringen.no/contentassets/302c6a76442a46d1b785d9399c399c19/jd_fou-strategi_2015-2019.pdf
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Kompetansen

til

sjøoffiserer

og

mannskapet

En sjøoffiser må ha sertifikater basert på høyere utdannelse innen nautikk eller skipsteknisk drift, og
profesjonell praksis. Standardutdanningen og trening innen SAR er basert på kursmodeller og
sertifiseringskrav fastsatt av IMO. Trening gjennomføres i simulatorer og sikkerhetssentra godkjent av
det enkelte lands sjøfartsmyndigheter. I Norge er dette Sjøfartsdirektoratet.

International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) krever at skip har en ‘SOLAS
treningsmanual’ om bord, inkludert utgivelser rundt sikkerhet og trening, og hvordan man håndterer
sikkerhetsutstyr på riktig måte. Det er viktig for mannskapet å loggføre trening og øvelser som blir
gjennomført. Alle handelsskip har et sikkerhetsstyringssystem (SMS). I dette inngår manualer som
inneholder prosedyrer og beredskapsplaner i tilfelle en nødsituasjon skulle oppstå – det kreves også
at man har satt seg inn i denne manualen, og tilegnet seg nødvendig kunnskap rundt prosedyrene.
Både personer på land og personer med sikkerhetsansvar på fartøy har behov for trening og bør delta
under større øvelser for å lære bruken av utstyret, samt forbedre kunnskapen om relevante
prosedyrer.

Eksempel:
For passasjerfartøy i arktiske farvann kan en oppleve at du har mannskap som aldri har vært om
bord et fartøy i disse områdene før, som befinner seg i en situasjon hvor de ikke engang klarer å ta
vare på seg selv. Det er på grunnlag av dette at jeg mener alle bør ha obligatorisk trening på hvor
man skaffer seg oversikt og kunnskap om hva som bør gjøres, og hvem som bør gjøre det, til nytte
når nødsituasjoner oppstår. (Representant for rederi som opererer med passasjerskip i Arktis).

Et ukelangt grunnleggende sikkerhetskurs og et to-dagers passasjer og krisehåndteringskurs er i dag
ansett som tilstrekkelig for mannskap som inngår i sikkerhetsbemanningen ombord i et fartøy.

Kompetansen til sjøoffiserer og mannskap i polare farvann. Polarkoden dekker alle shipping-relaterte
enheter, og stiller behovskrav til maritime fartøy som opererer i polare farvann hvor det er fare for is.
Fartøy som opererer i områder med is må etterkomme Polarkoden, i tillegg til andre gjeldende
forskrifter innen STCW, SOLAS og International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
(MARPOL). Dette inkluderer sikkerhetstiltak, sikkerhetsutstyr og kompetanse innen søk og redning i de
farvann som man skal operere under.
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Polarkoden definerer tekniske krav og normer for både fartøyet og utstyret. For skip som skal opererer
i polare farvann er det nødvendig å ha en Polar Water Operational Manual (PWOM) som inneholder
tilstrekkelig informasjon om kapasiteten og begrensningene til fartøyet. Tabellen nedenfor viser
kurskrav for skippere, styrmenn og sjøoffiserer som sikrer at de som opererer fartøyet er
hensiktsmessig utdannet og trent for å kunne håndtere en nødssituasjon.

Tabell 5-1 - Kompetanseområder og kurstilbud for nøkkelpersonell om bord fartøy i nød

Nøkkelpersonell
sin rolle

Ordinært
mannskap

Tillegg for
personer
som seiler i
Arktis

Kurskrav

Standarder
forskrifter

og Kompetanseområde

Grunnleggende
sikkerhetskurs

STCW A-VI/ 1-1, 12, 1-3, 1-4

SOLAS -krav /
Fartøyets
beredskaps –
manual

Se f.eks. Forskrift
om sikkerhetsstyringssystem;
SOLAS henholdsvis
ISM koden

- Bevisstgjøring i farene ved å jobbe på et fartøy,
og kan respondere på korrekt måte om en ulykke
oppstår
- Opparbeide seg kunnskap om grunnleggende
førstehjelp, brannslukking og overlevelsesteknikk
- Holde personalet oppdatert rundt sikkerhet om
bord, potensielle endringer i utstyr og krav, også
trening

Treningskrav for Polarkoden, kapittel - Hvert medlem av mannskapet skal gjøre seg
mannskap i
2, 8, 12
kjent med prosedyrer og utstyret som finns eller
farvann dekket
er referert til i «Polar water operational manual»
av Polarkoden
(PWOM) som er relevant for deres
ansvarsområder.
Videregående
sikkerhetsopplæring 80t

STCW A-VI / 2-1 - Tilegne seg dyptgående kunnskap om
Rednings
Fartøy
overlevelsesutstyr, brannslukking,
STCW A-VI / 3
førstehjelpsutstyr og medisinsk behandling.
STCW A-VI / 4-1

Dekksoffiserer

Medisinsk
bistand

Broressursledelse (BRM)

Kapittel VI, Forskrift - Ta umiddelbar og effektiv kontroll over
VI/4
av
STCW
situasjoner hvor sykdom oppstår eller ulykker
konvensjonen
skjer
- Gi umiddelbar førstehjelp, og medisinsk og
psykiatrisk omsorg til de syke eller skadde
Trening i lederskap, - Prioritering og fordeling av ressurser
kommunikasjon og
- Tids- og ressursbegrensninger
interaksjon for
- Håndtering av krisesituasjoner og stress
dekksoffiserer
under STCW A-II / 1 - Effektiv kommunikasjon om bord, med andre
and A-III / 1.
fartøy / installasjoner, og med andre land
- Teambasert beslutningstaking i krisesituasjoner
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Passasjerer og
kriseledelse
2 dager
(kun for
passasjerskip)

STCW, spesifikk
sikkerhetstrening
for passasjerskip.
Anbefalt fra
underutvalg for det
menneskelige
element trening og
vakthold (IMO)

Grunnleggende
sertifisering av
kompetanse for
polare farvann
Tillegg for
styrmenn
som seiler i
områder
dekket av
Polarkoden

- Assistere passasjerer om bord livbåter/flåter
- Kriseledelse og menneskelig atferd
- Optimalisere bruken av ressurser
- Kontrollere passasjerer og annet personell under
krisesituasjoner
- Passasjersikkerhet rundt ombordstigning og
ilandstigning.

Krav til trening for
sjøoffiserer som
skal ha rollen som
Skipets
sikkerhetsoffiser
sikkerhetsoffiser om bord på skip
eller mobile
installasjoner. I
henhold til STCW
A-VI / 5 og Chief
Security Officer
(CSO) kravene.

Sikre bevissthet
for mannskap
med spesielle
oppgaver

- Kriseplanlegging

Trening av
sjøfarere med
spesiale
sikkerhetsplikter
om bord i skip eller
mobile enheter i
overensstemmelse
med STCW A-VI / 62.
STCW V &
Polarkoden kapittel
2, 8, 12
PWOM kurs om
navigering i is
(Veiledning
angående trening
for kapteiner og
offiserer for skip
som opererer i
polare farvann)
(Retningslinjer for
skip som opererer i
polare farvann.
Se f.eks. Forskrift
om
sikkerhetsstyrings56

- Internasjonale og nasjonale forskrifter
-

Håndtering av sensitiv informasjon
Identifisere trusler, gjenkjenning og oppdage
Metoder for fysiske søk og inspeksjoner
Kontroll på store grupper
Påkrevde tiltak på forskjellige sikkerhetsnivå
Rapportere om sikkerhetshendelser
Utførelse av sikkerhetsprosedyrer

- Kunnskap om kriseplaner
-

Truslene i den maritime næringen
Håndtering av sensitiv informasjon
Ansvarsfordeling blant de involverte aktørene
Identifisere trusler
Metoder for undersøkelser og personsøk
Gjenkjenne personer som kan utgjøre en trussel
Kontroll av store grupper
Påkrevde tiltak på forskjellige sikkerhetsnivå
Rapportere om sikkerhetshendelser
Kunnskap om kriseplaner

- For informasjon om kravene til Polarkoden, se
ovenfor

Holde personalet oppdatert rundt sikkerhet om
bord, potensielle endringer i utstyr og krav, også
trening og automatisering

system; SOLAS
henholdsvis ISM
koden
Skipper

Flåter
livbåter

og STCW VI/2

Avansert
brannslukking

Tillegg for
kapteiner
som seiler i
områder
dekket av
Polarkoden

Avansert
sertifisering av
kompetanse for
Polare farvann

- Være kompetent i bruk av kollektive
redningsressurser og personlig overlevelsesutstyr

STCW VI/3

- Bli kapabel til å håndtere en større brann om
bord

Se f.eks. Forskrift
om sikkerhetsstyringssystem;
SOLAS henholdsvis
ISM koden

Holde personalet oppdatert rundt sikkerhet om
bord, potensielle endringer i utstyr og krav

STCW A-V/4
Polarkoden kapittel
2, 8, 12
PWOM

For informasjon om Polarkoden, se ovenfor

Kurs innen
navigering i is for å
etterkomme STCW
Trening ut fra
fartøyets
utvidede
beredskapsmanual

Se f.eks. Forskrift
om sikkerhetsstyringssystem;
SOLAS henholdsvis
ISM koden

-

-

Holde personalet oppdatert rundt sikkerhet
om bord, potensielle endringer i utstyr og krav,
også trening og automatisering
Være bevisst, trene og kjenne rutinene i tilfelle
nødsituasjon

Rederiledelsen. Selskaper som har driftsansvar for fartøy spiller en viktig rolle i SAR operasjoner og har
krav til egen beredskapsrespons. Rederier skal ha en egen beredskapsorganisasjon /funksjon for
kriserespons (Emergency Response Service). Denne tjenesten er obligatorisk for passasjerskip og
offshore fartøy, og anbefalt for alle andre typer fartøy.
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Eksempel:
Noen selskaper tilbyr beredskapsvakt for rederier. Et eksempel her er
DnV-GL som tilbyr følgende:
•

Tilgang døgnet rundt på eksperter, blant annet innenfor stabilitetsberegning ved skade og
tiltak for å sikre skipets flyteevne

• Presise og verifiserte råd for hvordan man kan forbedre situasjonen til fartøyet, med en plan

for den kjappeste måten å returnere til normal operasjonsmodus
• Trening av mannskapet og landbaserte responsgrupper
• Evaluering av kriseberedskapsplanen opp mot tidligere praksis
• Oppfyller alle krav fra ‘Oil Companies International Marine Forum’ (OCIMF) sine retningslinjer

rundt Ferdigheter for tjenester i beredskapsrespons (Consolidated Emergency Response
(CERS)).

Rederiets beredskapsorganisasjon kan frigi viktig tid for mannskapet, ved å kunne ivareta belastende
oppgaver, bidra med beredskapsverktøy og kompetanse slik at mannskapet kan fokusere på den
umiddelbare håndteringen av krisen. Det er ingen felles standarder for kompetanse relatert til
selskapenes beredskapsorganisasjoner, men det stilles krav til øvelser. Det eksisterer sannsynligvis
store variasjoner i både kompetansenivå og omfang rundt denne tjenesten, og det kan være krevende
for rederiet å gjennomføre noe annet enn avgrensede table top og funksjonsspesialiserte øvelser.
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Eksempel:
“Man trenger praktisk erfaring for å lære, ikke bare papirøvelser. Dette er grunnen til at vi
arrangerer store øvelser. En av øvelsene involverte alle ressurser som var i området. Det var
virkeligheten som spilte seg ut gjennom et scenario. Men jeg tror at mange rederi nok er skeptisk til
deltakelse i øvelser, da de helst foretrekker å stole på egne erfaringer”. Intervju representant for
cruiserederi.

Det er få fullskala øvelser for selskaper som driver med shipping, hvor hele mannskapet og passasjer
om bord i fartøyet, organisasjonen på land og profesjonelle beredskapsaktører deltar, og det er
kostbart og tar tid å arrangere slike øvelser. Innen olje- og gassindustrien derimot, er det ofte table top
øvelser, og flere fullskala øvelser enn i øvrige næringer.

For å sikre høy grad av respons blant de forskjellige gruppenes beredskapsansvarlige er det meget
viktig med høy kompetanse og gjennomføringsevne. For å sikre at personell som inngår i
beredskapsorganisasjonene forblir godt kvalifisert og trent, er det grunn til å vurdere følgende:

• Rederiets beredskapsorganisasjon burde få grunnleggende trening på kriserespons i operasjoner,
og ta i bruk beredskapssimulatorer for systematisk trening og evaluering.

• Et tilstrekkelig kompetansenivå blant medlemmene burde bli vedlikeholdt og forbedret gjennom
regelmessig trening- og kurs med evaluering. Egne trenings- og øvelsesrapporter bør utarbeides.
• Seminarer med erfaringsutveksling mellom fartøy og mellom avdelinger i rederiadministrasjonen
bør gjennomføres for å sikre læring og kompetanseoverføring.
• Beredskapsteamene bør foreta hyppige evalueringer for å sikre at alle er godt kjent med:
-

Roller og ansvar innenfor gruppen

-

Prosedyrer (inkludert protokoller for kommunikasjon)

-

Verktøy

-

Eksterne beredskapsaktører

-

Skipenes karakteristika, beredskapsmanualer og tiltak i forbindelse med kriser
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Eksempel:
“De (den landbaserte ledelsen) burde umiddelbart vite hva som foregår når de får en rapport om
et nødstilfelle ombord, slik at de slipper å stille så mange spørsmål som kun forstyrrer de som er
ombord. Derfor bør vi ha dedikerte personer i administrasjonen som er ansvarlige”
Sikkerhetsoffiser om bord i større fartøy.

5.3.2. Kompetansegap for fartøy i nød og rederier/operatører
Diskusjonen over indikerer at det finns gap i grunnleggende utdanning og trening av nøkkelpersonell
som betjener fartøy i arktiske farvann. Det er kun krav om standardiserte kurs i sikkerhetsledelse,
passasjerhåndtering og kriseledelse for personell, og ingen kurs for sikkerhet og beredskap i Arktis. Det
er heller ikke krav om kursing for store passasjerfartøy knyttet til masseevakuering. Det menneskelige
elementet er i begrenset grad inkludert i treningsprogrammene. Mental og fysisk helse burde være en
del av utdanningsprogram, inkludert hvordan man håndterer passasjerer og mannskap om bord i
livbåter og redningsflåter, inklusiv prioriteringer knyttet til redning og førstehjelp og improvisasjon i
ledelse.

Eksempel:
Improvisasjonsevne i krisesituasjoner kan være avgjørende for overlevelse. Det russiske fartøyet
“Amethyst” fikk sterkt svekket stabilitet på grunn av ising under ekstreme vind og bølgeforhold.
Evalueringsrapporten viser at “Kapteinen hadde muligheten til å fylle drivstofftankene med sjøvann
for å bedre stabiliteten. Men dette kunne føre til at de måtte rense og rengjøre tankene på land. I
valget mellom farene for skipet og senere ekstrakostnader for rensing av tankene, våget han ikke å
ta et slikt steg». En god konsekvensanalyse ville her gitt som konklusjon at en eneste måte å berge
mannskap og fartøy var å ofre drivstoff og ta de ekstra kostnadene i ettertid. Fartøyet kantret og
alle om bord omkom.
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IMO har i kjølvannet av Costa Concordia-ulykken laget en aksjonsplan for innskjerping av kompetanse
i nødsituasjoner om bord. IMO vil blant annet lage et tillegg til STCW-konvensjonen som innskjerper
kravene til mannskap om bord på passasjerfartøy om kursing i passasjer -og krisehåndtering samt
familiarisering og trening av mannskapet i deres oppgaver i nødsituasjoner 14. De kravene som legges
fram her vurderes som minimumskrav, og innholdet i det to dagers passasjer- og
krisehåndteringskurset som kreves i dag er begrenset. I arktiske farvann bør kravene ytterligere
skjerpes.
Å holde øvelser og gjennomføre trening for mannskap i krisehåndtering vil gjøre at det stiller mer
forberedt om ulykken skulle være ute. En gjennomgang av utdanningsprogrammene viser at det
mangler involvering fra eksterne ressurser som f.eks. kystvakten, hovedredningssentralene og
militæret i opplæringsprogrammene. En slik involvering kan etablere et mer harmonisk samarbeid og
felles forståelse rundt SAR operasjoner i fremtiden. Det er behov for å utvikle og øve på felles
terminologi innen SAR, noe som ikke er dekket av grunnleggende utdanningsprogram. Videre er
mengden øvelser og trening relatert til masseevakuering og redning (fra livbåt/flåter eller fartøy)
begrenset. Siden store fullskala øvelser og funksjonell trening i det arktiske miljøet er kostbart, så bør
det tilbys metoder som simulatortrening og table top øvelser for arktiske SAR operasjoner.

For fartøyledelse og rederiets beredskapsstab, bør kursing i sannsynlighet og konsekvensanalyser
inngå i kurs- og treningskravene. Konsekvensledelse (consequence management) omfatter in situ
vurderinger av mulige konsekvenser av en handling eller Ikke-handling. Ekte hendelser og øvelser viste
til en viss grad at kunnskap rundt konsekvensledelse innen SAR kan føre til bedre avgjørelser. Disse
øvelsene bør også benytte støtteverktøy, som eksempel beregning av leteområde ved hjelp av
simulering av drivbanen til objekter.

5.4. Mannskap på assisterende fartøy
5.4.1. Kompetansebehov og tilbud
Om et skip er nært et fartøy i nød, er det forventet at man yter bistand ifølge The Law of the Seas. Det
første fartøyet som ankommer er som regel ikke et profesjonelt SAR fartøy (f.eks. fiskebåter,
passasjerskip, handelsfartøy). De er her referert til som assisterende fartøy. Et av kravene til

14

Passenger ship training amendments agreed. IMO News, issue 2, 2016
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handelsfartøy er utstyr og opplæring for radiokommunikasjon i nødsituasjoner (GMDSS) og
ivaretakelse av skadestedsledelse (on-scene coordinator) inntil profesjonelle beredskapsaktører
eventuelt kommer til stedet.

Disse kravene fremgår av IAMSAR manualen og inngår i

radiooperatøropplæringen for maritim radio (GMDSS-kurs). Relatert til SAR operasjoner er IAMSAR
bind III av stor betydning. Mens SAR profesjonelle aktører som redningsskøyter og kystvaktfartøy er
godt trent ift manualens handlingsplan, er treningen og øvingen begrenset for vanlige handelsfartøy.
Dette blir særlig kritisk i storskala hendelser hvor man må håndtere OSC for en rekke skip og luftbårne
SAR enheter. Utdanningen og treningen som er gitt innenfor dekksoffiserkurs for GMDSS er veldig
begrenset på dette området.

5.4.2. Kompetansegap for assisterende fartøy
Kompetansekravene til mannskap om bord i assisterende fartøy når det gjelder evakuering og redning
er lik de som ble presentert under kapittel 5.4.1. Men i tillegg kommer kursing og trening i
innsatsledelse (on-scene coordinator). Det finns ingen spesifikke treningskrav rundt prosedyrene og
kompetansebehovene når man skal komme et annet fartøy til unnsetning. IAMSAR manualen kan være
til stor hjelp, men disse oppgavene trenges å bli øvd på hyppig. I de fleste tilfeller er det skipperen av
fartøyet som har OSC funksjonen, men det kreves i realiteten innsats fra flere personer for å ivareta
oppgavene. Prosedyrer rundt hvordan man skal håndtere OSC eller ACO rollen, hvordan man samler
informasjon, rapporterer om status, bestemmer operasjonstype, bruken av støtteverktøy ved
avgjørelser osv. er til dels fraværende innen de formelle kursprogrammene og krav når det gjelder
trening og ferdigheter på disse områdene eksisterer ikke. Et viktig punkt i opplæringen er også å bygge
tillit mellom assisterende fartøy og SAR organisasjonene. Dette kan gjøres ved å delta på felles møter
og øvelser, eller ved å holde en god dialog hvor nettverk bygges.

5.5. Profesjonelt SAR personell
5.5.1. Kompetansebehov og tilgjengelige program
Profesjonell utdanning og trening innen SAR feltet varierer for de forskjellige institusjonene, og
rederier og andre bedrifter som har eget spesialisert beredskapspersonell. I norsk olje og gassnæring
er det for eksempel laget tilleggskurs utover det som er beskrevet foran for personell på stand by
beredskapsfartøy (ERRV). I dette underkapittelet presenterer vi utdanning og trening som er tilbudt
fra de forskjellige profesjonelle organisasjoner involvert i SAR operasjoner, som kystvakt, politi,
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brannetatens utrykningsstyrke (RITS), redningsselskapet, medisinsk personell og forsvarets øvrige
ressurser.

Kystvakten. I Norge er Sjøforsvaret en av de mest sentrale utøverne innenfor maritim SAR kompetanse
til sjøs. Personell om bord i Kystvaktens fartøy er trent og utdannet for operasjoner i krevende
sjøområder. I tilfelle en nødsituasjon til sjøs oppstår vil kystvaktens fartøy når de kommer til
havaristedet normalt overta rollen som skadestedsleder sjø (OSC).
Skipperen og offiserer på et kystvaktskip i Norge har spesialtrening for å håndtere krevende
operasjoner.

Eksempel:
Kaptein på et av kystvaktskipene illustrerer trening og familiarisering ift ledelse av krevende
operasjoner på følgende måte:
“Under trening har de mange tester som de må bestå. De må være en god leder for de andre (som
deltar i førstelinje) som gir førstehjelp eller for røykdykkerne, så først må de gjøre det selv for å være
profesjonell i det. Om de ikke klarer det går de ikke videre. Når vi har disse øvelsene så starter vi
ganske rolig, men så øker vi tempoet. Vi vil se om personen evner å takle stress, og prioritere de rette
tiltakene, det er det absolutt viktigste. Han kommer til å bli testet på denne måten flere ganger
gjennom karrieren. Om det gjelder navigering eller andre operasjoner til sjøs kommer vi til å se om
han håndterer stresset og arbeidsmengden på rett måte” (Intervju fartøysjef i Kystvakten)

Denne treningen forsøker å avdekke om personen klarer å kontrollere hans/hennes emosjonelle
reaksjoner. Vanskelighetsgraden rundt evalueringer blir eskalert gjennom treningen, for å se hvordan
kandidatene ter seg i komplekse situasjoner.
Sjøkrigsskolen sammen med Kystvaktens kompetansesenter institusjoner tilbyr spesialiserte kurs og
treningsprogram for sjøforsvarets fartøy. Mesteparten av kursene i Marinen er tilbudt på KNM Harald
Hårfagre, som tilbyr både teoretisk og praktisk lederskapsutdanning parallelt med trening og øvelser.
Marinen har sitt eget simulatorsenter hvor de driver opplæring og trening. Fokuset er på
ledelseskompetansen om bord fartøyet i krisesituasjoner står sentralt. Kystvaktens kompetansesenter
har et tre dagers utdanningsopplegg for de som gjennomfører etatsutdanning for Kystvakten og
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Marinen. I dette utdanningsopplegget ligg det flere deler som gir personellet et fundament for å løyse
oppgaver som OSC.
Forsvarets høgskole tilbyr mastergradskurs innen kriseledelse, nasjonal beredskapsledelse og militære
fellesoperasjoner. Disse er mer relevant for de strategiske nivåene enn det taktiske.
Forsvaret har en sentral rolle når det kommer til luftbårne redningsoppdrag, da med 330 skvadronens
helikoptre som evakuerer personer fra både fartøy i nød og vannet, samt 337 skvadronen for
kystvaktens helikoptre. For å følge opp pilotene er det eksamener hver sjette måned som fokuserer på
håndteringen av helikopteret og prosedyrer. I tillegg simulerer de ofte på øvelser relatert til
brannslukking, samt tap av motorkraft og navigasjon.
Store øvelser forekommet hvert eller annethvert år, og det er kun få som får delta hver gang.
“Du kan ha vært pilot på vakt i 5 år, men fortsatt ikke hatt muligheten til å delta på en stor øvelse”.
(Intervju med pilot redningshelikopter)

Personell fra forsvaret har sine egne forskrifter som oppfyller nasjonale og internasjonale standarder.
Men organisasjoner som håndterer SAR operasjoner bør ha kunnskap om de aktører som deltar i
SAR-operasjoner, inklusiv ressurser fra våre naboland. En må ha inngående kjennskap til kapasiteter,
operasjonsprosedyrer, koordinerings- og kontrollsystemer og organisasjonsstrukturer. Her bør det
også inngår formelle kurs innen IAMSAR når det kommer til luftfartøykoordinering (ACO) som i dag
ikke gis i Norge. Det bør i trenings- og øvingssammenheng

“Jeg tror samarbeidet mellom politiet og militæret bare er blitt bedre og bedre etter 22. juli
katastrofen i Norge, men jeg tror fortsatt det er rom for forbedringer på sjø-base samarbeid”
(Intervju militær offiser)
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Eksempel:
Canadian Coast Guard College er en profesjonsinstitusjon for canadisk kystvakt som støtter
nasjonal trening i SAR oppgaver, og radio operatører innen den Canadiske kystvakten og Marine
Communications and Traffic Services (MCTS). Canadiske institusjoner er langt framme når det
gjelder innføringen av enhetlig ledelsessystem (Incident Command system). Spesialkurs innen SAR
feltet er laget for personell som jobber ved landets redningssentraler og Maritime Rescue SubCentre (SMC-rollen), den canadiske kystvakten, og de canadiske luftforsvarsstyrkene som jobber
med SAR. Blant kursene finner vi SMC, SAR Mobile Functions (SMF/OSC), og kurs i maritim
planlegging av søk (Maritime Search Planning).

Brann- og redningsetaten. Brann er en av de mest vanlige årsakene til nødhjelp. Derfor har Norge vært
fokusert på å bygge sterk kompetanse rundt brannslukking både på land og til sjøs. Norges brannskole
tilbyr varierte kurs innen brann og redning på flere nivå. Spesialstyrken for brann til sjøs (RITS) består
av et team på seks i flere utvalgte brannetater langs kysten.

Det finns ingen formelle

utdanningsprogrammer for RITS-styrkene utenom de brannfaglige grunn- og ledelseskurs De
gjennomfører imidlertid hyppig trening og øvelser med øvrige deler av beredskapsapparatet.

Politi. Politiet har den tverrsektorielle lederrollen i alle operasjoner hvor helse og liv er truet15.
Organisasjonen både initierer og leder alle redningsoperasjoner, bevæpnede aksjoner, så vel som
fellesoperasjoner som inkluderer Forsvarets styrker. På grunnlag av dette er det normalt å anse politiet
som den sentrale aktøren i beredskapen til Norge. Når det gjelder maritime SAR operasjoner vil
Hovedredningssentralen koordinere arbeidet. Politiet vil komme inn i forbindelse med større
hendelser. En vil også delta i aksjoner om bord i tilfelle vold. Ved større hendelser som pågående
livstruende vold (PLIVO)/terror vil politikamrenes utrykningsenheter (UEH) og etter hvert
Beredskapstroppen og Forsvarets spesialstyrker være aktuelle. PLIVO-situasjoner blir det etter hvert
øvet på. Det utdannes nå en begrenset instruktøropplæring for å drive opplæring av personell på dette
området, men det er ikke noen systematisk opplæring i hvordan politi, helse og brannpersonells skal
samarbeide i maritime operasjoner.

15

Generell instruksjon om tjeneste for politiet, 1990
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Politihøgskolen tilbyr kurs på både taktisk og operasjonelt nivå relatert til beredskapssystemet,
kriseplanlegging og funksjonsdyktig ledelse. En har også økt tilbudet av stabskurs på operativt og
strategisk nivå ved Justissektorens øvings- og treningssenter der også brannetatene deltar. Tilbudene
må anses som generiske, og det gis ikke noen spesiell opplæring for operasjoner og samspill til sjøs.

Eksempel:
I Canada er det Royal Canadian Mounted Police (RCMP), en statlig organisasjon, som har
hovedansvaret ved SAR-aksjoner på land. Her blir SAR på land (GSAR) utført med autorisasjon fra
de enkelte territoriene. Denne autorisasjonen er delegert til de regionale politistyrkene for
operasjonell iverksetting. Minimumskravet for trening hos RCMP er et grunnleggende kurs innen
SAR og et ledelseskurs for SAR. Treningen kan bli tilbudt fra eksterne organisasjoner som CCGA.
Standardene i bruk er basert på prinsipper utviklet av det amerikanske ‘Emergency Response
Institute’ (ERI), og ‘National Association for Search and Rescue’ (NASAR). Canadiske kurs som
møter disse standardene inkluderer ‘Provincial Emergency Program’ i British Columbia, og
‘Emergency Measures Organization’ i Yukon.

Private SAR organisasjoner. Til sjøs representerer profesjonelle og frivillige ressurser i
Redningsselskapet en meget sentral rolle i kystnær maritim SAR-beredskap. Arbeidsoppgavene til
Redningsselskapet er å redde liv, berge eiendeler, beskytte kystmiljøet i norske vann, så vel som
oppsøkende arbeid med preventive tiltak for å forbedre sikkerheten til sjøs. Redningsselskapet er
medlem av Den internasjonale maritime redningsføderasjonen (IMRF) som jobber tett opp mot IMO.
IMRF fungerer som en paraply for maritime SAR enheter gjennom å dele informasjon og erfaringer.
Redningsselskapet har sin egen sjøredningsskole, blant annet knyttet til sikkerhetspersonell og
sikkerhetsbemanning om bord. De tilbyr foruten ordinære maritime sikkerhetskurs også kurs i OSCrollen.
Oljeselskapene har betydelige ressurser knyttet til SAR-beredskap ved rigger og offshore installasjoner.
Dette gjelder både standby fartøy og SAR-helikoptre, der medisinsk personell også er tilgjengelig.
Beredskapsfartøyene har den samme type grunnopplæring som for sjøoffiserer og sikkerhetspersonell.
I tillegg har beredskapspersonell på fartøy, rigg og helikoptre videregående kursing innenfor sikkerhet,
førstehjelp, beredskapsledelse m.m., som i stor grad tilbys av private kurstilbydere.
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Hovedredningssentralen (HRS)
De to hovedredningssentralene i Norge har rundt femti ansatte der størsteparten er redningsledere
som har koordineringsansvar. HRS kjører sine egne kurs og internopplæringsprogram for
redningsledere. Innholdet i disse kursene er av stor relevans for andre beredskapsaktører. Det burde
derfor vurderes et tettere samspill med andre opplæringsinstitusjoner både knyttet til kurs i
Sjøforsvaret, Kystvakten og justisetaten. HRS har ansvaret for å mobilisere kollektiv redningsledelse
under politimesterne i Stavanger og Bodø, der samhandling står sentralt, og har tilsynsansvaret for de
lokale redningsledelsene. Samtidig sitter HRS på store databaser knyttet til faktiske hendelser og
øvelser som bare i begrenset grad blir gjort gjenstand for systematiske analyser. En viktig del av PostSAR arbeidet burde være å gjøre systematiske analyser på denne siden, med bruk av materialet både
i opplæringsøyemed og i planlegging av trening og øvelser. Her mangler det i dag både mandat og
ressurser til å føre dette arbeidet videre.

5.5.2. Kompetansebehov relatert til profesjonelt SAR personell
Kompetanse på tvers av institusjoner og landegrenser. SAR personell har et veldig profesjonelt
utdannings- og treningsopplegg i sine respektive utdannings- og kursinstitusjoner. Men det er behov
for arenaer for kompetanseutveksling, funksjonell trening og øvelse i relasjon med andre aktører,
spesielt med de kommersielle, militæret, og lignende organisasjoner i naboland.
For eksempel kan det være behov for mer kompetanseutveksling mellom kommersielle fartøy som
opererer i nordområdene og SAR institusjonene. Felles arenaer for kompetanseutveksling mangler i
stor grad i dag.
“Jeg vil påstå at det er ikke så mye kontakt mellom fiskeriene og Redningsaktørene.
Fiskeindustrien, fiskeflåten og kystvakten mangler kontakt når det kommer til sikkerhetsaspekter.
Det er litt kontakt med kystvakten på grunn av fiskeriene, stengte områder og slikt, men ikke noe
når det kommer til sikkerhet. Og dette kunne kanskje blitt diskutert om det var noen spørsmål eller
om vi trengte å få ut informasjon om noe. […] Kanskje det burde vært et slags forum hvor slike
spørsmål kunne blitt diskutert mellom industrien, fiskeflåten, kystvakten og Redningssentralen. Og
også for å se om det er saker vi alle bør se nærmere på.” (Intervju med representant fra
fiskeflåten)
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Tverrinstitusjonell organisasjons- og ledelseskompetanse. Den samme type kunnskapsbehov over
etats og bransjegrenser finner vi når det gjelder samvirke mellom sivile og militære aktører, og mellom
offentlige og private. Det kan være behov for bedre kompetanse innenfor militæret for det sivile
beredskapssystemet, inkludert problemstillingene rundt vertsnasjonsstøtte fra andre land. Bedre
forståelse og klare prosedyrer rundt hvilke ressurser man bruker i en ulykkes-situasjon, standarder og
prosedyrer, så vel som organisasjons- og ledelsesstrukturer. Behovet for denne type tverrinstitusjonell
kompetanse er særlig til sted i større aksjoner, blant annet pågående livstruende vold til sjøs (PLIVO)
anti-terror eller masseevakuering.

Utstyrskompetanse. I arktiske områder vil en være avhengig av en god del spesialisert utstyr og
tilpasninger til et arktisk klima. Det er viktig å få frem treningsplattformer som gjør at en har nødvendig
kjennskap til teknologi som ikke er i daglig bruk. Hvordan man rapporterer ved bruk av nettjenester,
med bruk av tjenester som krever høy båndbreddekapasitet burde være del av treningen.

Rapporterings- og analyseressurser
Et viktig element i SAR-verdikjeden er å ha en god forståelse for svakheter i SAR-systemet og legge til
rette for videre kompetanseutvikling. Når det kommer til hvordan erfaringer man opparbeider seg, så
må de fleste organisasjonene rapportere etter enhver operasjon; men dataene blir kun tilgjengelig
internt i etatene. Mangel på omfang og dybde i innsamlingsarbeidet gjør også at en ikke får det
nødvendige underlaget for systematiske analyser. Hovedredningssentralene bør her få et utvidet
mandat knyttet til å samle inn, analysere og formidle svakheter i beredskapsarbeidet og klarlegge SARkompetansebehov.

Kontekst-realistiske øvelser. På grunn av risikoen assosiert med øvelser som involverer evakuering, i
tillegg til de store kostnadene ved fullskala øvelser, så er det for få fullskalaøvelser i realistiske
omgivelser. Det bør gjennomføres øvelser langt fra land, når været er krevende, i mørke, eller når is
og andre utfordringer gir gjennomføringen mer krevende. Øvelser bør derfor søkes gjennomført ute i
Barentshavet og ved Svalbard.

Kompetanse på koordinering og kontroll i komplekse operasjoner. Nøkkelroller i SAR operasjoner er
OSC på stedet, SMC ved hovedredningssentralene, og overordnet koordinering på det regionale,
strategiske nivået i lokal og kollektiv redningsledelse. Et stort antall personer på flere nivå skal her
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samhandle i større operasjoner. Hovedoppgaven til koordinatorene er å vurdere størrelsen på
hendelsen, analysere ressursbehovet for å forhindre og unngå en ulykkeshendelse, kommunikasjon
med beredskapsenheter, delta i prosessen rundt ressurskoordinering, logging av data om alle
aktiviteter og fakta, og dele og evaluere data. Disse ferdighetene er hovedsakelig tilegnet gjennom
interne kurs og erfaringer i enten ekte hendelser eller øvelser. I kystvaktens beredskapsmanual er det
et kapittel relatert til SAR operasjoner og kompetanseområdet for OSC. Manualen gir innsyn i hvordan
de forskjellige sivile og militære prosedyrene er for koordineringstiltak. Kystvaktens kompetansesenter
har et tilbud om OSC-opplæring i deres lederskapskurs, men kun for personer som jobber i kystvakten.
Men kursinnholdet dekker uansett ikke alle de viktige aspektene rundt rollen til OSC i SAR operasjoner.
Norsk brannskole tilbyr noen kurs for OSC eller skadeledelse tilpasset nødetatene på land, men kan
være nyttig for andre SAR enheter. Det samme gjelder olje og gassektoren knyttet til innsats og
beredskapsledelse, og hovedredningssentralene for koordinerende redningsledelse (SMC).
Noen personer innen SAR systemet deltar på kurs for OSC og ACO rollen i utlandet, hvor de får trent i
avanserte simulatorer, mens andre fra kystvakten eller militæret deltar ikke på slike kurs om de ikke
ønsker det selv.

Eksempel:
Marinebasen i Frederikshavn, som er eid av den danske hovedredningssentralen tilbyr OSC og ACO
kurs. Kursene fokuserer på:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistanseopplegg i SAR oppdrag
Oversikt og grunnlag for en SAR operasjon
Samarbeid/teamarbeid
Problemer som kan oppstå for OSC, og hvordan man håndterer disse
Koordinering av alt SAR personell på ulykkesstedet
Søkeoppdrag eller redningsplan fra SAR ledelsen
Koordinator og modifisering
Koordinere kommunikasjon på ulykkesstedet
Sikre at operasjonene er utført på en trygg og sikker måte
Holde SAR koordinatoren underrettet ved bruk av periodiske situasjonsrapporter.
Modifisering av redningsplan, antall og navn på overlevende, navn og oversikt over hvor de
overlevende er, osv.
Simulerte øvelser som inkluderer realistiske virtuelle scenarioer innenfor områder som:
- Mann over bord
- Koordinert søk etter savnet skip eller personer
- Søk under tøffe værforhold
- Koordinert søk fra skip og helikopter
- Søke etter overlevende på natten
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5.6. Maritime SAR koordineringssentre
5.6.1. Kompetansebehov og tilgjengelige program
Hovedredningssentralene håndterer koordineringen av SAR oppdrag på det operasjonelle nivået når
det gjelder maritime operasjoner. For større operasjoner mobiliseres kollektiv redningsledelse. En
viktig ressurs ligger også i den lokale redningsledelsen i de ulike politidistrikter. HRS har også et
hovedansvaret for samspillet i SAR operasjoner, inkludert alarmering, mobilisering, koordinering, og
evalueringer av enhetene som er involvert. Hovedredningssentralene har et bredt ansvar for
informasjonsutveksling med både statlige og sivile aktører, media, bidra ved planleggingen og
utførelsen av øvelser, og foreta evalueringsoppgaver innen SAR systemet. Den lokale redningsledelsen
ledet av lokale politikamre kan også være mobilisert under større maritime aksjoner der assistanse fra
land kreves.
Som tidligere nevnt, så har de fleste institusjonene som deltar i redningsoppdrag sine egne unike
treningsprogram. Hovedredningssentralene tilbyr et internt utdanningsprogram for nylig rekrutterte
personer. Dette programmet fokuserer prinsipielt på teoretisk undervisning og praktisk trening. Målet
med kurset er å gi de nylig ansatte en minimumskunnskap for å starte familiarisering og trening på
stedet og for å kunne ta ansvar som nestleder for redning ved behov.
Hovedemner som programmet dekker er:
•

Oppgaver og ansvaret for Hovedredningssentralene

•

Prinsipper rundt redningssamarbeid

•

IAMSAR – IMO – GMDSS – SOLAS – internasjonale standarder, forskrifter og konvensjoner

•

Planlegging og koordinering av lokale redningssentre

•

Prosedyrer og koordinering rundt redning fra luft og sjø

•

Navigering til sjøs og forberedelse av MSP kurs

•

Kartlesing og Alarmsystem

•

Informasjon om krisenettverk

•

Samarbeid mellom Hovedredningssentraler og bevæpnede styrker

•

Planlegging av øvelse og simulatortrening

Det meste av kompetansen kommer fremdeles fra «på jobben trening» og i simulator. Personer som
blir rekruttert til Hovedredningssentralene har bred bakgrunn fra militæret, handelsfartøy eller
luftforsvaret, noe som gjør treningsprosessen enklere da de er eksperter innen sine egne felt, og har
gjort seg kjent med systemer og prosedyrer. Hovedredningssentralen deltar i en rekke nasjonale og
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internasjonale øvelser slik som Dynamic Mercy, Arctic Zephyr, Øvelse Barents, Helseberedskap
(Svalbard), Øvelse Nord, Barents Rescue, osv. I tillegg deltar de ved Table top øvelser slik som Scarabeo
og ‘Federal Security Service of the Russian Federation’ FSB Goliat (HRS rapport, 2015).
En av utfordringene er mangel på fullskala øvelser under utfordrende forhold, hvor improvisering er
kritisk.

“For å være ærlig så er de øvelsene vi deltar på veldig ifølge manus, noe som ikke er så nyttig for oss i
form av læring og kompetansebygging. Vår jobb handler mye om evnen til å improvisere, og dessverre
kan vi ikke improvisere i de fleste øvelsene” (Intervju med ansatt ved Hovedredningssentralen).

Eksempel:
Forsvaret i Canada tilbyr et kurs som heter ‘Searchmaster Course’ (søkeansvarligkurs).
Dette kurset har en intensjon om å trene kvalifiserte og SAR-erfarne luftpersonell til å fylle rollen
som ‘SAR Mission Coordinator’ (SAR redningsleder) eller “Searchmaster” for store luftsøk
operasjoner. Innen dette kurset dekkes de følgende emner:
•

Canadian National Search and Rescue;

•

Kanadisk Søk & Redning

•

Felles organisering og ansvar for Hovedredningssentralene

•

SAR-satellitter (SARSAT)

•

Håndtere pårørende

•

Legale aspekter rundt SAR

•

Planlegging av søk

•

Briefing/Debriefing/Rapporter

•

Teknikere i søk og redning/bakkesøk

•

Informasjons- og samfunnskontakt/Media

•

Valg av hovedkvarter for søk

•

Utførelse av faktisk søk/Searchmaster oppgaver

•

Civil Air Search and Rescue Association (CASARA)
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5.6.2. Kompetansegap relatert til redningsledelse ved redningssentralene
Det er behov for en felles kompetansepakke for alle aktører som samhandler tett med
redningsledelsen ved redningssentralene (SMC). Når det kommer til kompetansen for SMC finns det
ingen generell og felles utdanning. Et slikt kurs og treningsprogram bør være åpent for deltakere fra
andre land. Det bør inngå trening i simulator, table top og fullskalaøvelser med deltakere fra flere land.
Gode evalueringsordninger og sertifisering for denne type personell bør vurderes.
Det er særlig behov for fokus på operasjoner i utfordrende farvann, masseevakuering eller andre
sammensatte operasjoner. Det er også behov for større fokus på samhandlingen med de høyere
nivåene, og for ordninger for vertsnasjonsstøtte ved større og langvarige SAR aksjoner.

5.7. Regionalt og nasjonalt strategisk ledelsesnivå
5.7.1. Kompetansebehov og tilgjengelige program
Dette inkluderer personell fra departementene og direktoratene som er ansvarlige for maritime SAR
institusjoner, SAR organisasjonene, lovgiverne, de maritime organisasjonene, skipseierne og ledelsen
om bord. I dette arbeidet er det viktig å involvere alle aktørene innen privat og offentlig sektor, frivillige
organisasjoner og kommersielle organisasjoner, og sivile og militære institusjoner. Justis- og
beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet spiller en sentral rolle for det nasjonale
strategiske nivået.
Når det kommer til operasjoner i stor skala må en rekke tiltak iverksettes på strategisk nivå, inkludert
mobiliseringen av betydelige ressurser, både nasjonalt og internasjonalt. Det er ingen formelle
utdanningskrav for dette feltet, men flere universiteter tilbyr bachelor- og masterprogram som er
relevante. Politihøgskolen tilbyr kurs for operasjonelt personale, inkludert treningsprogrammer både
på arbeidsplassen og gjennom øvelser. Forsvarets Høgskole tilbyr også kurs i stabsledelse for statlige
ledere. Det finnes ikke utdannings- eller treningsprogram på strategisk nivå for koordineringstiltak og
operasjoner i en maritim arktisk kontekst.

5.7.2. Kompetansegap relatert til strategisk ledelse regionalt og nasjonalt
Analysene foran viser at ansvaret for kompetanseutvikling innenfor SAR-området er fragmentert med
egne kurs og treningsprogram for hver enkelt av de aktører som er involvert i SAR-verdikjeden. Det er
behov for å utvikle et felles ståsted med særlig fokus på samvirke når det gjelder arktisk-SAR.
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Det bør utvikles enhetlige nasjonale og gjerne internasjonale utdanningskonsepter som gir
kompetanse på bruk av SAR ressurser i en arktisk-maritim kontekst. Dette inkluderer kunnskap om
utviklingen av de viktigste utstyrs- og kompetanseressursene i offentlig sektor, så vel som kapasiteter
til andre SAR organisasjoner og operatører i det arktiske miljøet, da inkludert hvilke ressurser
næringsaktørene som olje og gass-sektoren kan tilby. Videre er det et kompetansebehov rundt
organisasjon, ledelse og styring over institusjons -og landegrensene, der det er behov for å styrke
kontakten med beredskapsapparatet i våre naboland. Her er det behov for å skape møteplasser for
aktuelle interessenter og SAR relevante fokusgrupper som jevnlig vurderer problemstillingene rundt
SAR i Arktis. Et samordningsorgan for SAR-kompetanse i Arktis bør etableres. Arktisk råds komite for
beredskap (EPPR) og det nyetablerte Arktiske kystvaktråd kan spille en rolle her. I Norge før Justis- og
beredskapsdepartementet ved HRS og Forsvarsdepartementet ved FOH/Kystvakten ta et ansvar her.
Kompetansefundamentet må også sikres gjennom økt FoU når det gjelder beredskapsressurser,
organisering og ledelse i Arktis. Her bør det være en dialog mellom de ovenfor nevnte departementet
og forskningsrådet.
Det er behov for trening og øvelser i laboratorier og simulatorer med et fokus på ulike arbeidsoppgaver
og koordinering på et strategisk nivå. Det bør også være flere store fullskalaøvelser, som aktiverer det
strategiske nivået. Disse tiltakene burde vært basert på analyser rundt funksjonaliteten til SAR
systemet, og rundt innovasjoner i SAR teknologi og kompetanse basert på forskning- og utvikling (FOU).
For å bidra til innovasjonsprosessen er det behov for utvidet FoU-samarbeid rundt arktisk SAR
kompetanse, både på tvers av landegrensene, i internasjonale organisasjoner innen EU, FN, Arktisk
Råd, og Arktisk kystvaktråd.
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6. VEIKART FOR TRENING OG KOMPETANSEHEVING

6.1. Introduksjon
I dette kapitelet sammenfattes kompetansebehovene i de ulike delene av SAR-verdikjeden. Videre
presenterer vi et veikart for forbedring av SAR-kompetansen. Vi gir en oversikt over identifiserte gap,
målgrupper, og hvem vi mener bør være de ansvarlige organisasjonene for å fylle de gap som er påvist.
Til slutt presenteres en liste av anbefalinger for a) kommersielle fartøy som opererer i arktiske
områder, b) profesjonelle SAR operatører, c) SAR koordinerende organer operativt nivå, og d)
beslutningstakere på SAR strategisk nivå.

Figur 6-1 - Veikart for kompetanseheving i SAR
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6.2. Gap-analyse og anbefalinger for PRE-SAR fasen
PRE-SAR er fasen før og rundt en ulykke, hvor både strategiske,
operasjonelle og taktiske beslutninger blir gjort med hovedvekt på
fartøy og rederi. For PRE-SAR fasen er det identifisert sju mangler
hvor tiltak bør settes inn.
Hovedmålgruppen innen PRE-SAR fasen er fartøyet som er i nød,
Hovedredningssentralen, Kystvakten, og ulike SAR organisasjoner
(beredskapsorganisasjoner knyttet til industribedrifter, rederier og
deres koordineringssentre).

Figur 6-2 - Identifiserte gap - PRE-SAR

Identifiserte gap i PRE-SAR fasen er:
Helhetlige strategier for

Visjonen for Norge som en betydelig aktør i Arktis er å ha et godt

SAR-verdikjeden

system for SAR operasjoner med velfungerende samarbeid opp mot
andre arktiske nasjoner. For å være i stand til å oppnå denne
ambisjonen må Norge forbedre infrastrukturen, bidra til
teknologiutvikling, samt gjennomføre innovasjoner i hele SAR
verdikjeden. En langsiktig strategi burde utvikles for å beskrive
forventede målsettinger, utviklingsbehov og evner. Både en samlet
kompetanseplan og en FoU-plan bør utvikles. Det bør også være fokus
på institusjonelle faktorer som støtter innovasjonsprosessen innen SAR
feltet.

Uklar felles forståelse

Det er uklart hva som er beste praksis for koordinering mellom aktører

og roller mellom

involvert i SAR, spesielt når det kommer til bruken av militære ressurser

involverte parter

og på tvers av landegrenser. Som et eksempel bør kunnskap om sivile
redningsaktørene og særlig Hovedredningssentralens mandat og rolle
klargjøres og utvides. Kunnskap om roller og mandat i en multinasjonal
SAR operasjon, samt samarbeid mellom kommersielle aktører bør
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utvikles. Det er behov for koordinering og standardisering av
konsepter/terminologier som er implementert i alle organisasjoner.
Felles ledelsestrening og felles studiemateriale burde bli utviklet.
Nasjonale ekspertsentre burde også være klare på hvilken kompetanse
og kunnskap de kan tilby ved SAR operasjoner.
Forbedret kompetanse

Kunnskap om tilgjengeligheten av kritiske SAR- ressurser bør forbedres.

hva angår SAR-

Dette inkluderer nasjonale ressurser (fartøy, fly, utstyr) så vel som

ressurser

andre SAR organisasjoner og operatører i det arktiske miljøet. Det
inkluderer også ressurser tilgjengelige innen olje -og gass-sektoren.
Det er behov for forbedret kunnskap på det taktiske nivået rundt
koordineringen av ressurser rundt det nødstedte fartøyet, med særlig
vekt på maritime skadestedsledelse (OSC). En bedre forståelse for OSC
sin rolle i den kommersielle flåten er fordelaktig og bidrar til forbedret
effektivitet. Introduksjon av ny teknologi og ressurser som kan bli brukt
i SAR operasjoner, må bli forstått og praktisert. Et eksempel er bruk av
droner som hjelpemiddel ved søk.

Opplæring om

Det er viktig å kjenne til telekommunikasjonsutstyrets kapasiteter og

teknologisk

dekningsområde. Praktisk bruk av utstyr i øvelser er påkrevd, spesielt

infrastruktur

blant skipsoffiserer for å forstå disses begrensninger som verktøy for

(kommunikasjon)

felles situasjonsforståelse og kommunikasjon.

Mer kunnskap om

Bedre forståelse av ulykkes-spesifikke utfordringer og klare prosedyrer

spesifikke ulykkestyper

for bruk av ressurser i definerte faresituasjoner kreves. Det er et særlig

(masseevakuering,

stort behov for kursing, trening og fullskala øvelser for å håndtere

radioaktivitet, farlig

storulykker i alle deler av verdikjeden. I tillegg bør generiske prosedyrer

last)

for hvordan man frakter sensitivt utstyr, inkl. medisin og
førstehjelpsutstyr til ulykkessted utvikles.

Felles treningssesjoner

Det er behov for felles treningssesjoner på taktisk og operasjonelt nivå
der forskjellig SAR støtteverktøy bli testet med det mål å skape felles
forståelse for bruk og funksjonalitet. Ambisjonen vil være å identifisere
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databehov, teknologi og systemløsninger samt utvikle/teste prosedyrer
for effektivt samarbeid mellom SAR personalet i bruk av utstyr.
Trening på hvordan

Økt kompetanse og trening kreves for å bygge ad hoc infrastruktur i en

man bygger ad hoc SAR

større SAR operasjon langt fra etablerte samfunnsressurser. Dette kan

infrastruktur

for eksempel være å bygge opp et ad-hoc nettverk for kommunikasjon,

(kommunikasjon, SAR

et feltsykehus, eller et evakueringssted hvor evakuerte får tilgang til

ressurser, bruke

nødvendig medisin, mat og utstyr. Logistikken rundt det å frakte

hverandre)

helsepersonell og medisinsk utstyr til feltet være del av denne
treningen.

De ansvarlige aktørene for PRE-SAR fasen er departementene og direktoratene ansvarlige for maritime
SAR institusjoner når det gjelder ressurser og mandat, og oppfølging og iverksetting i SAR
organisasjonene, de maritime organisasjonene, i rederi og i fartøyets ledelse. Det er viktig å involvere
alle interessentene innen privat og offentlig sektor, frivillige og kommersielle organisasjoner, samt
sivile og militære institusjoner i dette arbeidet.
Justis- og beredskapsdepartementet sammen med Hovedredningssentralen i Nord-Norge bør ha en
sentral rolle innen dette veikartet, og bør samtidig være ansvarlige for å vedlikeholde SAR relatert
samarbeid med andre arktiske nasjoner.
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6.3. Gap-analyse og anbefalinger i SAR-fasen
Den sentrale SAR-fasen omfatter mobiliseringen av SAR ressurser,
og søk- og redning operasjoner, inkludert transport av
forulykkede personer til trygge områder.
Vi har i den sentrale SAR-fasen identifisert fem ulike mangler hvor
tiltak bør settes inn. Hovedgruppen innen denne fasen er
operatører i de forskjellige SAR beredskapsorganisasjonene som
har ansvar for å håndtere en redningsoperasjon, så vel som alle
aktører på ulykkes/havaristedet.

Figur 6-3 - Identifiserte gap --SAR

Identifiserte gap i den sentrale SAR-fasen, og anbefalt veikart er:
Manglende rutiner og

Storskala SAR operasjoner inkluderer mange enheter, og kan vare

prosedyrer for

over en lengre tidsperiode. Nye personer og enheter blir lagt til, og

samhandling og

ansvar blir byttet på. Mer trening og standardisering på overføring

overføring av

av informasjon og ansvar burde være en del av øvelser for å unngå

informasjon

at man taper viktig tid og kunnskap. Dette gjelder samhandling
både mellom personer, organisasjoner og mellom forskjellige ITsystemer. Dette vil redusere faren for feil og forbedre
operasjonseffektiviteten.

Kunnskap om hvordan

Effektiv rekvirering av SAR ressurser er viktig i større SAR

man rekvirerer

operasjoner, fra samfunnet rundt og fra våre naboland. Dagens

eksterne SAR ressurser

prosedyrer blir ofte ansett som for tidkrevende. Det er viktig å

på en effektiv måte

bygge tillit og relasjoner mellom organisasjoner og personer. Dette
bør følges opp med hyppige møter hvor man utveksler kunnskap
mellom nøkkelpersonell fra de forskjellige støtteorganisasjonene,
og knytte dette sammen med kombinerte treninger og øvelser.
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Bedre trening på bruk

Utstyret brukt i SAR operasjoner blir stadig mer avansert og

av SAR utstyr

teknologisk komplisert. Riktig transport og bruk er essensielt. Det
burde være skreddersydde kursprogram hvor eget og andres SAR
utstyrskapabiliteter blir testet, diskutert og verifisert for å øke
forståelsen for hva som er mulig. Målgruppen bør være alle
aktørgruppene som inngår i SAR apparatet, både fra offentlig og
privat sektor innen alle typer transport (luft, sjø og land).

Bedre trening på

Bruk av frivillige ressurser i en SAR operasjon er krevende.

hvordan man

Kunnskapen om SAR plikter, hvordan man rapporterer framgang og

involverer ikke-

status, samt hvordan bli involvert og koordinert er mangelfull.

profesjonelle ressurser

Samtrening er vesentlig, både når det gjelder frivillige

i SAR operasjoner

organisasjoner, andre deler av lokalsamfunnet, og næringsaktører,
særlig fiskeflåten

Bedre trening på digital

Utveksling av digitale data mellom systemer og organisasjoner i SAR

informasjonsutveksling

operasjonene burde bli trent på. Det er i dag et stort antall

mellom organisasjoner

etatsspesialiserte systemer som i begrenset grad «snakker
sammen». Slik trening kan avdekke integrasjonsproblemer, og bidra
til nye løsninger for å effektivisere delingen av SAR data og
kunnskap. Digital informasjonsutveksling kan spare tid og gi mer
presis informasjon og bedre felles situasjonsforståelse. Det vil også
bli lettere for nye personer å sette seg inn i prosessen ved å se på
elektroniske logger som viser hendelsesforløp og utvikling.

De ansvarlige partene for den sentrale SAR-fasen er de profesjonelle beredskapsorganisasjonene i
privat og offentlig sektor, treningssentra og utdanningsinstitusjonene, myndighetene og de maritime
organisasjonene. I tillegg har næringslivets beredskapsorganisasjoner som for eksempel innenfor oljeog gassektoren, cruiseskip næringen, og fiskeflåten oppgaver i denne delen av SAR-verdikjeden.
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6.4. Analyse av gap og anbefalinger i POST-SAR fasen
POST-SAR fasen ser på oppfølgingsprosessen etter en større øvelse
og SAR hendelse. For POST-SAR fasen er det identifisert 5 sentrale
gap. Hovedmålgruppen innen denne fasen er redningssentraler,
kystvakten og de øvrige profesjonelle SAR organisasjonene,
utdannings-

og

treningsinstitusjonene

og

de

strategiske

beslutningstakerne som har mandat til å håndtere en SAR operasjon,
eller til å utvikle nye prosedyrer og nye kompetanse-satsinger.

Figur 6-4 - Identifiserte gap - POST-SAR

Identifiserte gap og anbefalinger innen POST-SAR fasen:
Mer fokus på

Det er behov for grundigere prosedyrer for debrief og oversikt

erfaringslæring og

over hva man har lært etter hendelser. Det bør være tid for

dokumentasjon etter

diskusjoner rundt forbedringspotensial med forslag om

trening, øvelse og SAR-

spesifikke anbefalinger til forbedringer, gjennomgang av de

hendelser

støtteprosessene som ble benyttet, evaluering av hvordan
ressursene fungerte. Samhandling og optimal bruk av ressurser
står sentralt. For å få til en god prosess rundt
erfaringsutvekslingen er det viktig at dette gjøres strukturert
og at det blir dokumentert slik at erfaringene kan nå flest
mulig. Det må også skapes grunnlag for videreutdanning,
trenings- og øvingskonsepter som kan styrke kapasitet og
kompetanse.

Mer fokus på systematisk

Det er behov for en mer systematisk analyse og

evaluering og forskning,

kunnskapsutvikling basert på sammenlignende studier av det

og systematisk

norske SAR systemet, sammen med studier av erfaringer fra

innovasjonsstimuli

andre land. Et senter for analyse og kompetanseutviklingstiltak
80

slik det eksisterer innen det Canadiske SAR systemet burde bli
etablert i Norge, med et særlig ansvar knyttet til
Hovedredningssentralen Nord-Norge.
Mer fokus på hvordan

SAR organisasjoner bør delta aktivt i FoU og uttesting av ny

man kan utnytte ny

teknologi for å forbedre operasjoner. Det er behov for et

teknologi for å forbedre

innovasjonsforum innen SAR, hvor utstyrsindustrien, de

operasjonen (IT, droner,

profesjonelle SAR institusjonene, og sluttbrukernæringene

video, fjernstyring,

møtes for å diskutere løsninger.

telemedisin)

Felles trening og

Det er behov for å sikre gjensidig deltakelse i trenings- og

erfaringsutveksling

øvelseskonsepter, med utveksling av erfaring fra trening,

mellom aktører,

øvelser og operasjoner fra flere sektorer, gjerne gjennom

organisasjoner og

møter for å diskutere tema relatert til kompetanseutvikling og

utdanningsinstitusjonene

ansvarsfordeling.

De ansvarlige aktørene for POST-SAR fasen er SAR beredskapsaktørene, utdanningsinstitusjonene,
treningssentrene, myndighetene, og de maritime næringsorganisasjonene.
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6.5. Analyse av gap og anbefalinger for grunnleggende utdanning og trening
Grunnleggende utdanning skjer normalt i et formelt studieprogram
ved fagskoler, høgskoler og universitet. Trening er repetisjon av
ferdigheter og kan bli utført i et treningssenter med simulatorer og
øvingslaboratorier, eller ved å delta på øvelser. For dette området
er avdekket ti gap.
Generelt er det avdekket behov for å øke innholdet av SARkompetanse både i de grunnleggende utdanningene for sjøfolk og
for beredskapspersonell som skal operere i nordområdene. Videre
bør tilbudet av mer spissede videre- og etterutdanningstilbud
innenfor SAR-beredskap styrkes. Det er behov for større grad av
samordning og samarbeid mellom læringsmiljøene, og behov for
større

grad

av

integrasjon

av

praksisfeltet

inn

i

utdanningsinstitusjonene.

Figur 6-5 - Identifiserte gap - Grunnleggende utdanning og trening

Identifiserte gap og anbefalinger er som følger:
OSC og ACO rollene må

Forståelsen av OSC og ACO rollene er til dels uklare. Mer detaljerte og

trenes på

standardiserte operasjonsprosedyrer, slik som den Kystvakten har,
burde bli utviklet og trent på. Det bør lages felles nasjonale kurs på
dette området. Detaljerte prosedyrer for hvordan man skal håndtere
roller som OSC og ACO må utvikles og trenes på for alle funksjoner.

Trening som inkluderer

Kunnskap om menneskelig atferd i krisesituasjoner mangler i mange

helse og den

treningsprogrammer. Kunnskap om mental og fysisk helse under stress

menneskelige faktoren

samt praktiske treningsoppgaver i forhold til enkeltpersoner og grupper
av nødstedte bør sterkere inn i undervisning og trening både når det
gjelder sjøoffiserer og aktører i beredskapsapparatet.
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Involvering av eksterne

Utdannings- og treningsprogrammene vil være av høyere kvalitet om

ressurser

eksterne ressurser som f.eks. Hovedredningssentralen, luftforsvaret,
kystvakten og marinen bidrar i utvikling og gjennomføring av
utdanningsprogrammer. Dette vil også forbedre harmoniseringen av
SAR prosedyrer, og øke forståelsen mellom SAR organisasjonene da
kapabilitetsforståelse også blir utvekslet.

Evakuering fra et

Trening på evakuering er klassifisert som en høyrisikooperasjon.

fartøy, livbåt, og

Trening på dette må derfor utføres i realistiske omgivelser. Det er

overlevelse ombord

mangel på kurs og treningsmuligheter for å øve på evakuering, spesielt

livbåt

masseevakuering og overlevelse til sjøs i arktiske farvann.

En skreddersydd

Det er spesielt dyrt å gjennomføre fysiske øvelser i Arktis på grunn av

simulator for arktisk

avstander og redusert tilgjengelighet. Det bør utvikles et kursprogram

SAR utdanning

som simulerer det arktiske klimaet som dekker behovene for opplæring
av styrmann og kaptein innenfor Polarkode-kravene. Et eksempel kan
være å ha skreddersydd arktiske treningsopplegg i simulatorer, eller
som et introduksjonsprogram om arktiske begrensninger/utfordringer,
som nøkkelmannskap må øve på før de begir seg ut i det arktiske
miljøet.

SAR-treningsprogram

Det er behov for et arktisk SAR-treningsprogram for loser som skal

for loser i isfarvann

operere i et arktisk miljø. Et slikt program bør fokusere spesielt på is og
ising, evakuering, sikkerhet, og SAR operasjoner. Arktiske loskurs kan
også ha fjernstyring og fjernassistanse som del av kursprogrammet. Før
en kandidat er sertifisert til slike operasjoner, bør et treningsprogram
være påkrevd.
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Mer kunnskap om

Kommunikasjon med beredskapsaktører i andre land er en utfordring

kommunikasjons-

knyttet til språk og andre kulturelle forskjeller. Det er også forskjeller i

utfordringer og

begrepsapparat mellom norske etater. Det bør derfor holdes øvelser

kulturelle forskjeller

hvor SAR terminologi og forskjellige språk tas i bruk. Dette bør spesielt
følges opp med våre russiske samarbeidspartnere innen SAR systemet.
Introduksjon av et bredt sett med arktiske standardiserte
kommunikasjonsregler, terminologier og rammeverk for å sikre at alle
blir forstått bør bli vurdert.

Mer trening i miljø med

Det bør utvikles et langsiktig trenings- og øvelsesprogram for

store utfordringer

profesjonelle innen SAR miljøet med fokus på hvordan man skaper

(vinter, mørke, hardt

felles situasjonsforståelse, får tilgang til og utnytter knappe ressurser.

vær, is, internasjonalt

Målet må være å trene og holde øvelser i forskjellige krevende områder

farvann)

på forskjellige årstider, forskjellige geografiske utfordringer, inkludert
situasjoner hvor været er utfordrende, i mørke, og med is og andre
begrensninger.

De ansvarlige for grunnleggende utdanning er profesjonshøgskolene og fagskolene, universiteter,
treningssentra og SAR beredskapsaktørene.
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6.6. Anbefalte oppgaver for kompetanseheving
Basert på gapanalysene, og anbefalingene for kompetansehevingen over, gis nedenfor en
sammenfattende liste med forslag for å øke kompetansen innen det norske SAR systemet.
Anbefalingene er knyttet til de ulike nivåene av beslutningstakere i SAR systemet:

Grupper:
1) De kommersielle aktørene som både kan ha behov for SAR-støtte og som bistår i aksjoner,
2) Profesjonelt SAR personell i offentlige og private beredskapsorganisasjoner,
3) SAR koordinatorer og redningsledere lokalt og regionalt, og
4) Det strategiske nivå innen hver enkelt etat og de samordnede departementer og direktorater.
For hver gruppe gis også en vurdering av prioritet når det gjelder de ulike forslagene med
graderingsnivåene Høy, Middels og Lav.

1. Behov ut fra et kommersielt aktørperspektiv
a. Definisjon: Alle fartøy som opererer i arktiske farvann (fiske, olje- og gass, transport,
fritid, cruise, forskning). De ansatte som bør trenes er hovedsakelig
sikkerhetsbemanningen ombord (kaptein, ledergruppen, mannskap med
sikkerhetsansvar), men også andre sjøfolk burde ha opplæring i SAR operasjoner i
arktiske farvann, hvor lære om hvordan man bruker relevant SAR utstyr, ressurser og
teknologi inngår.
b. Retningslinjer/forskrifter: De mest relevante forskriftene er Polarkoden, SOLAS,
STCW, STCW-F; ISM Koden, og IAMSAR manualene
c. Kurs: Et differensiert kursprogram basert på Polarkoden bør bli gitt til offiserer og
øvrig sikkerhetsbemanning om bord på større fartøy som opererer i arktisk miljø,
med egne moduler for isfarvann, for offiserer om bord samt rederiets
beredskapsorganisasjon. Viktige tema vil være: evakuering, overlevelse i kaldt klima
og medisinsk behandling, bruk av kollektivt redningsutstyr i et arktisk miljø,
kriseledelse, ivaretakelse av OSC rollen for dekksoffiserer. Det bør være egne
kursenheter for større passasjerfartøy, rigger og installasjoner.
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d. Trening og øvelser: Noen av de identifiserte trenings- og øvelsesbehovene er
evakuering, menneskelig overlevelsesevne og førstehjelp, samspill med profesjonelle
SAR-aktører i realistiske omgivelser. Det bør legges vekt på fellesøvelser mellom
fartøy/rigger og både private og offentlige beredskapsaktører.
Prioritet:

Tabell 6-1 – Prioritet knyttet til kommersielle aktører

Gruppe 1: Kommersielle aktører som både kan ha behov for SAR-støtte og som bistår i aksjoner
Prioritet
Høy

Tema

Kommentar, forslag til innhold

Kurspakker for offiserer på

Forslag til innhold:

større enheter (over 100 om
bord) i områder med fare for is
og ising

•

Bygge situasjonsforståelse

•

Lede/støtte under masse-evakueringssituasjoner

•

Kriseledelse

•

Samarbeidskoordinering

•

Overlevelse i kaldt klima og medisinsk
behandling

•

Evakueringsløsninger og deres begrensninger

•

Helse og menneskelig atferd

•

Briefing og debrief knyttet til øvelser

•

Prosedyreforståelse

•

Kunnskap om infrastruktur (kommunikasjon,
teknologi, observasjoner, trafikk og nettverk)

•

Teknologiske verktøy, begrensninger og
muligheter

Høy

Kurs i OSC-rollen for kaptein og

•

OSC og ACO rollene

dekksoffiserer

•

Lede/støtte under masse-evakueringssituasjoner

•

Kriseledelse

•

Samarbeidskoordinering

•

Bygge situasjonsforståelse
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Gruppe 1: Kommersielle aktører som både kan ha behov for SAR-støtte og som bistår i aksjoner
Prioritet

Tema

Kommentar, forslag til innhold
•

Tilgang til informasjonskilder (vær, vind,
drivbaneberegning)

Middels

Kurspakker med

•

OSC og ACO rollene

simulatortrening for offiserer

•

Lede/støtte under masse-evakueringssituasjoner

om bord i fartøy og rigger i

•

Kriseledelse

områder med begrenset

•

Samarbeidskoordinering

infrastruktur i Arktis

•

Overlevelse i kaldt klima og medisinsk
behandling

•

Evakuering

•

Bygge situasjonsforståelse

•

Helse og menneskelig atferd

•

Briefing og debrief knyttet til øvelser

2. Behov ut fra et profesjonelt beredskapsaktørperspektiv
a. Definisjon: Alle SAR enheter som opererer i Arktis (redningshelikoptre, kystvakten,
marinen, redningsselskapet, SAR fartøy, patruljefly). Personell som må trenes er
hovedsakelig lederne om bord fartøy og andre enheter (kapteinen,
sikkerhetspersonell, mannskap med ansvar), men også koordinatorene ansvarlig for
SAR operasjoner, inkludert dem som har ansvaret for å koordinere aktiviteter med
landbaserte sentre.
b. Forskrifter: Polarkoden, STCW, SAR, IAMSAR, Arctic SAR Agreement
c. Utdanning: Det bør utarbeides felles utdanningspakker for sjø og luftfartøy knyttet til
OSC og ACO rollene, masseevakueringssituasjoner, kriseledelse, samvirke og
logistikk. En koordineringsmanual basert på IAMSAR manualene burde bli laget for
SAR-Norge som grunnlag for denne opplæringen.
d. Trening og øvelser: Det bør utarbeides standard programmer for simulatortrening,
table top og fullskala øvelser som nøkkelpersonell skal delta i med spesiell fokus på
samvirke og testing av utstyr, inklusiv kommunikasjonsutstyr.
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e. Prioritet:

Tabell 6-2 - Prioritet knyttet til profesjonelle beredskapsaktører

Gruppe 2: Profesjonelt SAR personell i offentlige og private beredskapsorganisasjoner,
Prioritet
Høy

Tema

Kommentar, forslag til innhold

Felles nasjonale og flernasjonale Hensikten er å øke kompetanse og forståelse av
kompetansepakker for

rollene OSC og ACO, samt avklare forventninger til

skipssjefer og øvrige offiserer

rollen.

som skal ivareta OSC og ACO
roller

•

OSC og ACO rollene

•

Lede/støtte under masseevakueringssituasjoner

•

Kriseledelse

•

Samarbeidskoordinering mellom land og SAR
ressurser, hvordan rekvirere andres ressurser

•

Overlevelse i kaldt klima og medisinsk
behandling

•

Evakueringsløsninger og deres begrensninger

•

Bygge situasjonsforståelse

•

Briefing og debrief knyttet til øvelser

•

Prosedyre og retningslinje på tvers av
nasjoner inkludert forståelse for utøvelsen av
dem

•

Kunnskap om infrastruktur (kommunikasjon,
teknologi, observasjoner, SAR ressurser,
trafikk og nettverk)

•

Teknologiske hjelpemidler, begrensninger og
muligheter

•

Tilgang til informasjonskilder (vær, vind,
drivbane, ...)
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•

Kapasiteter, muligheter og begrensninger

•

"Best practice" mellom nasjoner

•

Kultur og språk (engelsk og russisk)

3. Behov ut fra et SAR-koordineringsperspektiv
a. Definisjon: Alle SAR organisasjonene (Hovedredningssentralen, trafikksentralene,
kystvakten, marinen, SAR-luftenheter, sykehus, sysselmannen, politi, deltakere i
kollektiv redningsledelse). Personalet som hovedsakelig blir trent er koordinatorene,
mannskapet om bord SAR fartøy (kaptein og ledelsesgruppen på fartøyet), inkludert
de som har ansvar for å koordinere aktiviteter med landbaserte sentre.
b. Retningslinjer/forskrifter: Polarkoden, STCW, SAR, IAMSAR, Arctic SAR Agreement,
instrukser for ulike etater
c. Utdanning: Det bør utvikles et felles, kompetansegivende ledelsesprogram i SAR
aksjonsledelse (SAR mission coordinator). Utdanningsprogrammet bør ha følgende
elementer: SAR kapasiteter, oppbygging av situasjonsforståelse, SAR prosedyrer og
tilgjengelige SAR ressurser, hvordan man bygger infrastruktur (f.eks. Telecom) som
skal brukes i en storskala hendelse, helse og menneskelig atferd, hvordan man
bygger tillit og koordinerer operasjonen på best mulig måte, kultur- og
språkforskjeller, problemstillinger knyttet til logistikk.
d. Trening og øvelser: Det bør etableres et systematisk opplegg for trening, table top og
fullskala øvelser basert på reelle hendelser. Trening og øvelser bør fokusere både på
å ta i bruk eksisterende systemer og muligheter, men også fungere som en plattform
for kunnskapsdeling. Det er veldig viktig å gjennomføre realistiske øvelser under
arktiske forhold for denne kategori personell.
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e.
f.

Prioritet:

Tabell 6-3 - Prioritet knyttet til SAR-koordinering

Gruppe 3: SAR koordinatorer og redningsledere lokalt og regionalt
Prioritet
Høy

Tema

Kommentar, forslag til innhold

Felles kursprogram for

•

OSC, ACO rollene

operative redningsledere og

•

Lede/støtte under masse-evakueringssituasjoner

medlemmer av lokal og kollektiv •

Kriseledelse

redningsledelse, samt ledere i

Samarbeidskoordinering hvordan rekvirere andres

•

SAR-sjøenheter

ressurser og kompetanse
•

Overlevelse i kaldt klima og medisinsk behandling

•

Evakueringsløsninger

•

Bygge situasjonsforståelse

•

Briefing og debrief knyttet til øvelser

•

Prosedyre og retningslinje på tvers av
organisasjon, inkludert forståelse for utøvelsen av
dem

•

Kunnskap om infrastruktur (kommunikasjon,
teknologi, SAR ressurser, trafikk og nettverk)

•

Teknologiske hjelpemidler

•

Tilgang til informasjonskilder (vær, vind, drivbane)

•

Kapasiteter, muligheter og begrensninger hva
angår ressurser

Høy

Fullskalaøvelser i realistiske

•

«Beste praksis»-utveksling mellom etatene

•

Kultur- og språkforskjeller

•

Samarbeidskoordinering, hvordan rekvirere

omgivelser vinterstid

andres ressurser og kompetanse, kontakt med
nødetater inkl. helseforetak og legekorps
•

Overlevelse i kaldt klima og medisinsk behandling

•

Evakueringsløsninger og deres begrensninger

•

Bygge situasjonsforståelse
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Middels

Masseevakueringsøvelser fra

Gjennomføres med representativ passasjergruppe.

større passasjerskip

Bør vurdere om dette kan være en øvelse hvor flere
nasjoner samarbeider.
•

Samarbeidskoordinering, hvordan rekvirere
andres ressurser og kompetanse

•

Overlevelse i kaldt klima og medisinsk behandling,
Dehydrering, hypotermi, psykologi

•

Evakueringsløsninger og risiko

•

Bygge situasjonsforståelse

•

OSC og ACO rollene

•

Lede/støtte under masse-evakueringssituasjoner

•

Organisasjonsoppbygging, prosedyrer og
retningslinjer på tvers av organisasjoner

4. Behov ut fra et strategisk perspektiv
a. Definisjon: SAR myndighetspersoner og beslutningstakere på strategisk nivå
(departementer, direktorater, fylkesmenn, maritime myndigheter, ansvarlige for
samarbeid andre land). Nøkkelaktører er beslutningstakere med ansvar utviklingen
av SAR-systemet.
b. Retningslinjer/forskrifter: Arctic SAR Agreement, bilaterale SAR avtaler. Strategier
for de ulike SAR-etater.
c. Utdanning: Inkludering av relevante aktører på seminarer, konferanser, møter med
SAR relevante fokusgrupper; prosjektutvikling og involvering av aktører i råd,
styringsgrupper, prosjektlederstillinger, slik at kompetansedeling blir sikret gjennom
Internasjonal utveksling og deltakelse i IMO og andre relevante initiativ fra
organisasjoner.
d. Trening og øvelser: Fokus på Table-top og fullskalaøvelser med behov for aktivering
på strategisk nivå (politi, sysselmannen, militæret, trening i internasjonale farvann).
Videre bør det være integrering av representanter inn i øvelser som observatører,
lyttere og idegivere for scenarioer, så vel som aktiv deltakelse i øvelser både i pre- og
post- fasen, slik som briefing og debriefing. Aktivt diskutere og trene på rollene som
strategisk ledende aktører som departementer og byråer har, med særlig vekt på
større operasjoner som krever vertsnasjonsstøtte. Også utveksling av erfaringer fra
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SAR strategisk arbeid mellom nasjoner, sektorer og regioner faller inn her gjennom
årlige dialogkonferanser vil være viktig.
e. Analysesenter og FoU: Det er viktig med satsing på økt FoU innenfor maritim SAR
der en også får frem behovet for innovasjonssatsinger, for eksempel gjennom Senter
for forskningsbasert innovasjon (SFI). Internasjonalt samarbeide er viktig. Det er
nødvendig å få til en mer systematisk registrering, analyse og formidling av erfaringer
fra operasjoner og øvelser. Egne FoU-program bør utvikles og det bør tas initiativ til
et nasjonalt analysesenter knyttet til Hovedredningssentralen for Nord-Norge tett
knyttet opp mot de kompetansemiljøene vi har i Norge innen maritim SAR.
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f.

Prioritet

Tabell 6-4 - Prioritet knyttet til et strategisk ledelsesperspektiv

Gruppe 4: Det strategiske nivå innen hver enkelt etat og de samordnede departementer og
direktorater.
Prioritet
Middels

Tema

Kommentar, forslag til innhold

Årlige dialogkonferanser om

Dialogkonferanser bidrar til økt

maritim SAR

kompetanseoverføring mellom ulike miljøer
som utfører SAR oppgaver.
•

Evakueringsnotat etter øvelser og
hendelser

Middels

Høy

Høy

•

Table-Top

•

Muligheter og begrensninger

•

Prosedyrer

•

Operasjonsforståelse

Årlige fullskalaøvelser med alle

Bruk av kollektivt redningsutstyr i et arktisk

nivå involvert

miljø

Nasjonale utdanningsstrategier

•

Kompetansekrav/sertifisering

for nøkkelpersonell innen SAR

•

Grunn- og videreutdanning

•

Simulatorressurser og øvelsesarenaer

•

Avrapportering og sammenlignende

Analysesenter knyttet til
Hovedredningssentralen for
Nord-Norge

analyser
•

Erfaringsutveksling over landegrenser

•

Nettverksbygging og møteplasser

•

Gapanalyser

•

Utarbeide krav til felles øvelser mellom
SAR organisasjonene

•

Sertifisering av SAR personell

•

Tilsyn lokal redningsledelse
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VEDLEGG: SARINOR –IDENTIFISERTE GAP NEVNT I ARBEIDSPAKKENE 1-6
Tabellene nedenfor sammenfatter identifiserte svakheter knyttet til øvelser utdanning og annen
kompetanseutvikling knyttet til SAR operasjoner i nordområdene som er blitt avdekket i arbeidspakke
1-6.
Tabell 6-5 –Vedlegg - Gap i WP 1-6

Identifiserte gap

Beskrivelse

Treningsmetoder

•

•
•
•

•
•
•

Flernasjonal praksis

•

Observasjoner Anbefalinger

Begrenset antall
fellesøvelser mellom
offentlige-private
aktørgrupper.
Begrenset antall
fellesøvelser mellom
sektorene luft og Sjø.
Manglende standardisert
trening- praksis for
feltkoordinasjon.
Forskjellige treningsprogrammer avhengig av
segmenter
o Fra cruise til
fritid
o Fra passasjer- til
farlig gods
transport.
o Fra små til store
ulykker.
o Fra masseevakuering til
mann over bord
(MOB) øvelser
Begrenset trening og
øvelser rundt MOB
hendelser.
Trening rundt bruken av
SAR ressurser og utstyr
bør få økt fokus.
Trening rundt bruken av
felles terminologi bør
styrkes.

Arbeidspakke
1, 2, 4, 7, TTX

Det er begrenset med
felles flernasjonale
treningskonsepter

Arbeidspakke
1, 2,
Observasjoner
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•
•
•
•
•

•
•

TTX eller praktiske
treninger med hendelser
nevnt i beskrivelses- listen.
Simulatortreningsprogrammer for
arktiske farvann.
Utvikle prosedyrer som
også harmoniserer på
tvers av nasjoner.
Mer realistiske og
utfordrende
treningshendelser.
Øvelser med flere språk
involvert, også med
forskjellige roller involvert
slik som oversettere.

Bruk av oversettere i
treningsøvelser
Utvikle kryssnasjonale
instruksjoner, spesielt for
SAR operasjoner i

•
•
•
•

•

SAR Standardisering •
og prosedyrer

•

•
•

Felles treningsprogram
mellom nasjonaliteter og
sektorer bør styrkes
Observasjoner avdekker
språkproblemer i
koordineringsarbeidet
Det finns forskjellige
praksiser og SAR
organisasjonsstrukturer
Det er forskjellig praksis
rundt oppbyggingen av
felles
situasjonsforståelse, og
hvordan delingen av
informasjonen mellom
land og interessenter
gjøres
Det er varierende
mandater for de
forskjellige rollene på
tvers av land og
organisasjoner
Arbeidspakke
Mangel på rutiner og
2, 4, 6,
prosedyrer, både innen
Observasjoner
organisasjonene så vel
som innenfor hele SAR
verdikjeden
Mangel på klare
standarder rundt
alarmering og
notifiseringsprosedyrer
Mangel på øvelser innen
bruken av kriseutstyr og
informasjonsteknologi
Mangel på prosedyrer
og/eller standarder for
o Operasjon i kaldt
klima
o Navigering i is
o Overlevelse i
Arktis
o Medisin i polare
områder
o Masseevakuering
og
redningssenter
o Prioritering av
oppgaver, når
man evakuerer
mennesker,
95

•

•

•
•

•

•
•

•

fjerntliggende områder
som Arktis.
Utvikle
informasjonsoverleveringspraksis mellom land som
grenser til hverandre.
Utvikle retningslinjer for å
forberede seilere, fartøy
og flåter rundt
operasjonelle utfordringer
ved ferdsel i Arktiske
omgivelser.
Invitere Russiske SAR
organisasjoner til øvelser
Utvikle retningslinjer rundt
hvordan involvere andre
nasjoners SAR ressurser.

Utvikle en ressursbank
med polar kunnskap
(personell), ressurser
(depoter, fartøy, SAR
utstyr), helsepersonell og
nær transport
Organisere årlige treff med
analysering av scenarioer
fra SAR hendelser
Utvikle klare prosedyrer
som bør være
skreddersydd innen
International Code for
Ships Operating in Polar
Waters (Polarkoden)
Utvikle prosedyrer og
retningslinjer om hvordan
involvere andre aktører
o Fiskere
o Olje og gass
o Cruise
o Lokale
o Luft
o Droner
o Miljø
o Politi og lokal
beredskap

•

Telekommunikasjon •
•

•
•

hvordan følge
opp etc.
o E-læring for
passasjerer
Mangel på kunnskap
rundt andre aktørers
kapasiteter (mennesker,
teknologi, ressurser)
Bedre forståelse for
begrensninger og
kapasitet rundt Telecom.
Bruk av ‘Closed-circuit
television / Video
surveillance ‘
(CCTV)/Kamera og
visualiserende teknologi i
øvelser
Trening rundt det å
opparbeide seg en felles
situasjonsforståelse
Bedre fokus på
integrasjon mellom
Information Technology
(IT) systemer (hvordan å
utveksle informasjon). Se
mulighetene rundt
automatisk
datainnsamling for bedre
avgjørelser

Arbeidspakke
3, 6,
Observasjoner

•

•
•

•

•

Medisinsk

•
•

•

Bedre forståelse av
medisinsk assistanse
Bedre oversikt over
helsepersonell,
muligheten til assistanse
i medisinsk behandling
og fjernassistanse
Masseevakuering og
medisinsk behov i en SAR
operasjon. Logistiske
utfordringer rundt
tilførsel av medisin til
person med behov
(evakuert, i en båt, eller i
et arktisk klima)
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Arbeidspakke
2, 6,
Observasjoner

•

•

Kollaborerende øvelser
mellom forskjellige aktører
(hovedredningssentralen
(HRS), Maritim
trafikksentral (VTS),
Kystvakten, Private
aktører, Politi,
Sysselmannen,
Akuttmedisinsk
kommunikasjonssentral
(AMK), Sykehus, …)
Trening rundt bruken av
SAR teknologi
Informasjonsutvekslingsprosedyrer mellom
organisasjoner, mannskap
og sentre.
Utvikle en
telekommunikasjonsplan
for hvordan å bygge,
utnytte og prioritere den
tilgjengelige
infrastrukturen
Utvikle standardiserte
meldinger for
datautveksling mellom
systemer.
Informere HRS og SAR
organisasjoner om
tilgjengelige helseressurser
i arktiske områder (om
bord på fartøy,
konstruksjoner, på land,
osv.)
Bruk av Telemed i øvelser
(Sykehus, 1.linje
koordinator ‘On-SceneCoordinator’ (OSC), HMS,
Tele-konsultasjon, Teleradiologi, Tele-kardiologi,
Tele-dermatologi, osv.

•

•

•

Forståelse rundt
oppførsel til personell i
SAR operasjoner, slik
som overlevelse i livbåter
under en lengre periode
Kommunikasjon mellom
på-stedet SAR personell
og til
sykehus/HRS/ekspertsentre i øvelser
Bruk av CCTV/Kamera og
andre medisinske
teknologier i øvelser
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