
Northguider



Northguider gikk på grunn, 80o Nord, 28.Des.2018
• Tråler 55 meter.  14 mannskaper ombord , 

gikk på grunn I  Hinlopenstredet under 
reketråling. Eneste båt på nordsida av 
Svalbard.

• Sendte ut SOS fra Hinlopenstredet, på 
Sparreneset, Nordaustlandet, N 79 53,8 og  
E 018 03,8, 

• Etter 2 timer uten kontakt (VHS, 
nødpeilesender, satellittelefon, In Reach 
system) hørte et KV Barenentshav sør av 
Bjørnøya nødanropet (600 km lengre sør). 2 
timer senere ble de tatt av skipet av to 
redningshelikoptre fra Sysselmannen på 
Svalbard, I totalt mørke, snøstorm, “black
ship”.



Etter at redningsaksjonen av personell er over, overtar Kystverket 
ansvaret for videre håndtering fra Hovedredningssentralen. 

- Reder er fortsatt ansvarlig for å forhindre forurensning
- Kystverket gir pålegg til reder, og aksjonere på hans vegne
- Ligger i et naturreservat, med strengeste vern på Svalbard



• Ingen kunnskap om skadeomfang på 
båten

• Ingen visuelle obeservasjoner ut over i 
søkelyset fra helikopter (mulig oljesøl?)

• Svært få tilgjengelige skip som kunne 
forsere 1-2 meter tykk is.

• Veldig kaldt (-48oC følt temperatur), 
polare lavtrykk gir plutselige stormer. 
Ising av fartøy og utstyr.

• Raskt besluttet å be Kystvakta om 
bistand 

Utfordringer i første fase







Oppdrag 1. Januar

Inspisere båten, utarbeide 
tilstands- rapport 
lage plan for tømming av båten for  
330 000 liter marin diesel. Pluss 
noen tusen liter smøre- og 
hydraulikkoljer.

En svært utfordrende jobb. Reder 
(Opilio, If og Gard Forsikring), hyret 
Det nederlandske 
bergingsselskapet Ardent. Vi 
skaffet KV Svalbard og sendte 
Kystverket personell med 



Ardent i samarbeid med Kystvakta, reder og Kystverket  
kommer opp med en plan for tømmeoperasjonen

• 332 000 liter fuel skal pumpes over i 1 
m3 IBC kontainere, 2 pr. båt. Vil ta tid 
og kan vær risikable transporter I 
kulde og mørke

• Først plan var å løfte IBC’ kontaineren 
fra lettbåten og opp i KV Svalbard. Vi 
anså det som for risikabelt og påla 

• Fordel er at en ved endringer (vind, 
sikt, drivis) raskt kan avslutte og starte 
opp igjen

• Sjef KV Svalbard er ansvarlig for 
sikkerheten ved småbåtoperasjonene

• Kystverket har ikke flere innvendinger 
mot planen



Operasjonen





IC8MCD10_v1

• Introduce the uncertainties in Resistance, X [ton]

Tre fagrapporter ble utarbeidet som var/er viktige for Kystverkets beslutninger:

1. Behavior of marine diesel in -20oC and drift ice,  Sintef
2. Environmental vulnerable areas and species in the area . Norsk Polarinstitutt
3. Ice action on the stranded Trawler, NTNU

300 ton

Resistance, X [ton] Ice force, X [ton]



Lessons learned, fase 1., fuel tømming og minimalisering av 
miljørisiko om båten ikke kan reddes. 

➢ Personell med arktisk erfaring og med utstyret ( personell fra rederiet 
kjente båten, Kystverkets lokale styrker I Longyearbyen, Kystverkets 
personell med utstyrskompetanse og aksjonsledelse, efarne
bergingsmannskaper fra Ardent, og sist og ikke minst KV Svalbard 
med.

➢ KV Svalbard med isbryterkapasitet er en unik plattform for denne 
typen operasjoner. (kapasitet, kompetanse, besetning med lang 
erfaring, antall ombord og spesial utstyr (varme på dekk, 
helikopterhangar) .

➢ Under så ekstreme forhold vil mye utstyr svikte,  må ha backup av alt 
(helst 3x). Erfaringer med varmetelt for pumper etc. var viktig.  Mer 
tung avansert utstyr ville ta lang tid å erstatte.

➢ En enkel metode med lette båter, små pumper, lette slanger osv. Gjør 
det lett og sikkert å avbryte og starte opp arbeidet.

➢ Kunnskap om is og værforhold i dette området er dårlig, likeså er vær 
og is meldinger svært ofte feil. 

➢ Godt samarbeid mellom reder, forsikringsselskap(er) og myndigheter 
er veldig viktig I en slik operasjon. Kystverket har fulgt operasjonen 
tett,  og hatt en klar og tydelig rolle overfor reder/Forsikring. 

➢ Kystverket har frontet saken i media og samordnet informasjonen. 

➢ Kystverket og Sysselmannen har hele tiden hatt nær kontakt og 
foretatt nødvendige avklaringer. Ulike roller i saken, bistår hverandre.









Fase 2. Vrak fjerning, Når og hvordan?

June 26. 2019

Isbjørn sender



Mulighetstudiet, is dekke.

July

August

September

October



Miljøhensyn best å starte etter august  15.





September



• Is forhold

Vrak fjerningen, utfordrende forhold



IS RUNDT HAVARISTEN



• Vind-Meldingen for sterkere vind
Ieområdet underestimerer de reele
forholdene på stedet. Det er en trolig
en tunnel effekt for vinder far sør som
gjør at de lokalt er mye sterkere enn
hva værmeldingen melder.

Vrak fjerningen,  utfordrende forhold



Slep av Northguider, sent i september, eller i
oktober

Alternative plan:
• Rette opp skipet og tømme

kun maskinrommet for 
vann.

• Flytte vraket til en mer
skjermet lokalitet hvor de 
kan jobbe i lengre tid, 
sammenhengende, med 
tettingen av båten

• Slepe til LYB for ytterligere
arbeider før slepet går til
Bergen for vraking.




