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Bakteppet til vår FoU strategi
• Virksomhetside, hva er Kystverkets  samfunnsoppgave ?

– Nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensning. 

– Vi skal sørge for en effektiv og sikker sjøtransport samt å ivareta 
transportnæringens behov for framkommelighet og effektive havner. 

– Kystverket skal forebygge, forhindre og begrense miljøskader ved ulykker 
med fare for, eller ved akutt forurensning. 

• Visjon, Kystverket skal utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste.

• Hovedmål/delmål, hva er vår ønskede tilstand/resultat, internt, 
eksternt for brukere og miljø.
1. Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet
2. Redusere transportulykker i tråd med nullvisjonen 
3. Redusere klimagassutslippene og andre negative miljøkonsekvenser
4. På en best mulig måte forhindre og begrense miljøskade ved akutt, eller 

fare for akutt forurensning.

Kystverkets verdier: Framtidsretta  - Engasjert  - Pålitelig



2018 situasjon på FOU feltet

Forskning
• Vi initiere enkelte FOU prosjekter 

basert på egne  analyser og 
behov

• Vi deltar i enkelte FOU prosjekter 
med vår fagkompetanse, noe 
midler eller kun med” letter of
intention”

• Vi har kun delvis oversikt over 
FOU- arbeidet på vårt 
ansvarsområde

• Vi har ingen planer for egen 
spisskompetanse på ulike felt

Utredning

• Vi utvikler prosedyrer, metoder og 
utstyr internt og i samarbeid med 
leverandører og samarbeidspartnere 

• Vi utvikler testhallen på en mer 
profesjonell måte

• Vi deltar i utstyrsutvikling (Oljevern 
2015)

• Vi initiere og deltar i  internasjonale 
prosjekter for å utvikle og forbedre 
utstyr og metoder

. 

FOU og bruk av ressurser (tid og kr) er i  liten grad basert på en helhetlig 
plan. Det er noe tilfeldig hvilke FOU prosjekter vi deltar i, ofte basert på vårt 
eksisterende kontaktnett eller direkte/akutte behov. 



Hvor ønsker vi å være 2023 
(NB! kun gjort for beredskapsområdet så langt)

• Vi driver et systematisk FOU arbeid, basert på 
strategien(e), handlingsplaner, samfunnsutviklingen, 
og løpende styringssignaler. 

• Vi har god oversikt over pågående, relevant  FoU 
arbeid nasjonalt og internasjonalt

• Vi er med på å utforme forskningsprosjekter og 
programmer slik at de er målrettet, bygger på 
eksisterende kunnskap og dekker Kystverkets reelle 
behov

• Vi har spisskompetanse i verdensklasse innen de 
viktigst satsingsområdene våre.

• Vi har eierskap til våre data og metoder og kan selv 
utføre nødvendige analyser, for å ha fokus på de 
rette tiltakene og innsatsområdene 



KOMPETANSE
• For å skaffe ønsket 

spisskompetanse:
– Deltar vi aktivt i FoU arbeid, 

innhenter og videreformidle 
kunnskap internt, samt presenter 
egne data på nasjonale og int. 
arenaer

– Legger til rette for (og oppfordrer) 
etterutdanning og deltakelse i FOU 
prosjekter knyttet til eget 
ansvarsområde

– Vi er en naturlig deltaker i større FOU 
prosjekter innen akutt forurensning

– Vi deltar eller er observatører ved 
større ulykker/øvelser i andre land.

– FOU er ikke for noen få !
– Vi tar grep på vårt felt. Kyv’s årlige 

FOU konferanse.



FoU - fokusområder



Fokus på operativt nyttig FoU arbeid

• Fjernmåling, felles
situasjonsbilde (COP), deteksjon
av olje i is, i driv is og under is. 

• Bruk av droner
• Operative og miljømessige

utfordringer ved ny bunkersoljer
• Nye verktøy, in situ brenning, 

bruk av diepergering fra
helikoter og våre fartøy

• Operasjoner i arktiske og
fjernmtliggende strøk, 
kommunikasjon I same 
områder.

• Data analyse verktøy:
– AISyRISK
– EnviRisk
– Mulightesverktøy
– Seatrack
– Beredskapsanalyser

• Spill of oportunity



MBR – på Svalbard
Integrert med  AIS- base stasjoner, i samarbeid Sysselmannen, Telenor og

Kongsberg Seatex AS

24.09.2019
WORLD CLASS - through people, 

technology and dedication
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MBR

Skolten, relay station
Scooter patrole

Helicopter

«Polarsyssel» with MOB Drone

SAR
AVALANCHE
MOB
OIL COMBATTING
FIRE INSPEKTION
INSPEKTION
SURVEILLANCE



5 Droner m/FLIR, optisk kamera and MBR radio
Kystverket, Kystvaten, strålevernet og Sjøfartsdirektoratet



Arktisk oljevernaksjon: Vil trolig være 
en skipsulykke med lett bunkers olje

• I 2014, gjorde Kystverket en miljørsikoanalyse og en
beredskaps- analyse basert på denne for Svalbard og Jan 
Mayen.

• Viktige funn:

– Reguleringer knyttet mot tungolje (Svalbard spes. og SO2 
krav), gjør at vi trolig vil stå overfor en lettere fueltyper

– Nedbrytningen av oljeprodukter i kalde klima (is) vil ta lang tid 
i et sårbart miljø. Må derfor ha en aktiv respons til oljesøl med 
lette bunkersoljer. Det samme vil gjelde mer og mer langs 
fastlandskysten (SECA)

– Mange bunkersprodusenter har laget nye produkter for å 
møte disse kravene. Viser seg å være svært variable. Noen er 
rene destillater, andre er blanding av renset tungoljer og 
diesel. Noen har svært høyt voksinnhold . 

– Mange havner/land er skeptiske til scrubberteknologi

– Mangel på kunnskap om disse bunkeroljenes  fysiske, kjemiske 
og toksiske egenskaper ser kystverket som en stor utfordring. 
Både under sommerforhold  og I arktisk kulde og mørke.“  

r. ,mari 



Forvitringsegenskaper og toksisitet av
marine drivstofftyper “bunkers”

• De nye  bunkersdrivstoffene har stor 
variasjon ,” fate and behavior”, toksisitet  
og fysiske utfordringer for lenser, pumper 
etc.

• Kystverket har testet noen nye bunker 
fuels, forvitringsegenskaper, 
toksisitet(kalde og tempererte forhold), 
brenning, dispergering av disse.

• Stor internasjonal interesse for dette. Har 
et prosjekt med Canada  og et med flere 
land og har nettopp fått midler  fra EU (7,5 
mill kr).



IN SITU BURNING
ET NYTT VERKTØY I VÅR 
VERKTØYKASSE ?

Basert på NEBA analyser
- Rest stoffer /residue 
toksisitet)

- Røyk, type- mengde
gasser

- Black Carbon (klima)

Startet med  lab. tester

- Så test under “olje på 
vann” Prøver av røyk, 
og ikke forbrent rest

- Forskjellige 
bunkerstyper, HFO, 
ULFSO, MDA (og 
råolje)



AISyRisk inputdata and resultater
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Grunnstøting

15

▪ GRUNNSTØTING MED FRAMDRIFT (Type I)

– Navigasjonsfeil eller tekniske problemer

▪ DRIVENDE GRUNNSTØTING (Type II)

– Grunnstøting uten motorframdrift, typisk som ved motorfeil, black 

out av elektronikk og strøm ved vannintregning/dårlig vær. 



Eks. grunnstøting med framdrift, 
feilmanøvreringer
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▪ Finds critical turns (where ships need to turn to 

avoid hitting land)

The outputs from the powered grounding type I 

candidate calculations are:

▪ Number of critical ship turns 

▪ Location of the critical turns (latitude and 

longitude of the start point of the critical turn)

▪ Location of the hit point (latitude and longitude 

of the location for grounding)

Accidents = Number of critical turns (“accident candidates”) ×

Causation Probability (PC)

Finding the 
ship’s 

turning 
points.

Finding the 
first point in 

the turn.

Finding the 
critical turns.

Summing all 
critical turns per 

grid cell 
(distributed per 
ship type and 

size).

Registrerer både ulykker og nesten ulykker



Collision
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Kollision – sikre soner

18

• Input parameters:

– Skipets lengde l

– Skipets fart over grunnen (SOG)

– Skipets kurs (COG)

• Shifted forwards along the ship’s COG

• Ellipse radii kalkulert basert på skipets lengde, L, og fart 
SOG:

– 𝑅major = 𝑅0𝐿 × 0.7 log10 SOG + 1.0

– 𝑅minor = 𝑅0𝐿 × 0.7 log10 SOG + 1.0 )

• Den relative vinkel mellom de to skipenes kurs bestemmer
hva slags faresituasjon som oppstår.ships’ 𝜃, define the 
encounter type

– Møtende: 165°<𝜃<195°

– Tar igjen: 𝜃≤25° or 𝜃≥335°

– Kryssende: 25°<𝜃<165° or 195°<𝜃<335°

Encounter type Rmajor Rminor

Crossing 8L 4L

Overtaking 7L 4L

Head-on 20L 4L



EnviRisk

havmiljo.no

Environment 
Risk 

Calculation

Reports 
and 

Plans
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Other
datasets
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AISyRisk
Ship Risk

EnviRisk
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mental Risk
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Spill Risk Calculation
• Collision
• Grounding
• Fire/Explosion
• Foundering
• Size and type of spill

AIS-data
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External Source



R. Bergstrøm

When an accident has happened.

-Methods/resources available to prevent pollution
-Prioritizing important areas/species - PRIMOS



Kystinfo
Et GIS verktøy for beslutninger og et 

planverktøy for ulykker med akutt 
forurensning



Haul-out sites:
17 sites – equal importance, various size
Center – vulnerability 1
Buffer (1000 m) – vulnerability 2

Harbor seals





Dispersants – more competence and 
experience needed
In situ buning - more copetence and 
experience needed
New technology – Night capacity, detection of 
oil under ice
Mechanical recovery
Increased storage capacity in Longyearbyen, 
Svalbard

Oilspill 2010 og 2015



More Simulation Scenarios
Ship listing 17°



𝐹0.001 = 512 ton

We use this number for intercomparing of different scenarios.

IC8MCD10_v1



Test and exercise area- Fiskebøl



Ønskeliste
• Fjernmåling, påvise tykkelse på oljeflak, 

skille is fra olje.

• Autonome oppsamlingssystemer for olje 
(24/7 aktivitet også i kalde farvann).

• Bedre målemetoder for olje i vannsøylen

• Mer operativ forståelse for bruk av 
bioremediering

• Eget forskningsprogram i forskningsrådet 
på beredskap mot akutt forurensning

• Metode, utstyrsutvikling, særlig olje på 
strand.

• Bedre isdata, størrelse, tykkelse på flak i 
drivis




