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1. Bakgrunn
• Risikostyring og beredskap
• Regelkrav for beredskap i havbruk
• Ulykkesbildet i havbruksnæringa

2. Innovasjonsprosjektet "Kystnær beredskap"
• Utvikling av tjenester som dekker hull i beredskapen



Risikostyring iht ISO 31000
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Risikovurdering

Beslutninger og 
tiltakRisikoanalyse Risikoevaluering

Kongsvik et al. 2018. Sikkerhet i arbeidslivet. Fagbokforlaget.



Beredskap – begrense konsekvensen av en hendelse

Hindrerømming.no



BEREDSKAP FOR FOLK, FISK, MILJØ og ANLEGG/FARTØY/UTSTYR
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Ulykkesbildet



Alvorlige personskader - ulykkestype 
Samlet for årene 2011-2019 (data fra Arbeidstilsynet)
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Materielle skader



Rømming av oppdrettsfisk 
– risiko for omdømme, miljø og økonomisk tap

Fiskeridirektoratet, https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tall-og-analyse/Roemmingsstatistikk

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tall-og-analyse/Roemmingsstatistikk


Algeoppblomstring

10 Leder i Fiskeribladet, 5. juni 2019

Stor, uplanlagt aktivitet:



11
Fiskeribladet 9. januar 2020



• Dårlig vær, vind, strøm, bølger
• Lavere tilgjengelighet til anlegg i perioder

• Operasjoner må utsettes/avbrytes

• Økt risiko for skade på folk, miljø, fisk, anlegg og fartøy

• Økt transport – fôr, fisk, utstyr, folk, dieselolje, avfall, 
turister

• Er beredskapen dimensjonert for økt aktivitet, 
potensielle farer og den økte ulykkesrisikoen? 

Kystnære lokalitetermer utsatt

www.fiskeridir.no



Prosjektet - IPN MAROFF
Bedriftspartnere:

NTS ASA (prosjekteier)
Sikkerhetssenteret i Rørvik
Marin Design
Moen Marin
Bjørøya AS

FoU-partnere:
SINTEF Ocean
SINTEF Digital

Referansegruppe: Nærøysund kommune, Fylkesberedskapssjefen i Trøndelag, 
Redningsselskapet, Kystverket 
Inviterer andre interessenter til workshops (koronautsatt!)
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Visjon:

Økt sikkerhet i kystnære farvann 
gjennom en styrket operativ 
beredskap



FoU-aktiviteter i prosjektet
1. GAP-analyse risiko og beredskap

• Etablere kunnskap om risikobildet og beredskapsbehov med forslag til forbedringsområder gitt eksisterende 
beredskapsressurser.

2. Beredskapsfartøy
• Utvikle et fartøyskonsept med beskrivelser av egenskaper til et spesialtilpasset beredskapsfartøy og dets mannskap 

som styrker operativ beredskap i kystnære farvann.

3. Miljø- og algeovervåking
• Spesifisere krav til løsning for overvåking av miljøvariable og varsling av skadelige alger i havbruk vha. 

sensorplattform  på operative fartøy.

4. Operativ beredskapsstøtte
• Spesifisere krav til en tjeneste for operativ beredskap som er tilpasset behov og krav hos næringsaktører som har sitt 

virke i kystnære farvann slik som havbruksnæringen.

5. Simulatorbasert opplæring og trening 
• Utvikle nye simulatorbaserte opplæringsmoduler for beredskap innenfor havbruksnæringen.
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GAP-analyse - eksempel
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Beredskapsplaner
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9. januar 2015

Trening/øvelser er en viktig del av 
beredskapen



HAVBRUK TIL HAVS 
KREVER BETYDELIG 
STØRRE FOKUS PÅ 
BEREDSKAP
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Fra rapporten 
Kartlegging og 
identifisering av 
områder egnet 
for havbruk til 
havs 

Figur 1. Områder 
kartlagt og 
identifisert som 
egnet for 
akvakultur til 
havs 
(Fiskeridirektorat
et). 

• Avstanden til land øker 
• Mengden fisk øker
• Bemanning og organisering av arbeidet endres 

(døgnbemanning)
• Fjernstyring og automatisering øker
• Mer krevende logistikk (levering av fôr, værvindu, 

helikoptertransport)



Teknologi for et bedre samfunn
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