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• SARiNOR – søk og redning/mennesker

• SARiNOR 2 – berging av verdier og sikring av miljøet

• Implementering

• Suksessfaktorer

• SARex Svalbard – testing og kompetanse

Innhold
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Maritimt Forum er en nettverksorganisasjon for 
norsk maritim næring. 

Organisasjonen består av 8 regionale 
maritime fora og et nasjonalt kontor i Oslo. 

Vårt mål er at Norge skal være det mest attraktive 
stedet å drive, eie og utvikle maritim virksomhet.

• Folkeopplysning og informasjonsarbeid for å synliggjøre næringen 
og dens betydning i det norske samfunnet.

• Politisk påvirkning av de næringspolitiske fellesinteressene
• Styrking av samarbeidet og dynamikken i klyngen
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• Bakteppe: Noen hendelser fra Nordområdene siste 100 år

− I 1924 forliste 18 skuter i Kvitsjøen, ukjent antall omkomne.

− I 1927 forliste 7 skuter, 

− I 1928 10 skuter, begge år med ukjent antall omkomne.

− I 1939 forliste 5 skuter fra Tromsø med 40 omkomne i Vestisen og New 

Foundland.

− I 1952 gikk 5 skuter fra Møre og Troms i Vestisen med 79 omkomne.

Dette er bare å skrape litt i overflata av dramatiske hendelser i Arktis
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Hvorfor SARiNOR og SARex Svalbard?



Partnerskapet

Kystvakten

HovedredningssentralenNorsk Offisersforbund
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"Regjeringen vil sikre norsk evne til å utøve redningstjeneste i 
eget og tilstøtende redningsansvarsområder gjennom å 
opprettholde og forbedre vår evne til effektiv søk og redning".

"Det påligger (...) den enkelte næringsutøver og deres 
bransjeorganisasjoner systematisk å arbeide for å redusere 
risikoen for ulykker og for selv å kunne håndtere kriser i større 
utstrekning enn det som er nødvendig i andre farvann." 

"Regjeringen ønsker å bidra til åpenhet om utfordringer, 
utvikling av kunnskap og erfaringsoverføring."

Nordområdemeldingen (2012)
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• 80 prosent av Norges havområder ligger i Arktis.

• Ca. 90% av den arktiske skipstrafikken går gjennom 

norske farvann.

• Forventet økt trafikk på kjøl i Arktis.

• Gjennom den internasjonale søk- og redningsavtalen 

mellom Arktisk Råds medlemsland, er Norges ansvar 

for søk og redning utvidet helt opp mot polpunktet. 

• Likeså har Norge et utvidet ansvar for oljevern. 

Bakteppe for SARiNOR

Utdrag fra:
https://www.hovedredningssentralen.no/

risikoområde
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Beredskap, søk og redning er en absolutt 
forutsetning for verdiskapning og forvaltning av 
verdier i Nordområdene på en forsvarlig måte.

• Turisme
• Fiskeri
• Havbruk
• Olje og gass
• Mineraler på havbunnen
• mv.

… og aktiviteten er økende
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Nordsjøen/World wide Arktis

RR

Tilleggsrisiko

Identifisere

Dempe

Kilde: DNV GL

Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens

Tilleggsrisiko for arktiske operasjoner

Eksempler på risiko:

▪ Kollisjon med annet fartøy

▪ Støtning

▪ Brann/eksplosjon

▪ Strukturfeil

▪ Grunnstøting

▪ Kollisjon med installasjoner

▪ Kollisjon ved skip-skip-operasjoner

▪ Utslipp med lasting/lossiing
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Alarmering
og varsling

Overlevelse i kaldt klima

Delt situasjonsforståelse

Trening og kompetanse

Hendelse Søk Redning

Hendelsesforløp og hovedutfordringer
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Mål:

• Sende og motta riktig og nok informasjon for en vellykket 
redningsoperasjon

Utfordringer:

• Kommunikasjonsmulighetene i nord

• Praktisk utforming av utstyr

• Kultur, språk og kunnskap om varsling

Funn:

• Standard for varslingsprosedyrer og utforming av utstyr

• Bedre satellittdekning

• Bedre deling av informasjon

Alarmering og varsling

Alarmering
og varsling
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Alarmering
og varsling SøkMål:

• Finne de forulykkede så fort som mulig

Utfordringer:

• Lange avstander og forhold som vanskeliggjør 
søkeprosessen

• Lang implementeringstid for nytt utstyr

• Lang vei fra sluttbruker til politiske beslutninger

Funn:

• Forenkle anskaffelsesprosessen – mer 
sluttbrukerpåvirkning

• Implementere og forbedre utstyr som effektiviserer 
søkeprosessen 

• Ved bruk av helikopter, behov for å kunne 
mellomlande/bunkre  

Søk

Søk
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Alarmering
og varsling Søk Redning

Mål:

• Sikre at flest mulig blir reddet i live

Utfordringer:

• Klima

• Utstyr tilpasset aktuell aksjon

• Sikre effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser

Funn:

• Behov for å definere ytelses- og testkrav til polart 
redningsutstyr

✓ livbåt, flåte, klær, personlig utstyr, drop-kit

• Utvikle bedre utstyr for evakuering og redning av personell 
fra skip og redningsmateriell

• Utvikle kurs og gjennomføre trening for effektiv utnyttelse 
av ulike aktører 

Redning
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Mål: 

• Sikre at de forulykkede overlever frem til redning 

Utfordringer:

• Tid

• Kulde (hypotermi)

• Utstyr

Funn:

• Behov for tilpassing av eksisterende utstyr og prosedyrer 
til kaldt klima

• Opplæring må inkludere evakuering og overlevelse i kaldt 
klima

• Helhetlig tilnærming til hele redningskjeden 

Overlevelse i kaldt klima

Overlevelse i kaldt klima

15



Delt situasjonsforståelseMål: 

• Alle involverte i en hendelse har samme 
situasjonsforståelse

Utfordringer:

• Vanskelig å få tilgang til relevant informasjon

• Ulike standarder, - ingen felles plattform for deling av 
informasjon

• Dagens teknologiske muligheter utnyttes ikke 

Funn:

• Behov for felles grensesnitt mellom ulike KKIS systemer 
(kommando, kontroll, informasjon og samband)

• Bredbånd vil utvide mulighetene for deling (chat, GIS 
osv.)

• Behov for felles øvelser

Delt situasjonsforståelse
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Trening og kompetanseMål: 

• Effektiv gjennomføring av SAR

Utfordringer:

• Ulike aktører

• Ulik kompetanse

• Ulik erfaring

Funn:

• Behov for felles enhetlig basistrening

• Se på alle faser;

✓ beredskap før en hendelse

✓ sikre felles forståelse om selve SAR-operasjonen

✓ oppfølging etter en ulykke eller øvelse

Trening og kompetanse
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Resultatene kan oppsummeres med to 

hovedfunn

Hovedfunn 1:
Overlevelse på
skadested
(HF1)

Hovedfunn 2:
Beredskap
(HF2)

Sannsynlighet for overlevelse = 

evne til overlevelse på skadested + beredskap

HF1

HF2
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3 Faktorer som svekker vurderingsevne og bidrar til mindre 
sannsynlighet for overlevelse på skadestedet

Nedkjøling, Dehydrering, Utmattelse

• Videreutvikle og implementere utstyr som bidrar til redusert risiko for 
hypotermi 

• Den enkeltes fysiske og mentale forutsetninger samt trening og kompetanse 
er viktige faktorer

• Tilgang til akuttmedisinsk behandling

• Krav til utstyr vil være avhengig av den aktuelle operasjon

• Fylle gapet mellom dagens standard for livredningsutstyr og IMO 
Polarkodens 5-dagers krav

Hovedfunn 1: Overlevelse på skadestedet
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Responstiden vil være avgjørende for overlevelse

Tiltak som kan redusere responstiden er:

• rask mobilisering

• utstyr tilpasset polare forhold

• forhåndslagring

• tilstedeværelse

• tilgang på redningsressurser

Hovedfunn 2: Beredskap
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2

Berging av verdier
Sikring av miljøet



Partnerskapet

2 
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Alarmering 
og varsling

Berging Miljøsikring

Operasjoner i kaldt klima

Felles situasjonsforståelse

Hendelse

Roller og ansvar

Arbeidspakker
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• TP 1: Arktisk beredskapsbase på Svalbard  - Prioritet 1

• TP 2: Fartøysprogram for beredskap i nordområdene – Prioritet 4

• TP 3: Kommando og kontroll for overvåkning og beredskapsaksjoner i 
nordområdene – Prioritet 3

• TP 4: Økt kompetanse, samarbeid og samhandling om 
arktisk beredskap – Prioritet 2

TP 1 er en premiss for alle de andre tiltakene. Gjelder delvis også TP 4.

Foreslåtte tiltakspakker

24



• SARiNOR har utarbeidet en handlingsplan som 
inneholder forslag til prioriteringer med 
tilhørende kostnadsanslag

• Handlingsplanen:

− Ser SARiNOR fase 1 og 2 i sammenheng 

−Fremmer forslag om nødvendige politiske 
beslutninger for å implementere anbefalingene

Implementering – fra faglige anbefalinger til 

praktisk politikk
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SARex Svalbard
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• SARex Svalbard vil bygge på de faglige 
anbefalingene fra SARiNOR og SARiNOR 2.

− SARiNOR: Fokus på redning av personell 
ved en større ulykke i Nordområdene

− SARiNOR 2: Fokus på berging av 
materielle verdier og hindre 
miljøforurensing

SARex Svalbard – Bygger på SARiNOR-

prosjektene 

SARiNORs hovedfunn.
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Partnerskapet
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• SARex Svalbard skal gjennom systematisk tilnærming til praktiske øvelser 
utvikle ny kunnskap og kompetanse knyttet til prosedyrer og metoder, 
utstyr og teknologi benyttet i maritime nødsituasjoner i kaldt klima.

SARex Svalbard
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• God samhandling mellom offentlig og private 
næringsaktører

• Kombinasjon privat og offentlig kapital 

• Genuint interesserte deltakere og partnere

• Aktiv bruk av styrings-/partnerskapsgruppe

• Klar og tydelig ansvars- og myndighetsområde

• God prosjektstyring og kommunikasjon

Suksessformelen fra SARiNOR-prosjektene 

anvendes i SARex Svalbard
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Tor.Husjord@

maritimt-forum.no

Takk for oppmerksomheten
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