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Transport - sjø 
 

 

Innledning 
 

Sjøulykker defineres etter sjøloven når det ved drift av skip er omkommet mennesker eller voldt 
betydelig skade på person, skip og/eller last samt på eiendom utenfor skipet - eller på miljøet.   
 
Langs Telemarkskysten er det mye gods- og passasjertrafikk. Det er spesielt godstransport til 
havnene i Brevik og på Vold, samt gods /gasstankere til/fra industrien i Bamble og Porsgrunn.   
 
Det er rutetrafikk til øyene i skjærgården. I tilegg er det noe passasjertrafikk fra Brevik (DFDS 
Seaways).  Passasjertrafikk vil bli etablert mellom Langesund og Hirtshals (Fjord Line) fra 
sommeren 2013. 
  
Fra Kragerø havn er det rutetrafikk til Stabbestad og øyene i skjærgården, samt tidvis en del 
trafikk til og fra steinbruddene i kommunen og noe annen  trafikk.  
 
Seilingskorridorer  

 
Det er fastsatt rutesystem for skipstrafikk 
for Sørlandet fra Egersund til Risør, 
gjeldende fra 01.06.2011. S 
 
Skipstrafikken er blitt flyttet lenger ut. 
Sannsynligheten for at ulykke skal 
inntreffe synes på dette grunnlag å være 
redusert. Det samme vurderes 
konsekvensene ved et eventuelt 
oljeutslipp å være. Samtidig er det blitt 
bedre tid til å reagere dersom et skip 
skulle komme i vanskeligheter.  
 

Dette gjelder for sjøtransport som kun går 
forbi Telemarkskysten. For trafikk til og 
fra og fra havnene er risikoen like stor 
som før.  
  
 
                                   Seilingskorridorer langs Norskekysten 

 
 
For transport til sjøs utenfor norsk territorialfarvann gjelder internasjonale regler og 
konvensjoner.   
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Innenfor norsk territorialfarvann og indre havner gjelder havne- og farvannsloven.  Det er for 
Telemark fastsatt hovedleder og bileder, jfr. forskrift om farleder av 01.01.2010.   
 

 
                                  Farleder ved Telemarkskysten 
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Farlig gods i havner reguleres av forskrift om lossing, lasting, lagring og transport innen 
kommunens sjøområde og havner innenfor samme område av farlige stoffer og varer av 15. 
desember 2009 nr. 1543. Forskriften forvaltes av den kommunale havneadministrasjon. 
 
Havneinstitusjoner  

Det er to havneinstitusjoner i Telemark: Grenland Havn IKS og Kragerø  
Havnevesen KF. 
 
Trafikken kan grovt deles inn slik (tall for 2011): 

• Grenlandsområdet: gass- og containerskip, tørrbulk; 2400anløp, 10,1 mill tonn  
 

• Kragerø: tørrbulk, noe stykkgods og ferger.                                                          
       Innenriksanløp 454; utenriks anløp 228  

    Bruttotonn eksport ca. 570000; ca. 100000 tonn import  
 
Grenland Havn IKS 

Forvaltningsoppgaver  
Grenland Havn ivaretar det daglige tilsyn med havnedistriktet, som omfatter farleden fra 
Såstein/Mølen i Langsundsbukta til Klosterfossen i Skien. I tillegg til farleden har havnevesenet 
ansvar for de offentlige kaier med fortøyningsopplegg og laste/losse-anlegg.   
Grenland Havns driftsoppgaver er i hovedsak: 

• Sørge for vedlikehold og orden havneområdet.  
• Påse at lover, forskrifter og enkeltvedtak blir etterlevet.  
• Bistå skipsfarten og andre aktører i havnen med informasjon, og gi nødvendige 

anvisninger for å oppnå best mulig trafikkavvikling.  
• Være en tilrettelegger for næringslivets bruk av sjøtransport. 

Grenland havn IKS har ca. 20 ansatte, lokalisert på tre forskjellige steder i havnedistriktet. 
Strømtangen, Brevik:  havnevesenets hovedadministrasjon 
Skien havneterminal: personell for havne- og terminaldrift 
Stoa, Langesund:         personell for reparasjoner og vedlikehold av farledens fyr og merker  
 

Kragerø havnevesen KF 

Kragerø Havnevesen KF ivaretar det daglige tilsyn med Kragerø kommunes sjøområde 
(havnedistriktet), som omfatter hovedled og bileder inn til Kragerø. I tillegg til farleden har 
havnevesenet ansvar for den offentlige kaia (Jernbanekaia) og har tilsynsmyndighet på alle 
offentlige og private kaianlegg og brygger. 
Kragerø havnevesen har de samme forvaltningsoppgavene som Grenland havn IKS. I tillegg har de 
ansvaret for sjøbasert oljevernberedskap. Havnevesenet, inkludert skjærgårdstjenesten har 6 
ansatte, lokalisert i og nær sentrum av Kragerø by. 
 

Jernbanekaia:                     havnevesenets hovedadministrasjon 
Jernbanekaia:            personell for havne- og terminaldrift  

personell for reparasjoner og vedlikehold av kaier  
fergeleier og brygger 
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Kystverket  
Kystverket opererer fem sjøtrafikksentraler som regulerer og overvåker skipstrafikken i definerte 
geografiske områder langs norskekysten.  
 

Brevik trafikksentral 

I Telemark har vi Brevik trafikksentral som ligger ved Brevikstrømmen i Porsgrunn kommune. Den 
dekker innseilingene til det omfattende industriområdet i Grenland, hvor store deler av 
skipstrafikken består av gasstankere og fartøyer med annen farlig last. Brevik trafikksentral er 
Kystverkets eldste og ble etablert i 1978 som en følge av petrokjemiutbyggingen på Rafnes.  
 
Vardø trafikksentral følger større båter som seiler  i de åpne delene av Skagerrak. Denne 
trafikksentralen styrer i samarbeid med beredskapsvaktlaget til kystverket i Horten en 
statlig  slepebåt stasjonert i Kristiansandsområdet. 
 

Nødhavner 

For å unngå eller begrense skader som følge av eventuelt akutt forurensning kan det være aktuelt 
å befordre et skip til nødhavn. I ekstreme tilfeller kan det også være aktuelt å sette et fartøy 
kontrollert på grunn for å redusere forurensningsomfanget.  Kystverket har egne prosedyrer for 
dette. 
Oversikt over nødhavner i Telemark finnes på www.kystverket.no ”Karttjeneste Kystinfo” - 
Nødhavner/nødhavner i region Sørøst.    
 
ISPS/ ISM 

Behovet for et regelverk mot risiko for terrorhandlinger ble aktuelt for det internasjonale 
samfunnet som følge av 11.-september terrorhandlingene i USA. Den relativt korte tid det tok 
medlemsstatene under IMO (International Maritime Organization) etablere et felles 
internasjonalt regime mot terrorisme i sjøfarten, viser at det er høy grad av enighet om at 
terroraksjoner oppfattes av medlemsstatene som en stadig stigende trussel som nødvendiggjør 
at tiltak iverksettes.  
 
Reglene var på plass allerede i 2002 gjennom den nye koden ”The International Ship and Port 
Facility Security Code”, kalt ISPS-koden.  
 
ISPS-koden er gjort gjeldende i Norge fra 1. juli 2004 ved forskrift om særlige sikkerhets- og 
antiterrortiltak i norske havner. ”FOR 2007-07-03 nr 825:Forskrift om sikring av havner og 
havneterminaler mot terrorhandlinger mv.” 
Regelverket krever at det utarbeides sårbarhetsanalyser og sikkerhetsplaner for alle 
havneterminaler som anløpes av skip i internasjonal trafikk (ISPS-sertifiserte skip), samt en rekke 
fysiske tiltak i kombinasjon med andre sikringstiltak.  
 
De nye sikkerhetsreglene betyr at kaier og sjøområdet som anløpes, skal gjerdes inn og 
overvåkes, samt at last og personell kontrolleres. Dette for å beskytte skip mot sabotasje, hindre 
blindpassasjerer og sikre skip. Gjerder med adgangskontroll og videoovervåkning er ett av en 
rekke med sikringstiltak som iverksettes. Dette skal bl.a. hindre alminnelig ferdsel på 
havneterminalenes kaiside. Det samme gjelder også sjøområdet rundt skipet. Tiltakene som blir 
iverksatt har 3 nivåer avhengig av trusselbildet til enhver tid. 
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Risiko 
 
Tallet på drepte eller skadde i sjøulykker varierer fra år til år og er veldig påvirket av enkelt-
hendelser. Selv om antallet varierer, viser statistikken at utviklingen går i riktig retning mot 
færre uønskede hendelser. 
 

Hendelsestyper     
1  Kollisjon mellom skip 
2 Grunnstøting 
3  Brann /eksplosjon  
 
Nærmere beskrivelse av hendelsestypene  
 

1. Kollisjon mellom skip  
 
Kollisjon mellom skip kan føre til en eller flere dødsfall og stor skade for personer som befinner 
seg om bord i fartøyene.  Et stort geografisk område samt et stort antall personer, kan også bli 
berørt.  
Kollisjon mellom skip kan føre til akutt forurensning. Akutt utslipp av olje eller kjemikalier kan 
medføre alvorlig forurensing til vann/luft. En akutt forurensning kan utvikle seg til å bli en trussel 
både mot befolkningen og miljøet i et større område. 
 
2. Grunnstøting 
 
Grunnstøting kan påføre skipet betydelige skader og på personer som befinner seg om bord.   
Grunnstøting kan også føre til akutt forurensning.  
 
3. Eksplosjon/ brann  
 
Eksplosjon/brann i skip kan føre til dødsfall og alvorlige skader på personer som befinner seg om 
bord.  Det kan videre oppstå svært store materielle skader som følge av trykkbølger eller brannen 
selv.  
Eksplosjon/ brann kan også føre til skader på land som følge av fragmenter/ prosjektiler og 
spredning av brannrøyk som inneholder svært giftige stoffer. Eksplosjonen/brannen kan derved 
bli en trussel mot befolkningen.  
 

Sannsynlighet  
Strenge regler for taubåtassistanse og anløpsprosedyrer, høye krav til teknisk standard (doble 
skrog, doble sett motorer og styremaskineri samt gode manøvreringsegenskaper) kombinert med 
losing og trafikkovervåkning fra trafikksentralen i Brevik, bidrar til å redusere sannsynligheten.  
 
Samtidig kan faktorer som type last, hyppige anløp, trange farvann, menneskelig svikt, 
småbåttrafikk o.a. medvirke til at det skjer en større ulykke på sjøen i Telemark 
 
En stor transportulykke til sjøs vurderes til å ha en  MIDDELS SANNSYNLIGHET.  
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Konsekvens 
Statistikk og erfaringer viser at større ulykker med transport på sjøen kan resultere i svært 
omfattende skader. Skadenes karakter vil avhenge av type hendelse, tidspunkt på døgnet, årstid, 
vindretning, temperatur, varighet og omfang. Videre vil fartøyets posisjon på ulykkestidspunktet 
være svært viktig. Konsekvensen av eksempelvis en eksplosjon i et fartøy vil bli mange ganger 
forsterket dersom skipet befinner seg i farvann i eller i nærheten av tettbygde strøk, ved kai eller i 
nærheten av annet større  
 
1983: ”Bayard” grunnstøtte ved Brevik i Telemark. 60 tonn tung bunkersolje lakk ut, og 
kostnadene ble på 8,5 mill.kr. 
 
1983: ”Balduin” grunnstøtte ved Brevik Telemark. 30 tonn tung bunkersolje lakk ut, og           
kostnadene ble på 3 mill.kr. 
 
2009: "Full City" grunnstøtte i storm utenfor Langesund i Telemark. Store strandområder ble 
forurenset og større mengder fugl, fisk og små organismer ble skadet eller døde som følge av 
hendelsen. 300 tonn bunkersolje lakk ut.. 
Det er estimert at Kystverkets kostnader ble i størrelsesorden 255 millioner kroner. 
 
Hendelser med transport på sjøen kan derfor få svært alvorlige følger for liv og helse, natur og 
miljø, økonomi og samfunnsstabilitet.  Nærmere beskrivelse av disse samfunnsverdiene, se 
tabellen under og en nærmere beskrivelse i kapittelet ”Innledning.”. 

 
Konsekvens  Liv og helse Natur og miljø Økonomi Samfunnsstabilitet  
Svært lav      
Lav     X 
Middels      
Høy  X    
Svært høy  X X  
 
En stor ulykke på sjøen vurderes samlet sett til å få SVÆRT HØY KONSEKVENS.     
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Regionalt risikobilde – transport-sjø 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roller og ansvar 

 
I det forebyggende arbeidet og ved uønskede hendelser må en rekke aktører samarbeide.  
Det er derfor nødvendig å forberede samhandlingen ved å se på hvordan virksomhetene kan 
hindre at en ulykke skal inntreffe og planlegge tiltak for å redusere konsekvensene.  I begge 
situasjoner er det først og fremst viktig å se på oppgaver og rolleavklaringer.    

 

Oppgaver (uavhengig av type hendelse) for Kommunene, Fylkesmannen, Politiet, Statens 
vegvesen, Fylkeskommunen, Forsvaret, Sivilforsvaret, Mattilsynet, Sykehuset, se kap Roller 
og ansvar. 
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Forebyggende tiltak 
 

 Rederiet  • Skal arbeide med miljø og sikkerhet og tilfredsstillende vedlikehold 

• Skal utarbeide beredskapsplaner og gjennomføre øvelser 
• Har ansvaret for hendelser som kun berører fartøyet 
 

Kystkommunene • Må ha oversikt over skipstrafikken 
• Skal ta hensyn til sjøtransport i sine risiko- og sårbarhetsanalyser  
    og i den kommunale arealplanleggingen  
• Må gjennomføre øvelser med sjøulykker som tema  
• Skal ha beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning 
 

Havnevesenet • Skal oppfylle ISPS-kravene  
• Kan stille krav om taubåtassistanse 
• Forvaltnings- og driftsoppgaver jfr. ovenfor  
 

Trafikksentralen  

(VTS) Brevik  

• Skal overvåke og regulere skipstrafikken i Grenland  
• Kan stoppe skipstrafikken ved behov 
• Beordrer slepebåt til alle fartøy som har krav til slepebåt-bistand  
• Er losansvarlig  
 

IUA Telemark 

(Interkommunalt  
utvalg mot akutt 
forurensning) 
 

• Alle kommunene samarbeider om kravene til beredskap mot akutt 
forurensning.  Det er utarbeidet en interkommunal beredskapsplan  

• Beredskapsstyret ivaretar kommunenes beredskapsansvar.  
Beredskapsstyret ledes av brannsjefen i Bamble kommune.  

• Bamble kommune er vertskommune/sekretariat og ledelse for IUA 
Telemark   

• Er ansvarlig for og har ettersyn av lagre av lense- og opptakerutstyr 
  

Kystverket • Er ansvarlig for farleder, trafikkontroll og losing 
• Har beredskapsplaner for akutt forurensning  
• Skal samordne og øve private, kommunale og statlige 

beredskapsressurser i et nasjonalt beredskapssystem 
 

 

Krisehåndtering  
 

Rederiet • Har opplysninger om båten inkl. lasten  
• Har lister over passasjerer og/eller mannskap 

• Har informasjonsansvar til mediene     
• Har eget kriseteam 

• Skipets besetning utgjør skipets egne brannberedskap   
 

Hovedrednings- 

sentralen (HRS) 

• Overordnet operativt ansvar ved søk- og redningsaksjoner til sjøs 
• Oppretter mottakssted for registrering og pårørendeseksjon i 



RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TELEMARK 
 

 

 
DESEMBER 2012 TRANSPORT - SJØ SIDE 9 

 

samarbeid med politiet   
• Er hovedansvarlig for informasjon til mediene og publikum  

Brann  

RITS-korps  

(redningsinnsats til  

sjøs)  

• Skal bistå etter anmodning skipets besetning (sekundær innsats) 
bla. med brannbåter  

• Larvik brannvesen (RITS-korps) har inngått en særskilt avtale med 
staten om å yte bistand til skip ved ulykker i rom sjø  

Kystkommunene • Må samarbeide med rederiet ang evakuerte og pårørende 

Fylkesmannen • Har 1 representant fra miljøvernavdelingen i beredskapsutvalget/  
IUA Telemark 

• Kan stille med liaison til LRS 

Brevik  

Trafikksentral   

• Dirigerer sjøtrafikken 
• Beordrer slepebåt til fartøy som har behov for slepebåtbistand 
• Har støttefunksjon til HRS, Kystverket og brannvesenet 

IUA Telemark • Brannvesenet skal varsle Kystverket om akutt forurensning 
• Har aksjonsplikt i den kommune hvor hendelsen inntreffer eller 

virkningene av forurensningen viser seg, eller der hvor det kan 
treffes tiltak for å hindre videre forurensning 

• Forholde seg til Kystverket når Kystverket er statlig aksjonsleder 

Industrien • Rafnes/Herøya har ekspertise på farlige stoffer eks. gass i f.t. lasten 

Skien lufthavn –  

Geiteryggen 

• Kan motta helikoptre, brann- og redningstyrker  

Kystverket  • Er statlig aksjonsleder og samordner ved større tilfeller av akutt 
forurensning eller fare for akutt forurensning, overtar helt eller 
delvis ledelsen av arbeidet med å bekjempe hendelsen  

• Har 24 timers vaktberedskap.  Kystverkets varslingstelefonnummer 
er: 33 03 48 00 

• Har en beredskap for å hindre og begrense skadeomfanget ved 
hendelser som kan føre til miljøskader  

• Skal påse at ansvarlig forurenser eller kommune iverksetter 
nødvendige tiltak når akutt forurensning inntreffer 

• Ved aksjoner som ledes av staten, kan staten pålegge kommunen å 
bistå med utstyr og personell 

Klima- og forurensnings

direktoratet   

(KLIF) 

• Kan i etterkant av akutt forurensning føre tilsyn med om kravene i 
beredskapsplanen for de ulike aksjonsfasene ble fulgt 

• Kan etter akuttfasen føre tilsyn med om forebyggende og 
beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning er fulgt opp  
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Kilder og henvisninger  
 

Lover, forskrifter, veiledere, planer m.v. 

   
• Havne- og farvannsloven 
• Forurensningsloven 
• Losloven 
• Brann- og eksplosjonsvernloven 
• Plan- og bygningsloven 
• Lov om helsemessig og sosial beredskap 
• Sivilbeskyttelsesloven 
• Politiloven  
• Kystverket: Miljørapport fra 2010 - Miljørisiko ved akutt oljeforurensning fra 

skipstrafikken langs kysten av Fastlands-Norge for 2008 og prognoser for 2025 
http://www.kystverket.no/Nyheter/2010/Juli---desember/Sannsynlighetsanalyse/    

 

Lenker 

 

• www.kystverket.no  

• www.grenland-havn.no  

 

 


