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SkagEx11 – 6.-8.9.11 -  i korte trekk 

Initiert via tildelingsbrevet fra Justisdepartementet 

Organisert som prosjekt med økonomisk støtte fra EU 

Involverte Norge, Sverige og Danmark, samt Finland 

Skipsulykke – brann og kollisjon med påfølgende akutt forurensning 

3000 aktører 

Prosjektet løper til oktober 2012 

Evalueringsrapporten foreligger 

Way forward-rapporten vil foreligge om kort tid 

Felleskostnader for SkagEx11 vil ligge nær budsjett (ca 10 mnok) 
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Mange aktører 

Redningshelikoptre 

Kystvakten 

FOH 

FORF 

DSB 

330-skvadronen 

Colorline 

Brannvesen 

Ambassader 

Kustbevakningen 

Kommuner 

Kystverket 

Länsstyrelsen 

Kirken 

Hovedredningssentraler 

Helsedirektoratet 

Fylkesmannen 

Politiet 

Polisen 

POD 

PKMC 

Miljøskip 

Meteorologisk institutt 

Kystradioen 

Sjörädningsselskapet 

Sivilforsvaret RITS-lag 

Redningsselskapet 
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  Hensikt 

Øve det sivile beredskaps- og rednings- 

    apparatet i Norge, Sverige og Danmark  

    relatert til sjøhendelser 

Varsling – rapportering – samordning – koordinering 

Øve ressurser og kapasiteter for en større skipsulykke 

Videreutvikle beredskapsplanverk for både rednings- og   

    oljevernberedskap i og mellom aktørene og nasjonene 

Øve / involvere EUs mekanisme for internasjonal bistand 
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  Bakgrunn 

Økende trafikk i Skagerakbassenget 

Ingen regulering av trafikken syd for TSS / Hollenderbåen 

Bekymring for kryssende trafikk 

Sårbare rekreasjonsområder 

Scenariet er ett av ni i NRB (Nasjonalt Risikobilde) 
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  Aktuell hendelse før øvelsen 

Det Island-registrerte containerskipet Godafoss gikk på 
 grunn i sydenden av Løperen (Ytre Hvaler) 

800 drivstoff, lekkasje av tungolje 

Vanskelig å sanere olje i is 
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  …og like etter øvelsen 

Brann om bord på Hurtigruteskipet Nordlys 

262 personer ombord 

2 døde og 16 skadde 
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  Fire faser 

Planning 

Harald Rasmussen, DSB (NO) 

Execution 

Anders Gundersen, DSB (NO) 

Evaluation 

Arya Honarmand, MSB (SE) 

Way Forward 

Mats Ecklon, BRS (DK) 

  

Evalueringsrapport foreligger 

Evalaueringskonferanse er gjennomført 

«Way forward»-konferanse er gjennomført 

Prosjektet avsluttes formelt 1. oktober 2012 
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Planleggingsprosessen 

Høsten 2009: Planleggingsprosessen startet 

Oktober 2009: Øvingskonseptet godkjent av Justisdepartementet  

Mai 2010:  Søknad om økonomisk støtte sendt EU 

Oktober 2010: IPC i Tønsberg 

Oktober 2010:  EU-kommisjonen gir tilsagn om støtte 

Januar 2011:  MPC i København 

April 2011:  DSEC i Karlstad 

Juni 2011:  FPC i Tønsberg 

6.-8.9.2011  Gjennomføring av SkagEx11 

 2 – 3 øvingsplanleggere i DSB jobbet tilnærmet fulltid med øvelsen det siste halve 
året før øvelsen fant sted. 
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Syndicate 10 

Visitors & observers 
Mona Chr. Brygard, DSB (NO) 

Syndicate 09 

Role players 
Aage Karlsen, NLA (NO) 

Syndicate 08 

Real media 
Tore Kamfjord, DSB (NO) 

Syndicate 07 

Safety 
Ole Valen, NLA (NO) 

Syndicate 06 

Way forward 
Morten K. Velling, DEMA (DK) 

Syndicate 05 

Evaluation 
Arya Honarmand, MSB (SE) 

Syndicate 04 

Play media 
Torgny Alstad, VPD (NO) 

Syndicate 03 

Oil pollution 
Åsmund Berg Nilsen, CA (NO) 

Syndicate 02 

Treatment of evacuees 
Thorbjørn Nilsen, VPD (NO) 

Syndicate 01 

RITS / SAR 
Bjørn Magnussen, BFD (NO) 

Syndicate 00 

Strategic 
Helen Christensen, Hdir (NO) 

Organisering av 

planleggingsarbeidet 
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Storyline 

Onsdag 

7. september 

Torsdag 

8. september 

Tirsdag 

6. september 

Oppspill / lead in 

Melding om brann 

på MS Bohus 

Fartøyet 

spilles ut 

Akutt forurensing  

fra flere fartøy 

Alarmering / varsling 

Håndtering av skadde 

Evakuering 

SAR i sjø 

Mottak i land 

Mottak sykehus 
Evakuertsenter 

Pårørendesenter 
Strandsøk 

Evakuertsenter 
Pårørendesenter 

Strandsøk 

Repatriering 

Utskrivning / overføring 

Gjenforening 

Håndtering av døde 

Håndtering av forurensing 

Bistands-

anmonding til EU 
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OSC 

 

KV Bergen 

OSC (On Scene Coordinator) KV Bergen 
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Maritime ressurser 

KV ”Tor” 
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SAR-helicopters: 

– Norway: Sea King (330 squadron) 

– Sweden:  S76C 

– Denmark:  EH101 

– Finland: Super Puma 

Other helicopters: 

– Norwegian Police helicopter 

Luftressurser 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:GFS_Super_Puma_on_USS_Mobile_Bay.jpg
http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Danish_AW101_2.jpg
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Depot unit 

  

  

 

 

 

 

Depot unit 

Danish assets Swedish assets Norwegian assets 

KV ”Tor” 

NCA 

Ressurser for akutt forurensning 
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Arena for hovedhendelsen 
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330-skvadronen 

Brannvesen (herunder RITS) 

FORF 

Forsvaret (FOH, Kystvakt) 

Fylkesmennene (VE,ØS,)  

Helse (Hdir, HF og sh Ø/V/T) 

HRS 

Meteorologisk Institutt 

Colorline 

Dep 

 

Kommuner 

Kystverket 

POD 

Østfold og Vestfold PD 

Redningsselskapet 

Sivilforsvaret 

Telenor (Kystradio) 

Kirken 

Ambassader 

DSB 

Syndicate 01 

Strategic 
Syndicate leader: 

Helge Eidsnes, Bergen FD (NO) 

SkagEx11 

Torp 

Rygge 

DANGER AREA 

In effect 07 sept 1100 – 2400 (A) 

RESTRICTED AREA 

 

 

In effect 07 sept 1100 – 2400 (A) 

Larvik RESTRICTED AREA 



SkagEx11 skal øve samfunnets evne og kapasitet 

 til å håndtere store skipsulykker på tvers av landegrenser 

  

H 

H 

R 

R 

R 
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Øvingsdagene 

Været – reserveløsninger med plan B, C og D 

DSB åpent 24/7 

Organisering av øvingsledelse og DISTAFF avklart i lang tid  

Observatørprogram forløp etter planen. Noe værutfordringer. 

Årlig intern-øvelse for DSB var innbakt i SkagEx11  
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Erfaringer - hovedtrekk 

Sikkerheten fungerte - ingen ble skadet! 

Øvelsen har fyllt mål og hensikt og forløp i hovedtrekk som planlagt 

Svært stor tilfredshet med øvelsen blant deltagerne (og observatørene) 

Øvelsen fikk stor og positiv mediedekning 

Fullskalaaspektet er verdifullt 

Øvelsen bidro til økt forståelse for hverandres roller og ansvar 

Scenariet anses for å være realistisk og godt utviklet 

Større involvering på strategisk nivå er ønskelig 
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Kriseledelse – koordinering - kommunikasjon 

Kriseledelse ble etablert lokalt, regionalt og nasjonalt nivå 

Bedre i sektorene enn mellom sektorene 

Varierende grad av rolleforståelse - liasonfunksjoner er viktig 

Alle nivåer etterlyser et felles situasjonsbilde 

Fellesrutiner og verktøy (CIM) må videreutvikles 

Kapasitet på Nødnett (basestasjoner) var ikke tilstrekkelig. 

Kommunikasjon mellom Nødnett og Rakel fungerte tilfredsstillende 

Landegrenser var ingen hindring, men regler for operasjoner 

(herunder grensepassering) i nasjonalparker kan bli en hindring 
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Kommunikasjonslinjene under øvelsen 
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Planverk og avtaler 

Gjennomgående gode og anvendbare planer 

Alltid rom for oppdateringer 

Noe manglende forståelse og kunnskap om internasjonalt 

planverk og konvensjoner 

For mange aktører har for lite kjennskap til eget planverk 
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SAR-operasjoner 

I hovedtrekk god håndtering og innsats  på alle nivå 

101 av 200 (planlagte) evakueringer med helikopter 

POB-lister ble ikke mulig å kvalitetssikre 100% 

God samhandling med RITS, skipets brannsjef og øvrig besetning 

Samordning medisinsk personell / RITS  bør utvikles 

Behov for revidere relevante styringsdokumenter for RITS-responser  
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Landsiden - skadde og evakuerte 

Rask etablering med god ledelse – også på tvers 

God fokus på ansvar og roller 

Svakheter ved forhåndsutpekte mottak 

Manglende felles situasjonsbilde – særlig mellom helse og politi 

Vanskelig å holde oversikt over skadde og evakuerte – system for 

registrering fungerte ikke 

Effektive strandsøk – frivillige organisasjoner er avgjørende 
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Håndtering av akutt forurensning 

Tre nivåer øvet med godt resultat innenfor områdene 

- Håndtering av grenseoverskridende miljøvernarbeid 

- Samarbeid og kommunikasjon 

- Ledelse / kommandostrukturer 

- Planverk 

Kunnskap om andre lands ressurser kan bedres på strategisk nivå 

Avtaler mellom landene må videreutvikles 

Sjøbaserte enheter bør operere nasjonsvis iht Københavnavtalen.  

Avtalen er ikke godt nok kjent utenfor sektoren i de enkelte landene. 

I hovedsak svært kompetente mannskaper 
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Øvingsteknisk 

Noen uklarheter i forholdet mellom DISTAFF-styring og players action 

Planlagt helikoptertrafikk ble en utfordring i forhold til HRS SN 

For lite ressurser i forhold til markørtjenesten 

Repatriering lot seg ikke gjennomføre 

Øvingsfrys er en dårlig ide 

«No active planning participation – no exercise participation» 

 

 

 



SkagEx11 skal øve samfunnets evne og kapasitet 

 til å håndtere store skipsulykker på tvers av landegrenser 

Way forward: 

En rapport med anbefalinger 

 Action D31 in Grant Application Form T3b-4:  

 Produce and disseminate a report of lessons learned and 

recommendations for future arrangements (way forward road map).  
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Hva nå? 

 

Evaluation Report 

WF Seminar 

Core Group Meetings 

 

Way Forward Report 

 

Input 

Output 

Outcome  Forandring? 

(planer, prosedyrer,  

avtaler mv) 
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Takk for oppmerksomheten! 

anders.gundersen@dsb.no 


