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Sammendrag 
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har DNV GL og Menon Business Economics gjennomført 
samfunnsøkonomiske analyser av sjøsikkerhetstiltak og tiltak for beredskap mot akutt forurensning. 
Arbeidet har også bidratt til å videreutvikle rammeverk for slike analyser. 
 
Samferdselsdepartementet valgte ut fire tiltak basert på Kystverkets Sjøsikkerhetsanalyse og 
Beredskapsanalyse. Tiltakene omhandler utvidelse av VTS-dekning i norske farvann og ved Svalbard og 
Jan Mayen, samt oppgradering av sektorlykter og statlig dispergeringsberedskap. 
 
Tiltakene er analysert basert på kostnadsdata hentet i stor grad fra Kystverket. Effekt er estimert i 
samarbeid med Kystverket, og samfunnsøkonomiske analyser gjennomført i tråd med gjeldende 
veiledere og DNV GL og Menons operasjonaliserte rammeverk. 
 
Alle tiltakene kan være samfunnsøkonomiske lønnsomme. Utvidelse av VTS fra Fedje til Kristiansund 
kommer ut som det mest lønnsomme. Beregningene og analysene gir ikke det endelige svaret på 
hvordan optimal sjøsikkerhetspolitikk kan utformes, men gir god innsikt i hvordan analyser kan 
gjennomføres generelt og lønnsomhet i de analyserte tiltakene spesielt.  
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1. INNLEDNING 
Denne analysen er utført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD). Oppdraget har vært å 
gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse av forebyggende sjøsikkerhetstiltak og tiltak innen 
beredskap mot akutt forurensning, som kan danne et grunnlag for fremtidige beslutninger og 
prioriteringer. Formålet med analysen er å synliggjøre hvordan risiko for liv, helse, miljø og materiell kan 
reduseres på en kostnadseffektiv måte. Det har også vært et ønske om at prosjektet skal bidra til å 
utvikle metodegrunnlaget for gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser av risikoreduserende 
tiltak og beredskap innen sjøsikkerhet. Prosjektet er gjennomført av DNV GL og Menon Business 
Economics. DNV GL har hatt hovedansvaret for vurderinger av sjøsikkerhet og risikoanalyser, mens 
Menon har hatt ansvaret for de samfunnsøkonomiske vurderingene.  

Analysen omfatter ni alternative tiltak fordelt på syv mulige utvidelser av virkeområdene for 
trafikkovervåkingsstasjoner i ulikt omfang på i norske farvann og Svalbard og Jan Mayen, oppgradering 
av sektorlykter til LED-basert teknologi med fjernovervåking, og bedret oljevernberedskap i form statlig 
dispergeringsberedskap. 

Rapporten gir først en kort beskrivelse av den metodiske tilnærmingen i prosjektet og en overordnet 
beskrivelse av sjøsikkerheten i norske farvann. Deretter gir vi en beskrivelse og overordnet vurdering av 
mulige tiltak for å øke sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing, før et sammendrag av de 
samfunnsøkonomiske analysene av utvalgte tiltak presenteres. Avslutningsvis gir vi en samlet vurdering 
av de ulike tiltakene som er analysert. Analyser av hvert alternative tiltak er beskrevet i fire egne 
dokumenter vedlagt rapporten. Disse vedleggene utgjør frittstående samfunnsøkonomiske analyser som 
gir en inngående beskrivelse av framgangsmåte, metode og forutsetninger i tillegg til dokumentasjon av 
resultater og konklusjoner.  

Mye av informasjonen i prosjektet bygger på Sjøsikkerhetsanalysen (2014) og de underliggende 
rapportene gjennomført av DNV GL for Kystverket, samt Kystverkets Beredskapsanalyse. Vi følger 
Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 /1/ om fastsettelse av prinsipper og krav som skal følges 
når man gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser og andre økonomiske utredninger av statlige tiltak.  

Det er likevel særskilte utfordringer knyttet til samfunnsøkonomiske vurderinger av risikoreduserende 
tiltak som har medført et behov for å tilpasse, spesifisere og operasjonalisere det metodiske grunnlaget. 
Det vil si at det er utfordrende å kvantifisere nyttevirkningene, og det er også utfordrende å finne en 
direkte årsakssammenheng mellom tiltak og risikoreduksjon.  Den stegvise tilnærmingen til den 
samfunnsøkonomiske analysen vi har benyttet er derfor spesielt utviklet for sjøsikkerhet og beredskap. 
Tilnærmingen er beskrevet nærmere i vedlegg E.  

1.1. Bakgrunn for oppdraget 
Samferdselsdepartementet, med Kystverket som underliggende etat, har ansvar for forebyggende 
sjøsikkerhet i norske farvann. Målet for forebyggende sjøsikkerhet er å beskytte mennesker, miljø og 
materiell ved å forhindre ulykker til sjøs. Virkemidlene innen departementets arbeid omfatter blant annet 
regelverk for trafikkregulering, navigasjonsinnretninger, utbedring av farleder, lostjenesten, 
sjøtrafikksentraler og maritime overvåkings- og meldingssystemer. 

Departementet har også ansvar for statens beredskap mot akutt forurensning. Det operative ansvaret er 
delegert til Kystverket. Målet for statlig beredskap mot akutt forurensning er å hindre eller begrense 
miljøskade som følge av akutt forurensning i norske havområder eller på norsk territorium. Den statlige 
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beredskapen er rettet inn mot større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av annen 
beredskap. 

Regjeringen har, i regjeringsplattformen, uttrykt at sikkerheten og beredskapen mot utslipp og ulykker 
til sjøs skal styrkes. Det er derfor viktig at det gjennomføres en samfunnsøkonomisk vurdering av tiltak 
innen forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Dette oppdraget gir et 
kunnskapsgrunnlag for fremtidige beslutninger om dimensjonering og prioritering av tiltak innen 
forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Tiltakene vi analyserer er valgt ut i 
samarbeid med departementet og Kystverket. Vi har gjennomført tiltaksanalyser av:  

1) VTS Norskekysten: Øke dekningen i norske farvann, med overvåkning fra Fedje og Kvitsøy VTS  
2) VTS Svalbard: En utvidelse av dekningsområdet på Svalbard og Jan Mayen, til bruk i 

overvåkning fra Vardø VTS 
3) LED og fjernovervåkning: Skifte ut dagens sektorlykter med LED og installere fjernovervåkning 
4) Dispergering: Etablering av dispergering som statlig beredskapstiltak 

1.2. Avgrensninger 
Det gjennomføres i denne rapporten en tiltaksanalyse der arbeidet som er gjennomført er basert på en 
metodisk tilnærming til samfunnsøkonomiske analyser for den maritime næringen. 

Hva som er den mest hensiktsmessige tilnærmingen til gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser 
vil variere fra gang til gang. Hvilke tiltak og virkemidler som vurderes innført, hvor mye informasjon og 
utredningsressurser som er tilgjengelig, vil påvirke hvilken tilnærming som er mest hensiktsmessig. 
Dette kommer tydelig frem i tiltaksanalysene, der alle er samfunnsøkonomiske vurderinger, men ulike i 
form og gjennomføring. 

Vi analyserer tiltakene for spesifiserte geografiske områder. Dette er gjort for at analysene skal gi et mer 
realistisk bilde av virkningene fra tiltaket. Det reduserer muligheten til å generalisere til andre områder 
ettersom det er sannsynlig at både nytte- og kostnadsvirkningene vil være ulike. Det er likevel mulig å 
bruke analysene som en indikator for hva en kan forvente for andre geografiske områder.  

 

2. METODISK TILNÆRMING 
Samfunnsøkonomiske analyser av beredskaps- og forebyggende tiltak er utfordrende å gjennomføre. 
Skipsfart og maritim aktivitet er kompleks og mangfoldig. Det er spesielt nyttesiden som byr på de 
største utfordringene. Nytten av sannsynlighetsreduserende tiltak og økt beredskap er i all hovedsak 
knyttet til sparte kostnader som følge av at ulykker unngås. For å beregne nytten må vi derfor:  

• Kvantifisere kostnadene forbundet med forskjellige typer ulykker  
• Vurdere sannsynligheten for at de forskjellige type ulykker inntreffer   
• Vurdere i hvilken grad tiltaket reduserer sannsynligheten for at ulykker inntreffer eller 

konsekvensene av at ulykker inntreffer  

Hvorvidt en ulykke til sjøs inntreffer er normalt avhengig av flere ulike faktorer. Skipsulykker som 
grunnstøting og kollisjoner har typisk en rekke medvirkende faktorer, og kan potensielt utvikle seg til 
storulykker. Det er derved ofte utfordrende å peke på en enkelt hendelse som årsak til en ulykke. Den 
klassiske forklaringen er menneskelig feil, mens det i moderne sikkerhetsarbeid påpekes at menneskelig 
feil som årsak til en ulykke ofte er et symptom på underliggende, organisatoriske svakheter.  
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Figur 1: Flytdiagram for 
gjennomføring av en 
samfunnsøkonomisk 
analyse (Kilde: DFØ) 

Samlet sett medfører dette store utfordringer, både i å fastsette virkning og kostnader ved mulige tiltak 
for økt sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. I tillegg er det stor usikkerhet knyttet til 
sannsynligheten for hendelser og hvilke konsekvenser de får når de eventuelt vil kunne inntreffe.  

Fordi ulykkesbildet og årsakssammenhengene er så komplekse blir mangfoldet av mulige 
risikoreduserende tiltak også stort. Dette øker behovet for et stramt og godt spesifisert metodegrunnlag 
som sikrer at alle tiltak behandles og registreres likt slik at de kan sammenliknes, sammenstilles og 
vurderes opp mot hverandre på en konsistent og korrekt måte. Vi har derfor spesifisert et konkret 
metodegrunnlag for gjennomføring av tiltaksanalyser for økt sjøsikkerhet og beredskap mot storulykker 
og akutt forurensning.  

2.1. Metodisk utgangspunkt  
På et overordnet og generelt nivå er det metodiske rammeverket for 
samfunnsøkonomiske analyser av offentlig tiltak og virkemidler svært 
godt utviklet. Det er lange tradisjoner for bruk av slike analyser i Norge. 
Vårt metodiske utgangspunkt er basert på Direktoratet for 
Økonomistyrings (DFØ) veileder i samfunnsøkonomiske analyser /2/, 
NOU 2012:16 «Samfunnsøkonomiske analyser» /3/ og 
Finansdepartementets rundskriv R-109/14 /1/.  Vi følger de tilrådninger 
og føringer som er gitt av disse offentlige dokumentene der de dekker 
områder vi analyserer i denne rapporten. 

DFØs veileder legger opp til en kronologisk grunntilnærming og 
framgangsmåte i gjennomføringen av samfunnsøkonomiske analyser, her 
presentert i figuren til høyre. Vår metodiske tilnærming følger i stor grad 
denne grunntilnærmingen. I grove trekk er hovedtilnærmingen som 
følger:  

• Det er nødvendig med en grundig vurdering og beskrivelse av 
problemet som ønskes løst før eventuelle tiltak kan identifiseres og 
vurderes.  
 

• Deretter må konsekvensene av tiltakene identifiseres, beskrives og 
så langt det lar seg gjøre kvantifiseres og sammenliknes.  
 

• Videre må usikkerheten i vurderingene synliggjøres og beskrives før andre relevante elementer 
som fordelingsvirkninger tas med i betraktningen og en endelig anbefaling gis. 

Selv om veiledningsmaterialet er velutviklet på mange områder, er det også svært generelt og 
overordnet for å kunne favne alle typer analyser rettet inn mot svært ulike sektorer og temaer. 
Utfordringer knyttet til storulykker, akutt forurensning og andre deler av sikkerhetsbildet for sjøfart 
medfører at en nærmere operasjonalisering av rammeverket er nødvendig.   
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2.2. DNV GL og Menons operasjonalisering av det metodiske 
analysearbeidet  
Det er tre grunnleggende typer av samfunnsøkonomiske analyser:  

- Nytte- kostnadsanalyser 
- Kostnadseffektivitetsanalyser  
- Kostnads- virkningsanalyser 

De forskjellige typene analyser har ulike anvendelsesområder og gir forskjellige beslutningsgrunnlag. 
Nytte-kostnadsanalyser er den mest omfattende metoden der alle nytte- og kostnadsvirkninger 
verdsettes i monetære verdier så langt det lar seg gjøre. I en kostnadseffektivitetsanalyse verdsettes 
kun alle kostnadselementer og brukes til intern rangering av tiltak med identisk nytteeffekt. Kostnads- 
virkningsanalyser er den minst omfattende der nytten i all hovedsak vurderes kvalitativ. 

Felles for alle samfunnsøkonomiske analyser er at de måler kostnader og nyttevirkninger av ulike tiltak 
og virkemidler opp mot en referansebane eller nullalternativ. Nullalternativet innebærer en framskrivning 
av aktivitet og ulykker knyttet til sjøfart, basert på en videreføring av dagens poltikk der alle iverksatte 
og vedtatte tiltak og virkemidler legges til grunn. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 3.  

Hvilken type analyse det er mulig å gjennomføre vites sjelden før analysen er i gang. Vi har derfor lagt 
til grunn en sekvensiell tilnærming som legger til rette for et så godt beslutningsgrunnlag som mulig selv 
om datatilgangen skulle vise seg å være en begrensning. Formålet med den sekvensielle tilnærmingen er 
at de enkleste vurderingene gjøres først, slik at et minimumsgrunnlag for sammenlikning av tiltak og 
beslutning om implementering også sikres der hvor data- eller ressurstilgangen skulle vise seg å være 
en begrensning. Ulike grader av kvantifisering gir ulikt beslutningsgrunnlag. Den sekvensielle 
tilnærmingen er illustrert i Figur 2 hvor den innerste sirkelen er første steg i analysen. Hvor detaljert 
analysen kan gjøres, og hvor hensiktsmessig det er å ta neste steg i analysen, er avhengig av 
tilgjengelig informasjon, tilgjengelige utredningsressurser og de beslutningene som skal tas på grunnlag 
av analysen.  

Først identifiseres tiltak som er relevante for å løse et spesifisert problem. Deretter beskrives tiltakene 
etter formål og type. Når dette er gjort vil informasjonsgrunnlaget beskrive mulighetsrommet av tiltak 
beslutningstagerne står ovenfor.  

Etter at tiltakene er identifisert og kategorisert gjøres en første kvalitativ vurdering av tiltakenes 
virkninger. Dette tillater en grov rangering av tiltakene gjennom en forenklet analyse som kan benyttes 
til plukke ut de tiltakene som er forventet å gi størst effekt, er mest aktuelle å gjennomføre, og som bør 
utredes nærmere. I stor grad bygger utvelgelsen av tiltak i denne rapporten på de kvalitative 
vurderingene som er gjort i Sjøsikkehetsanalysen (Vurdering av forebyggende sjøsikkerhetstiltak, 2014) 
/4/. 

Videre kvantifiseres kostnadene for tiltakene. I første omgang tillater dette en oversikt over 
budsjettkonsekvenser for offentlige og private aktører. I tillegg vil kvantifisering av kostnadene gjøre det 
mulig å gjennomføre en kostnadsvirkningsanalyse som inkluderer en kvalitativ beskrivelse av de ulike 
nyttevirkningene. Denne gir imidlertid ikke grunnlag for å rangere tiltakene etter samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet.  

Når kostnadssiden er kvantifisert vil tiltakenes risikoreduserende effekt beregnes hvis mulig. Enten i 
form av redusert sannsynlighet for at ulykker inntreffer, og/eller reduserte skadevirkninger dersom en 
ulykke skulle inntreffe. Dette tillater å rangere tiltak med samme nyttevirkning etter kostnadseffektivitet 
og gjennomføring av kostnads-virkningsanalyser av tiltak med forskjellige nyttevirkninger. Videre 

9 
 



 

 
 
beregning av tiltakenes reelle (fysiske) nyttevirkning vil forbedre grunnlaget for gjennomføring av 
kostnadseffektivitetsanalyser, og legge til rette for verdsetting av enkelte nyttevirkninger i monetære 
verdier.  

Når så mange virkninger som mulig, både på kostnads- og nyttesiden, er verdsatt i monetære verdier 
kan en nytte-kostnadsanalyse gjennomføres. Her beregnes samfunnsøkonomisk lønnsomhet  og 
vurderes opp mot ikke-verdsatte elementer.  

 

 

 

 

Figur 2: Sekvensiell tilnærming basert på tilgjengelig datagrunnlag 

 

Denne sekvensielle tilnærmingen danner grunnlaget for analysearbeidet som er gjennomført. En mer 
detaljert gjennomgang av metodegrunnlaget er presentert i vedlegg E.  

2.3. Overordnede forutsetninger og parametere 
For å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse er det avgjørende å ha noen grunnleggende 
forutsetninger slik at alle tiltak vurderes likt og i tråd med analysens formål. Videre må det også velges 
noen overordnede prinsipper for valg av grunnleggende parametere som kalkulasjonsrente og 
kalkulasjonspriser. I dette delkapittelet vil vi beskrive kort hvilke overordnede metodiske valg som er 
tatt.  

2.3.1. Geografisk avgrensning  
I den samfunnsøkonomiske vurderingen er det i all hovedsak konsekvenser som påvirker norsk økonomi 
som er vurdert og kvantifisert. Påvirkning utover norske grenser er mindre relevant for de aktuelle 
tiltakene og ikke vurdert nærmere.  
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I vurderingen av ulike tiltak og virkemidler er det tiltakets konkrete virkeområde som er avgjørende for 
eventuell ytterligere avgrensinger geografisk. Den geografiske inndeling følger inndelingen i 
Sjøsikkerhetsanalysen /5/, samt spesifikk avgrensing innen hvert tiltak.  

 

2.3.2. Analyseperiode  
En god samfunnsøkonomisk analyse skal, så langt det lar seg gjøre, dekke alle relevante effekter av hele 
tiltakets levetid. Dette innebærer at levetiden som brukes i analysene må reflektere det tidsrommet 
tiltaket faktisk vil være i bruk eller gir relevante effekter.  

Generelt vil tiltakets økonomiske levetid dermed være det som avgjør analyseperiode. Økonomisk levetid 
er definert som den tiden det er lønnsomt å benytte en teknisk innretning eller installasjon før den 
skiftes ut. For hvert tiltak oppgis et startår og ett sluttår som er det første og siste året det påløper 
nytteeffekter eller kostnader. 

For store tiltaksanalyser med mange forskjellige tiltak er det hensiktsmessig å sette en overordnet 
analyseperiode som alle tiltak vurderes innenfor. Ettersom vi i denne analysen vurderer mange ulike 
tiltak, med potensielt varierende levetid, har vi lagt til grunn en overordnet analyseperiode tilsvarende 
det som er brukt i Sjøsikkerhetsanalysen. Sjøsikkerhetsanalysen vurderer risikobilde for sjøfart i norske 
farvann fra 2013-2040 /5/, /9/, /10/. Der det er relevant er det mulig å beregne en restverdi som 
reflekterer den samfunnsøkonomiske netto nåverdien som prosjektet vil gi etter utløpet av 
analyseperioden og ut prosjektets levetid. 

 

2.3.3. Diskontering og kalkulasjonsrente 
For å kunne sammenlikne tiltak med forskjellig levetid og med kostnader og nyttevirkninger som 
inntreffer på ulike tidspunkt, må verdiene regnes om til nåverdi i et gitt år som er likt for alle tiltak. For å 
gjøre dette trengs diskonteringsrate eller kalkulasjonsrente som reflekterer tidspreferanser.  

Som utgangspunkt for kalkulasjonsrenten bruker vi anbefalingene fra Finansdepartementets rundskriv 
(R-109/14) /1/ og benytter en kalkulasjonsrente på 4 prosent for hele perioden siden ingen tiltak er 
beregnet med levetid utover 40 år.  

 

2.3.4. Prinsipper for fastsettelse av kalkulasjonspriser 
For å sørge for konsistens i beregningene av de ulike tiltakenes effekt, har vi fastsatt konkrete 
regneregler for hvilke priser som skal benyttes og hvilke regler som skal gjelde for å sette priser som 
kan variere mellom tiltak. For eksempel er skatter som ikke reflekterer eksterne virkninger holdt utenfor 
beregningen av samfunnsøkonomiske kostnader, ettersom dette bare innebærer en overføring mellom 
ulike samfunnsaktører. Der hvor avgiftene reflekterer en ekstern virkning som for eksempel 
luftforurensning er avgiftene inkludert, med mindre de eksterne virkningene er verdsatt med egne 
verdsettingsfaktorer.  

For kostnader forbundet med bruk av arbeidskraft er lønnskostnader inklusive skatt, arbeidskraft, 
pensjon og «overhead» inkludert. Årsaken til dette er at den samfunnsøkonomiske kostnaden forbundet 
med arbeidskraft er knyttet til den alternative avkastningen arbeidskraften ville gitt ved en alternativ 
anvendelse. På marginen er dette antatt å være lik arbeidsgivers totale kostnader forbundet med 
ansettelsesforholdet. Regnereglene hviler tungt på det eksisterende verdsettingsmaterialet, som også gir 
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konkrete regler for verdsetting av statistiske liv, reisetid og liknende. Vi benytter i all hovedsak faste 
priser i 2014 kroner for alle beregningene.  

For enkelte parametere har vi imidlertid gjort en realprisjustering. Dette gjelder kun for priser der det er 
tilstrekkelig grunnlag for å anta at prisene vil ha en markant annerledes utvikling enn det generelle 
prisnivået i økonomien. I følge Hagen-utvalget skal tid, miljø og ulykkesrisiko verdsettes ut fra 
betalingsvillighet, med den antakelsen at betalingsvilligheten øker med økende inntektsnivå. Dermed må 
verdien på disse elementene oppjusteres med antatt fremtidig (real) inntektsvekst, basert på fremtidig 
forventet realvekst i BNP per innbygger. Basert på Meld. St. 12 Perspektivmeldingen 2013 /6/, er den 
gjennomsnittlig årlige veksten i BNP per innbygger satt til 1,3 prosent.  

I Veiledningsdokumentet, som ligger som vedlegg E, presenteres  flere mulige kalkulasjonspriser som 
kan benyttes når tiltaksanalyser for sjøsikkerhetstiltak og beredskapstiltak mot akutt forurensning 
gjennomføres.  

2.4. Vurdering av risikoreduserende virkning 
I hvilken grad økt sjøsikkerhet oppnås, vil kunne måles ut fra hvordan en reduserer risiko knyttet til 
både privat og kommersiell sjøfart. Risiko består av både sannsynlighet for en hendelse og 
konsekvensen av en hendelse. En vanlig beskrivelse av risiko er sannsynlighet for en type uønsket 
hendelse multiplisert med hendelsens konsekvens. Når økt sjøsikkerhet skal vurderes, vil det være 
nødvendig å definere både hvilke hendelser sannsynligheten skal reduseres for, og også hvilke 
kategorier konsekvensene skal måles for. For sjøsikkerhet vil konsekvensen for mennesker 
(skade/dødsfall), materiell og miljø være viktige kategorier.  
 
Den risikoreduserende virkningen vil være forskjellen mellom risiko før et tiltak iverksettes og etter at 
tiltaket er iverksatt. Et risikoreduserende tiltak reduserer sannsynlighet for at en hendelse oppstår, 
konsekvensen av hendelsen, eller begge deler. En måte å fremstille sammenheng mellom trusler, 
uønskede hendelser, konsekvenser og risikoreduserende tiltak, er en barrieremodell. Figuren under viser 
en mye brukt metode, såkalt bow-tie modell.  

 
Figur 3: Eksempel på Bow-Tie modell for topp-hendelsen (skipsulykke). De forebyggende 
tiltakene ser vi på venstre side av hendelsesforløpet, og de konsekvensreduserende på høyre 
side. 

I en slik modell er oversikt over barrierene sentralt. Barrierer kan bestå av tekniske elementer, 
operasjonelle elementer eller begge deler, og barrierenes funksjon kan være sannsynlighetsreduserende 
eller konsekvensreduserende. 
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Risikoreduserende effekt av tiltakene beregnes basert på faktiske eksempler, litteraturstudier og 
ekspertvurderinger. Effekten implementeres deretter i fremskreven aktivitet med ny forventet frekvens 
og forventet konsekvens for uønskede hendelser som resultat. For å ta hensyn til eventuelle 
overlappende tiltak er tiltakenes effekt knyttet opp mot en hierarkisk oppbygd referansebane. Dette 
innebærer at effekten er beregnet som en prosentvis endring av nullalternativet (referansebanen). Dette 
gjør det mulig å modellere tiltak sekvensielt, slik at dobbeltellinger og overestimering av en tiltakspakke 
eller politikkutformingens samlede nytteeffekt unngås. Referansebanens oppbygging er nærmere 
beskrevet i kapittel 2.5 og i kapittel 3. Ettersom vi etter avtale med oppdragsgiver kun har sett på 
virkningene av hvert enkelt tiltak, er ikke den overlappende virkningen de kan ha på hverandre eksplisitt 
vurdert. Beregningsmodellen er likevel tilrettelagt for å ta hensyn til denne type samlede virkninger, slik 
at dette kan vurderes ved et senere tidspunkt.  

2.5. Utleding av referansebane 
Vurdering av effekt av tiltak gjøres mot nullalternativet, det vil si dagens situasjon med forventet 
utvikling i aktivitet. Dette utgjør referansebanen i analysene. 

For å sikre en logisk og gjennomsiktig framstilling, sammenliknbarhet på tvers av analyser og tiltak, i 
tillegg til å legge til rette for beregninger av nytte og kostnader, har vi laget en hierarkisk oppbygget 
referansebane basert på følgende prinsipper: 

• Framskrivning av aktivitet (dvs. skipstrafikk) 
• Vurdering av sammenhenger mellom aktivitet og risiko for ulykkeshendelser  
• Vurdering av mulige konsekvenser ved ulike type ulykkeshendelser og sannsynlighet for 

at disse skal oppstå  
 

Ved å bygge opp referansebanen etter disse prinsippene kan nytten av det foreslåtte tiltaket eller 
virkemiddelet beregnes direkte gjennom å endre forutsetningene i referansebanen. Det vil si at nytten 
framkommer som følge av en prosentvis endring i aktivitetsnivå, ulykkesfrekvens eller forventet 
konsekvens gitt at ulykken inntreffer. Hvordan nytten av et risikoreduserende tiltak framkommer er 
avhengig av hvor i årsaks-hierarkiet tiltaket antas å ha en innvirkning.  

Beregningsmetoden vil gi forventningsverdier av endrede konsekvenser med og uten tiltak over 
analyseperioden, som deretter kan verdsettes for å beregne samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Ved større 
analyser av flere alternative tiltak som kan settes sammen i ulike tiltakspakker, vil denne 
beregningsmetoden også kunne ta høyde for hvordan nytten ved å innføre et tiltak vil påvirke nytten av 
andre tiltak.  
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3. PROBLEMBESKRIVELSE 
Problembeskrivelsen inneholder en beskrivelse av det spesifikke sikkerhetsproblemet som ønskes løst. 
Dette innebærer at det angis hvilken type risiko vi står overfor, hvor stort omfanget av problemet er, og 
hva som er årsakene til problemet. Videre beskrives det hvordan problemet vil utvikle seg over tid 
dersom det ikke iverksettes ytterligere tiltak. En godt gjennomarbeidet problembeskrivelse er helt 
avgjørende for en god analyse. Erfaringer viser da også at vi må tilbake og oppdatere 
problembeskrivelsen etter hvert som nye momenter dukker opp ved gjennomføring av de etterfølgende 
stegene.  

Problembeskrivelsen har to hovedformål. For det første er det nødvendig med en god og presis 
beskrivelse av problemet for å kunne identifisere de best egnede virkemidlene eller tiltakene. For det 
andre vil en beskrivelse av omfanget og alvorligheten av problemet synliggjøre behovet for 
regelverksendringer.  

Kystverket har det siste året arbeidet med Sjøsikkerhetsanalysen og underlag til ny stortingsmelding, 
støttet av blant andre DNV GL. I dette arbeidet er en omfattende modell for å beregne risiko i norske 
farvann  utviklet /7/. Det presenteres her forventede antall årlige skipsulykker av ulike typer i ulike 
segmenter, med sannsynligheter for ulike grader av konsekvenser. I denne analysen er også et utvalg 
tiltak for reduksjon av sannsynlighet for uønskede hendelser identifisert /4/. 

I Sjøsikkerhetsanalysen er alle tiltakenes effekt og kostnader vurdert kvalitativt og det er gjennomført 
en kvantitativ analyse av et utvalg av tiltak. For å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse trengs 
en bedre oversikt over tiltakenes drifts- og investeringskostnader, samt en nærmere analyse av hvordan 
nytten av tiltakene påvirker samfunnet.  

Samferdselsdepartementet ønsker å få analysert både sjøsikkerhetstiltak og tiltak som omhandler 
skadebegrensning ved akutt forurensning. Sistnevnte kategori er ikke dekket av Sjøsikkerhetsanalysen, 
men utledes og omtales i Kystverkets beredskapsanalyse /8/. Beredskapsanalysen er gjennomført basert 
på et utvalg av aktuelle ulykkes-scenario for norske farvann. 

  

3.1. Beskrivelse av dagens risikobilde 
Hendelser og ulykker innen skipsfarten, som grunnstøting, kollisjon, strukturfeil og brann/eksplosjon, 
skjer med ujevne mellomrom. Årlig inntreffer det i overkant av 100 grunnstøtinger i norske farvann, 
men bare en liten andel av ulykkene med skip fører til akutt forurensning. De siste årene har vi hatt tre 
grunnstøtinger med akutte oljeutslipp av betydelig omfang: MS Server (2007, ca. 530 tonn olje), MV Full 
City (2009, ca. 293 tonn olje) og MS Godafoss (2011, ca. 112 tonn olje).  

Ulykkene representerer de ulykkene en forventer at vil inntreffe hyppigst i norske farvann. Beregninger 
viser at det, gitt en utslippsulykke, vil det være høyest sannsynlighet for at dette utslippet er bunkers og 
at mengden sluppet ut vil være mindre enn 200 tonn /5/. Det er forventet at ca. 82 % av årlige 
skipsulykker med utslipp vil havne i denne utslippskategorien. 

Analyser viser også at utslippsfrekvensen er størst langs Vestlandskysten og Mørekysten, omtrent fra 
Stavanger til Trondheim /5/. Dette er hovedsakelig på grunn av mye trafikk i leia innenskjærs. 
Beregningen viser at det, basert på dagens trafikkdata, må forventes om lag fem hendelser med utslipp 
av olje per år i norske farvann. 

Når det gjelder risiko for tap av menneskeliv dominerer passasjerfartøy sammen med fiskefartøy og 
stykkgodsskip. At passasjerfartøy dominerer er hovedsakelig på grunn av mye utseilt distanse, som 
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henger sammen med forventningsverdien for antall ulykker, og grunnet høyt antall personer om bord 
sammenlignet med andre fartøyskategorier. 

Tar man for seg Kystverkets regioner /5/, er det region Vest som har høyest andel utseilt distanse, og 
den har samtidig mye trafikk av fiskefartøy, passasjerfartøy og stykkgodsfartøy. Dette gjør at det er 
denne regionen som er beregnet til å ha høyest forventet hyppighet av ulykker med tap av menneskeliv.   

For cruisetrafikken ser vi et litt annet risikobilde. Det er fortsatt region Vest som dominerer med en 
andel på 31 % av ulykkesfrekvensen, mens Svalbard også har en betydelig andel på 20 %.  

Samlet for alle fartøystyper forventes det 2,1 ulykker med omkomne personer hvert år. Dette samsvarer 
med statistikk fra Sjøfartsdirektoratet. De 10 siste årene (2004-2013) er det registrert 21 skipsulykker 
med tap av menneskeliv1. Totalt antall omkomne er 48, som gir et gjennomsnittlig antall omkomne, de 
10 siste årene, på 4,8 hvert år. Det samlede antallet omkomne domineres av «Rockness-forliset» i 2004, 
hvor 18 personer omkom, samt forlis av mindre fiskefartøy da hovedsakelig sjarker.  

Rapporten Sannsynlighetsanalysen 2014 i sjøsikkerhetsanalysen presenterer videre en rekke risikoplott 
og detaljer for forventede ulykker /5/.    

 

3.2. Forventet framtidig utvikling i risikobildet 
Den maritime aktiviteten i norske farvann er omfattende og variert. Driverne for denne aktiviteten er 
hovedsakelig gods- og persontransport, i tillegg til oljevirksomhet og fiskeaktivitet. Det har vært en 
historisk økning i transportomfanget, både for gods- og persontransport som gjenspeiles i økningen i 
skipstrafikken /9/.  

AIS-data kan gi et bilde på hvordan aktiviteten er i dag. Totalt trafikkerte omlag 6700 unike fartøy 
norske farvann i 2013. Av dette utgjør stykkgodsskip den største gruppen, med nesten 1600 fartøy. 
Gruppen er dominert av mindre fartøy under 5000 BT i nasjonal fart. Videre er de større fartøyene typisk 
olje-, produkt-, kjemikalie- og gasstankere, samt bulkskip og konteinerskip. Disse utgjør ca. 2300 fartøy, 
hovedsakelig i internasjonal fart. Når ro-ro og kjøle/fryseskip inkluderes, så var det totalt ca. 4100 
lasteskip i norske farvann i løpet av 2013. Figur 4 viser utseilt distanse i norske farvann etter region og 
fartøystyper. 

 

1 Statistikken inkluderer ikke arbeidsulykker og ulykkestypen «annen ulykke» i SDU. 
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Figur 4: Utseilt distanse (nm) i norske farvann i 2013, etter region og fartøystype 

 

Basert på varestrømsanalyser fra Transportøkonomisk Institutt samt relevant statistikk og andre kilder, 
ble relativ endring i utseilt distanse fra 2013 til 2040 analysert og modellert i rapporten “Prognoser for 
skipstrafikken mot 2040” /9/. Denne rapporten  viser blant annet den relative endringen i utseilt 
distanse i perioden, målt i prosent av utseilt distanse i 2013, vist i Tabell 1. Endringen totalt sett gir her 
en økning i utseilt distanse på 37 %.   

Endringene for de ulike fartøystypene vil variere betydelig. Samlet vekst for gasstankere vil være på 
230 %, fulgt av konteinerskip med 190 %. I andre enden av skalaen, finner vi offshore supplyskip og 
andre offshore service skip med en nedgang på henholdsvis 36 % og 35 %. I region Troms og Finnmark 
vil den relative endringen i konteinertrafikk være svært stor.  

Endringene i utseilt distanse, i absolutte tall for hver fartøystype, viser at de store bidragene til ny utseilt 
distanse kan spores til tre fartøystyper: Stykkgodsskip, produkttankere og passasjerskip. Dette selv om 
disse fartøystypene ikke har høyest vekst i prosent. Av en samlet vekst i utseilt distanse på ca. 14 
millioner, vil disse tre fartøystyper stå for over 70 %.  
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Tabell 1 Resultater for den relative endringen i utseilt distanse fra 2013 til 2040 for norske 
farvann.   

Fartøystype Sørøst Vest Midt-
Norge Nordland Troms og 

Finnmark 
Jan 

Mayen* 
Svalbar

d* Total 

Råoljetankere 52 % 15 % 157 % 184 % 300 % N/A 40 % 74 % 

Produkt-tankere 99 % 91 % 197 % 251 % 282 % 28 % 0 % 149 % 
Kjemikalie-
tankere 99 % 91 % 197 % 251 % 282 % N/A N/A 138 % 

Gasstankere 242 % 128 % 417 % 424 % 340 % N/A N/A 230 % 

Bulkskip 31 % 19 % 30 % 26 % -14 % 36 % 133 % 19 % 

Stykkgodsskip 81 % 62 % 74 % 73 % 49 % 31 % 40 % 68 % 

Konteinerskip 89 % 166 % 217 % 413 % 6296 % 0 % N/A 190 % 

Ro-Ro last 81 % 62 % 74 % 73 % 49 % 31 % 0 % 70 % 

Kjøle-/fryseskip 115 % 122 % 111 % 75 % 71 % 24 % 18 % 95 % 

Cruise 122 % 122 % 122 % 122 % 122 % 23 % 170 % 130 % 

Passasjer 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 23 % 170 % 25 % 
Offshore supply 
skip -100 % -36 % -35 % -36 % -2 % 0 % 0 % -35 % 

Andre offshore 
service skip -100 % -36 % -35 % -36 % -2 % 49 % 0 % -36 % 

Andre 
aktiviteter 37 % 28 % 38 % 37 % 30 % 10 % 40 % 33 % 

Fiskefartøy -13 % -13 % -13 % -13 % -13 % -15 % 18 % -8 % 
Ukjent 
skipskategori 10 % 20 % 26 % 22 % 5 % 0 % 0 % 17 % 

Total 57 % 35 % 47 % 45 % 27 % -2 % 41 % 41 % 
 
*) Resultatene for Svalbard og Jan Mayen følger fra analysene utført i tidligere DNV GL rapporter. N/A indikerer at det var null utseilt 

distanse for den fartøystypen og region i 2013.  

Sannsynligheten for ulykker er nært knyttet til omfanget av skipstrafikken, og en økning i skipstrafikken 
vil isolert sett medføre en økt sannsynlighet for uhell. Prognosene for 2040, viste totalt sett en økning på 
37 % av trafikkmengden, målt i utseilt distanse. Med utgangspunkt i prognosene for 2040, er det 
beregnet at antallet årlige skipsulykker i norske farvann, vil øke med 31 %. 

Figur 5 viser endringer i den utseilte distansen for norske farvann fra 2013 til 2040, fordelt på 
fartøystype.  
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Figur 5: Endringer i den utseilte distansen i norske farvann fra 2013 til 2040, fordelt på 
fartøystype. 

Vi ser at den største endringen i utseilt distanse antas å komme fra en antatt økt trafikk for 
stykkgodsskip. Dette er et resultat av økt varefrakt i Norge. Den nest største endringen er utseilt 
distanse for produkt-tankere. Dette vil være et resultat av økt petroleumseksport fra Nordvest-Russland. 
For nærmere detaljer om risikoendring mot 2040, se rapporten “Analyse av sannsynligheten for ulykker 
med tap av menneskeliv og akutt forurensning fra skipstrafikk i norske farvann i 2040” /10/. 

Denne rapporten analyserer forventet antall ulykker mot 2040. Her angis det at sannsynligheten for 
ulykker er nært knyttet til omfanget av skipstrafikken, og en økning i skipstrafikken vil isolert sett 
medføre en økt sannsynlighet for uhell. Prognosene for 2040, viste totalt sett en økning på 37 % av 
trafikkmengden, målt i utseilt distanse. Med utgangspunkt i prognosene for 2040, er det beregnet at 
antallet årlige skipsulykker i norske farvann, vil øke med 31 %. 

Forventningsverdien for årlige skipsulykker varierer i de ulike regionene. Figur 6 viser forventet utvikling 
i antall skipsulykker fordelt på regioner fra 2013 til 2040.  
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Figur 6: Forventet utvikling i antall årlige skipsulykker fra 2013 til 2040, fordelt på regioner. 
 

Videre viser Figur 7 forventet utvikling i antall skipsulykker med akutt forurensing fra 2013 til 2040. For 
2013 ble det beregnet at det forventes 4,8 skipsulykker årlig med akutt forurensing i norske farvann. For 
2040 er det beregnet 6,4 tilsvarende ulykker årlig, som gir en økning på ca. 35 % 2. Gitt at det forventes 
200 skipsulykker totalt i 2040, vil dette si at ca. 3 % av skipsulykkene forventes å forårsake akutt 
forurensing. 

 

 

Figur 7: Forventet utvikling i antall årlige skipsulykker med akutt forurensing fra 2013 til 
2040 (uten nye tiltak), fordelt på type utslipp.  

 

For å holde sannsynligheten for skipsulykker uendret, eller redusert frem mot 2040, er det nødvending å 
se på nye tiltak som både omfatter forholdene ombord i fartøyene, hvor det hovedsakelig er Sjøfarts-

2 Med korrekt antall desimaler blir regnestykket: (6,43-4,76)/4,76=0,35. 
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direktoratet som er ansvarlig myndighet, og forholdene som Kystverket har ansvaret for 
sominfrastruktur for forebyggende sjøsikkerhet langs kysten og så videre. 

4. MULIGE TILTAK FOR ØKT SJØSIKKERHET OG BEREDSKAP 
MOT AKUTT FORURENSNING 
Identifikasjon, analyse og implementering av tiltak for økt sjøsikkerhet er en prioritert oppgave for 
Kystverket. Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak innen områder som 
trafikkovervåkning, lostjenesten, farled, fyr og merking, slepebåttjeneste og beredskap mot akutt 
forurensning er identifisert og dokumentert i rapporter og analyser. 

Rapporten “Vurdering av forebyggende sjøsikkerhetstiltak” /4/ utarbeidet av DNV GL for Kystverkets 
Sjøsikkerhetsanalyse angir pakker av sannsynlighetsreduserende tiltak vist i tabellen under. Tiltakene er 
identifisert og dokumentert gjennom flere ulike metoder, blant annet tverrfaglige arbeidsmøter, 
innhenting av informasjon fra interessenter og eksperter, og analyse av årsaksforhold bak ulykker. 

 
Mer detaljer om tiltakene finnes i rapporten nevnt i avsnittet ovenfor. 
 
Tabell 2 Mulige tiltak for økt sjøsikkerhet  
Tiltak # Tittel 

Pakke #1: Utvide dekningsområde og tjenestetilbud til sjøtrafikksentralene (VTS) 
1A Utvide dekningsområder til VTS  
1B Dynamisk risikoovervåkning av fartøy 
1C Utveksle seilingsinformasjon mellom fartøy, los og VTS. 
1D Gjøre informasjon lettere tilgjengelig for navigatør. 
Pakke #2: Forbedre læringsprosesser etter navigasjonsulykker 
2 (A2, 2B 
og 2C) 

Forbedre læringsprosesser etter navigasjonsulykker. Samlet vurdering. 

Pakke #3: Styrke samhandling mellom navigatør og los (BRM) 
3A Styrke samhandling mellom los og navigatør (BRM). 
3B Standardisere obligatoriske los-hjelpemidler som må medbringes når losen går ombord. 
Pakke #4: Utbedring av farleder og navigasjonsinnretninger 
4A Gjennomføre en risikovurdering av farleder for å prioritere områder med høyest risiko. 
4B Større grad av brukerinvolvering i nye farledsprosjekter. 
4C Videreutvikle samarbeidet med MET for å etablere sanntidsinformasjon av vær-, bølge- og 

strømforhold. 
4D Utrede fartsbegrensning innaskjærs. 
4E Bytte alle sektorlykter over til LED-belysning. 
4F Installasjon av fjernovervåkning for alle lys på navigasjonsinnretninger. 
Pakke #5: Navigasjonsstøtte for fritidsfartøy 
5A Initiere og bidra i holdningsskapende arbeid. 
5B Etablere flere anbefalte seilingsleder for fritidsfartøy 
5C Etablere en mobilapplikasjon til planlegging av seilaser for førere av fritidsfartøy 
5D Fartsbegrensning. 
Pakke #6: Forbedret sjøsikkerhet for farvannet rundt Svalbard 
6A* Anbefalte seilingsleder. 
6B* Gjennomgang av kartgrunnlaget og etablering av forsiktighetsområder. 
6C* Kravsetting relatert til is- og klimatiske forhold 
6D* Styrking av den maritime trafikkovervåkingen på Svalbard. 
 
 

Når det gjelder beredskapstiltak har Kystverket definert disse gjennom sin Beredskapsanalyse /8/. Et av 
tiltakene i denne analysen er utvikling av statlig dispergeringsberedskap, som er videre detaljert i en 
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egen rapport /11/. Utvikling av statlig dispergeringsberedskap er definert i fem alternativer, samt et 
alternativ 0, og gjengis i tabellen under. 

 

Tabell 3 Mulige tiltak for statlig dispergeringsberedskap  

Alternativer  Kystverkets konklusjon 

Alternativ 0: Dagens løsning er å videreføre 
avtalen med NOFO. 

• Kystverket konkluderer med at alternativ 0 er 
ikke tilfredsstillende tiltak alene, men det 
anbefales at avtalen videreføres og at det øves på 
å bruke NOFO sine dispergeringsressurser. 

• Alternativ 1: Investere i dispergeringsvæske 
og utstyr for påføring fra fartøy og plassere 
dette på syv depoter. 

• Kystverket konkluderer med at alternativ 1 er 
ikke tilfredsstillende tiltak alene. 

• Alternativ 2: Dispergeringsvæske og utstyr 
for påføring fra fartøy plassert på 14 depoter. 

• Kystverket konkluderer med at alternativ 2 
vurderes som mindre tilfredsstillende tiltak. 

• Alternativ 3: Dette er som alternativ 2, men 
i tillegg økes antall fartøy til 24. 

• Kystverket konkluderer med at alternativ 3 
vurderes som en løsning med fartøy som har 
tilfredsstillende responstid, men er ikke den mest 
realistiske løsningen med tanke på totalkostnad. 
Dispergeringsutstyret vil også oppta plass på 
fartøy, som kan gå utover andre oppgaver og 
tjenester til fartøyet. 

• Alternativ 4: Her foreslås 
dispergeringsberedskap utelukkende basert på 
helikopterpåføring: fem helikopter, syv 
påføringsbøtter og dispergeringsmiddel plassert 
på syv depoter. 

• Kystverket konkluderer med at alternativ 4 
vurderes å ha meget god dekning, og rask 
responstid. Dette er et godt alternativ, men siden 
helikopter har stor dekningsradius og kan bevege 
seg raskt, ansees det som ikke nødvendig med så 
mange helikoptre i beredskap. 

• Alternativ 5: Dette er en kombinasjon av 
fartøy og helikopterpåføring. Antall helikoptre er 
moderert til tre, men samme argumenter for 
bruk av helikopter i alternativ 4 gjelder også 
her. 

• Kystverket konkluderer med at alternativ 5 
vurderes å ha meget god dekning, og rask 
responstid. Det vurderes som realistisk og den 
beste løsningen med tre helikoptre i beredskap i 
tillegg til oljevernfartøy. 
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4.1. Utvalgte tiltak for videre utredning av samfunnsøkonomiske 
konsekvenser 
I første fase av den samfunnsøkonomiske vurderingen av sjøsikkerhetstiltak og tiltak mot akutt 
forurensning, ble en prosess for valg av tiltak gjennomført med arbeidsmøter hvor representanter fra 
Samferdselsdepartementet, Kystverket, Menon og DNV GL deltok. Videre gjennomførte departementet 
en intern prosess, og valgte deretter ut følgende tiltak for videre analyse: 

 
• Utvide tjenesteområde for dagens sjøtrafikksentraler  
• Styrking av maritim trafikkovervåkning på Svalbard  
• Oppgradering av sektorlykter 
• Innføre statlig dispergeringsberedskap 

 

Departementet skriver i sin begrunnelse /12/: 

Disse tiltakene er innen de viktigste virkemidlene i Kystverkets portefølje. Tiltakene fanger opp 
dimensjonene med både ”moderne” trafikkovervåkings-/trafikkstyringstiltak og ”tradisjonelle” 
merketiltak samt beredskapstiltak. Tiltakene har forholdsvis høye investeringskostnader, sammenlignet 
med andre sjøsikkerhets- og beredskapstiltak, i tillegg til at de gir en antatt positiv nytteeffekt. De 
foreslåtte sjøsikkerhetstiltakene er vurdert som de mest effektive i årsaks- og interessentanalysene i 
Sjøsikkerhetsanalysen.  

 

Utvide tjenesteområde for dagens sjøtrafikksentraler  

DNV GLs rapport ”Vurdering av forebyggende sjøsikkerhetstiltak”, som er en del av Kystverkets 
Sjøsikkerhetsanalyse, peker på utvidelse av sjøtrafikksentralens tjenesteområde som det tiltaket med 
høyest nytte, dvs. at det gir størst reduksjon av risiko for hendelser. Tiltaket har også relativt høy 
kostnad fordi det krever investeringer i overvåkningsutstyr som radar og kamera. Kostnaden vil variere 
avhengig av hvor stor utvidelsen er. 

Vestlandskysten peker seg ut som det området med høy frekvens av ulykker, med en særlig 
konsentrasjon fra Fedje og nordover til Florø og Måløy. Vi ønsker å analysere flere ulike grader av 
utvidelse, for eksempel en enkel variant med en begrenset utvidelse til nevnte område, og en mer 
omfattende variant med større utvidelser (skalering av tiltaket). 

 

Styrking av maritim trafikkovervåkning på Svalbard  

Farvannene rundt Svalbard er i dag en del av Vardø VTSs ansvarsområde. I dag er Svalbard 
hovedsakelig overvåket av satellittbasert AIS og enkelte landbaserte AIS-basestasjoner som er i 
prøvedrift. Dette gir kun en tilfredsstillende overvåkning i Isfjorden og Magdalenafjorden.  

Å etablere en fullgod sanntids trafikkovervåkning med landbasert AIS over de mer trafikkerte delene av 
Svalbard, spesielt vest og nordkysten og de mest brukte fjordene, vil gi en langt bedre oversikt over 
skipstrafikken og kan gi en reduksjon i risiko for både grunnstøting og kollisjon. Dette tiltaket er vurdert 
til å ha en høy effekt/nytte. Sannsynligheten for grunnstøting eller kollisjon på Svalbard er ansett som 
lav, men konsekvensene, både for mennesker og miljøet, kan bli svært store. Utvidet trafikkovervåking 
er vurdert til å ha en høy kostnad.  
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Oppgradering av lykter og merker 

Tiltaket innebærer å oppgradere lykter og merker ved å erstatte sektorlykter med LED-baserte lyskilder, 
samt installere GSM/GPS-overvåkning på alle lys. Ved å erstatte sektorlykter med LED-baserte lyskilder 
reduserer man sannsynlighet for forskyvning av sektorer. Ved overvåkning vil Kystverket umiddelbart få 
melding om et merke slukker eller har lavt batterinivå. Dette vil bedre driftssikkerheten og dermed bidra 
til en sikrere navigasjon i kystnære farvann. Det er antatt høy nytte ved å innføre dette tiltaket, og 
investeringskostnaden er betydelig.  

 

Innføre statlig dispergeringsberedskap  

Kystverket har utarbeidet en rapport som anbefaler at det bygges opp en statlig dispergeringsberedskap. 
Dispergering er aktuelt under visse forhold. Type utslippet olje, vær og temperatur, tid på året og tid fra 
utslipp, avstand til kyst og avstand til miljøsensitive områder er viktige parametere. Det er dermed kun 
et begrenset antall tilfeller der dispergering er aktuelt.  

 
Vedtatte tiltak for analyse ble deretter diskutert, detaljert og avgrenset i samarbeid med relevante 
miljøer i Kystverket og i dialog med Samferdselsdepartementet. Analyserte tiltak kan dermed avvike noe 
fra departementets første beskrivelse. Sistnevnte tiltak, har som vist i tabell 3, fem ulike 
tiltaksalternativer, samt et alternativ 0. Av disse ble alternativ 5 valgt, ettersom det er av Kystverket 
angitt til å være det beste alternativet. 
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5. ANALYSE AV SAMFUNNSØKONOMISKE VIRKNINGER AV Å 
UTVIDE DEKNINGSOMRÅDENE FOR TRAFIKKSENTRALER (VTS) I 
NORSKE FARVANN 
For å redusere sannsynligheten for ulykker i norske farvann er det foreslått å utvide 
virkeområdet for VTS3 ved hjelp av AIS og radarstasjoner. En utvidelse av virkeområdet for 
VTS vil både redusere sannsynlighet for at ulykkeshendelser oppstår og føre til mer effektive 
redningsaksjoner dersom en ulykkessituasjon likevel skulle inntreffe. Vi analyserer fire ulike 
alternativer for utvidelse av VTS-dekning. Våre resultater viser at alle de ulike alternativene 
for dekningsområder langs kysten sannsynligvis er samfunnsøkonomisk lønnsomme over 
analyseperioden. Analyseresultatene gir en nettonåverdi på 222 millioner 418 millioner, 382 
millioner og 1020 millioner 2014-kroner avhengig av hvor mye virkeområdet utvides med. 
Den største samfunnsøkonomiske gevinsten kommer ved alternativet som beskriver utvidelse 
av VTS med AIS og radar fra Fedje til Kristiansund. 

5.1. Problembeskrivelse  
Farvannene utenfor Vestlandet er preget av mye skipstrafikk. Med mye trafikk øker også sannsynlighet 
for ulykker. Spesielt farvannene nord for Stavanger og opp til Mørekysten, inkludert Trondheim, ble 
identifisert som områder relativt høy frekvens for ulykker i Sjøsikkerhetsanalysen, dokumentert i 
rapporten “Analyse av sannsynligheten for ulykker med tap av menneskeliv og akutt forurensning fra 
skipstrafikk i norske farvann 2015” /5/. Ulykkesstatistikken i Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase SDU 
viser også at det er flere «hotspots» i dette området. Det vil si områder med høy tetthet av ulykker/13/. 
I farvannene mellom Fedje og Kristiansund er det flere slike områder, og en relativt høy ulykkesfrekvens 
målt som antall årlige skipsulykker.  

Etter hvert som trafikken øker fram mot 2040 vil antall ulykker stige. I tabellen nedenfor viser vi 
estimater for totalt antall ulykker per år i 2013 og 2040 for de forskjellige avgrensningene i områdene 
beregnet i Sjøsikkerhetsanalysen dersom ikke ytterligere sikkerhetstiltak gjennomføres.  

 
Tabell 4: Beregnet antall årlige skipsulykker (ulykkesfrekvensen) innenfor dekningsområde til 
hvert alternativ, for 2013 og 2040. Gitt en videreføring av dagens løsning 
(referansealternativet). 

Alle 
fartøystyper Florø til Stadhavet5 Fedje til Stadhavet6 Fedje til Kristiansund7 

2013 2040 2013 2040 2013 2040 

Sum 5,77 7,51 11,37 14,77 23,05 30,89 

Detaljert beskrivelse finnes i vedlegg A. 

5.2. Beskrivelse av tiltaket 
For å redusere sannsynlighet for ulykker er det foreslått å utvide virkeområde for sjøtrafikksentralene 
(VTS) på Fedje og eventuelt Kvitsøy. Sjøtrafikksentralene er et sentralt verktøy for å unngå farlige 
situasjoner, grunnstøtinger og kollisjoner som kan føre til akutt forurensning.  

3 VTS: Vessel Traffic Services  
5 Dette blir videre i analysen referert til som alternativ 1 
6 Dette blir videre i analysen referert til som alternativ 2 og 3 
7 Dette blir videre i analysen referert til som alternativ 4 
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Dagens VTS-tjenester er basert på radarsensorer, videokameraer, meteorologiske sensorer, Kystverkets 
AIS-kjede, kommunikasjon via VHF, samt skipsrapporteringssystemet ”SafeSeaNet”. Dette gir grunnlag 
for en detaljert oppfølging av skipsbevegelsene både i forskriftsregulerte VTS-områder og utenfor disse 
områdene. De bidrar også til en effektiv trafikkavvikling i sterkt trafikkerte områder.  

En utvidelse av ansvarsområdet til VTS kan redusere sannsynligheten for kollisjoner og grunnstøtinger. 
Tiltakets foreslåtte landbaserte AIS-basestasjoner og radarstasjoner vil gi et kontinuerlig oppdatert 
trafikkbilde som danner godt grunnlag for kontinuerlig oppfølging fra VTS, samt i redningssituasjoner 
som utvikler seg hurtig. I tillegg kan utveksling av seilingsinformasjon mellom fartøy og VTS bidra til en 
økt situasjonsforståelse slik at avvik lettere kan avdekkes.  

Tiltaket er basert på bruk av eksisterende infrastruktur på selve trafikksentralene, men med nye 
investeringer i radarstasjoner og AIS-basestasjoner med tilsvarende materiell som i eksisterende VTS-
dekningsområder.  

Det er utredet fire alternativer for tiltaket, med ulike dekningsområder: 

 Alternativ 1: Utvidelse som dekker Florø til Stadhavet, trafikkovervåkning kun med informasjon 
fra AIS basestasjoner.  

 Alternativ 2: Utvidelse som dekker Fedje til Stadhavet, trafikkovervåkning med informasjon fra 
AIS basestasjoner mellom Fedje og Florø, mens Florø til Stad i tillegg blir overvåket med radar. 

 Alternativ 3: Utvidelse fra Fedje til Stadhavet (med radar og AIS). 

 Alternativ 4: Utvidelse fra Fedje til Kristiansund (med radar og AIS). 

 

Alternativ 1 er det minst omfattende tiltaket. Med dette alternativet vil en kunne dekke farvannet fra 
Florø til Stadhavet, med kun AIS-basestasjoner som kilde til fartøysbevegelser. Utbygging av AIS-
basestasjoner på enkelte lokasjoner forutsettes. Alternativ 2 omfatter dekning som i alternativ 1, men i 
tillegg området mellom Fedje og Florø, med den forskjellen at området Florø-Stad vil få radardekning (i 
tillegg til AIS). Alternativ 3 har den samme dekningen, men med full radardekning over alle områdene. 
De tre første alternativene planlegges dekket fra VTS stasjonen på Fedje. Her er infrastrukturen 
(kontorutstyr og systemer) på plass, mens bemanning må økes med en operatør tilsvarende 6,5 årsverk. 
Endring i dekningsområder for trafikksentralene vil kreve opplæring og utsjekk for nye områder for VTS-
operatørene. 

Alternativ 4 er det mest omfattende alternativet, med dekning fra Fedje til Kristiansund. Dette krever, i 
tillegg til investeringene i alternativ 3, flere radar- og AIS-basestasjoner i området Stad-Kristiansund. 
Ved en slik utvidelse vil imidlertid belastningen på Fedje VTS bli for stor. Foreslått løsning er å flytte 
grensen mellom Kvitsøy VTS og Fedje VTS nordover, og på den måten frigjøre kapasitet på Fedje VTS 
slik at dekningen her kan utvides til det nordligste punktet, ved Kristiansund. Kvitsøy VTS må da opp-
bemannes med en operatør, tilsvarende 6,5 årsverk. 

Effekten av VTS på sannsynligheten for grunnstøtinger og kollisjoner er basert på DNV GLs 
rapport ”Vurdering av forebyggende sjøsikkerhetstiltak” /4/. Rapporten anslår en risikoreduserende 
effekt på sannsynligheten for ulykkeshendelser på mellom 10 og 50 prosent med et midt-estimat på 35 
prosent effekt. Verdiene er basert på relevante kilder som kvantifiserer den generiske effekten av VTS 
(globale kilder), samt nasjonal ulykkesstatistikk for VTS-områdene Kvitsøy og Horten. 

Det er betydelig usikkerhet knyttet til den risikoreduserende effekten av VTS. Ikke minst er det 
vanskelig å vurdere forskjeller i den risikoreduserende effekten av VTS med og uten radar. Fordelen med 
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radar er at en fanger den nøyaktige posisjonen til alle fartøy (også de som ikke har AIS), og man er ikke 
påvirket av feil på AIS senderen til fartøyer for å fange opp fartøysbevegelser. Til forskjell fra en radar, 
kan AIS også gi informasjon om fartøyet og rederiet. Samlet er det likevel grunn til å tro at VTS med 
radardekning vil kunne gi noe større virkning enn VTS som baserer seg kun på AIS-data fordi data-
tilgangen øker og fordi de to systemene utfyller hverandre. 

5.3. Samfunnsøkonomiske virkninger 
Tiltakene vil føre til økte investeringskostnader som følge av opprettelser av nye radar- og AIS-
basestasjoner, samt kostnader til VHF-samband, og utsjekk og omstilling på eksisterende VTS. 
Investeringskostnadene varierer mellom de ulike alternativene avhengig av hvilke type materiell som 
kreves, og hvorvidt alternativet innebærer store investeringer i infrastruktur eller eksisterende 
infrastruktur kan benyttes. Det antas at installasjonene tidligst kan implementeres i 2017 som følge av 
nødvendige beslutningsprosesser i forbindelse med investeringene. 

Tiltakene vil også føre til økte driftskostnader som følge av økt bemanning på VTS-stasjonene samt 
vedlikehold og drift av nytt materiell. Driftskostnadene vil fordele seg jevnt hvert år. Ettersom tiltaket 
forventes å føre til økte offentlige utgifter kommer det også en kostnad i form av økte skattekostnader. 

Nyttevirkningen av en utvidelse av virkeområdet for VTS i norske farvann kommer som følge av redusert 
sannsynlighet for kollisjon og grunnstøtinger, med tilhørende redusert risiko for skader på mennesker og 
miljø. I tillegg vil færre ulykker føre til færre skader på skip, redusert omfang av skip ute av drift etter 
ulykke, mindre skader på/tap av last og færre redningsaksjoner.  

I tabell 5  har vi sammenstilt de ulike samfunnsøkonomiske virkningene av de alternative tiltakene.  

Tabell 5 Anslåtte samfunnsøkonomiske virkninger for alternative utvidelser av virkeområdet 
for VTS i nettonåverdi 2014-kroner over analyseperioden. Kilde: DNV GL/Menon 

  Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 

Kostnader 

Investeringskostnader -2 092 561 -45 687 574 -71 844 583 -110 992 905 

Driftskostnader -95 857 387 -102 200 890 -106 006 992 -206 939 182 

Skattekostnader -19 589 989 -29 577 693 -35 570 315 -63 586 417 

Nyttevirkninger 

Redusert tapt 
menneskeliv 123 444 084 173 618 591 173 618 591 560 025 704 

Uteblitt personskade 10 020 870 20 111 273 20 111 273 43 979 405 
Uteblitt materialskade 

på fartøy 78 836 632 150 720 351 150 720 351 311 236 301 

Redusert skip ute av 
drift etter ulykke 35 031 991 42 977 636 42 977 636 88 748 469 

Uteblitt skader på-
eller tap av last 20 193 586 24 773 715 24 773 715 51 157 521 

Uteblitt 
redningsaksjon 4 982 145 6 112 150 6 112 150 12 216 293 

Uteblitt oljesøl 66 602 665 177 414 888 177 414 888 333 911 831 

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 221 572 036 418 262 447 382 306 714 1 019 757 020 

 

Som vi ser av tabellen framstår alle de alternative tiltakene som samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det 
kommer også klart fram at alternativ 4, som innebærer den største utvidelsen av virkeområdet av VTS, 
og er det mest kostbare alternativet framstår som det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltaket 
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vurdert ut ifra nettonytte over analyseperioden. Årsaken til dette er at den risikoreduserende virkningen 
er stor med betydelige besparelser av menneskeliv og skader på miljø og materiell. 

Redusert sannsynlighet for storulykker vil også redusere faren for langvarige skader på miljø og natur 
som ikke nødvendigvis er fullt ut inkludert i verdsettingen av oljeutslipp lagt til grunn for beregningene 
ovenfor. 

5.4. Vurdering av usikkerhet 
Som for alle samfunnsøkonomiske analyser er det betydelige usikkerhet forbundet med beregningene.  
Den største usikkerheten i beregningene er knyttet til hvilken risikoreduserende effekt tiltaket vil ha. Det 
er også betydelig usikkerhet knyttet til kostnadene ved implementering og drift av stasjonene.  

Det antatt at den risikoreduserende effekten av VTS vil ligge mellom 10 og 50 prosent. Det er anslått en 
usikkerhetsmarging for alle kostnadselementer på +/- 20 prosent. Dersom vi legger til grunn en 
risikoreduserende effekt på 10 prosent er det kun alternativ 2 og 4 som framstår som 
samfunnsøkonomisk lønnsomme, selv om vi legger til grunn det laveste kostnadsanslaget.  

Det er sannsynlig at risikoreduksjonen vil være varierende, men det er lite sannsynlig at hele området vil 
ha en såpass lav risikoreduserende effekt som 10 prosent. Dersom det legges til grunn en 
risikoreduserende effekt på hele 50 prosent er det svært lønnsomt å utvide dekningsområdet for VTS i 
alle alternativene.  

I tabell 6 har vi vurdert alle kostnads- og nytteelementene med et trippelestimat. 
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Tabell 6 Oppsummering av nettonytte og effekten av usikkerhetsestimatene (mill. kroner). 
 

  Alt.1 Alt.2 Alt.3 Alt.4 

Investeringskostnader -2,1 -45,7 -71,8 -111,0 
Drift- og vedlikeholdskostnader -95,9 -102,2 -106,0 -206,9 
Skattekostnader -19,6 -29,6 -35,6 -63,6 
Ulykkeskostnader 339,1 595,7 595,7 1 401,3 
Netto nåverdi (besparelse for 
samfunnet) 221,6 418,3 382,3 1 019,8 
 

   
 

Forventningsverdi 222 418 382 1 020 

Standardavvik 101 177 177 417 

P10-verdi 88 183 148 473 

P90-verdi 355 654 618 1 569 
Sannsynlighet for negativ netto 
nytte 0,36 % 0,09 % 0,52 % 0,03 % 

 

Som tabellen over viser er alle de alternative dimensjoneringene av tiltaket høyst sannsynlig 
samfunnsøkonomisk lønnsomme, selv om p10-verdier legges til grunn. Det er imidlertid alternativ 4 som 
framstår som mest samfunnsøkonomisk lønnsomt. Basert på usikkerhetsanalysen ovenfor er det mindre 
enn en prosent sannsynlighet for at tiltakene er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det er derfor grunn til 
å tro at konklusjonen om samfunnsøkonomisk lønnsomhet er relativt robust, spesielt for alternativ 2 og 
4.   

5.5. Fordelingsvirkninger 
Det er i hovedsak staten som vil bære kostnadene for utvidelsen av virkeområde gjennom økte 
kostnader for Kystverket. Deler av kostnadene vil imidlertid bæres av de som seiler gjennom området 
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som følge av sikkerhetsavgiften. Avhengig av hvilken avgiftssats som legges til grunn vil denne avgiften 
over tid kunne dekke hele eller deler av driftskostnadene som følger av utvidelsen.  
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6.   ANALYSE AV SAMFUNNSØKONOMISKE EFFEKTER AV 
STYRKING AV DEN MARITIME TRAFIKKOVERVÅKINGEN PÅ 
SVALBARD OG JAN MAYEN 
For å redusere risikoen for ulykker i farvannene rundt Svalbard er det foreslått å utvide 
virkeområdet for trafikkovervåkning (VTS). En utvidelse av virkeområdet for VTS vil både 
redusere risikoen for at ulykkeshendelser oppstår og føre til mer effektive redningsaksjoner 
dersom en ulykkessituasjon oppstår. Analyseresultatene viser at en slik utvidelse 
sannsynligvis vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt med en forventet nettonåverdi på 41,7 
millioner 49,7 millioner og 65,8 millioner 2014-kroner avhengig av hvor mye virkeområdet 
utvides med.  

6.1. Problembeskrivelse  
 Farvannene rundt Svalbard og vernesonen er i dag en del av ansvarsområdet til Vardø VTS. 
Sjøtrafikksentralenes evne til å operere avhenger blant annet av god trafikkovervåking. Dagens 
satellittbaserte AIS-overvåking avhenger av satellittenes overflyging av Svalbard. Hver satellitt passerer 
Svalbard med 90 minutters intervall og gir da trafikkinformasjon i en 5-10 minutters periode. Det er i 
dag ikke et kontinuerlig oppdatert trafikkbilde som danner et godt grunnlag for kontinuerlig oppfølging 
fra VTS samt i redningssituasjoner som utvikler seg hurtig.  

I grunnstøtinger med drivende fartøy etter motorstopp er drive-tiden før fartøyet treffer kysten ofte kort. 
I mange tilfeller tar ikke fartøyet selv initiativ til å påkalle slepeassistanse, slik at dette behovet må 
oppdages fra VTS. På grunn av oppdateringsintervallet på satellitt AIS, så vil det gå lenger tid før skip 
som driver oppdages, og i slike tilfeller vil dette være av negativ betydning. Evnen til å håndtere 
drivende skip påvirkes også negativt på Svalbard ved at det er få sleperesurser tilgjengelig, og ofte vil 
det være lenger gangtid frem til fartøyet enn hva som er tilfellet på norskekysten. 

Tendensen for Svalbard er også at det forventes mer skipstrafikk frem mot 2040. DNV GL rapporten 
“Prognoser for skipstrafikken mot 2040” viser en forventet økning av skipstrafikken på Svalbard på 41 % 
fra 2013 til 2040 /9/. 

Detaljert beskrivelse finnes i vedlegg B. 

6.2. Beskrivelse av tiltaket 
For å redusere sannsynlighet for ulykker og øke beredskapen dersom ulykken inntreffer er det foreslått å 
utvide dagens dekningsområde for Vardø sjøtrafikksentral med landbaserte AIS-basestasjoner på 
Svalbard  Tiltakets foreslåtte AIS-basestasjoner vil gi et kontinuerlig oppdatert trafikkbilde som danner 
godt grunnlag for kontinuerlig oppfølging fra VTS, samt i redningssituasjoner som utvikler seg hurtig. 

Vi analyserer tre alternativer for AIS-dekning på Svalbard, til bruk i overvåkning fra Vardø VTS: 

 Alternativ 1: Hele Spitsbergen, Bjørnøya, Hopen og Jan Mayen.  

 Alternativ 2: Spitsbergen fra Sørkapp, nordover langs kysten og inn Hinlopenstredet, samt 
Bjørnøya, Hopen og Jan Mayen.  

 Alternativ 3: Spitsbergen fra Sørkapp og nordover langs kysten til Hoelhalvøya, samt Bjørnøya 

Alternativ 1 er det mest omfattende alternativet, med dekning på hele Spitsbergen, samt Bjørnøya, 
Hopen og Jan Mayen, ut til ca. 30mn fra grunnlinjen. Alternativ 2 omfatter dekning på Spitsbergen fra 
Sørkapp og nordover langs kysten (inn Hinlopenstredet til Wahlbergøya), samt Bjørnøya, Hopen og Jan 
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Mayen. Alternativ 3 er det minst omfattende tiltaket. Med dette alternativet vil en kunne dekke farvannet 
rundt Spitsbergen, fra Sørkapp og nordover langs kysten til Hoelhalvøya, samt Bjørnøya.  

Stasjonene vil være en kombinasjon av “greenfield”- installasjoner og installasjoner på eksisterende 
infrastruktur. Konseptet er basert på lignende installasjoner for meteorologisk overvåkning, og 
planlegges utprøvd i løpet av 2015-2016. 

Effekten av VTS på sannsynligheten for grunnstøtinger og kollisjoner er basert på DNV GLs rapport 
“Vurdering av forebyggende sjøsikkerhetstiltak” /4/. Rapporten anslår en risikoreduserende effekt på 
sannsynligheten for ulykkeshendelser på mellom 10 og 50 prosent med et midt-estimat på 35 prosent 
effekt.  

Verdiene er basert på relevante kilder som kvantifiserer den generiske effekten av VTS (globale kilder), 
samt nasjonal ulykkesstatistikk for VTS-områdene Kvitsøy og Horten. Ettersom trafikkomfanget på 
Svalbard er lavere enn de fleste områder som dekkes av VTS, og at tiltaket ikke inkluderer 
radarstasjoner, er det mer sannsynlig at effekten vil ligge ned mot den nedre verdien i tabellen enn den 
øvre.  

 

6.3. Samfunnsøkonomiske virkninger 
Utvidelse av dekningsområdet for VTS rundt Svalbard vil medføre investeringer i nye “greenfield” AIS-
installasjoner og AIS-installasjoner på eksisterende infrastruktur. Investeringskostnadene vil variere 
mellom de forskjellige stasjonene som en følge forskjellig behov for investering i infrastruktur som 
strømforsyning, nettverk og eller installasjon av antenner. Installasjonen på de aktuelle stasjonene gitt 
valgt alternativ vil ta to år og er forventet tidligst å kunne starte opp i 2017.  

Det vil også følge økte driftskostnader i form av vedlikehold av stasjonene, leie av lokaler, 
kommunikasjon og utskiftning av batteripakker, i tillegg til befaring via deltagelse på Polarinstituttets 
Lance-tokt. Driftskostnadene vil fordele seg jevnt hvert år. Ettersom tiltaket vil øke offentlige utgifter vil 
tiltaket også føre til økte skattekostnader. 

Nyttevirkningen av utvidet av VTS på Svalbard kommer som følge av redusert sannsynlighet for kollisjon 
og grunnstøtinger med tilhørende redusert risiko for skader på mennesker og miljø. I tillegg vil færre 
ulykker føre til færre skader på skip, redusert omfang av skip ute av drift etter ulykke, mindre skader 
på/tap av last og færre redningsaksjoner.  

I tillegg vil tiltaket kunne medføre nyttevirkninger som følge av at flere offentlige etater får tilgang til 
mer informasjon om skipsaktiviteten i området. Deres nytte av bedret AIS-dekning på Svalbard er 
knyttet til bedre ressursutnyttelse av materiell, bedre tilgang til data for forskning og overvåkning, i 
tillegg til bedre tilgang på sanntidsinformasjon ved en redningsaksjon eller en akutt situasjon. Det vil si 
at det også er positive effekter for nasjonal beredskap utover beredskap i forbindelse med en ulykke på 
sjøen. Disse virkningene er ikke kvantifisert. 

I tabell 7 har vi sammenstilt de ulike samfunnsøkonomiske virkningene av de alternative tiltakene.  
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Tabell 7: Anslåtte samfunnsøkonomiske virkninger for alternative utvidelser av VTS i 
farvannene rundt Svalbard i nettonåverdi 2014-kroner over analyseperioden. Kilde: DNV 
GL/Menon 

  
Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Kostnader 

Investeringskostnader -22 585 984 -15 041 605 -8 251 664 

Driftskostnader -31 173 830 -27 936 782 -18 858 975 

Skattekostnader -10 751 963 -8 595 677 -5 422 128 

Nyttevirkninger 

Uteblitt oljesøl 32 851 884 31 214 498 28 890 307 

Redusert tapt menneskeliv 
33 055 521 32 261 536 29 310 330 

Uteblitt personskade 2 979 303 2 733 668 2 685 796 

Uteblitt materialskade på 

fartøy 
26 133 205 24 188 026 25 841 831 

Redusert skip ute av drift 

etter ulykke 6 374 794 6 183 989 6 606 806 

Uteblitt skader på- eller 

tap av last 
3 803 504 3 689 660 3 941 933 

Uteblitt redningsaksjon 997 104 967 260 1 033 394 

Samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet  41 683 538 49 664 573 65 777 630 

 

I tillegg til de beregnede nytteelementene kan tiltaket potensielt medføre økt trygghet for mannskap om 
bord på skipene. Redusert risiko for storulykker vil også redusere faren for langvarige skader på miljø og 
natur som ikke nødvendigvis er fullt ut inkludert i verdsettingen av oljeutslipp lagt til grunn for 
beregningene ovenfor. Virkningene av akutt utslipp av olje til sjø kan være spesielt store i de sårbare 
områdene rundt Svalbard. 

6.4. Vurdering av usikkerhet 
Som for alle samfunnsøkonomiske analyser er det betydelige usikkerhet forbundet med beregningene.  
Den største usikkerheten i beregningene er knyttet til hvilken risikoreduserende effekt tiltaket vil ha. Det 
er også betydelig usikkerhet knyttet til kostnadene ved implementering og drift av stasjonene.  

Det antatt at den risikoreduserende effekten av VTS vil ligge mellom 10 og 50 prosent. Det er anslått en 
usikkerhetsmarging for investerings- og installasjonskostnader på eksisterende infrastruktur på +/- 20 
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prosent. For Greenfield-installasjoner er det lagt inn +/- 50 prosent endring for den forventede 
kostnaden.  

I tabellen under har vi vurdert alle kostnads- og nytteelementene med et trippelestimat. 

Tabell 8 Oppsummering av nettonytte og effekten av usikkerhetsestimatene (mill. kroner) 

  Alt.1 Alt.2 Alt.3 

Investeringskostnader -22,6 -15,0 -8,3 

Drift- og vedlikeholdskostnader -31,2 -27,9 -18,9 

Skattekostnader -10,8 -8,6 -5,4 

Ulykkeskostnader 106,2 101,2 98,3 

Netto nåverdi (besparelse for samfunnet) 41,7 49,7 65,8 
 

   
 

Forventningsverdi 41,7 49,7 65,8 

Standardavvik 31,9 30,1 29,1 

P10-verdi -0,3 9,3 27,3 

P90-verdi 83,5 89,1 104,0 

Sannsynlighet for negativ netto nytte 10,2 % 4,9 % 0,4 % 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som tabellen over viser er alle de alternative dimensjoneringene av tiltaket høyst sannsynlig 
samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det er imidlertid alternativ 3 som framstår som mest 
samfunnsøkonomisk lønnsomt.  
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6.5. Fordelingsvirkninger 
Det er i hovedsak staten som vil bære kostnadene for utvidelsen av virkeområde gjennom økte 
kostnader for Kystverket. Deler av kostnadene vil imidlertid bæres av de som seiler gjennom området 
som følge av sikkerhetsavgiften. Avhengig av hvilken avgiftssats som legges til grunn vil denne avgiften 
over tid kunne dekke hele eller deler av driftskostnadene som følger av utvidelsen.  
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7. ANALYSE AV SAMFUNNSØKONOMISKE VIRKNINGER AV 
OPPGRADERTE SEKTORLYKTER 
Vedlikehold av dagens sektorlykter for navigasjonsstøtte medfører betydelige kostnader for 
det offentlige. For å effektivisere arbeidet med optisk navigasjonsstøtte er det foreslått å 
oppgradere dagens sektorlykter til LED-baserte lyskilder med fjernovervåkning. Formålet med 
tiltaket er primært å redusere det offentliges samlede ressursbruk uten at sikkerheten 
reduseres. Samlet er tiltaket forventet å kunne gi en besparelse på ca. 84 millioner kroner i 
nettonåverdi fram til 2040. 

7.1. Problembeskrivelse  
Sektorlyktene er blant de viktigste optiske hjelpemidlene for navigasjon langs kysten. For å opprettholde 
en høy kvalitet på navigasjonsinnretningene må en sikre at disse lyktene holder høy standard. Det er i 
dag rundt 1950 sektorlykter i norske farvann som gir navigasjonsstøtte til seilende, og de er en vesentlig 
del av Kystverkets navigasjonsinnretninger. Dagens sektorlykter krever kontinuerlig vedlikehold som 
medfører betydelige kostnader for Kystverket. Hvert syvende år må sektorlyktene skjermes på nytt 
hvilket innebærer fysisk kontroll og justering av alle sektorer. Sektorlyktene er også utsatt for korrosjon 
blant annet i festene som kan føre til at skjermglassene på dagens lykter kan bevege seg. Små 
forskyvinger på skjermglassene kan medføre betydelig forskyving av sektorgrensene, som kan være 
kritisk for navigasjon. Sektorlyktene i dag vil også ha fallende lysintensitet gjennom driftsperioden.  

Utover kontinuerlig kontroll av systemet er Kystverket avhengig av at feil og mangler innrapporteres av 
brukerne for å identifisere dysfunksjonelle lykter. Dette kan føre til unødvendig høy nedetid og 
manglende navigasjonsstøtte som i verste fall kan føre til økt sannsynlighet for ulykkeshendelser. Det er 
også tilfeller av falske slukkemeldinger som fører til unødvendig ressursbruk for Kystverket. Spesielt 
vinterstid erfarer Kystverket at brukere melder objekter slukket, men når Kystverket ankommer stedet 
lyser objektet som normalt.  

Detaljert beskrivelse finnes i vedlegg C. 

7.2. Beskrivelse av tiltaket 
For å opprettholde en høy kvalitet på navigasjonsinnretningene er det foreslått å bytte ut lyskilder i 
dagens sektorlykter med LED-baserte lyskilder. LED-baserte lyskilder vil sikre at sektorene presenteres 
riktig, at en får god lysintensitet gjennom hele perioden og at driftssikkerheten øker. LED-baserte 
lyskilder har ikke skjermglass, og vil derfor ha lik lysintensitet og korrekt farge gjennom hele 
driftsperioden. Det er også antatt at LED-lyktene vil ha redusert vedlikehold. 

I tillegg til å oppgradere dagens sektorlykter LED-baserte lyskilder foreslås det å installere GSM-basert 
fjernovervåkning av sektorlyktene. Overvåkningssystemet inkluderer også en GPS-modul som gjør 
systemet i stand til å logge posisjon til objektet. Ved installasjon av fjernovervåking unngår en at et 
merke står slukket lenge før det blir rapportert inn. Ukjent nedetid vil i praksis opphøre ved 
fjernovervåking, i tillegg til at en kan avdekke falske slukkemeldinger før personell sendes på kostbare 
«slukkeaksjoner». En annen sikkerhetsmessig gevinst er at objekter vil gi advarsel dersom det av ukjent 
årsak inntreffer lavt batterinivå, slik at en kan iverksette preventive tiltak for å unngå slukning.  

7.3. Samfunnsøkonomiske virkninger 
Oppgradering av sektorlykter til LED med GSM og GPS-teknologi vil innebære økte investeringskostnader 
og kostnader forbundet med installering av lyktene. Drifts- og vedlikeholdskostnadene vil imidlertid 
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reduseres, sett opp mot en videreføring av dagens system. Den største kostnadsbesparelsen kommer 
som følge av redusert behov for skjerming av lyktene. Ved tradisjonelle lykter er dette en komplisert 
oppgave med mye manuelt arbeid, blant annet ved skiftning, tilpasning og kontroll av farget glass og 
mekaniske deler som lampeskifter og karakterverk. LED-lyktene vil ha en laserskåret skjerming i stål, og 
det er en betydelig enklere oppgave å skifte lyskilde enn ved de tradisjonelle lyktene. Det vil også 
komme kostnadsbesparelser som følge av at fjernovervåkingen reduserer behovet for manuell 
inspeksjon.   

Ettersom tiltaket forventes å føre til reduserte offentlige utgifter kommer det også en nytte i form av 
reduserte skattekostnader. Tiltakets innvirkning på sjøsikkerheten er vanskelig å tallfeste, men antas å 
være beskjeden men positiv, grunnet redusert nedetid og bedre skille mellom hvit og grønn sektor.  

I tabellen nedenfor presenteres forskjellen i kostnader for referansealternativet og tiltaket. Forskjellen i 
kostnader gir den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved å gjennomføre tiltaket, altså å installere LED-
basert lyskilde og fjernovervåkning. Detaljer finnes i vedlegg C. 

Tabell 9 Sammenstilling av kostnader for tiltaket og referansealternativet. I nåverdi over 
analyseperioden, i millioner kroner. Kilde: Kystverket/DNV GL/Menon 
 Referanse-

alternativet: 

Sektorlykt-
system 

Tiltak: 

LED-basert 
lyskilde med 
fjern-
overvåkning 

Samfunns-
økonomisk 
lønnsomhet 

Investerings- og 
implementeringskostnader  

N/A 192,65 

 

-192,65 

Driftskostnader 709,57 446,54 263,03 

Skattefinansieringskostnad 141,9 127,8 14,1 

Totalt  851,47 766,99 84,48 

 

Implementering av LED-baserte lyskilder med fjernovervåking framstår som samfunnsøkonomisk 
lønnsomt. Tiltaket vil medføre noe høyere investerings- og implementerings-kostnader, men den 
samlede offentlige ressursbruken blir lavere ettersom de kontinuerlige vedlikeholdskostnadene reduseres 
betydelig. Tiltaket forventes ikke å ha noen fordelingsvirkninger utover å redusere samlet offentlig 
ressursbruk. 

7.4. Vurdering av usikkerhet 
For de prissatte virkningene er det størst usikkerhet forbundet med kostnadsanslagene for inspeksjon og 
skjerming. Kostnadsintervallet for inspeksjon er vurdert å ligge mellom 50 og 110 prosent av 
Kystverkets hovedanslag. Kostnadsintervallet for skjerming er vurdert til å være mellom 80 og 110 
prosent av Kystverkets anslag.  

Basert på usikkerheten i beregningene kan en forvente at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av 
tiltaket vil ligge mellom -3,26 og 193,25 millioner kroner nettonåverdi over analyseperioden. Ettersom 
tiltaket forventes å ha en beskjeden men positiv effekt på sjøsikkerheten, er det grunn til å tro at tiltaket 
er samfunnsøkonomisk lønnsomt selv ved det høyeste kostnadsanslaget.   
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8. ANALYSE AV SAMFUNNSØKONOMISKE VIRKNINGER AV 
STATLIG DISPERGERINGSBEREDSKAP 
Oljevernberedskap er et viktig ledd i beskyttelse av natur og miljø mot akutte oljeutslipp. 
Årsaksforløp, bekjempningsmuligheter og konsekvenser ved ulykker med oljeutslipp varierer 
sterkt, basert på blant annet lokasjon, vær og vind, temperatur, type olje og avstand fra land. 
Det er dermed usikkert hvilke oljeverntiltak som vil være hensiktsmessig, og det er stor 
variasjon i de ulike scenarioene. Det er derfor nødvendig å ha ulike tiltak tilgjengelig for å 
kunne begrense miljøskaden mest mulig i de enkelte tilfellene. 

Etablering av statlig dispergeringsberedskap er dermed anbefalt av Kystverket. Tiltaket 
inkluderer blant annet investering i kompetanse, materiell, dispergeringsvæske plassert på 
ulike depot, bruk av Forsvarets helikopter og tilpasning av Kystverkets oljevernfartøy. 
Kostnadene ved tiltaket varierer fra 55 til 91 millioner kroner, med 72 millioner kroner som 
forventet verdi. For å være samfunnsøkonomisk lønnsomt, må dispergering kunne benyttes i 
minst 10-17% av alle ulykker med utslipp som dispergering kan benyttes på. 

8.1. Problembeskrivelse  
Oljevernberedskap er et viktig ledd i beskyttelsen av natur og miljø mot konsekvensene av akutte 
oljeutslipp. Erfaringer fra tidligere ulykker viser at dersom en storulykke skulle inntreffe, for eksempel 
som følge av skipsforlis, kan konsekvensene bli store og langvarige. Utslipp av olje til sjø kan medføre 
skader på marin fauna og i noen tilfeller hele økosystemer. De største miljøskadene oppstår imidlertid 
først når oljen når kysten og tilgriser strender og svaberg og dyrelivet som lever der. Akutte utslipp av 
olje påvirker ikke bare naturen og miljøet. Næringsvirksomhet og konsumenter vil også bli berørt. Akutt 
forurensning kan påvirke næringsvirksomhet direkte gjennom redusert produksjon. Det kan også 
medføre skader på omdømme og merkevare som igjen kan redusere etterspørsel og betalingsvillighet for 
produktene. De negative effektene av akutte oljesøl vil spesielt kunne ramme næringer som fiskeri, 
havbruk og reiseliv som alle i stor grad markedsfører seg med utgangspunkt i ren og urørt natur.  

Med stort omfang av skipstrafikk i store deler av norske farvann er det en betydelig risiko for akutte 
utslipp til sjø. I tabellen nedenfor presenteres estimerte forventede akutt utslipp av olje i norske farvann 
i 2013 og 2040.  

Tabell  viser mengde olje per år [tonn] i 2013 og 2040. 

Tabell 10: Beregnet gjennomsnittlig utslippsmengde per år fra DNV GL analysemodellen.    

Utslippstype Mengde utslipp per år [tonn] i 
2013 

Mengde utslipp per år [tonn] 
i 2040 

Råolje (last) 542 810 

Oljeprodukt (last) 465 1 164 

Tungolje IFO (drivstoff) 117 175 

Tungolje HFO (drivstoff) 41 62 

Sum 1 165 2 210 
 

Den estimerte årlige utslippsmengden er vesentlig høyere enn faktiske utslippsmengder registrert de 
seneste årene. Dette er fordi analysemodellen også tar hensyn til risikoen for ulykker som inntreffer 
sjelden, men som kan føre til svært store utslipp av olje. Som tabellen viser er det ventet at risikoen for 
oljeutslipp vil øke fram mot 2040 som følge av økt skipstrafikk. 

Detaljert beskrivelse av tiltaket finnes i vedlegg D. 
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8.2. Beskrivelse av tiltaket 
For å redusere konsekvensene av et eventuelt oljeutslipp har Kystverket i flere rapporter pekt på 
behovet og mulighetene for statlig dispergeringsberedskap, blant annet Beredskapsanalysen 2011 /8/ og 
Dispergeringsrapporten 2014 /11/. Bruk av dispergeringsmiddel kan være et mulig tiltak for å redusere 
mengdene av oljeutslipp til sjø som når land. Hensikten med bruk av dispergeringsmidler er å redusere 
oljemengden fra overflaten og fortynne den i vannmassene som små oljedråper. Kjemisk 
dispergeringsmiddel påføres oljen slik at grenseflate-spenningen mellom olje og vann reduseres. Oljen 
brytes opp i så små dråper at de ikke flyter opp til overflaten, men blandes ut i vannmassene som 
«oljestøv». Dispergering er primært brukt sammen med andre oljeverntiltak.   

Kystverket har i sitt arbeid foreslått å heve dispergeringsberedskapen ved å innføre følgende tiltak: 

 Tre helikoptre i beredskap. De må ha to motorer og bør ha en løftekapasitet på ca. 3 000 kg. Det 
er flere løsningsmuligheter: 

o Utvide avtalen med Forsvaret til å omfatte bruk av NH90 helikoptrene. Disse har både 
tilstrekkelig løftekapasitet og kan fly over havområder (to motorer). 

o Endre avtalen med de to los-helikoptrene som Kystverket har avtale med. Dagens los-
helikoptre har løftekapasitet på 1500 kg, så dette vil kreve annet type helikopter enn de 
som benyttes nå. 

o Samarbeid med andre statlige etater, for eksempel Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap som har skogbrannhelikopter i beredskap. Dette er et enmotors helikopter, 
så annet type helikopter kreves. 

 Anskaffe syv helikopterbøtter for påføring av dispergeringsvæske. Foreslås plassert på følgende 
av Kystverket sine depoter: Horten, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ørlandet, Bodø og 
Hammerfest. 

 Utplassere 24 m³ av dispergeringsmiddel Corexit 9500 på hver av de syv depotene hvor 
helikopterbøttene står. 

 Kystverkets nye oljevernfartøy utrustes med påføringsbommer som kan brukes uavhengig av 
fartøyets hastighet. Dispergeringsmiddelet Corexit 9500 plasseres på fast tank ombord, og som 
er ca. 10 m³. 

Det er svært viktig med kort responstid for dispergering, derfor anbefales helikopterpåføring. Det vil 
videre være hensiktsmessig å plassere helikopterbøtter på syv depoter. Helikoptre kan fly hurtigere uten 
hengende last, og ved å ha flere bøtter kan de fly til depotet nærmest oljeutslippet. Med tre helikoptre i 
beredskap er det stor sannsynlighet for å få tilfredsstillende responstid. Ett eller flere helikoptre vil 
påføre dispergeringsmiddel og utføre fjernmåling i samme ressurs. Ved påføring av dispergeringsmiddel 
med helikopter oppnås  høy presisjon. For å ha ytterligere robusthet og utholdenhet i tiltaket  foreslås 
også Kystverkets nye oljevernfartøy utrustet med dispergeringsutstyr.  

Dispergering av olje er et tiltak det knyttes mye usikkerhet til når det kan benyttes, samt hvor effektiv 
dispergeringen blir. Effekten avhenger blant annet av type olje, vær og temperatur, tid på året og tid fra 
utslipp, avstand til kyst og avstand til miljøsensitive områder. Aktuelle scenario hvor dispergering kan 
benyttes er dermed begrenset. 

Men, ettersom også bruk av andre oljeverntiltak er avhengig av en rekke forhold, er det ofte trukket 
fram et behov for å ha en variert verktøykasse å bekjempe et utslipp med dersom det skulle bli aktuelt. 
Dispergering kan i så måte være et godt supplement, kanskje spesielt for større utslipp. 
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8.3. Samfunnsøkonomiske virkninger 
Økt dispergeringsberedskap vil innebære engangsinvesteringer i utstyr til depot og re-investeringer i 
dispergeringsmidler på depot og ombord i fartøyene, samt påføringsbommer. I tillegg kan det være et 
behov for videre forskning og utvikling innen dispergering, men kostnader og effekter ved dette er ikke 
tatt med her. 

Stipulerte drifts- og vedlikeholdskostnader inkluderer hovedsakelig beredskapsavtale og øvelser med 
helikopter, øvelser med oljevernfartøy, lagring av dispergeringsmidler på depot og generell drift og 
vedlikehold. Kostnadsoverslag er basert på informasjon fra Kystverket. 

 

Tabell 11: Investeringskostnader, drift- og vedlikeholdskostnader over hele analyseperioden. 
I nettonåverdi, 2014-kroner 

 Kostnadsestimat 

 Lavt Middels Høyt 

Investeringskostnader 52 582 855 69 010 063 88 226 502 

Driftskostnader 2 664 854 3 356 314 3 724 359 

Totalt  55 247 709 72 366 378 91 950 861  

Detaljert kostnadsoverslag finnes i vedlegg D. 

Ettersom tiltaket forventes å føre til økte offentlige utgifter kommer det også en kostnad i form av økte 
skattekostnader, beregnet til å være mellom 11 og 18,4 millioner kroner i nåverdi over analyseperioden, 
avhengig av hvilket kostnadsestimat som benyttes. 

Potensialet for bruk av dispergeringsmiddel er spesielt knyttet til redusert risiko for at oljen skal kunne 
drive inn til miljøfølsomme områder og/eller forårsake resurskrevende eller kostbare 
strandrenseaksjoner. For å kunne beregne nytteeffekten av statlig dispergeringsberedskap er det 
nødvendig å bygge opp en modell som beskriver: 

1. (F) Estimert totalt årlig gjennomsnittlig utslippsmengde av oljeprodukter som kan medføre bruk 
av dispergering i studieområdet [tonn]. 

2. (S) Sannsynligheten for at alle forutsetningene for bruk av dispergering er oppfylt, gitt et 
oljeutslipp [%]. 

3. (E) Effektiviteten, dvs. sannsynlig mengde olje dispergert ved en aksjon [%].  

4. (V) Verdsetting av mengden olje dispergert monetært [NOK pr tonn]. 

Årlig gjennomsnittlig utslippsmengde i norske farvann, multiplisert med sannsynlighetene og effekten av 
dispergeringen gir oss den årlige besparelsen i tonn ved bruk av statlig dispergering.  Nytteeffekten av 
tiltaket verdsettes deretter monetært ved å multiplisere den besparte oljeforurensningen i tonn per år 
med enhetskostnaden for opptak og rensing av olje fra sjø og kystsoner i kroner per tonn. 

Nytteeffekten = F x S x E x V  

Estimert utslipp (F) beregnes fra DNV GLs analysemodell anvendt i Sjøsikkerhetsanalysen. Her beregnes 
teoretisk årlig utslippsmengde. Tabell 12 viser mengde olje per år [tonn] i 2013 og 2040. 
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Tabell 12: Beregnet gjennomsnittlig utslippsmengde per år fra DNV GLs analysemodell    

Utslippstype Mengde utslipp per år [tonn] i 
2013 

Mengde utslipp per år [tonn] i 
2040 

Råolje (last) 542 810 
Oljeprodukt (last) 465 1 164 
Tungolje IFO (drivstoff) 117 175 
Tungolje HFO (drivstoff) 41 62 
Sum 1 165 2 210 

 

Andelen av ulykker med oljeutslipp som oppfyller forutsetningene for bruk av dispergering (S) er et 
direkte resultat av forurensningsforskriften kapittel 19, og inneholder således svært mange ulike faktorer 
og usikkerheter. Med bakgrunn i dette er ikke denne verdien estimert som forventet verdi. I stedet viser 
beregningene andelen av alle ulykker med oljeutslipp som minimum må oppfylle forutsetningene i 
forurensningsforskriften for at dispergering totalt sett skal ha positiv nytteverdi. Resultatet av dette er 
gitt i kapittel  4.8 

Videre er det knyttet stor usikkerhet til det å kunne estimere sannsynlig effektivitet (E) av dispergering 
som oljeverntiltak ved skipsuhell. Mange faktorer ved og omkring selve ulykkeshendelsen spiller inn på 
om dispergering i det hele tatt kan benyttes. Tiden oljen har ligget på havoverflaten, oljetype, 
vindretning, vindstyrke samt sjøtemperatur er viktige faktorer som påvirker de operasjonelle 
mulighetene og effektiviteten av dispergeringsmiddelet på oljen. Ved bruk av helikopter og trente 
mannskaper antas mulig effekt å være dispergering av inntil 20% av det totale utslippet. 

Samfunnsøkonomiske kostnader ved oljeutslipp for monetær verdsetting av dispergert olje (V) er hentet 
fra pilotstudie av verdsetting av oljeutslipp per tonn gjennomført av Vista Analyse i 2013, og gjengis i 
tabell 13. 

Tabell 13: Verdsetting av oljeutslipp, i 2014-kroner 

Utslippsmengde 
Verdsetting (NOK per tonn) 

Fra (tonn) Til (tonn) 

1 1 000 400 000 

1 000 2 000 300 000 

2 000 20 000 200 000 

20 000 100 000 100 000 

 

Utslipp av bunkersolje antas å være den dyreste formen for utslipp regnet i kroner pr tonn. Dispergering 
av oljeprodukter og råolje gis dermed en lavere verdi, henholdsvis 282 916 og 161 814 kroner per tonn.  

8.4. Vurdering av usikkerhet 
Samlede estimater og forutsetninger for faktorene S, F og E gir mulighet for å beregne hvilken 
nødvendig andel av alle ulykker med oljeutslipp som minimum må oppfylle forutsetningene i 
forurensningsforskriften for at dispergering totalt sett skal ha positiv nytteverdi (samfunnsøkonomisk 
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lønnsomt). For å illustrere effekten usikkerheter i kostnadsestimatene har på resultatet, vises tre 
resultater ut fra lavt, middels og høyt kostnadsestimat. 

Tabell 14: Nødvendig andel av alle ulykker med oljeutslipp som minimum må oppfylle 
forutsetningene i forurensningsforskriften, for at dispergering totalt sett skal ha positiv 
nytteverdi 

 Lav Middels Høy 

Total kostnad 66 297 251 kr 86 839 654 kr 110 341 034 kr 

Nødvendig andel 
av alle ulykker 

med utslipp som 
dispergering kan 

brukes på 

10,4 % 13,7 % 17,2 % 

 
Som vist i tabellen over må forutsetningene for bruk av dispergering minst være til stede i 10-17% av 
ulykker med oljeutslipp for å kunne være samfunnsøkonomisk lønnsomt. En viktig forutsetning her er at 
Forsvarets helikoptre kan benyttes, og at Kystverket ikke belastes kostnader for dette.  

9. SAMLET VURDERING AV TILTAKENE OG ANBEFALING 
De samfunnsøkonomiske analysene som presenteres i denne rapporten gir et godt beslutningsgrunnlag 
for å vurdere hvilke tiltak som bør innføres for å forbedre sjøsikkerheten og redusere risikoen for akutt 
forurensning. Analysene belyser hvilke effekter de ulike tiltakene vil ha og hvor mye det vil koste 
samfunnet å implementere dem. Selv om flere av tiltakene har forskjellige nyttevirkninger, gjør det at vi 
har verdsatt mange av virkningene muligheten til å sammenlikne de ulike tiltakene som kan legge til 
rette for en mer kostnadseffektiv beskyttelse av liv, helse, miljø og materiell. 

Analysene som er presentert i denne rapporten vurderer imidlertid bare konsekvensene av noen utvalgte 
tiltak. Dagens sjøsikkerhetspoltikk består av svært mange eksisterende tiltak, og mulighetene for nye 
tiltak er langt større enn det vi har hatt ressurser til å utrede i dette arbeidet. Analysene gir derfor ikke 
grunnlag til å vurdere hva som vil være de mest samfunnsøkonomiske lønnsomme tiltakene for økt 
sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. Det er også vanskelig å trekke noen konklusjoner 
rundt hvorvidt forebyggende tiltak er mer samfunnsøkonomisk lønnsomme enn beredskapstiltak 
ettersom vi kun har vurdert ett beredskapstiltak. Rapporten gir derfor ikke grunnlag for å konkludere 
hva som vil være den samfunnsøkonomisk optimale utformingen av sjøsikkerhetspolitikken framover.  

Analysen gir likevel et godt utgangspunkt for å prioritere mellom de tiltakene vi har analysert. Hva som 
bør prioriteres kommer imidlertid an på hvilke hensyn og kriterier som vektlegges tyngst. Ut ifra et 
samfunnsøkonomisk effektivitetsperspektiv bør tiltakene rangeres etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 
Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er et mål på hvordan tiltaket påvirker den samlede 
ressursbruken i samfunnet. Lønnsomme tiltak bidrar til en mer effektiv utnyttelse av ressursene og økt 
velferd. Det er imidlertid ikke alle virkninger som lar seg verdsette. Tiltakenes effekt på ikke-prissatte 
konsekvenser må derfor også tas hensyn til for å gi en riktig vurdering av de reelle samfunnsøkonomiske 
gevinstene. Det er heller ikke gitt at samfunnsøkonomisk lønnsomhet er det hensynet som skal 
vektlegges tyngst i utformingen av sjøsikkerhetspolitikken. Formålet med sikkerhetsarbeidet er å 
redusere risikoen for skade på helse, liv og miljø. Det kan derfor argumenteres for at den 
risikoreduserende effekten av tiltakene bør være styrende for hvilke tiltak som bør prioriteres. Det kan 
derfor være at nytten av forebygging av ulykker er større enn det som er lagt til grunn ettersom ikke-
prissatte effekter er mer tungtveiende enn antatt. 
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Alle tiltakene vi har sett på må også finansieres over offentlige budsjetter, og det er mange gode formål 
som konkurrerer om de samme midlene. Hvilke budsjettmessige konsekvenser tiltakene har kan derfor 
også være styrende for hvilke tiltak som kan gjennomføres. I en slik situasjon kan det likevel være 
fornuftig å se på hvilket tiltak som gir de største samfunnsøkonomiske gevinstene per budsjettkrone.  

For å legge til rette for at de relevante beslutningstageren skal kunne ta informerte beslutninger rundt 
hvilke av tiltakene som eventuelt skal prioriteres høyest har vi sammenstilt hovedresultatene fra 
analysene av alle de alternative tiltakene i tabellen nedenfor. Tiltakene er rangert etter 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet, men mål på risikoreduserende effekt, budsjettkonsekvens og 
nettonytte per budsjettkrone er også inkludert.  

 
Tabell 15: Sammenstilling av resultater fra analysen av de alternative tiltakene 

Tiltaks-spesifikasjon Innhold Netto-nytte 
Risiko-

reduserende 
effekt 

Budsjett-
konsekvens 

Nettonytte 
per 

budsjett-
krone 

VTS i norske 
farvann:  

Alt4 

Radar og AIS fra Fedje 
til Kristiansund 1020 1 401 317,93 3,21 

VTS i norske 
farvann:  

Alt2 

Utvidelse som dekker 
Fedje til Stadhavet, 

med AIS mellom Fedje 
og Florø, mens Florø til 
Stad har AIS og radar 

418 596 147,9 2,83 

VTS i norske 
farvann:  

 Alt3 

Radar og AIS fra Fedje 
til Stadhavet 382 596 177,85 2,15 

VTS i norske 
farvann:  

 Alt1 

Utvidelse som dekker 
Florø til Stadhavet, kun 

med AIS 
222 339 97,95 2,27 

LED: Middels 
Forventet 

kostnadsestimat fra 
Kystverket 

70,38 N/A -70,38  
(639,19) 8 0,11 

VTS-Svalbard: Alt3 

Spitsbergen fra 
Sørkapp og nordover 

langs kysten til 
Hoelhalvøya, samt 

Bjørnøya 

65,78 98,31 27,11 2,43 

VTS-Svalbard: Alt2 

Spitsbergen fra 
Sørkapp, nordover 
langs kysten og inn 

Hinlopenstredet, samt 
Bjørnøya, Hopen og 

Jan Mayen 

49,66 101,24 42,98 1,16 

VTS-Svalbard: Alt1 
Hele Spitsbergen, 

Bjørnøya, Hopen og 
Jan Mayen 

41,68 106,20 53,76 0,78 

Dispergering: 
Middels 

Forventet 
kostnadsestimat fra 

Kystverket 
- + 72,37 0,00 

 

Basert på de analysene vi har gjort er det mange av de aktuelle tiltakene som framstår som 
samfunnsøkonomisk lønnsomme. Hadde det vært ubegrenset med offentlige midler burde alle disse 
tiltakene derfor gjennomføres ut ifra et samfunnsøkonomisk effektivitetsperspektiv.  Realiteten er 
imidlertid annerledes og det vil være behov for prioritering innenfor myndighetens arbeid med 
sjøsikkerhet, som for alle andre sektorer. Vurdert ut ifra hva som er beregnet å være mest 
samfunnsøkonomisk lønnsomt er det utvidelse av VTS på strekningen Fedje-Kristiansun som gir de 

8 Tall i parentes er det LED koster. -70,38 millioner er besparelsen ved å velge LED fremfor tradisjonelle sektorlykter. Altså kostnadsbesparelsen 
fra referansealternativet.  
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største samfunnsøkonomiske gevinstene. Årsaken til dette er at trafikkgrunnlaget er høyt hvilket 
medfører betydelige reduksjoner i risikoen for ulykker, noe som sparer samfunnet for store tap.  

Tiltaket er imidlertid også det mest kostbare for staten å gjennomføre, med samlede kostnader på over 
300 millioner. Avhengig av hvor store ressurser som er tilgjengelig kan det derfor være hensiktsmessig å 
begynne med en mindre utvidelse av VTS-områdene med AIS-dekning først, men det kan føre til at en 
går glipp av stordriftsfordeler i utbyggingen – i tillegg til lavere reduksjon i samlet risiko.  

Dersom det er behov for å redusere offentlig pengebruk framstår oppgradering av sektorlykter til LED 
som et godt tiltak som potensielt kan frigjøre midler til innføring av andre risikoreduserende tiltak. De 
budsjettmessige og de samfunnsøkonomiske besparelsene vil imidlertid komme over tid. Ved 
implementering av dette tiltaket vil derfor kostnadene for staten øke. Tiltaket gir også trolig en viss 
reduksjon i risiko. 

Tiltaket for utvidelse av maritim trafikkovervåkning på Svalbard og Jan Mayen er samfunnsøkonomisk 
lønnsomt, spesielt hvis utvidelsen konsentreres rundt de mest trafikkerte områdene. Fordi Svalbard har 
store urørte og sårbare naturområder vil miljøeffekten av redusert risiko for oljeutslipp trolig kunne være 
høyere per tonn olje redusert her enn langs norskekysten. Faren for irreversible virkninger på naturen 
kan også bruke som argument for å prioritere Svalbard. I tillegg vil konsekvensene av eventuelle 
skipsulykker, eksempelvis med passasjerskip, kunne være høyere her enn andre steder. 

Statlig beredskap for dispergering kommer imidlertid mindre gunstig ut, med betydelige kostnader og 
usikker og varierende effekt. Beredskapstiltak kommer imidlertid ofte dårligere ut enn forebyggende 
tiltak i en samfunnsøkonomisk analyse av den enkle grunn at de først og fremst begrenser 
konsekvensene av at en ulykke inntreffer, mens de forebyggende tiltakene forhindrer dem og dermed 
unngår alle konsekvensene av en ulykke.  Skulle ulykken først inntreffe er en imidlertid avhengig av at 
oljevernberedskapen er god nok for å forhindre at alvorlige ulykker blir til katastrofer. Det kan derfor 
argumenteres for at vektlegging av føre-var prinsippet bør legges til grunn. Effekten av dispergering er 
likevel såpass usikker, ikke minst som følge av strenge krav til når det kan brukes som følge av negative 
miljøkonsekvenser av selve dispergeringsmiddelet, at dersom økt oljevernberedskap er et mål i seg selv 
bør flere tiltak utredes før en beslutning tas.  

Basert på analysene vi har gjennomført er det samlet sett liten tvil om at utvidelse av virkeområde for 
VTS framstår som et godt tiltak for å øke sjøsikkerheten. Den samlede nettonytten er høy, både totalt 
sett og per budsjettkrone, i tillegg til at de gir betydelig reduksjoner i risikoen. Det er også relativt 
tydelig at enhetskostnadene ved å utvide virkeområdet i liten grad er knyttet til nyttevirkningene, hvilket 
tilsier at det ikke overraskende er mer kostnadseffektivt å prioritere de mest trafikkerte områdene.  

Usikkerheten rundt kvantifiserte risikoanslag er imidlertid høy. Det er derfor nødvendig at 
analyseresultatene benyttes med varsomhet. Analysene gir ingen svar på hva som bør gjennomføres 
eller ikke, men belyser konsekvensene først og fremst konsekvensene av å velge en ting framfor noe 
annet. Hvordan samfunnsøkonomisk effektivitet skal vektlegges i forhold til andre hensyn som 
fordelingsvirkninger, irreversible effekter, føre-var prinsippet, politiske føringer etc. må og skal være opp 
til politikerne å beslutte.  
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VEDLEGG A  
 
Analyse av samfunnsøkonomiske effekter av styrking 
av den maritime trafikkovervåkingen i norske farvann 
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1 HOVEDBUDSKAP OG KONKLUSJON 
Denne samfunnsøkonomiske analysen har hatt som formål å belyse lønnsomheten for samfunnet av en 
forbedret trafikksentraltjeneste (VTS) for skipstrafikken i norske farvann. VTS er i dag et sentralt verktøy 
for å avverge mulige navigasjonsulykker (kollisjoner og grunnstøtinger), samt begrense skadeomfanget 
på ulykker som motorhavari, brann, strukturfeil og stabilitetssvikt ved å redusere responstiden for 
assistanse. Tiltaket omfatter en utvidelse av dagens overvåkingsområder. 

Det er utredet fire alternativer for tiltaket, med ulike dekningsområder: 

 Alternativ 1: Utvidelse som dekker Florø til Stadhavet, trafikkovervåkning kun med informasjon 
fra AIS basestasjoner.  

 Alternativ 2: Utvidelse som dekker Fedje til Stadhavet, trafikkovervåkning med informasjon fra 
AIS basestasjoner mellom Fedje og Florø, mens Florø til Stad i tillegg blir overvåket med radar. 

 Alternativ 3: Utvidelse fra Fedje til Stadhavet (med radar og AIS). 

 Alternativ 4: Utvidelse fra Fedje til Kristiansund (med radar og AIS). 

 

Nytte- og kostnadsvirkninger er sammenstilt over en analyseperiode fra 2015 til 2040. Nyttevirkningene 
er modellert som reduksjon av ulykker med tap av menneskeliv, personskade og oljeutslipp. Kostnadene 
for samtlige av alternativene kommer som følge av behovet for opprettelse av nye radar- og AIS 
stasjoner, samt drift- og vedlikeholdskostnader.    

Tabell 1 viser resultatene fra nåverdiberegningene av nettonytte som differanse til referansealternativet. 
Referansealternativet er ingen forbedring av trafikkovervåkningen langs Norskekysten.  Positive verdier 
betyr en besparelse for samfunnet i forhold til dagens situasjon. Alle alternativer har en bedret nåverdi i 
forhold til referansealternativet. Analyseresultatene gir nettonåverdier på 222 millioner, 418 millioner, 
382 millioner og 1 020 millioner for henholdsvis alternativ 1, 2, 3 og 4 neddiskontert i 2014-kroner over 
hele analyseperioden. Alternativ 4 har den høyeste besparelsen (nettonytte) for samfunnet.  

Årsaken til at alternativ 2 har høyere nettonytte enn alternativ 3 er at det, på grunn av mangelfullt 
statistisk grunnlag, ikke er skilt på effekten av VTS med radar- og AIS-overvåkning, sammenlignet med 
kun bruk av AIS-overvåkning. Dermed får disse alternativene lik nytte (fordi de dekker det samme 
geografiske området), men ulik totalkostnad. Imidlertid er begge alternativene lønnsomme, og effekten 
av denne usikkerheten er vist i . Fordelene og ulempene med AIS og radar er diskutert i kapittel 4.4.2.  

Resultatene fra følsomhetsanalysen viser at forventningsverdien for nettonytte for alle alternativene er 
robust for kostnadsendringer, og er fremdeles lønnsom selv om de høyeste kostnadsanslagene benyttes. 
Derimot er nettonytte for alternativ 1-3 følsom for endringer i ulykkeskostnaden (som her er en positiv 
nyttevirkning). I ulykkeskostnaden er det trippelestimatet for effekten av VTS (lav: 10 %, forventet: 35 % 
og høy: 50 % reduksjon av navigasjonsulykker) som er største bidragsytere til usikkerheten i 
nyttevirkningen. For at nettonytte for alternativene 1-3 skal være positiv, er det beregnet at effekten av 
VTS må være større enn ca. 10-12 %. Dette er dermed en forutsetting for at disse alternativene skal 
være lønnsomt. Ettersom laveste estimat på effekten av VTS er 10 % vurderes dette som oppnåelig. 
Alternativ 4 er meget robust for både usikkerheter i kostnadsestimater og ulykkesestimater. 

Underrapportering av ulykker i ulykkesdatabaser er et kjent problem. Usikkerhetsestimatet for graden av 
underrapportering (1, 1,5 og 2) av ulykker i Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase (SDU) har derimot 
ikke like stor påvirkning, og nettonytte er positiv selv om det ikke antas noen underrapportering av 
ulykker.  
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 viser at det er et stort spenn på nåverdiene for alternativene når en tar hensyn til virkningen av 
trippelestimatene9. Som nevnt i avsnittet over, er dette hovedsakelig som følge av trippelestimatet som 
er gitt for effekten av VTS. Standardavvikene for samtlige av alternativene er relativt høye i forhold til 
forventningsverdiene.  

 

Tabell 1 Oppsummering av nettonytte og effekten av usikkerhetsestimatene (mill. kroner). 

  Alt.1 Alt.2 Alt.3 Alt.4 

Investeringskostnader -2,1 -45,7 -71,8 -111,0 
Drift- og vedlikeholdskostnader -95,9 -102,2 -106,0 -206,9 
Skattekostnader -19,6 -29,6 -35,6 -63,6 
Ulykkeskostnader 339,1 595,7 595,7 1 401,3 
Netto nåverdi (besparelse for 
samfunnet) 221,6 418,3 382,3 1 019,8 
 

   
 

Forventningsverdi 222 418 382 1 020 

Standardavvik 101 177 177 417 

P10-verdi 88 183 148 473 

P90-verdi 355 654 618 1 569 
Sannsynlighet for negativ netto 
nytte 0,36 % 0,09 % 0,52 % 0,03 % 
 

Forventet nåverdi viser en bedring fra referansealternativet for alle alternativer, og det er lite sannsynlig 
at fortegnet snur, og at man går fra positiv til negativ nytte. Dette er vist i tabellen, med henholdsvis 
0,4 %, 0,09 %, 0,5 % og 0,03 % sannsynlighet for alternativ 1-4. 

9 Inngangsparametere som ikke kan fastsettes med 100 % nøyaktighet, angis med et trippelestimat (typisk lav, forventet og høy). Slike 
parametere danner grunnlaget for den samlede usikkerheten for beregnet netto nytte.    
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Vår konklusjon er dermed at tiltaket er lønnsomt med de forutsettinger som er gjort i analysen, og gitt 
at effekten av VTS er 10 % eller høyere. Ettersom laveste estimat på effekten av VTS er 10 % vurderes 
dette som oppnåelig. Av alternativene som er vurdert er det alternativ 4 som har høyest nettonytte. 

 

 
2 PROBLEMBESKRIVELSE  
I Sjøsikkerhetsanalysen ble det beregnet en relativt høy frekvens for ulykker utenfor kysten av 
Vestlandet, avgrenset fra Stavanger og nordover opp til den sørlige delen av Mørekysten, inkludert 
Trondheim /1/. I disse farvannene er det mye innaskjærs trafikk (i hoved- og bi-leder). Ulykkes-
statistikken i Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase (SDU) viser også at det er flere «hotspots», det vil si 
områder med høy tetthet av ulykker i disse farvannene. Basert på disse funnene ble det anbefalt å 
vurdere etablering av et VTS dekningsområde fra Fedje til og med Måløy. I tillegg til anbefalingen fra 
Sjøsikkerhetsanalysen er de foreslåtte dekningsområdene for VTS utvidet til Stad og Kristiansund, med 
ulike alternativer for dekning ved hjelp av AIS og radar.  

I grunnstøtinger med drivende fartøy etter motorstopp langs norskekysten er tiden fartøyet driver, før 
det treffer kysten, ofte kort. I mange tilfeller tar ikke fartøyet selv initiativ til å påkalle slepeassistanse, 
slik at dette behovet må oppdages fra VTS. Siden det i farvannet fra Fedje til Kristiansund er relativt høy 
frekvens for ulykker er det viktig med kort oppdagelsestid/deteksjonstid av farlige situasjoner, som for 
eksempel drivende fartøy. 

Tendensen for Norskekysten er også at det forventes mer skipstrafikk frem mot 2040. DNV GL rapporten 
«Prognoser for skipstrafikken mot 2040» viser en forventet økning av skipstrafikken i regionen10 «Vest» 
på 35 %, med størst prosentvis endring for gasstankere, kjøle-/fryseskip og cruiseskip. For region «Midt-
Norge» er økningen på 47 %, og det er stort sett de samme fartøystypene som bidrar med høyeste 
prosentvise endringer. For nærmere analyser av prognostisert trafikkutvikling for disse farvannene 
henviser vi til rapporten nevnt i dette avsnittet /4/. 

Sjøtrafikksentraltjenesten (VTS) er i dag et sentralt verktøy for å avverge mulige kollisjoner og 
grunnstøtinger, samt begrense skadeomfanget på ulykker som motorhavari, brann, strukturfeil og 
stabilitetssvikt. Sjøtrafikksentralene bidrar også til en effektiv trafikkavvikling. Kystverket leverer i dag 
VTS-tjenester basert på radarsensorer, videokameraer, meteorologiske sensorer, kystverkets AIS-kjede, 
kommunikasjon via VHF, samt skipsrapporteringssystemet ”SafeSeaNet”. Dette gir grunnlag for en 
detaljert oppfølging av skipsbevegelsene både i forskriftsregulerte VTS-områder og utenfor disse 
områdene. VTS kan i så måte være et av flere tiltak som kan redusere dagens og fremtidig risiko i disse 
farvannene.  

Tabell 2 viser antall årlige skipsulykker innenfor disse områdene, for 2013 og 2040.  Det er antatt en 
lineær utvikling fra 2013 til 2040, ettersom trafikkutviklingen vil være tilnærmet lineær /4/.  

 

 

 

 

10 I Sjøsikkerhetsanalysen ble norske farvann inndelt i Kystverket regioner (i tillegg til Svalbard og Jan Mayen). For nærmere beskrivelse av 
disse regionene henviser vi til DNV GL rapporten «Analyse av sannsynligheten for ulykker med tap av menneskeliv og akutt forurensning 
fra skipstrafikk i norske farvann» /1/. 
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Tabell 2 Beregnet antall årlige skipsulykker (ulykkesfrekvensen) innenfor dekningsområde til 
hvert alternativ, for 2013 og 2040, gitt en videreføring av dagens situasjon 
(referansealternativet) /12/. 

Fartøystype Florø til Stadhavet11 Fedje til Stadhavet12 Fedje til Kristiansund13 

2013 2040 2013 2040 2013 2040 

Råoljetankere - - 0,03 0,03 0,03 0,03 
Produkttankere 0,18 0,36 0,46 0,89 0,87 2,10 

Kjemikalietankere 0,05 0,10 0,08 0,17 0,15 0,37 
Gasstankere 0,06 0,17 0,14 0,35 0,22 0,77 

Bulkskip 0,07 0,08 0,13 0,15 0,27 0,32 
Stykkgodsskip 1,21 1,98 2,25 3,67 4,23 7,09 
Konteinerskip 0,04 0,06 0,05 0,09 0,13 0,22 

Ro-Ro last 0,07 0,11 0,14 0,23 0,25 0,41 
Kjøle-/fryseskip 0,11 0,25 0,18 0,40 0,37 0,81 

Cruise 0,07 0,15 0,14 0,30 0,25 0,56 
Passasjer 1,65 2,05 3,52 4,38 8,16 10,15 

Offshore supply 
skip 0,29 0,19 0,71 0,45 1,02 0,66 

Andre offshore 
service skip 0,04 0,03 0,08 0,05 0,16 0,11 

Andre aktiviteter 0,40 0,52 0,95 1,20 1,65 2,15 
Fiskefartøy 1,13 0,98 1,84 1,61 3,84 3,36 

Ukjent 
skipskategori 0,38 0,46 0,66 0,80 1,45 1,79 

Sum 5,77 7,51 11,37 14,77 23,05 30,89 

 

Som vist i tabellen over har strekningen Fedje til Kristiansund har den høyeste ulykkesfrekvensen. Dette 
er naturlig siden dette området også er størst i utstrekning, og omfatter områdene fra Fedje til Stad og 
fra Stad til Kristiansund. Områdene vi analyserer har relativt høy trafikk, i forhold til andre områder 
langs norskekysten, og derfor er også ulykkesfrekvensen relativt høy.  

  

11 Dette blir videre i analysen referert til som alternativ 1 
12 Dette blir videre i analysen referert til som alternativ 2 og 3 
13 Dette blir videre i analysen referert til som alternativ 4 
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3 BESKRIVELSE AV TILTAKET 
Tiltaket omfatter en utvidelse av dagens dekningsområde for sjøtrafikksentralene på Fedje og Kvitsøy. 
Tiltakets foreslåtte landbaserte AIS-basestasjoner og radarstasjoner vil gi et kontinuerlig oppdatert 
trafikkbilde som danner godt grunnlag for oppfølging fra VTS, samt i redningssituasjoner som utvikler 
seg hurtig. 

Tiltaket er basert på bruk av eksisterende infrastruktur på selve trafikksentralene (Fedje og Kvitsøy). 
Men, med nye investeringer i radarstasjoner og AIS-basestasjoner med tilsvarende materiell som i 
eksisterende VTS-dekningsområder på norskekysten.  

Tiltaket består av fire alternativer for en utvidelse av VTS-dekningen langs norskekysten, med 
overvåkning fra Fedje og Kvitsøy VTS: 

 Alternativ 1: Utvidelse som dekker Florø til Stadhavet, trafikkovervåkning kun med informasjon 
fra AIS basestasjoner.  

 Alternativ 2: Utvidelse som dekker Fedje til Stadhavet, trafikkovervåkning med informasjon fra 
AIS basestasjoner mellom Fedje og Florø, mens Florø til Stad i tillegg blir overvåket med radar. 

 Alternativ 3: Utvidelse fra Fedje til Stadhavet (med radar og AIS). 

 Alternativ 4: Utvidelse fra Fedje til Kristiansund (med radar og AIS). 

Nullalternativet er en videreføring av dagens situasjon.   

Alternativ 1 er det minst omfattende tiltaket. Med dette alternativet vil en kunne dekke farvannet fra 
Florø til Stadhavet, med kun AIS-basestasjoner som kilde til fartøysbevegelser. Utbygging av AIS-
basestasjoner på enkelte lokasjoner forutsettes. Alternativ 2 omfatter dekning som i alternativ 1, men i 
tillegg området mellom Fedje og Florø, med den forskjellen at området Florø-Stad vil få radardekning (i 
tillegg til AIS). Alternativ 3 har den samme dekningen, men med full radardekning over alle områdene. 
De tre første alternativene planlegges dekket fra VTS stasjonen på Fedje. Her er infrastrukturen 
(kontorutstyr og systemer) på plass, mens bemanning må økes med en operatør tilsvarende 6,5 årsverk. 
Endring i dekningsområder for trafikksentralene vil kreve opplæring og utsjekk for nye områder for VTS-
operatørene. 

Alternativ 4 er det mest omfattende alternativet, med dekning fra Fedje til Kristiansund. Dette krever, i 
tillegg til investeringene i alternativ 3, flere radar- og AIS-basestasjoner i området Stad-Kristiansund. 
Ved en slik utvidelse vil imidlertid belastningen på Fedje VTS bli for stor. Foreslått løsning er å flytte 
grensen mellom Kvitsøy VTS og Fedje VTS nordover, og på den måten frigjøre kapasitet på Fedje VTS 
slik at dekningen her kan utvides til det nordligste punktet, ved Kristiansund. Kvitsøy VTS må da opp-
bemannes med en operatør, tilsvarende 6,5 årsverk. 

Dekningsområdene til VTS-alternativene er vist i figur 1-3. Som bakgrunn i plottene har vi lagt den 
forventede årlige frekvensen for skipsulykker før tiltaket er innført. Gul farge betyr at cellen forventes å 
ha omtrent 17 ganger høyere sannsynlighet for en skipsulykke årlige, sammenlignet med en mørke-
grønn celle. Videre forventes det at en celle med sterk rød farge vil ha omtrent syv ganger høyere 
sannsynlighet for en skipsulykke årlig, sammenlignet med en gul celle.   

For en nærmere beskrivelse av sannsynligheten for ulykke i det aktuelle farvannet henviser vi til DNV GL 
rapporten «Analyse av sannsynligheten for ulykker med tap av menneskeliv og akutt forurensning fra 
skipstrafikk i norske farvann» /1/. 
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Figur 1 Skisse av dekningsområde for 
alternativ 1. 
 

 

Figur 2 Skisse av dekningsområde alternativ 
2 og 3. 
 

 

Figur 3 Skisse av dekningsområde for 
alternativ 4. 
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4 SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE 
I den samfunnsøkonomiske analysen analyserer vi de ulike alternativene for tiltaket om VTS-dekning på 
Norskekysten. Vi analyserer de ulike alternativene mot referansebanen som er en videreføring av dagens 
situasjon.  

4.1 Kort metodebeskrivelse 
Denne samfunnsøkonomiske analysen er utført som en nytte/kostnadsanalyse (eller kost/nytte) der alle 
nytte- og kostnadskomponenter er verdsatt i kroner. Dersom nettonytten er positiv er tiltaket (eller 
alternativet) lønnsomt. Følgende oppstilling gir uttrykk for lønnsomheten av et tiltak: 

Netto nytteverdi (kr)= Nåverdien av samlet nytte (kr) - Nåverdien av samlede kostnader. 

Nytte- og kostnadsvirkningene av alternativene er vurdert over en analyseperiode fra 2015 til og med 
2040. Alle nytte- og kostnadsvirkningene er presentert i faste priser over hele analyseperioden og er 
neddiskontert med en diskonteringsrente på 4 prosent.  

Den samfunnsøkonomiske analysen består i hovedsak av følgende oppgaver: 

1. Avklare mål for prosjektet 

2. Definere tiltak og alternativer 

3. Fastlegge beregningsforutsetninger 

4. Kartlegge og beregne virkninger (positive og negative) 

5. Beregne nytte-kostnadsforhold 

6. Vurdere evt. ikke-kvantifiserbare virkninger 

7. Gjennomføre usikkerhetsanalyser/følsomhetsanalyser 

8. Rangere tiltak/alternativer  

 

4.2 Beregning av økte investering- og driftskostnader 
Investeringskostnadene består av opprettelser av nye radar- og AIS-basestasjoner, samt kostnader til 
VHF-samband, og utsjekk og omstilling på eksisterende VTS. Det antas 20 % usikkerhet i estimater for 
investeringskostnader. Driftskostnader består av økt bemanning på VTS samt vedlikehold og drift av nytt 
materiell. Det antas 10 % usikkerhet i estimater for driftskostnader. Kostnads- og usikkerhetsestimatene 
er basert på Kystverkets opplysninger om behov, kvantum og priser. 

 
Tabell 3 Kostnader for alle alternativer (1-4) i 2014-kroner. Kilde: Kystverket og DNV GL 

Alternativ 
Type 

kostnad 
Kostnadskomponent Laveste Forventet Høyeste 

Alternativ 1 

 

Investerings

-kostnader 

Tre stk. nye AIS-stasjoner 1.200.000 1.500.000 1.800.000 

VHF-samband 720.000 900.000 1.080.000 

Drifts- 1 VTS-operatør (6,5 årsverk) 5.850.000 6.500.000 7.150.000 
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Alternativ 
Type 

kostnad 
Kostnadskomponent Laveste Forventet Høyeste 

kostnader Drift og vedlikehold AIS-

stasjoner 
135.000 150.000 165.000 

Drift og vedlikehold VHF 135.000 150.000 165.000 

Alternativ 2 

 
 
 

Investerings

-kostnader 

Tre stk. nye AIS-stasjoner 1.200.000 1.500.000 1.800.000 

VHF-samband 720.000 900.000 1.080.000 

Fem nye radarstasjoner 40.000.000 50.000.000 60.000.000 

Drifts-

kostnader 

1 VTS-operatør (6,5 årsverk) 5.850.000 6.500.000 7.150.000 

Drift og vedlikehold AIS-

stasjoner 
135.000 150.000 165.000 

Drift og vedlikehold VHF 135.000 150.000 165.000 

Drift- og vedlikehold 

radarstasjoner 
405.000 450.000 495.000 

Alternativ 3 

Investerings

-kostnader 

Tre stk nye AIS-stasjoner 1.200.000 1.500.000 1.800.000 

VHF-samband 720.000 900.000 1.080.000 

Åtte nye radarstasjoner 64.000.000 80.000.000 96.000.000 

Drifts-

kostnader 

1 VTS-operatør (6,5 årsverk) 5.850.000 6.500.000 7.150.000 

Drift og vedlikehold AIS-

stasjoner 
135.000 150.000 165.000 

Drift og vedlikehold VHF 135.000 150.000 165.000 

Drift og vedlikehold 

radarstasjoner 
648.000 720.000 792.000 

Alternativ 4 

Investerings

-kostnader 

Seks nye AIS-stasjoner 2.400.000 3.000.000 3.600.000 

Seks nye VHF-samband 1.440.000 1.800.000 2.168.000 

12 nye radarstasjoner 96.000.000 120.000.000 144.000.000 

Overgangskostnader år1 1.200.000 1.500.000 1.800.000 

Overgangskostnader år2 800.000 1.000.000 1.200.000 

Drifts-

kostnader 

2 VTS-operatører (13 årsverk) 11.700.000 13.000.000 14.300.000 

Drift og vedlikehold AIS-

stasjoner 
270.000 300.000 330.000 
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Alternativ 
Type 

kostnad 
Kostnadskomponent Laveste Forventet Høyeste 

Drift og vedlikehold VHF 270.000 300.000 330.000 

Drift og vedlikehold 

radarstasjoner 
972.000 1.080.000 1.188.000 

 

Som vi kan se av tabellen varierer kostnadene for hvert alternativ. Det er avhengig av type investering 
som kreves og hvorvidt alternativet innebærer store investeringskostnader eller om det benytter seg av 
tidligere infrastruktur.  

Vi lager en kontantstrøm fra 2015 til 2040, der investeringskostnadene legges til 2017 og 2018. 
Driftskostnadene løper fra 2017. Det er ikke sannsynlig at installasjonen på de ulike stasjonene vil skje 
før 2017, det er flere tidkrevende prosesser før en eventuell installasjon. Vi tar høyde for dette ved å 
legge oppstarten av våre investeringskostnader til 2017. Det er likevel sannsynlig at ved valg av et 
alternativ vil noen stasjoner ha en senere installasjon enn 2017.  

Kontantstrømmen legger grunnlaget for analysen av kostnadene. I tabellen under vises investerings- og 
driftskostnader i nåverdi over analyseperioden for tiltaksalternativene, for minst, forventet og høyeste 
estimat.  

 
Tabell 4 Investeringskostnader, drift- og vedlikeholdskostnader over hele analyseperioden. I 
nettonåverdi, 2014-kroner. 

Alternativ Type kostnad 
Kostnadsestimat 

Laveste Forventet Høyeste 

Alternativ 1 

Investering 
 1 674 049 2 092 561 2 511 073 

Drift 
 86 271 648 95 857 387 105 443 125 

Totalt 
 87 945 696 97 949 947 107 954 198 

Alternativ 2 

Investering 
 36 550 060 45 687 574 54 825 089 

Drift 
 91 980 801 102 200 890 112 420 979 

Totalt 
 128 530 861 147 888 465 167 246 068 

Alternativ 3 

Investering 
 57 475 666 71 844 583 86 213 499 

Drift 
 95 406 293 106 006 992 116 607 691 

Totalt 
 152 881 959 177 851 575 202 821 191 

Alternativ 4 

Investering 
 88 794 324 110 992 905 133 191 486 

Drift 
 186 245 264 206 939 182 227 633 100 

Totalt 
 275 039 588 317 932 087 360 824 586 

 

Samlet vil kostnadene over hele analyseperioden forbundet med alternativ 1 tilsvare mellom 87,9 
millioner og 107,9 millioner 2014-kroner i nåverdi. Alternativ 2 vil totalt summere seg opp til mellom 
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128,5 millioner og 167,2 millioner 2014-kroner i nåverdi. For alternativ 3 vil kostnadene forbundet med 
tiltaket være mellom 152,9 millioner og 202,8 millioner 2014-kroner i nåverdi over analyseperioden. For 
alternativ 4 ligger de totale kostnadene over analyseperioden på mellom 275 millioner og 360,8 millioner 
2014-kroner i nåverdi.  

 

4.3 Virkninger på skattekostnad  
Ettersom tiltaket forventes å føre til økte offentlige utgifter kommer det også en kostnad i form av økte 
skattekostnader. Skattekostnaden oppstår ved at offentlig forbruk og investeringer finansieres gjennom 
vridende skatter og avgifter som påfører økonomien et effektivitetstap. Økte inntekter til staten 
medfører et effektivitetstap som følge av at skattene på marginen må økes for å opprettholde offentlig 
tjenestetilbud eller at det offentlige tjenestetilbudet må reduseres. I tillegg kommer kostnader i form av 
offentlig administrasjon forbundet med inndrivelse og reallokering av offentlige midler. Disse kostnadene 
omtales gjerne som skattekostnader og er beregnet til å utgjøre 20 prosent av endring i offentlige 
utgifter (Finansdepartementet, 2005). 

I tabellen under vises skattekostnadene forbundet med tiltaket for alternativ 1 til 4 for de ulike 
estimatene for kostnadene.  

 
Tabell 5 Skattekostnaden for de ulike alternativene, i 2014-kroner. 

Alternativ 
Kostnadsestimat 

Laveste Forventet Høyeste 

Alternativ 1 17 589 139 19 589 989 21 590 840 

Alternativ 2 25 706 172 29 577 693 33 449 214 

Alternativ 3 30 576 392 35 570 315 40 564 238 

Alternativ 4 55 007 918 63 586 417 72 164 917 

 

Deler av statens utgifter vil sannsynligvis finansieres av avgiftsinntekter fra fartøy som seiler i VTS-
området. Inntektene fra disse sikkerhetsavgiftene skal dekke lønns- og driftsutgifter ved 
trafikksentralene. Det er imidlertid usikkerhet rundt hvor stor avgiftsinntektene fra det utvidede området 
vil bli, hvilke avgiftsats som vil legges til grunn og når avgiftsinntektene vil komme. Vi har derfor ikke 
inkludert disse avgiftsinntektene i beregningen av skattekostnader. Den reelle skattekostnaden for 
utvidelse av tiltaket vil derfor bli noe lavere enn det som er beregnet i tabellen ovenfor 

Samlet vil tiltaket medføre en økt skattekostnader på mellom 17,6 og 72,2 millioner kroner i netto-
nåverdi over analyseperioden, avhengig av hvilket alternativ og hvorvidt det er det minste, forventede 
eller det høyeste estimatet for kostnader som ligger til grunn.  
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4.4 Beregning av prissatt nyttevirkning på sjøsikkerheten 
I dette kapittelet er tiltakets nyttevirkning på sjøsikkerheten prissatt. Nyttevirkningen vil komme som 
følge av reduserte skipsulykker innenfor dekningsområdet til VTS. Skipsulykker påfører samfunnet store 
utgifter, som VTS potensielt vill kunne avverge.  

Punktene under gir en oversikt over hvilke kostnadskomponenter som inngår i beregning av de prissatte 
virkningene: 

 Tap av menneskeliv (dødsfall) 

 Personskade 

 Materielle skader på fartøy (reparasjonskostnader) 

 Skade på/tap av last 

 Kostnader ved at fartøy er ute av drift etter en ulykke (inntektstap) 

 Kostnader ved redningsaksjoner 

 Kostnader ved akutte oljeutslipp 

Beregning av ulykkeskostnader er basert på resultatene fra Sjøsikkerhetsanalysen, hvor det er beregnet 
ulykkesfrekvenser og alvorlighetsgraden til ulykker. Den beregnede reduksjonen i antall ulykker over 
analyseperioden ved innføring av utvidet VTS-dekningsområde, multiplisert med gitte enhetskostnader 
per kostnadskomponent, gir den forventede prissatte nyttevirkningen.   

Ligningen blir følgende: Prissatt nyttevirkning = Ulykkesfrekvensen innenfor dekningsområdet (UF) x 
Effekten av VTS (EV) x Enhetskostnaden (EK) 

I de neste kapitlene har vi beskrevet hvordan vi har beregnet de ulike komponentene over for å tallfeste 
nyttevirkningene av tiltaket. 

 

4.4.1 Ulykkesfrekvensen innenfor dekningsområdet (UF) 
Beregningen av ulykkesfrekvensen for 2013 innenfor dekningsområdet til hvert av tiltakene er hentet fra 
analysemodellen til DNV GL. For en nærmere beskrivelse av denne modellen, samt hvilke forutsetninger 
og avgrensninger som ligger til grunn for modellen, henviser vi til DNV GLs rapport «Analyse av 
sannsynligheten for ulykker med tap av menneskeliv og akutt forurensning fra skipstrafikk i norske 
farvann» /1/. Tabell 2 viser ulykkesfrekvensen i referansebanen, det vil si ulykkesfrekvensen dersom vi 
ikke implementerer noen av de alternative tiltakene.  

I vår analyse er nyttevirkningen uteblivelsen av kostnader som følge av en ulykke. Ulykkesfrekvensen 
brukes for å beregne nyttevirkningen til følgende kostnadskomponenter: 

 Materielle skader på fartøy 

 Skade på/tap av last 

 Kostnader ved at fartøy er ute av drift etter en ulykke 

 Kostnader ved redningsaksjoner 
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Gitt en skipsulykke, vil det være også være en sannsynlighet for at denne ulykken fører til tap av liv, 
personskade og/eller akutt oljeutslipp. Det er videre beskrevet hvordan ulykkeskostnadene for disse 
komponentene er beregnet.  

Ulykkeskostnadene vedrørende kjemikalieulykker, spesielt miljøfarlig last, eksplosjonsfarlig last og/eller 
atomlast- og drivstoff er imidlertid ikke inkludert i denne beregningen. Sannsynlighet for slike ulykker er 
beskrevet i DNV GL rapportene «Analyse av sannsynligheten for ulykker med tap av menneskeliv og 
akutt forurensning fra skipstrafikk i norske farvann» /1/ og «Miljøfarlig, radioaktiv og eksplosjonsfarlig 
last og drivstoff» /6/. Generelt er sannsynligheten for at disse ulykkene skal inntreffe generelt mye 
lavere, enn ulykker nevnt i avsnittet over. Dette er blant annet på grunn av gode sikkerhetstiltak, både 
på fartøy og infrastruktur langs kysten (f.eks. trafikkseparasjonssystemet). Siden det sjelden inntreffer 
slike ulykker er det også begrenset med skadestatikk, og skadeomfanget er ikke like godt kjent for alle 
ulykkestyper og fartøystyper. Dette, kombinert med en relativt lav ulykkesfrekvens, er grunnen til at 
disse ulykkestypene ikke er inkludert i denne vurderingen.   

Frekvensen for ulykker med tap av menneskeliv (omkomne) er basert på ulykkesfrekvensen i tabell 2 , 
og er hentet fra DNV GL analysemodellen /12/. Vi velger imidlertid ikke å gjengi tabellen for disse 
frekvensene, men bemerker at sannsynligheten for omkomne, gitt en skipsulykke, er omtrent 4 % for de 
ulike dekningsområdene.    Videre er verdien for forventet antall omkomne gitt en ulykke med omkomne 
hentet fra DNV-rapporten «Konseptvalgutredning Nasjonal slepebåtberedskap» /5/. Verdiene er 
presentert i . For å forenkle analysen er det ikke antatt at det vil omkomme færre, eller flere personer, 
gitt en ulykke med omkomne i 2040, sammenlignet med 2013. Verdiene brukes dermed likt gjennom 
hele analyseperioden. 

 

Tabell 6: Forventet antall omkomne gitt en ulykke med omkomne  /5/. 
Fartøystype Forventet antall omkomne gitt en 

ulykke med omkomne 
Råoljetankere 2,5 

Produkttankere 2,4 

Kjemikalietankere 2,4 

Gasstankere 2,4 

Bulkskip 5,1 

Stykkgodsskip 3,0 

Konteinerskip 2,6 

Ro-Ro last 2,7 

Kjøle-/fryseskip 2,3 

Cruise 19,9 

Passasjer 19,9 

Offshore supply skip 3,2 

Andre offshore service skip 9,7 

Andre aktiviteter 2,0 

Fiskefartøy 2,2 

Ukjent skipskategori 3,4 

 

Som vi kan se av tabellen over er det ulik størrelse på forventningsverdien for antall omkomne gitt en 
ulykke med omkomne. Det er likevel en sammenheng mellom antall mennesker om bord og forventet 
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antall omkomne gitt en ulykke. Forventet antall omkomne per år, innenfor dekningsområdet, blir da 
beregnet som følger:  

Antall årlige skipsulykker x Sannsynligheten for omkomne, gitt en skipsulykke x Forventet antall 
omkomne.  

Denne verdien brukes for å beregne nyttevirkningen til kostnadskomponent en «Tap av menneskeliv 
(dødsfall)». For kostnadskomponenten «personskade» får vi tilnærmet lik ligning. Forventet antall 
personskader per år innenfor dekningsområdet blir da beregnet som følger:  

Antall årlige skipsulykker x Forventet antall personskader ved en skipsulykke. 

Forventet antall personskader ved en skipsulykke er hentet fra DNV-rapporten «Konseptvalgutredning 
Nasjonal slepebåtberedskap» /5/, og presentert i tabell 7. For å forenkle analysen er det ikke antatt at 
det vil være færre eller flere personskader gitt en skipsulykke i 2040, sammenlignet med 2013. Verdien i  
tabell 7 brukes dermed likt gjennom hele analyseperioden. 

 

Tabell 7: Forventet antall personskader ved en skipsulykke /5/. 
Fartøystype Snitt forventet antall personskader 

ved en skipsulykke 
Råoljetankere 0,052 

Produkttankere 0,023 

Kjemikalietankere 0,023 

Gasstankere 0,07 

Bulkskip 0,034 

Stykkgodsskip 0,018 

Konteinerskip 0,07 

Ro-Ro last 0,038 

Kjøle-/fryseskip 0,07 

Cruise 0,218 

Passasjer 0,218 

Offshore supply skip 0,098 

Andre offshore service skip 0,07 

Andre aktiviteter 0,056 

Fiskefartøy 0,038 

Ukjent skipskategori 0,07 

 

For beregningen av akutt oljeutslipp tar analysemodellen til DNV GL utgangspunkt i ulykkesfrekvensen. 
Videre beregnes sannsynlighet for utslipp, og forventede utslippsmengder, basert på skadeomfanget av 
ulykken og forventet mengde oljelast og drivstoff ombord, fordelt på fartøystype og oljetype. For en 
nærmere beskrivelse av denne modellen, for beregning av oljeutslipp, henviser vi til DNV GL-rapporten 
«Analyse av sannsynligheten for ulykker med tap av menneskeliv og akutt forurensning fra skipstrafikk i 
norske farvann» /1/.   

Fra analysemodellen henter vi den gjennomsnittlige forventede årlige utslippsmengden, slik presentert i 
tabell 8. Det er disse verdiene som brukes for å beregne nyttevirkningen til kostnadskomponenten 
«Kostnader ved akutte oljeutslipp». 
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Tabell 8: Gjennomsnittlig forventet årlig utslippsmengde olje (tonn)/12/. 

Type utslipp 
Alternativ 1 (tonn årlig) Alternativ 2 og 3 (tonn 

årlig) Alternativ 4 (tonn årlig) 

2013 2040 2013 2040 2013 2040 

Drivstoff (bunkers) 19,6 24,6 37,7 46,9 73,10 93,8 
Oljeprodukter 8, 16,5 30,3 58,3 53,68 127,9 

Råolje 0,04 0,04 25,3 29,1 25,85 29,7 
Sum 28,0 41,1 93,3 134,3 126,8 221,7 

Som tabellen over viser er det forventet en økning i gjennomsnittlig årlige utslippsmengde fra 2013 til 
2040. Det er også ulik størrelse på forventningsverdien gitt det geografiske området. Dekningsområdet i 
alternativ 4 har den høyeste forventede årlige mengden. 

Analysemodellen til DNV GL er basert på registreringer av skipsulykker i Sjøfartsdirektoratets ulykkes-
database (SDU). Ved en samfunnsøkonomisk analyse må en derfor ta høyde for underrapportering. Flere 
studier har vurdert graden av underrapportering i SDU og den globale ulykkesdatabasen til IHS Fairplay, 
og konklusjonene viser opp mot 60 % underrapportering /7/ /8/. Imidlertid mener vi at graden av 
underrapportering i SDU er blitt lavere de siste årene, og at 60 % dermed blir et i overkant konservativt 
estimat. Verdiene i tabell 9 for underrapportering av ulykker i SDU er dermed benytter som underlag for 
denne analysen. Den forventede verdien er estimert til å være 50 % opp fra opprinnelig verdi i SDU.   

 

Tabell 9: Justeringsfaktor for ulykkesfrekvensen, på grunn av underrapportering i SDU. 

Estimat Justeringsfaktor for ulykkesfrekvensen 

Lav 1,0 

Forventet 1,5 

Høy 2,0 

 

4.4.2 Effekten av VTS (EV)  
Effekten av VTS på sannsynligheten for grunnstøtinger og kollisjoner ble kvantifisert i DNV GL-rapporten 
«Vurdering av forebyggende sjøsikkerhetstiltak» /. Det ble her gitt et trippelestimat for å ta hensyn til 
usikkerheten i effekten, slik vist i .  

 

Tabell 10: Effekten av VTS /3/. 

Estimat 

Effekten av VTS på 
ulykkesfrekvensen for 

grunnstøting og kollisjon 

Øvre verdi (anslag på maksimal effekt) 50 % 

Forventet verdi (sannsynlig effekt) 35 % 

Nedre verdi (anslag for minste effekt) 10 % 

 

Verdiene er basert på relevante kilder som kvantifiserer den generiske effekten av VTS (globale kilder), 
samt nasjonal ulykkesstatistikk for VTS-områdene Kvitsøy og Horten. VTS sin støtte til fartøy beskrives 
ofte som tre typer: 
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 Navigasjonsassistanse 

 Trafikkorganisering 

 Informasjonstjenester 

Navigasjonsassistanse gis til enkeltfartøy gjennom tett overvåking av fartøyets seilas, etter VTS-
operatøren sin vurdering av behov eller på forespørsel fra skipet, og detaljerte instruksjoner løpende om 
kurs, fart, manøvrer og plassering i leden. Dette krever i praksis overvåking via landbasert AIS. 

Informasjonstjenester er informasjon til fartøy om farer, for eksempel isforhold. Kystverket forteller at 
informasjonstjenester er mer områdeorientert og mindre avhengig av kontinuerlig oppdatert overvåking, 
og kan fungere bra basert på omtrentlig informasjon i VTS om fartøyets posisjon. 

Trafikkorganiseringstjenester er der VTS gjennom overvåkningen oppdager at en farlig situasjon kan 
oppstå, for eksempel grunnstøting eller kollisjon. VTS operatøren intervenerer og gir instrukser til 
fartøy(er) for å unngå en ulykke.  

Videre er det, på grunn av mangelfullt statistisk grunnlag, ikke skilt på effekten av VTS med radar- og 
AIS-overvåkning, sammenlignet med kun bruk av AIS-overvåkning. Dette er imidlertid håndtert i 
analysen gjennom usikkerhetsspennet i effekten fra 10-50 %.   

Fordelen med radar er at en fanger den nøyaktige posisjonen til alle fartøy (også de som ikke har AIS), 
og man er ikke påvirket av feil på AIS informasjonen sendt fra fartøyer for å fange opp fartøysbevegelser. 
Til forskjell fra en radar, kan AIS også fortelle konkret posisjon samt gi informasjon om fartøyet og 
rederiet.  

Trafikklederne ved Kvitsøy VTS forteller at de alltid bruker informasjon og data fra flest mulige kilder, 
der radar og AIS anses å være de viktigste verktøyene for å fange opp farlige situasjoner /2/. Radar og 
AIS har begge fordeler og ulemper, og de utfyller hverandre. Ved en funksjonsfeil i fartøyets AIS 
transponder, eller feil i GPS systemet generelt, kan AIS potensielt vise feil fartøysposisjon. Imidlertid har 
fartøyene som oftest flere GPS-enheter, og VTS Kvitsøy forteller at det er veldig sjelden at de får opp feil 
AIS bilde/posisjon i sine systemer /2/. De aller fleste kommersielle fartøy har nå en AIS transponder, 
selv om det kan være enkelte små fartøy samt mange fritidsbåter som ikke har dette installert.  

Radar kan også potensielt gi usikker informasjon til trafikklederne. Dette er fordi de slites, samt påvirkes 
av regn, som kan gi forstyrrelser i radarekkoet. Dette gjelder imidlertid hovedsakelig de eldre radarene 
med antenner med sirkulær polarisasjon. De nye magnetron-radarene ved Kvitsøy og Horten, påvirkes 
betydelig mindre av regn, slik de gamle gjorde. 

Effekten til VTS brukes i siste ledd av følgende ligning til å beregne forventet reduksjon i antall 
skipsulykker etter innføring av VTS: 

Reduksjon av antall ulykker ved innføring av VTS = Antall navigasjonsulykker per år innenfor 
dekningsområde x Effekten av VTS    

Beregningen gjøres for alle fartøystyper som er innenfor dekningsområdet til VTS. 

 

4.4.3 Enhetskostnaden (EK) 
Dette kapittelet presenterer enhetskostnadene som er brukt til å beregne prissatt nyttevirkning. En 
oppsummering av enhetskostnaden er presentert i , og en nærmere detaljering i avsnittene som følger 
under. 
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Tabell 11: Enhetskostnaden (Ek), alle i 2014-kroner. 

Ulykkeskomponent Enhetskostnad (kr) Kommentar 

Tap av menneskeliv (dødsfall) 31 260 000 Per antall omkomne personer årlig 

Personskade 3 021 077 Per antall personskader årlig 
Materielle skader på fartøy 

(reparasjonskostnad) 11 749 456 Per antall skipsulykker årlig 

Skade på/tap av last 362 529 Per antall skipsulykker årlig 
Kostnader ved at fartøy er ute av drift etter 

en ulykke (inntektstap) 3 191 831 Per antall skipsulykker årlig 

Kostnader ved redningsaksjoner 89 443 Per antall skipsulykker årlig 

Kostnader ved akutte oljeutslipp 400 00014/321 13815 Per mengde oljeutslipp årlig (tonn) 

 

Tap av menneskeliv (dødsfall) 

Ulykkeskostnaden for et statistisk menneskeliv gir verdien av en forventet besvarelse i dødsfall over 
analyseperioden. Den generelle enhetskostnaden for et statistisk menneskeliv representerer den totale 
betalingsvilligheten til en gitt populasjon, i vårt tilfelle Norges befolkning, for en risikoreduksjon som er 
akkurat stor nok til at en forventningsmessig vil spare ett liv. Ved fastsettelsen av betalingsvillighet er 
det forutsatt at tiltaket berører et stort antall individer og at risikoen for hver enkelt er liten. 

Vi følger Finansdepartementets rundskriv R-109/14 og den økonomiske verdien av et statistisk liv som er 
satt til 30 millioner 2012-kroner. Det tilsvarer 31 260 000 2014-kroner ved omregning basert på SSBs 
utvikling i kroneverdien når en tar utgangspunkt i konsumprisindeksen. 

I tabellen under vises nåverdiberegningene av sparte menneskeliv, gitt implementering av alternativ 1, 2, 
3 og 4.  

 
Tabell 12: Nåverdi av sparte menneskeliv, gitt implementering av alternativ 1, 2, 3 og 4. I 
2014-kroner over hele analyseperioden. 

Ulykkeskomponent Alternativ 1 Alternativ 2 og 3 Alternativ 4 

Sparte menneskeliv 123 444 084 173 618 591 560 025 704 

 

Personskade 

Enhetskostnaden for personskade er hentet fra Kystverkets «Veileder i samfunnsøkonomiske analyser» 
og oppjustert fra 2005-kroner til 2014-kroner. Også her har vi benyttes oss av SSBs konsumprisindeks. 
Fra 2005 til 2014 har vi hatt en prisstigning på 18,9 prosent som er lagt til grunn for denne omgjøringen 
av 2005-kroner til 2014-kroner.  

I tabellen under vises nåverdiberegningene av sparte personskader, gitt implementering av alternativ 1, 
2, 3 eller.  

 
  

14 For utslipp av drivstoff (bunkers). 
15 For utslipp av oljeprodukter (last). 
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Tabell 13: Nåverdi av sparte personskader, gitt implementering av alternativ 1, 2, 3 og4. I 
2014-kroner over hele analyseperioden. 

Ulykkeskomponent Alternativ 1 Alternativ 2 og 3 Alternativ 4 

Personskade 10 020 870 20 111 273 43 979 405 

 

Materielle skader på fartøy (reparasjonskostnader) 

Skadekostnad på fartøy ved kollisjoner og grunnstøtinger er avhengig av flere faktorer, og de mest 
kritiske er: 

 Fartøystype 

 Fartøystørrelse 

 Type ulykkeshendelse 

 Alvorlighetsgrad/skadeomfang 

Kystverket har forbedret beregningsmetodikken for skadekostnader på fartøy ved ulykkeshendelser i 
forhold til veilederen for samfunnsøkonomiske analyser fra 2008. Denne metodikken er begrenset til de 
direkte skadekostnadene som følge av kollisjoner og grunnstøtinger. De direkte kostnadene er definert 
som reparasjonskostnadene og tap av inntekt for den tiden fartøyet er ute av drift. Indirekte kostnader 
som opptrer som et resultat av den inntrufne skaden eller hendelsen, men som ikke direkte kan knyttes 
til denne, er ikke en del av analysens arbeidsomfang. 

For nærmere detaljer rundt beregningsmetodikken henvises det til rapporten «Beregningen av 
Skadeomfang og skadekostnader på skip ved ulykkeshendelser» /9/.  

Det ble i nevnte rapport gitt gjennomsnittlige reparasjonskostnader for grunnstøtinger i kNOK på 2013 
nivå, fordelt på lengdekategorier. Basert på informasjonen om utseilt distanse (AIS-data for 2013) har 
DNV GL fjernet kostnadene for fartøystyper som ikke seiler innenfor grunnlinjen rundt kysten av 
Vestlandet og Midt-Norge (markert med hvite celler i Tabell 14)16. Den gjennomsnittlige reparasjons-
kostnaden blir dermed kun regnet for de aktuelle fartøystypene- og størrelsene i området. Snittet per 
fartøystype er vektet med fordelingen i fartøystørrelse (lengden) ved å benytte utseilt distanse innenfor 
grunnlinjen for alle fartøystyper (AIS data fra året 2011/2012). Fordelingen er presentert i Tabell 15. 

For å få et vektet snitt fordelt på fartøystype, er snittet per fartøystype multiplisert med fordelingen av 
ulykkesfrekvensen per fartøystype17. Tabell 16 viser fordelingen av ulykkesfrekvensen per fartøystype.  
Dette er en generell fordeling som brukes for alle dekningsområdene.  

 

 

 

 

 

16 Fordelingen per lengdekategorier er hentet fra utseilt distanse innen fiskerivernsonene for Svalbard. Dette er fordi DNV GL analysemodellen 
ikke bruker lengdekategorier i beregningen av antall ulykker, kun størrelseskategorier (i BT).  

17 Merk at  har en annen type inndeling i fartøystyper, slik at det også var nødvendig å gjøre noen antagelser når fartøystypene skulle 
sammenstilles med . Blant annet er «ukjent skipskategori» satt lik fiskefartøy. 
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Tabell 14: Gjennomsnittlig reparasjonskostnad for grunnstøting, 2013 kroner (i kNOK) /9/. 

Fartøytyper 
Fartøy lengde 

< 70m 70-
100 

100-
150 

150-
200 200-250 250-300 300-350 >350 

Oljetankere   5 649 7 066 5 220 11 925 21 252 34 800   
Kjemikalie-

produkttankere 1 905 5 649 7 066 5 220 4 439       
Gasstankere   5 649 18 849 18 849 18 849 18 849     

Bulkskip     4 333 12 449 14 800 33 862     
Stykkgodsskip 3 382 3 382 4 333 8 230         
Konteinerskip   3 382 2 972 6 178 33 280 14 702 10 223   
Kjøle-fryseskip 3 382 3 382 4 259           

Ro-Ro 
lastefartøy 3 382 3 382 8 181 13 581 13 581       

RoPax 11 377 11 377 50 094 96 885         
Cruise 11 377 11 377 50 094 96 885 96 885 96 885     

Passasjer 11 377 11 377 50 094 96 885         
Offshore supply 

skip 4 281 4 281             
Andre offshore 

service skip 4 281 4 281 4 281 4 281         
Andre 

aktiviteter 4 281 4 281 4 281           
Fiskefartøy 4 281 4 281             

 

 

Tabell 15 Fordelingen utseilt distanse på fartøystype og lengde (innenfor grunnlinjen i 
2011/2012) 
Fartøystype 0-70 70-90 90-150 >150 
Oljetankere 37 % 51 % 3 % 8 % 
Kjemikalie-/produkttankere 13 % 14 % 66 % 7 % 
Gasstankere 55 % 4 % 28 % 13 % 
Bulkskip 30 % 3 % 47 % 20 % 
Stykkgodsskip 46 % 42 % 13 % 0 % 

Konteinerskip 0 % 0 % 98 % 2 % 
Ro-Ro last 14 % 4 % 79 % 3 % 
Kjøle-/fryseskip 9 % 61 % 31 % 0 % 
Passasjer 56 % 16 % 25 % 4 % 
Offshore supply skip 11 % 50 % 39 % 0 % 
Andre offshore service skip 18 % 14 % 49 % 19 % 
Andre aktiviteter 88 % 9 % 3 % 0 % 
Fiskefartøyer 94 % 5 % 0 % 0 % 
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I tabellen under vises fordelingen av ulykkesfrekvensen per fartøysgruppe, for det geografiske område 
mellom Fedje og Kristiansund.  

 

Tabell 16: Fordelingen av ulykkesfrekvensen per fartøystype, basert på utseilt distanse 
mellom Fedje og Kristiansund. 

Fartøy type Andel av ulykkesfrekvensen i 
dekningsområdene 

Snitt reparasjonskostnader 
NOK 

Råoljetankere 0,1 % 4 652 154 

Produkttankere 3,8 % 6 037 865 

Kjemikalietankere 0,7 % 6 037 865 

Gasstankere 1,0 % 7 988 384 

Bulkskip 1,2 % 6 174 421 

Stykkgodsskip 18,3 % 3 508 682 

Konteinerskip 0,5 % 3 213 385 

Ro-Ro last 1,1 % 7 486 270 

Kjøle-/fryseskip 1,6 % 3 653 249 

Cruise 1,1 % 60 583 766 

Passasjer 35,4 % 24 307 160 

Offshore supply skip 4,4 % 2 623 809 

Andre offshore service skip 0,7 % 4 281 176 

Andre aktiviteter 7,2 % 4 277 310 

Fiskefartøy 16,7 % 4 264 119 

Ukjent skipskategori 6,3 % 4 264 119 

 

Vi benytter oss av gjennomsnittlig reparasjonskostnad for grunnstøting og andel av ulykkesfrekvensen i 
området som kan tilskrives de ulike fartøystypene. Enhetskostnaden for reparasjonskostnader for 
grunnstøting, vektet for alle fartøystyper og størrelser, blir dermed 11 914 571 kroner (2014-kroner).  

Tilsvarende metode brukes for å finne reparasjonskostnader for kollisjon. Gjennomsnittlige reparasjons-
kostnad for kollisjon, for vårt geografiske område i 2014 kroner (i kNOK) er vist i tabell 16. 
Enhetskostnaden for reparasjonskostnader for kollisjonsulykker, vektet for alle fartøystyper og størrelser, 
blir dermed 7 151 892 kroner (2014-kroner). 

 

Tabell 17: Gjennomsnittlig reparasjonskostnad for kollisjon, 2014 kroner (i kNOK). 
Fartøytyper < 70m 70-100 100-150 150-200 200-250 250-300 300-350 >350 

Oljetankere 
 

2 585 1 648 3 275 6 163 21 571 21 571  
Kjemikalie-
produkttankere 1 951 2 585 1 648 3 275 7 975    

Gasstankere  2 907 1 968 1 968 1 968 1 968   

Bulkskip  
 

1 731 3 958 7 500 4 058   

Stykkgodsskip 2 570 2 570 1 731 6 720     

Konteinerskip 
 

2 570 3 415 6 629 5 697 7 396 14 197  

Kjøle-fryseskip 2 570 2 570 3 415      

Ro-Ro lastefartøy 2 570 3 965 3 746 2 962 2 962 2 962   
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Fartøytyper < 70m 70-100 100-150 150-200 200-250 250-300 300-350 >350 

RoPax 4 824 4 824 4 824 8 242     

Cruise 4 824 4 824 4 824 8 242 18 763 18 763   

Passasjer 4 824 4 824 4 824 8 242 18 763    

Offshore supply skip 6 943 6 943       
Andre offshore 
service skip 6 943 6 943 6 943 6 943 6 943    

Andre aktiviteter 6 943 6 943 6 943      

Fiskefartøy 6 943 6 943       

 

Reparasjonskostnader for fartøy ved grunnstøting og kollisjon er deretter vektet basert på forholdet av 
antall ulykker mellom disse. Av totale antall navigasjonsulykker innenfor vårt geografiske område er det 
i analysemodellen til DNV GL beregnet at grunnstøtinger står for 89 prosent, mens kollisjon står for 
resterende 11 prosent.   

Den gjennomsnittlige vektede enhetskostnaden for reparasjonskostnader, for grunnstøting og kollisjon, 
blir dermed 11 358 951 2014-kroner. Grunnen til at vi ikke bruker ulykkeskostnader for andre 
ulykkestyper er at effekten av VTS kun beregnes på navigasjonsulykker, dvs. grunnstøting og kollisjon. 

IHS Sea-Web data, som rapporten «Skadeomfang og skadekostnader på skip ved ulykkeshendelser» er 
basert på, inneholder data for ulykken og data for da skipet var tilbake i drift. Mindre kollisjoner og 
grunnstøtinger som ikke krever reparasjon er ikke rapportert /9/. Dette er eksempelvis grunnstøtinger 
hvor fartøyet glir av grunnen, uten større skader på skroget, eller kollisjoner med lav bevegelsesenergi 
(f.eks. under manøvrering i havn).    

Det er også gjort en antagelse om at kollisjoner og grunnstøtinger som har medført totalhavari ikke er 
inkludert i reparasjonskostnaden. Ved ulykker vil forsikringsselskapene dekke reparasjonskostnadene 
opptil forsikringsverdien av fartøyene. Ved store skader relativt til forsikringsverdien derimot, så kan/vil 
fartøyet bli erklært ”totalhavari”, og påfølgende bli kondemnert /9/. 

Ved beregning av nyttevirkningen til tiltaket må vi derfor multiplisere enhetskostnaden for 
reparasjonskostnader med skadekategorien (dvs. andel ulykker av totalen) som denne enhetskostnaden 
tilhører. For å finne denne andelen er Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase (SDU) brukt. Navigasjons-
ulykker er hentet fra perioden 2004-2013 for norske farvann, og presentert i Figur 4. Fritidsfartøy og 
små fiskebåter er ikke inkludert i datagrunnlaget.  

Basert på resonnementene i avsnittene over har vi kun valgt å multiplisere enhetskostnaden med 
skadekategorien «alvorlige skader» på fartøyet, og utelater dermed «ingen skade på fartøy», «mindre 
skade på fartøy» og «totalskadet/havari». At kategorien «mindre skade på fartøy» er utelatt er en 
konservativ antagelse fordi en økt ulykkeskostnad vil være positivt for nettonytte. Vi sitter da igjen med 
en andel på 19 % av alle navigasjonsulykker, som her omfatter kategorien «alvorlige skader18.  

 

18 Antall ulykker registrert med «ukjent skadeomfang» (1,4 %), blank (20,2 %) og annet (0,1 %) er distribuert etter vektet fordeling på de 
andre kategoriene. 
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Figur 4: Fordeling i skadeomfang på fartøy for navigasjonsulykker i norske farvann (2004-
2013) 

 

I tabellen under vises nåverdiberegningene av sparte reparasjonskostnader, gitt implementering av 
alternativ 1, 2, 3 eller 4.  

 
Tabell 18: Nåverdi av sparte materialskader på fartøy, gitt implementering av alternativ 1, 2, 
3 eller 4. I 2014-kroner over hele analyseperioden. 

Ulykkeskomponent Alternativ 1 Alternativ 2 og 3 Alternativ 4 

Materialskade på fartøy 78 836 632 150 720 351 311 236 301 

 

Kostnader ved at fartøy er ute av drift etter en ulykke (inntektstap) 

En grunnstøting eller en kollisjon fører i tillegg til skadene på fartøyet også til kostnader forbundet med 
at skipet er ute av drift. Kystverket beregner kostnadene ved fartøy ute av drift ved å multiplisere antall 
dager fartøyet er ute av drift, som konsekvens av kollisjoner og grunnstøtinger, med tidsavhengige 
kostnader for skip ute av drift. 

Gjennomsnittlig antall dager fartøyet er ute av drift er hentet fra rapporten «Beregningen av 
Skadeomfang og skadekostnader på skip ved ulykkeshendelser» / og presentert i tabell 18. Kilden for 
denne rapporten er IHS Lloyds Fairplay databasen (Sea-web), som inneholder detaljert informasjon av 
all skip over 100 bruttotonn (GT) og inkluderer i overkant av 113 000 ulykker. 

Datainnsamlingen har tatt utgangspunkt i fartøygrupper og størrelseskategorier relevante for norske 
farvann. Basert på informasjonen om utseilt distanse (AIS-data for 2013 for Vestlandet) har DNV GL 
fjernet tidsverdiene for fartøystyper som ikke seiler i farvannet rundt Vestlandet (markert med hvite 
celler)19. Den gjennomsnittlige tiden ute av drift blir dermed kun beregnet for de aktuelle fartøystypene- 
og størrelsene i området. Snittet over alle fartøystyper 854 timer. 

 

19 Fordelingen per lengdekategorier er hentet fra utseilt distanse innen fiskerivernsonene for Svalbard. Dette er fordi DNV GL analysemodellen 
ikke bruker lengdekategorier i beregningen av antall ulykker, kun størrelseskategorier (i BT).  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Fartøy sunket/total havari

Fartøy totalskadet (ikke sunket)

Fartøy alvorlig skadet

Fartøy mindre alvorlig skadet

Ingen skade på fartøy

Fordeling i skadeomfang på fartøy for 
navigasjonsulykker i norske farvann (2004-2013) 
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Tabell 19: Gjennomsnittlig tid ute av drift (timer) for grunnstøting. 
 

Fartøytyper < 70m 70-
100 

100-
150 

150-
200 

200-
250 

250-
300 

300-
350 >350 Snitt 

Oljetankere   200 261 409 636 636     428 
Kjemikalie-
produkttankere   200 261 409 636       376 

Gasstankere   592 1 576 1 576 1 576 1 576     1 379 

Bulkskip     812 812 810 810     811 

Stykkgodsskip 481 481 264 812         510 

Konteinerskip   481 1 192 980 980       908 

Kjøle-fryseskip 912 912 1 482           1 102 

Ro-Ro lastefartøy 876 977 278 635         692 

RoPax 876 977 977 977         952 

Cruise 876 977 977 977 476 476     793 

Passasjer 876 977 977           944 

Offshore supply skip 1 001 1 001             1 001 
Andre offshore 
service skip 1 001 1 001 1 001 1 001         1 001 

Andre aktiviteter 1 001 1 001 1 001           1 001 

Fiskefartøy 1 113 718             915 

 

Gjennomsnittlig antall dager fartøyet er ute av drift er hentet fra TØI rapporten «Kostnadsmodeller for 
transport og logistikk» /11/. Samlet for alle fartøystyper gir dette oss en gjennomsnittlig tidskostnad på 
4 139 per time ute av drift.  

Den gjennomsnittlige tidskostnaden er multiplisert med snittet for alle fartøystyper for tid ute av drift for 
å få den endelige kostnaden for grunnstøting for Svalbard (3 536 116 kroner). 

Tilsvarende metode brukes for å finne kostnaden for tid ute av drift for kollisjon. Gjennomsnittlig tid ute 
av drift er 528 timer for kollisjonsulykker. Den gjennomsnittlige tidskostnaden er multiplisert med snittet 
for alle fartøystyper for tid ute av drift for å få den endelige kostnaden for kollisjon for Svalbard 
(2 185 517 kroner). 

Tid ute av drift for fartøy ved grunnstøting og kollisjon er deretter vektet basert på forholdet av antall 
ulykker mellom disse. Av totale antall navigasjonsulykker for dette området er det i analysemodellen til 
DNV GL beregnet at grunnstøtinger står for 89 %, mens kollisjon står for resterende 11 %.  

Den gjennomsnittlige vektede enhetskostnaden for tid ute av drift, for grunnstøting og kollisjon, blir 
dermed 3 238 984 2014-kroner.  

Som for materielle skader på fartøyet, må vi også multiplisere med andel av det totale antallet ulykker 
denne enhetskostnaden er gjeldende for. Mindre kollisjoner og grunnstøtinger som ikke krever 
reparasjon er ikke inkludert. Det er ikke mulig å vurdere tid ute av drift mindre enn 24 timer ved bruk av 
Sea-web dataene. Normalt vil ikke driftsstans på 24 timer medføre inntektstap for rederier, da dette er 
innenfor kravene til oppe-tiden. 

Kollisjoner og grunnstøtinger som har medført totalhavari (total loss) er heller ikke inkludert i 
datagrunnlaget for tidsestimatene. Ved totalhavari vil rederiet få tilbakebetalt forsikringssummen og 
både kapitalkostnaden og driftskostnadene vil opphøre umiddelbart etter at fartøyet er erklært 
totalhavari. Tapskostnader for et skip (anleggsmiddel) som ikke eksisterer er ikke ansett som aktuelt. 
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Prosentandelen av ulykker med alvorlige skader på fartøyet ble funnet til å være 19 % (se avsnittet om 
materielle skader på fartøy). 

I tabellen under vises nåverdiberegningene av sparte kostnader forbundet med fartøy ute av drift etter 
en ulykke, gitt implementering av alternativ 1, 2, 3 eller 4.  

 

Tabell 20: Nåverdi av sparte kostnader forbundet med fartøy ute av drift etter en ulykke, gitt 
implementering av alternativ 1, 2, 3 eller 4. I 2014-kroner over hele analyseperioden 

Ulykkeskomponent Alternativ 1 Alternativ 2 og 3 Alternativ 4 

Skip ute av drift etter ulykke 35 031 991 42 977 636 88 748 469 

 

Skade på/tap av last 

For skade på eller tap av last har vi også benyttet oss av Kystverkets veileder fra 2008. De anbefaler en 
vektet enhetspris per ulykke på 362 529 kroner (2014-kroner). Vi har beregnet følgende: 

 Kostnad for skade på/tap av last = Gjennomsnittlig årlig antall ulykker x VTS effekt på reduksjon 
av grunnstøting- og kollisjonsulykker x andel grunnstøtinger og kollisjoner av totale ulykker x 
verdsettingen av skade/tap av last.  

I tabellen under vises nåverdiberegningene av sparte skader på last/tap av last forbundet med en ulykke, 
gitt implementering av alternativ 1, 2, 3 eller 4.  

 

Tabell 21: Nåverdi av sparte kostnader forbundet med skade på eller tap av last etter en 
ulykke, gitt implementering av alternativ 1, 2, 3 eller 4. I 2014-kroner over hele 
analyseperioden 

Ulykkeskomponent Alternativ 1 Alternativ 2 og 3 Alternativ 4 

Skader på -eller tap av last 20 193 586 24 773 715 51 157 521 

 

Kostnader ved redningsaksjoner 

Det er forventet at ved redusert antall ulykker vil kostnadene ved redningsaksjoner også reduseres. 
Også her har vi benyttet oss av tilgjengelig verdsetting per ulykke fra Kystverkets veileder fra 2008. En 
enhets reduksjon i skade som resulterer i en redningsaksjon tilsvarer 89 443 kroner (2014-kroner).  

I tabellen under vises nåverdiberegningene av sparte kostnader forbundet med redningsaksjoner ved en 
ulykke, gitt implementering av alternativ 1, 2, 3 eller 4.  

 
Tabell 22: Nåverdi av sparte kostnader forbundet med uteblivelse av redningsaksjoner, gitt 
implementering av alternativ 1, 2, 3 eller 4. Tallene er gitt i 2014-kroner over hele 
analyseperioden. 

Ulykkeskomponent Alternativ 1 Alternativ 2 og 3 Alternativ 4 

Redningsaksjoner 4 982 145 6 112 150 12 216 293 
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Kostnader ved akutte oljeutslipp 

Det finnes ingen konkret veiledning for hvordan en skal verdsette oljeutslipp, vi har derfor benyttet oss 
av tilgjengelig materiale som er benyttet i lignende studier og laget en generalisering som vi benytter i 
vår analyse.  

Tabellen under viser de samfunnsøkonomiske kostnadene av akuttutslipp av olje. Kostnadsanslagene er 
hentet fra Vista Analyse og Holte Consultings kvalitetssikring (KS1) av Nasjonal slepebåtberedskap. 
Disse verdiene er ikke forventningsverdier, men anslag for neddiskonterte, absolutte kostnader ved 
akuttutslipp gitt at de skjer i dag. 

 
 
Tabell 23: Samfunnsøkonomiske kostnader av akuttutslipp av olje. Millioner kroner. Kilde: 
Vista analyse 2012 

Utslippsmengde, tonn Fiskeri* Reiseliv Opprydding Sum 

1-1.000 - - 200 200 

1.000-2.000 - - 450 450 

2.000-20.000 - 360 2 200 2 560 

20.000-100.000 0 - 2 500 620 6 000 6 620 – 9 120 

> 100.000 0 - 6 200 620** 10 000 10 620 – 16 820 

* Kostnad ved tap av torsk. Kostnadene ved tap av sild vil være lavere enn for tosk, men et akuttutslipp vil ramme 

enten torsk eller sild slik at kostnadene for de to fiskeslagene ikke kan adderes. ** Forutsatt at kostnaden for 

reiseliv og fiskeri vil bli minst like stor som ved en ulykke på 60.000 tonn 

 

Som tabellen viser dominerer oppryddings-kostnadene kostnadsbildet og at det er først for store 
mengder utslipp til sjø at kostnadene for reiseliv og fiskeri blir betydelige.  Til bruk i vår analyse er det 
hensiktsmessig med en verdsetting i kroner per tonn. På bakgrunn av tabellen over og informasjon fra 
en pilotstudie gjennomført av Vista Analyse i 201320 har vi satt en verdsetting av oljeutslipp per tonn. 

Tabell 24: Verdsetting av oljeutslipp, i 2014-kroner 

Utslippsmengde 
Verdsetting (NOK per tonn) 

Fra (tonn) Til (tonn) 

1 1 000 400 000 

1 000 2 000 300 000 

2 000 20 000 200 000 

20 000 100 000 100 000 

 

20 http://vista-analyse.no/site/assets/files/6572/pilotrapport_kystverket_hovedrapport_juli_2013-1.pdf 
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Som vi kan se av tabellen over antar også vi at det er stordriftsfordeler ved et større utslipp for 
opprydningskostnaden, men at skadevirkningene er større. I tabellen under vises nåverdiberegningene 
av sparte kostnader forbundet med reduserte oljeutslipp, gitt implementering av alternativ 1, 2 eller 3.  

 

 
Tabell 25: Nåverdi av sparte kostnader forbundet med uteblivelse oljeutslipp, gitt 
implementering av alternativ 1, 2, 3. I 2014-kroner over hele analyseperioden 

Ulykkeskomponent Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Oljeutslipp 66 602 665 177 414 888 333 911 831 

 

 

4.4.4 Oppsummering av nyttevirkning av tiltaket 
Den direkte-virkningen av en utvidelse av VTS for de geografiske områdene Florø til Stadhavet, Fedje til 
Stadhavet, og Fedje til Kristiansund er redusert sannsynlighet for kollisjon og grunnstøtinger. Redusert 
sannsynlighet for kollisjon og grunnstøtinger reduserer også de totale kostnadene forbundet med 
konsekvensene ved de avvergede ulykkene. Det vil si at vi som resultat av redusert sannsynlighet for 
ulykke kan forvente tilhørende reduserte oljeutslipp, redusert tap av menneskeliv, redusert personskade 
og materialskade på fartøy per år. I tillegg vil vi få redusert antallet fartøy som er ute av drift etter 
ulykke, skader på/tap av last og redningsaksjoner per år.  

I tabell 25 vises nyttevirkningene for alternativ 1,2,3 og 4. Alle nyttevirkningene er i nåverdi over 
analyseperioden i 2014-kroner.  
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Tabell 26: Sammenstilling av nyttevirkninger for alle alternativene. I 2014-kroner over hele 
analyseperioden 

Ulykkeskomponent Alternativ 1 Alternativ 2 og 3 Alternativ 4 

Olje 66 602 665 177 414 888 333 911 831 

Menneskeliv 123 444 084 173 618 591 560 025 704 

Personskade 10 020 870 20 111 273 43 979 405 

Materialskade på fartøy 78 836 632 150 720 351 311 236 301 

Skip ute av drift etter 

ulykke 
35 031 991 42 977 636 88 748 469 

Skader på -eller tap av 

last 
20 193 586 24 773 715 51 157 521 

Redningsaksjoner 4 982 145 6 112 150 12 216 293 

Sum total 339 111 973 595 728 604 1 401 275 524 

 

Som vist er nyttevirkningen størst for alternativ 4 (ca. 1 401 mill. kroner), etterfulgt av alternativ 2 og 3 
(ca. 596 mill. kroner) og alternativ 1 (339 mill. kroner). Alle tallene er endringen fra referansebanen.  

 

4.5 Ikke-prissatt nytteeffekt 
I samfunnsøkonomiske analyser kan det være flere virkninger av alternativene som ikke er mulig å få 
verdsatt i kroner, men som allikevel må vurderes som en «ikke-prissatt nytteeffekt». For dette tiltaket 
vil det være en rekke andre etater som også kan være brukere av informasjonen fra AIS-basestasjonene. 
Deres nytte av bedret AIS-dekning på Svalbard er knyttet til bedre ressursutnyttelse av materiell, bedre 
tilgang til data for forskning og overvåkning, samt bedre tilgang på sanntidsinformasjon ved en 
redningsaksjon eller en akutt situasjon. Det vil si at det også er positive effekter for den nasjonale 
beredskapen utover det forebyggende arbeidet i forbindelse med ulykker på sjøen.  

 

4.6 Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
Den samfunnsøkonomiske analysen gir en systematisk oversikt over nytte- og kostnadsvirkningene av 
de alternative utformingene av tiltaket. Når et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt betyr det at den 
samfunnsøkonomiske nyttegevinsten er høyere enn den samfunnsøkonomiske kostnaden. I tabell 26 
vises den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av våre alternativer for tiltaket.  

Alle alternativer har en bedret nåverdi i forhold til referansealternativet. Analyseresultatene gir 
nettonåverdier på 222 millioner, 418 millioner, 382 millioner og 1 020 millioner for henholdsvis alternativ 
1, 2, 3 og 4 neddiskontert i 2014-kroner over hele analyseperioden. Alternativ 4 har den høyeste 
besparelsen (nettonytte) for samfunnet.  
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Årsaken til at alternativ 2 har høyere nettonytte enn alternativ 3 er at det, på grunn av mangelfullt 
statistisk grunnlag, ikke er skilt på effekten av VTS med radar- og AIS-overvåkning, sammenlignet med 
kun bruk av AIS-overvåkning. Dermed får disse alternativene lik nytte (fordi de dekker det samme 
geografiske området), men ulik totalkostnad. Imidlertid er begge alternativene lønnsomme, og effekten 
av denne usikkerheten er vist i tabellen under. Fordelene og ulempene med AIS og radar ble diskutert i 
kapittel 4.4.2.  

 

Tabell 27: Oppsummering av nettonytte og effekten av usikkerhetsestimatene (mill. kroner). 

  Alt.1 Alt.2 Alt.3 Alt.4 

Investeringskostnader -2,1 -45,7 -71,8 -111,0 
Drift- og vedlikeholdskostnader -95,9 -102,2 -106,0 -206,9 
Skattekostnader -19,6 -29,6 -35,6 -63,6 
Ulykkeskostnader 339,1 595,7 595,7 1 401,3 
Netto nåverdi (besparelse for 
samfunnet) 221,6 418,3 382,3 1 019,8 
 

   
 

Forventningsverdi 222 418 382 1 020 

Standardavvik 101 177 177 417 

P10-verdi 88 183 148 473 

P90-verdi 355 654 618 1 569 
Sannsynlighet for negativ netto 
nytte 0,36 % 0,09 % 0,52 % 0,03 % 
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4.7 Vurdering av usikkerhet 
Resultatene fra følsomhetsanalysen viser at forventningsverdien for nettonytte for alle alternativene er 
robust for kostnadsendringer, og er fremdeles lønnsom selv om de høyeste kostnadsanslagene benyttes. 
Derimot er nettonytte for alternativ 1-3 følsom for endringer i ulykkeskostnaden (som her er en positiv 
nyttevirkning). I ulykkeskostnaden er det trippelestimatet for effekten av VTS (lav: 10 %, forventet: 35 % 
og høy: 50 % reduksjon av navigasjonsulykker) som er største bidragsytere til usikkerheten i 
nyttevirkningen. For at nettonytte for alternativene 1-3 skal være positiv, er det beregnet at effekten av 
VTS må være større enn ca. 10-12 %. Dette er dermed en forutsetting for at disse alternativene skal 
være lønnsomt. Ettersom laveste estimat på effekten av VTS er 10 % vurderes dette som oppnåelig. 
Alternativ 4 er meget robust for både usikkerheter i kostnadsestimater og ulykkesestimater. 

Underrapportering av ulykker i ulykkesdatabaser er et kjent problem. Usikkerhetsestimatet for graden av 
underrapportering (1, 1,5 og 2) av ulykker i Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase (SDU) har derimot 
ikke like stor påvirkning, og nettonytte er positiv selv om det ikke antas noen underrapportering av 
ulykker. I utgangspunktet er det benyttet faktor 1,5 for underrapportering i analysen. Det kan diskuteres 
om dette er et høyt anslag, kanskje spesielt for større ulykker. Tabell 27 viser resultatene dersom 
justering for underrapportering tas bort (faktor 1). 
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Tabell 28 Resultater uten justering for underrapportering 

 

 

Tabell 28 viser videre netto nytte ved laveste VTS effekt og ingen underrapportering av ulykker tas med. 
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Tabell 29 Netto nytte med ingen underrapportering og laveste effekt av VTS 

 

 

Videre viser beregningene at dersom netto nytte skal være positiv uten justering for underrapportering 
må effekt av VTS for de ulike alternativene være som følger: 

• Alt.4: >13 % VTS effekt  

• Alt.3: >18 % VTS effekt  

• Alt.2: >15 % VTS effekt   

• Alt.1: >17 % VTS effekt   

Med en forventet effekt av VTS på 35 %, vil trolig alle alternativene fortsatt være positive selv uten 
justering for underrapportering. 
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Tabell 1 viser at det er et stort spenn på nåverdiene for alternativene når en tar hensyn til virkningen av 
trippelestimatene21. Som nevnt i avsnittet over, er dette hovedsakelig som følge av trippelestimatet som 
er gitt for effekten av VTS. Standardavvikene for samtlige av alternativene er relativt høye i forhold til 
forventningsverdiene.  

 

4.8 Vurdering av fordelingseffekter  
Det er i hovedsak staten som vil bære kostnadene for utvidelsen av virkeområde gjennom økte 
kostnader for Kystverket. Deler av kostnadene vil imidlertid bæres av de som seiler gjennom området 
som følge av sikkerhetsavgiften. Avhengig av hvilken avgiftssats som legges til grunn vil denne avgiften 
over tid kunne dekke hele eller deler av driftskostnadene som følger av utvidelsen.  

Nytten av tiltaket tilfaller primært maritim næring med aktivitet i området og sjøfolk som oppnår lavere 
risiko knyttet til sin aktivitet. Nytten som følger av redusert risiko for skader på miljø og natur vil til en 
viss grad tilfalle aktører som ikke har en direkte tilknytning til område.   

 

5 KONKLUSJON OG ANBEFALING  
Basert på vår analyse framstår en utvidelse av dekningsområdet for VTS på Norskekysten som 
samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette er forutsatt at den risikoreduserende effekten av VTS er større enn 
12 prosent. Tiltaket er svært robust for ulike kostnadsøkninger.  

Tiltaket forventes å være samfunnsøkonomisk lønnsomt for alle de foreslåtte alternativene for utvidelse. 
Analyseresultatene gir nettonåverdier på 222 millioner, 418 millioner, 382 millioner og 1 020 millioner 
for henholdsvis alternativ 1, 2, 3 og 4 neddiskontert i 2014-kroner over hele analyseperioden. Alternativ 
4 har den høyeste besparelsen (nettonytte) for samfunnet. Alternativ 4 innebærer trafikkovervåkning 
med bruk av radar og AIS fra Fedje til Kristiansund.  

Det vil anbefales at man starter med å utbygge AIS-dekning, samt utvide områdene for VTS, og på sikt 
vurdere om det er hensiktsmessig å installere radarer for å bedre overvåkningen på VTS. Dette gitt at 
effekten av VTS, med og uten radar, er vanskelig å tallfeste, og dermed er nytten lik for de to 
alternativene i denne analysen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Inngangsparametere som ikke kan fastsettes med 100 % nøyaktighet, angis med et trippelestimat (typisk lav, forventet og høy). Slike 
parametere danner grunnlaget for den samlede usikkerheten for beregnet netto nytte.    
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VEDLEGG B 
 
Analyse av samfunnsøkonomiske effekter av styrking 
av den maritime trafikkovervåkingen på Svalbard og 
Jan Mayen 
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1 HOVEDBUDSKAP OG KONKLUSJON 
Denne samfunnsøkonomiske analysen har hatt som formål å belyse lønnsomheten for samfunnet av en 
forbedret trafikksentraltjeneste (VTS) for skipstrafikken rundt Svalbard og Jan Mayen. VTS er i dag et 
sentralt verktøy for å avverge mulige navigasjonsulykker (kollisjoner og grunnstøtinger), samt begrense 
skadeomfanget på ulykker som motorhavari, brann, strukturfeil og stabilitetssvikt. Tiltaket omfatter en 
utvidelse av dagens overvåkingsområder, samt en forbedret mulighet til deteksjon av potensielt farlige 
situasjoner gjennom kontinuerlig trafikkovervåkning med landbaserte AIS-stasjoner.  

Det er utredet tre alternativer for tiltaket, med ulike dekningsområder: 

 Alternativ 1 (Hele Spitsbergen, samt Bjørnøya, Hopen og Jan Mayen) 

 Alternativ 2 (Spitsbergen fra Sørkapp og nordover langs kysten inn Hinlopenstredet (til 
Wahlbergøya), samt Bjørnøya, Hopen og Jan Mayen) 

 Alternativ 3 (Spitsbergen fra Sørkapp og nordover langs kysten til Hoelhalvøya, samt Bjørnøya) 

 

Nytte- og kostnadsvirkninger er sammenstilt over en analyseperiode fra 2015 til 2040. Nyttevirkningene 
er modellert som reduksjon av ulykker med tap av menneskeliv, personskade og oljeutslipp. Kostnadene 
for samtlige av alternativene kommer som følge av behovet for opprettelse av nye AIS-stasjoner, samt 
drift- og vedlikeholdskostnader.    

 viser resultatene fra nåverdiberegningene av nettonytte som differanse til referansealternativet, som er 
ingen forbedring av trafikkovervåkningen på Svalbard og Jan Mayen.  Positive verdier betyr en 
besparelse for samfunnet i forhold til dagens situasjon. Alle alternativer har en bedret nåverdi i forhold til 
referansealternativet. Analyseresultatene gir nettonåverdier på 41,7 millioner, 49,7 millioner og 65,8 
millioner for henholdsvis alternativ 1, 2 og 3 neddiskontert i 2014-kroner over hele analyseperioden. 
Alternativ 3 har den høyeste besparelsen for samfunnet, etterfulgt av alternativ 2 og 1. Nyttevirkningen 
er relativt lik for alle alternativene, ettersom alle alternativene omfatter vestkysten av Svalbard som har 
mest trafikk og den høyeste ulykkesfrekvensen. Nyttevirkningen ved å dekke områdene på østsiden (og 
Jan Mayen) er derimot ikke større enn merkostnaden dette medfører. Derfor er det alternativ 3 som får 
høyest nettonytte rangert tiltakene imellom, selv om alle alternativene viser positiv nettonytte.   

Resultatene fra følsomhetsanalysen viser at forventningsverdien for nettonytte er robust for kostnads-
endringer, og er fremdeles lønnsomt selv om de høyeste kostnadsanslagene benyttes. Derimot er 
nettonytte noe følsom for endringer i ulykkeskostnaden (som her er en positiv nyttevirkning). I 
ulykkeskostnaden er det trippelestimatet for effekten av VTS (lav: 10 %, forventet: 35 % og høy: 50 % 
reduksjon av navigasjonsulykker) som er største bidragsytere til usikkerheten i nyttevirkningen. For at 
nettonytte for alternativene skal være positiv er det beregnet at effekten av VTS må være større enn ca. 
20 %, 17 % og 11 % for henholdsvis alternativ 1,2 og 3. Dette er dermed en forutsetting for at 
alternativene skal være lønnsomme. 

Usikkerhetsestimatet for graden av underrapportering (1, 1,5 og 2) av ulykker i Sjøfartsdirektoratets 
ulykkesdatabase (SDU) har derimot ikke like stor påvirkning, og nettonytte er positiv selv om det ikke 
antas noen underrapportering av ulykker.  

 viser at det er et stort spenn på nåverdiene for alternativene når en tar hensyn til virkningen av 
trippelestimatene35. Som nevnt i avsnittet over, er dette hovedsakelig som følge av trippelestimatet som 

35 Inngangsparametere som ikke kan fastsettes med 100 % nøyaktighet, angis med et trippelestimat (typisk lav, forventet og høy). Slike 
parametere danner grunnlaget for den samlede usikkerheten for beregnet netto nytte.    
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er gitt for effekten av VTS. Standardavvikene for samtlige av alternativene er relativt høye i forhold til 
forventningsverdiene. Forventet nåverdi viser en bedring fra referansealternativet for alle alternativer, 
men det er en sannsynlighet for at fortegnet snur (fra positiv til negativ nytte). Dette er vist i tabellen, 
med henholdsvis 10,2 %, 4,9 % og 0,4 % sannsynlighet for alternativ 1-3.  

Vår konklusjon er dermed at tiltaket er lønnsomt med de forutsettinger som er gjort i analysen, og gitt 
at effekten av VTS er 20 %, 17 % og 11 % for henholdsvis alternativ 1,2 og 3. Av alternativene som er 
vurdert er det alternativ 3 som har høyest nettonytte, etterfulgt av alternativ 2 og 1. 

 

Tabell 1: Oppsummering av nettonytte og effekten av usikkerhetsestimatene (mill. kroner). 

  Alt.1 Alt.2 Alt.3 

Investeringskostnader -22,6 -15,0 -8,3 

Drift- og vedlikeholdskostnader -31,2 -27,9 -18,9 

Skattekostnader -10,8 -8,6 -5,4 

Ulykkeskostnader 106,2 101,2 98,3 

Netto nåverdi (besparelse for samfunnet) 41,7 49,7 65,8 
 

   
 

Forventningsverdi 41,7 49,7 65,8 

Standardavvik 31,9 30,1 29,1 

P10-verdi -0,3 9,3 27,3 

P90-verdi 83,5 89,1 104,0 

Sannsynlighet for negativ netto nytte 10,2 % 4,9 % 0,4 % 
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2 PROBLEMBESKRIVELSE  
Farvannene rundt Svalbard og vernesonen er i dag en del av ansvarsområdet til Vardø VTS. 
Sjøtrafikksentralenes evne til å operere avhenger blant annet av en god trafikkovervåking. Dagens 
satellittbaserte AIS-overvåking avhenger av satellittenes overflyging av Svalbard. Hver satellitt passerer 
Svalbard med 90 minutters intervall og gir da trafikkinformasjon i en 5-10 minutters periode. Det er i 
dag ikke et kontinuerlig oppdatert trafikkbilde som danner et godt grunnlag for kontinuerlig oppfølging 
fra VTS samt i redningssituasjoner som utvikler seg hurtig.  

I grunnstøtinger med drivende fartøy etter motorstopp langs norskekysten er drive-tiden før fartøyet 
treffer kysten ofte kort. I mange tilfeller tar ikke fartøyet selv initiativ til å påkalle slepeassistanse, slik at 
dette behovet må oppdages fra VTS. På grunn av oppdateringsintervallet på satellitt AIS, så vil det bli 
lenger tid før skip som driver oppdages, og i slike tilfeller vil dette være av negativ betydning. Evnen til å 
håndtere drivende skip påvirkes også negativt på Svalbard ved at det er få sleperesurser tilgjengelig og 
ofte vil det være lenger gangtid frem til fartøyet enn hva som er tilfellet på norskekysten. 

Det er også en del fritidsfartøy som besøker Svalbard. Mange av disse er utstyrt med et forenklet AIS-
utstyr – klasse B AIS. Klasse B AIS sender sjeldnere og svakere signaler enn klasse A AIS, som brukes 
av større fartøy. Dagens satellittbaserte trafikkovervåking på Svalbard oppfanger ikke så godt signalene 
fra AIS klasse B. Landbaserte stasjoner vil i større grad fange opp signaler fra klasse B AIS. 

Tendensen for Svalbard er også at det forventes mer skipstrafikk frem mot 2040. DNV GL rapporten 
«Prognoser for skipstrafikken mot 2040» viser en forventet økning av skipstrafikken på Svalbard på 41 % 
fra 2013 til 2040 /4/. Jan Mayen skiller seg imidlertid ut med en samlet nedgang, tilsvarende 2 %. For 
nærmere analyser av prognostisert trafikkutvikling for Svalbard og Jan Mayen henviser vi til rapporten 
nevnt i dette avsnittet /4/.  

Dette vil si at risikonivået rundt Svalbard og vernesonen (samt Jan Mayen) har et potensiale for 
risikoreduksjon. I  under vises den beregnede årlige ulykkesfrekvensen innenfor de foreslåtte 
dekningsområdene (alternativ 1-3) i 2013 og 2040. Dette er ulykkesfrekvensen i referansealternativene 
(null-alternativet) for dekningsområdene. Beregningen av ulykkesfrekvensene er hentet fra 
analysemodellen til DNV GL. For en nærmere beskrivelse av denne modellen, samt hvilke forutsetninger 
og avgrensninger som ligger til grunn for modellen, henviser vi til DNV GLs rapport «Analyse av 
sannsynligheten for ulykker med tap av menneskeliv og akutt forurensning fra skipstrafikk i norske 
farvann» /1/. 
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Tabell 30: Beregnet antall årlige skipsulykker (ulykkesfrekvensen) innenfor dekningsområde 
til hvert alternativ, for 2013 og 2040 (før implementering av tiltaket). 

Fartøystype 

Beregnet antall årlige skipsulykker 

Hele Spitsbergen, 
Bjørnøya, Hopen og 

Jan Mayen 

Spitsbergen fra Sørkapp, 

nordover langs kysten og inn 

Hinlopenstredet, samt 

Bjørnøya, Hopen og Jan Mayen 

Spitsbergen fra 
Sørkapp og nordover 

langs kysten til 
Hoelhalvøya, samt 

Bjørnøya 

2013 2040 2013 2040 2013 2040 

Råoljetankere - - - - - - 

Produkttankere 0,013 0,013 0,012 0,012 0,011 0,011 

Kjemikalietankere - - - - - - 

Gasstankere - - - - - - 

Bulkskip 0,018 0,080 0,018 0,080 0,018 0,049 

Stykkgodsskip 0,043 0,059 0,043 0,059 0,043 0,059 

Konteinerskip 0,000 0,092 0,000 0,092 - 0,046 

Ro-Ro last 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Kjøle-/fryseskip 0,061 0,072 0,059 0,069 0,058 0,069 

Cruise 0,281 0,710 0,248 0,639 0,174 0,455 

Passasjer 0,110 0,285 0,103 0,268 0,082 0,214 

Offshore supply skip 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
Andre offshore service 

skip 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Andre aktiviteter 0,235 0,313 0,217 0,293 0,171 0,236 

Fiskefartøy 1,536 1,806 1,415 1,666 1,192 1,409 

Ukjent skipskategori 0,065 0,064 0,063 0,062 0,058 0,057 

Sum 2,4 3,5 2,2 3,2 1,8 2,6 

 

Områdebeskrivelsene i tabellen blir senere referert til som henholdsvis alternativ 1, 2 og 3. Det er videre 
antatt en lineær utvikling fra 2013 til 2040, ettersom trafikkutviklingen vil være tilnærmet lineær /4/. 
Som vi ser av tabellen har dekningsområdet for alternativ 1 den høyeste ulykkesfrekvensen, ettersom 
dette området også er størst i utstrekning. Tabellen gjengir kun antall ulykker, og hver ulykke vil 
potensielt ha konsekvens i form av tap av liv, akutt oljeutslipp og eller materielle skader.  

 

3 BESKRIVELSE AV TILTAKET 
For å redusere risikoen for navigasjonsulykker og for å øke beredskapen ved en ulykkessituasjon som 
utvikler seg hurtig er det foreslått å utvide dagens dekningsområde for Vardø sjøtrafikksentral med 
landbaserte AIS-basestasjoner på Svalbard. VTS er et sentralt verktøy for å avverge mulige kollisjoner 
og grunnstøtinger, samt begrense skadeomfanget på ulykker som motorhavari, brann, strukturfeil og 
stabilitetssvikt. Tiltakets foreslåtte landbaserte AIS-basestasjoner vil gi et kontinuerlig oppdatert 
trafikkbilde som danner godt grunnlag for oppfølging fra VTS, samt i redningssituasjoner som utvikler 
seg hurtig. 

Stasjonene tiltaket vil omfatte vil ha begrenset kraftforsyning, og de foreslåtte alternative tiltakene er 
derfor et konsept med lave kostnader. Kraftforsyningen har ulike kombinasjoner av solcelle, vind-
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generator, batterier og eventuelt en liten generator. Konseptet er basert på lignende installasjoner for 
meteorologisk overvåkning, og planlegges utprøvd i løpet av 2015-2016. 

Det er videre antatt at VTS vil tilby de samme tjenestene som i dag, dvs. tre typer tjenester: 

1. Informasjonstjeneste (INS). Denne tjenesten skal gi vesentlig informasjon til rett tidspunkt for å 
støtte den nautiske beslutningsprosessen ombord. Et fartøy kan be om informasjon, og 
trafikksentralen kan gi informasjon uoppfordret, samt stille spørsmål til fartøy dersom noe er 
uklart. 

2. Navigasjonsassistanse-tjeneste (NAS). Navigasjonsassistanse etableres, enten på forespørsel fra 
fartøy, eller når trafikklederen observerer en uregelmessig navigering, hvor trafikklederen anser 
det nødvendig å gripe inn. Fartøyet og trafikksentralen blir enige om når navigasjonsassistanse-
tjenesten starter og stopper. Tjenesten innebærer en tett assistanse opp mot det aktuelle fartøy. 

3. Trafikkregulering (TOS). Denne tjenesten sikter på å forebygge farlige situasjoner som kan 
utvikles, og sørge for sikker og effektiv seilas gjennom VTS-området. Sjøtrafikksentralen 
formidler opplysninger til fartøy ved å gi informasjon, råd og instruksjon. Fartøyet rapporterer 
før innseiling til VTS-området, ved avgang fra ankringsplass og kai for, blant annet, å unngå 
trafikktetthet som kan skape kritiske situasjoner. 

 

Vi analyserer tre alternativer for AIS-dekning på Svalbard, til bruk i overvåkning fra Vardø VTS: 

 Alternativ 1: Hele Spitsbergen, Bjørnøya, Hopen og Jan Mayen  

 Alternativ 2: Spitsbergen fra Sørkapp, nordover langs kysten og inn Hinlopenstredet, samt 
Bjørnøya, Hopen og Jan Myen.  

 Alternativ 3: Spitsbergen fra Sørkapp og nordover langs kysten til Hoelhalvøya, samt Bjørnøya 

Nullalternativet (referansebanen) er en videreføring av dagens situasjon.   

Stasjonene vil være en kombinasjon av “greenfield”- installasjoner og installasjoner på eksisterende 
infrastruktur. Det er videre gitt en kort beskrivelse av dekningsområde til alternativene, og omfanget av 
nødvendige stasjoner for etableringen av de ulike alternativene.  

Alternativ 1 er det mest omfattende alternativet, med dekning på hele Spitsbergen, samt Bjørnøya, 
Hopen og Jan Mayen, ut til ca. 30mn fra grunnlinjen. Området er vist i figur 1. En utbygging av AIS-
stasjoner på følgende lokasjoner er inkludert:  

 Kistefjellet, sør på Svalbard 

 Isbjørnhavna 

 Hopen 

 Isfjord radio 

 Monacofjellet 

 Ny Ålesund/Zeppelinfjellet 

 Amsterdamøya 

 Gråhukfjellet 

 Longyearbyen 

 Svea 

 Jan Mayen 

 Bjørnøya 

 Wahlbergøya 

 Kong Karls Land 

 Edgeøya Nord 

 Edgeøya Sør 
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En skisse av det forslåtte dekningsområdet for alternativ 1 er vist i figur 1. 

Alternativ 2 omfatter dekning på Spitsbergen fra Sørkapp og nordover langs kysten (inn Hinlopenstredet 
til Wahlbergøya), samt Bjørnøya, Hopen og Jan Mayen. Utbygging av AIS-stasjoner på følgende 
lokasjoner er en forutsetning for å dekke dette området: 

 Kistefjellet, sør på Svalbard 

 Isbjørnhavna 

 Hopen  

 Isfjord radio 

 Monacofjellet 

 Ny Ålesund/Zeppelinfjellet 

 Amsterdamøya 

 Gråhukfjellet 

 Wahlbergøya 

 Longyearbyen 

 Svea 

 Jan Mayen 

 Bjørnøya 

 

 

En skisse av det forslåtte dekningsområdet for alternativ 2 er vist i figur 2. 

Alternativ 3 er det minst omfattende tiltaket. Med dette alternativet vil en kunne dekke farvannet rundt 
Spitsbergen, fra Sørkapp og nordover langs kysten til Hoelhalvøya, samt Bjørnøya. Dekningsområdet er 
skissert i figur 3. Utbygging av AIS-stasjoner på følgende lokasjoner er en forutsetning for å dekke dette 
området: 

 Kistefjellet (sør på Svalbard) 

 Isbjørnhavna 

 Isfjord radio 

 Monacofjellet 

 Ny Ålesund/Zeppelinfjellet 

 Longyearbyen 

 Svea 

 Bjørnøya 

 

Som bakgrunn i plottene har vi brukt den forventede årlige frekvensen for skipsulykker før tiltaket er 
innført. En gul farge betyr at cellen forventes å ha omtrent 17 ganger høyere sannsynlighet for en 
skipsulykke årlige, sammenlignet med en mørkegrønn celle. Videre forventes det at en celle med sterk 
rød farge vil ha omtrent syv ganger høyere sannsynlighet for en skipsulykke årlig, sammenlignet med en 
gul celle.   

For en nærmere beskrivelse av sannsynligheten for ulykke i Svalbard og Jan Mayen henviser vi til DNV 
GL rapporten «Analyse av sannsynligheten for ulykker med tap av menneskeliv og akutt forurensning fra 
skipstrafikk i norske farvann» /1/. 
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Figur 3 Figur 1 Skisse av dekningsområde 
for alternativ 1. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 2 Skisse av dekningsområde alternativ 
2. 

 

Figur 3 Skisse av dekningsområde for 
alternativ 3. 

 

Figur 1 Skisse av dekningsområde 
for alternativ 1 
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4 SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE 
I den samfunnsøkonomiske analysen analyserer vi de ulike alternativene for tiltaket om VTS-dekning på 
Svalbard og Jan Mayen. Vi analyserer de ulike alternativene mot referansebanen som er en videreføring 
av dagens situasjon.  

 

4.1 Kort metodebeskrivelse 
Denne samfunnsøkonomiske analysen er utført som en nytte/kostnadsanalyse (eller kost/nytte) der alle 
nytte- og kostnadskomponenter er verdsatt i kroner. Dersom nettonytten er positiv er tiltaket (eller 
alternativet) lønnsomt. Følgende oppstilling gir uttrykk for lønnsomheten av et tiltak: 

Netto nytteverdi (kr)= Nåverdien av samlet nytte (kr) - Nåverdien av samlede kostnader. 

Nytte- og kostnadsvirkningene av alternativene er vurdert over en analyseperiode fra 2015 til og med 
2040. Alle nytte- og kostnadsvirkningene er presentert i faste priser over hele analyseperioden og er 
neddiskontert med en diskonteringsrente på 4 prosent.  

Den samfunnsøkonomiske analysen består i hovedsak av følgende oppgaver: 

1. Avklare mål for prosjektet 

2. Definere tiltak og alternativer 

3. Fastlegge beregningsforutsetninger 

4. Kartlegge og beregne virkninger (positive og negative) 

5. Beregne nytte-kostnadsforhold 

6. Vurdere evt. ikke-kvantifiserbare virkninger 

7. Gjennomføre usikkerhetsanalyser/følsomhetsanalyser 

8. Rangere tiltak/alternativer  

 

4.2 Beregning av økte investerings- og driftskostnader  
Beregninger av investerings- og driftskostnader er basert på opplysninger fra Kystverkets fagmiljø og 
deres underliggende materiale. 

4.2.1 Beregning av økte investeringskostnader  
Investeringskostnadene består av opprettelser av “Greenfield” AIS-installasjoner og AIS-installasjoner på 
eksisterende infrastruktur. For disse investeringene er det benyttet to ulike spenn for usikkerhets-
estimatet: 

 Installasjon på eksisterende infrastruktur: Forventet kostnad +/- 20 % 

 “Greenfield”-installasjoner: Forventet kostnad +/- 50 % 

Driftskostnader består av vedlikehold av stasjonene, leie av lokaler, kommunikasjon og utskiftning av 
batteripakker, samt befaring via deltagelse på Polarinstituttets Lance-tokt. For flere av kostnadene er det 
lagt til grunn at det etableres et samarbeid med Meteorologisk institutt og Kystvakten på de stedene 
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som vil få greenfield-installasjoner. Meteorologisk institutt er en del av Kystvaktens «Kystvaktsplan» 
som innebærer at de er med Kystverket en gang i året rundt Svalbard. Da blir nødvendig vedlikehold 
utført.  

Tabell 3 viser investeringskostnader fordelt på de ulike AIS-basestasjonene. Kolonne nummer to fra 
venstre viser i hvilke alternativer AIS-stasjonen er inkludert. Usikkerhetsspennet er gitt som 
trippelestimat med minste, forventede og høyeste kostnad. Verdiene er utarbeidet av Kystverket og DNV 
GL. 

 
Tabell 3: Investeringskostnader, installasjon fordelt på de ulike stasjonene. Usikkerhetsspenn 
er gitt som trippelestimat med minste, forventede og høyeste kostnadsestimat. Kilde: 
Kystverket og DNV GL. 

AIS-basestasjoner 

 Kostnad (med usikkerhetsspenn) 

Inkludert i 

alternativ 

Minste 

kostnad 

Forventet 

kostnad 

Høyeste 

kostnad 

INVESTERINGSKOSTNADER (kroner)    

Kistefjellet, sør på Svalbard 1,2,3 1 000 000 2 000 000 3 000 000 

Isbjørnhavna 1,2,3 800 000 1 000 000 1 200 000 

Hopen (toppen av fjellet) 1,2 1 000 000 2 000 000 3 000 000 

Hopen (nede ved sjøen) 1 160 000 200 000 240 000 

Isfjord radio 1,2,3 600 000 750 000 900 000 

Monacofjellet 1,2,3 1 000 000 2 000 000 3 000 000 

Ny Ålesund/Zeppelinfjellet 1,2,3 800 000 1 000 000 1 200 000 

Amsterdamøya 1,2 1 000 000 2 000 000 3 000 000 

Gråhukfjellet 1,2 1 000 000 2 000 000 3 000 000 

Longyearbyen - området 1,2,3 800 000 1 000 000 1 200 000 

Svea 1,2,3 400 000 500 000 600 000 

Jan Mayen 1,2 800 000 1 000 000 1 200 000 

Bjørnøya 1,2,3 400 000 500 000 600 000 

Wahlbergøya 1, 2 1 000 000 2 000 000 3 000 000 

Kong Karls land 1 1 000 000 2 000 000 3 000 000 

Edgeøya Nord 1 1 000 000 2 000 000 3 000 000 

Edgeøya Sør 1 1 000 000 2 000 000 3 000 000 
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Som vi kan se av tabellen over er det varierende kostnader forbundet med installasjonen av nytt utstyr 
for de ulike stasjonene. Noen stasjoner er Greenfield stasjoner som krever ny infrastruktur med strøm 
og nettverk, andre krever ny installasjon med antenner og nettverk.  

Installasjonen på de aktuelle stasjonene gitt valgt alternativ vil ta to år, derfor har vi i vår analyse 
fordelt investeringskostnadene likt de to første årene.  

Investeringskostnader summert for hvert alternativ er presentert i tabell 5 i neste kapittel. 

4.2.2 Beregning av økte drifts- og vedlikeholdskostnader  
Det er forventet at en utvidelse av dekningsområdet for VTS vil medføre økte driftskostnader. 
Driftskostnadene inkluderer vedlikehold, leie av hus og rom, kommunikasjon, utskifting av batteripakker. 
Det er satt som forutsetning at Vardø trafikksentral vil kunne dekke de foreslåtte utvidelsene av 
dekningsområdene på Svalbard og Jan Mayen, slik at det ikke vil medføre økte bemanningsutgifter. 
Imidlertid kan det være enkelte kostnader knyttet til utsjekk eller opplæring, men disse anses å være 
lave og er derfor ikke tatt med i beregningen. 

I  driftskostnadene forbundet med de ulike AIS-basestasjonene presentert.  Driftskostnadene vil derimot 
fordele seg jevnt hvert år. 

 
Tabell 4: Driftskostnader fordelt på de ulike stasjonene. For et usikkerhetsspenn med minste, 
forventede og høyeste kostnadsestimat. Kilde: Kystverket, DNV. 

System 

 Kostnad (med usikkerhetsspenn) 

Inkludert i 

alternativ 

Minste 

kostnad 

Forventet 

kostnad 

Høyeste 

kostnad 

INVESTERINGSKOSTNADER (kroner)    

Kistefjellet, sør på Svalbard 1,2,3 27 600 55 200 82 800 

Isbjørnhavna 1,2,3 243 840 304 800 365 760 

Hopen (toppen av fjellet) 1,2 39 600 79 200 118 800 

Hopen (nede ved sjøen) 1 147 840 184 800 221 760 

Isfjord radio 1,2,3 109 440 136 800 164 160 

Monacofjellet 1,2,3 27 600 55 200 82 800 

Ny Ålesund/Zeppelinfjellet 1,2,3 109 440 136 800 164 160 

Amsterdamøya 1,2 27 600 55 200 82 800 

Gråhukfjellet 1,2 27 600 55 200 82 800 

Longyearbyen - området 1,2,3 109 440 136 800 164 160 

Svea 1,2,3 109 440 136 800 164 160 

Jan Mayen 1,2 195 840 244 800 293 760 

Bjørnøya 1,2,3 195 840 244 800 293 760 
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System 

 Kostnad (med usikkerhetsspenn) 

Inkludert i 

alternativ 

Minste 

kostnad 

Forventet 

kostnad 

Høyeste 

kostnad 

Wahlbergøya 1,2 27 600 55 200 82 800 

Kong Karls land 1 27 600 55 200 82 800 

Edgeøya Nord 1 27 600 55 200 82 800 

Edgeøya Sør 1 27 600 55 200 82 800 

 

Som vi kan se av tabellen varierer kostnadene for hver stasjon. Det er avhengig av type bemanning på 
stasjonen og hvorvidt stasjonen er en Greenfield-stasjon. Det er også variasjoner i drift av 
kommunikasjon, der type nettverk tilgjengelig er førende for kostnadene. I tillegg kommer leie av hus og 
rom, og kostnader ved å bytte batteripakker hvert andre år.  

For å beregne nytteverdien lages en kontantstrøm fra 2015 til 2040, der investeringskostnadene legges 
til 2017 og 2018. Driftskostnadene løper fra 2017. Det er ikke sannsynlig at installasjonen på de ulike 
stasjonene vil skje før 2017, det er flere tidkrevende prosesser før en eventuell installasjon. Vi tar høyde 
for dette ved å legge oppstarten av våre investeringskostnader til 2017. Det er likevel sannsynlig at ved 
valg av et alternativ vil noen stasjoner ha en senere installasjon enn 2017.  

Kontantstrømmen legger grunnlaget for analysen av kostnadene. I tabellen under vises investerings- og 
driftskostnader i nåverdi over analyseperioden for tiltaksalternativene, for minst, forventet og høyeste 
estimat.  

  

Tabell 5: Investeringskostnader, drift- og vedlikeholdskostnader over hele analyseperioden. 
For et usikkerhetsspenn med minste, forventede og høyeste kostnadsestimat. I nettonåverdi, 
2014-kroner. 

Alternativ Type kostnad Minst Forventet Høyest 

Alternativ 1 

Investering 12 976 331 22 585 984 32 195 636 

Drift 22 616 655 31 173 830 39 731 005 

Totalt  35 592 986 53 759 813 71 926 641 

Alternativ 2 

Investering 9 204 142 15 041 605 20 879 068 

Drift 20 998 131 27 936 782 34 875 434 

Totalt  30 202 273 42 978 387 55 754 502 

Alternativ 3 

Investering 5 469 675 8 251 664 11 033 654 

Drift 14 569 777 18 858 975 23 148 173 

Totalt 20 039 451 27 110 639 34 181 827 
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Samlet vil kostnadene over hele analyseperioden forbundet med alternativ 1 tilsvare mellom 35,6 
millioner og 71,9 millioner 2014-kroner i nåverdi. Alternativ 2 vil totalt summere seg opp til mellom 30,2 
millioner og 55,8 millioner 2014-kroner i nåverdi. For det siste alternativet, alternativ 3, vil kostnadene 
forbundet med tiltaket ligge mellom 20 millioner og 34,2 millioner 2014-kroner i nåverdi. 

 

4.2.3 Virkninger på skattekostnad  
Ettersom tiltaket forventes å føre til økte offentlige utgifter kommer det også en kostnad i form av økte 
skattekostnader. Skattekostnaden oppstår ved at offentlig forbruk og investeringer finansieres gjennom 
vridende skatter og avgifter som påfører økonomien et effektivitetstap. Økte inntekter til staten 
medfører et effektivitetstap som følge av at skattene på marginen må økes for å opprettholde offentlig 
tjenestetilbud eller at det offentlige tjenestetilbudet må reduseres. I tillegg kommer kostnader i form av 
offentlig administrasjon forbundet med inndrivelse og reallokering av offentlige midler. Disse kostnadene 
omtales gjerne som skattekostnader og er beregnet til å utgjøre 20 prosent av endring i offentlige 
utgifter (Finansdepartementet, 2005). 

I tabell 6 vises skattekostnadene forbundet med tiltaket for alternativ 1 til 3, for de ulike estimatene for 
kostnadene.  

 
Tabell 6: Skattekostnad for de ulike alternativene, i 2014-kroner. For et usikkerhetsspenn 
med minste, forventede og høyeste kostnadsestimat. 

Alternativ Minst Forventet Høyest 

Alternativ 1 7 118 597 10 751 963 14 385 328 

Alternativ 2 6 040 455 8 595 677 11 150 900 

Alternativ 3 4 007 890 5 422 128 6 836 365 

 

Samlet vil tiltaket medføre en økt skattekostnader på mellom 4 og 14,4 millioner kroner i netto-nåverdi 
over analyseperioden, avhengig av hvilket alternativ og hvorvidt det er det minste, forventede eller det 
høyeste estimatet for kostnader som ligger til grunn.  
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4.3 Beregning av positiv nyttevirkning på sjøsikkerheten 
I dette kapittelet er tiltakets nyttevirkning på sjøsikkerheten prissatt. Nyttevirkningen vil komme som 
følge av reduserte skipsulykker (dvs. reduksjon i ulykkesfrekvensen) innenfor dekningsområdet til VTS. 
Skipsulykker påfører samfunnet store utgifter, som VTS potensielt vill kunne avverge.  

Punktene under gir en oversikt over hvilke nytteverdier (heretter referert til som en ulykkeskostnad) 
som inngår i beregning av de prissatte virkningene: 

 Tap av menneskeliv (dødsfall) 

 Personskade 

 Materielle skader på fartøy 

 Skade på/tap av last 

 Kostnader ved at fartøy er ute av drift etter en ulykke 

 Kostnader ved redningsaksjoner 

 Kostnader ved akutte oljeutslipp 

 

Beregning av ulykkeskostnader er basert på resultatene fra Sjøsikkerhetsanalysen, hvor det er beregnet 
ulykkesfrekvenser og alvorlighetsgraden til ulykker /12/.  

Den beregnede reduksjonen i antall ulykker over analyseperioden ved innføring av utvidet VTS-
dekningsområde, multiplisert med gitte enhetskostnader per kostnadskomponent, gir den forventede 
prissatte nyttevirkningen.   

Ligningen blir følgende: Prissatt nyttevirkning = Ulykkesfrekvensen innenfor dekningsområdet (UF) x 
Effekten av VTS (EV) x Enhetskostnaden (EK) 

I de neste kapitlene har vi beskrevet hvordan vi har beregnet de ulike komponentene i ligningen over. 

 

4.3.1 Ulykkesfrekvensen innenfor dekningsområdet (UF) 
Beregningen av ulykkesfrekvensen for 2013 innenfor dekningsområdet til hvert av tiltakene er hentet fra 
analysemodellen til DNV GL. For en nærmere beskrivelse av denne modellen, samt hvilke forutsetninger 
og avgrensninger som ligger til grunn for modellen, henviser vi til DNV GLs rapport «Analyse av 
sannsynligheten for ulykker med tap av menneskeliv og akutt forurensning fra skipstrafikk i norske 
farvann» /1/.  Tabell 2 viste ulykkesfrekvensen i referansebanen, det vil si ulykkesfrekvensen dersom vi 
ikke implementerer noen av de alternative tiltakene.  

I vår analyse er nyttevirkningen uteblivelsen av kostnader som følge av en ulykke. Ulykkesfrekvensen 
brukes for å beregne nyttevirkningen til følgende kostnadskomponenter: 

 Materielle skader på fartøy 

 Skade på/tap av last 

 Kostnader ved at fartøy er ute av drift etter en ulykke 

 Kostnader ved redningsaksjoner 
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Gitt en skipsulykke, vil det være også være en sannsynlighet for at denne ulykken fører til tap av liv, 
personskade og/eller akutt oljeutslipp. Det er videre beskrevet hvordan ulykkeskostnadene for disse 
komponentene er beregnet.  

Ulykkeskostnadene vedrørende kjemikalieulykker, spesielt miljøfarlig last, eksplosjonsfarlig last og/eller 
atomlast- og drivstoff er imidlertid ikke inkludert i denne beregningen. Sannsynlighet for slike ulykker er 
beskrevet i DNV GL rapportene «Analyse av sannsynligheten for ulykker med tap av menneskeliv og 
akutt forurensning fra skipstrafikk i norske farvann» /1/ og «Miljøfarlig, radioaktiv og eksplosjonsfarlig 
last og drivstoff» /7/. Generelt er sannsynligheten for at disse ulykkene skal inntreffe generelt mye 
lavere enn ulykker nevnt i avsnittet over. Dette er blant annet på grunn av gode sikkerhetstiltak, både 
på fartøy og infrastruktur langs kysten (f.eks. trafikkseparasjonssystemet). Siden det sjelden inntreffer 
slike ulykker er det også begrenset med skadestatikk og skadeomfanget er ikke like godt kjent for alle 
ulykkestyper og fartøystyper. Dette, kombinert med en relativt lav ulykkesfrekvens, er grunnen til at 
disse ulykkestypene ikke er inkludert i denne vurderingen.   

Frekvensen for ulykker med tap av menneskeliv (omkomne) er basert på ulykkesfrekvensen i tabell 7, 
og er hentet fra DNV GLs analysemodellen. Vi velger imidlertid ikke å gjengi tabellen for disse 
frekvensene, men bemerker at sannsynligheten for omkomne, gitt en skipsulykke, er omtrent 4 % for de 
ulike dekningsområdene.    Videre er verdien for forventet antall omkomne gitt en ulykke med omkomne 
hentet fra DNV rapporten «Konseptvalgutredning Nasjonal slepebåtberedskap» /5/. Verdiene er 
presentert i tabell 33. For å forenkle analysen er det ikke antatt at det vil omkomme færre, eller flere 
personer, gitt en ulykke med omkomne i 2040, sammenlignet med 2013. Verdiene brukes dermed likt 
gjennom hele analyseperioden. 

 

Tabell 7: Forventet antall omkomne gitt en ulykke med omkomne /5/. 
Fartøystype Forventet antall omkomne gitt en ulykke med 

omkomne 
Råoljetankere 2,5 

Produkttankere 2,4 

Kjemikalietankere 2,4 

Gasstankere 2,4 

Bulkskip 5,1 

Stykkgodsskip 3,0 

Konteinerskip 2,6 

Ro-Ro last 2,7 

Kjøle-/fryseskip 2,3 

Cruise 19,9 

Passasjer 19,9 

Offshore supply skip 3,2 

Andre offshore service skip 9,7 

Andre aktiviteter 2,0 

Fiskefartøy 2,2 

Ukjent skipskategori 3,4 

 

  

92 
 



 

 
 
Forventet antall omkomne per år, innenfor dekningsområdet, blir da beregnet som følger:  

Antall årlige skipsulykker x Sannsynligheten for omkomne, gitt en skipsulykke x Forventet antall 
omkomne.  

Denne verdien brukes for å beregne nyttevirkningen til kostnadskomponent en «Tap av menneskeliv 
(dødsfall)». For kostnadskomponenten «personskade» får vi tilnærmet lik ligning: 

Forventet antall personskader per år innenfor dekningsområdet blir da beregnet som følger: Antall årlige 
skipsulykker x Forventet antall personskader ved en skipsulykke. 

Forventet antall personskader ved en skipsulykke er hentet fra DNV rapporten «Konseptvalgutredning 
Nasjonal slepebåtberedskap» /5/, og presentert i . For å forenkle analysen er det ikke antatt at det vil 
være færre personskader, eller flere personskader, gitt en skipsulykke i 2040, sammenlignet med 2013. 
Verdien i  brukes dermed likt gjennom hele analyseperioden. 

 

Tabell 8: Forventet antall personskader ved en skipsulykke /5/. 
Fartøystype Snitt forventet antall personskader ved en 

skipsulykke 
Råoljetankere 0,052 

Produkttankere 0,023 

Kjemikalietankere 0,023 

Gasstankere 0,07 

Bulkskip 0,034 

Stykkgodsskip 0,018 

Konteinerskip 0,07 

Ro-Ro last 0,038 

Kjøle-/fryseskip 0,07 

Cruise 0,218 

Passasjer 0,218 

Offshore supply skip 0,098 

Andre offshore service skip 0,07 

Andre aktiviteter 0,056 

Fiskefartøy 0,038 

Ukjent skipskategori 0,07 

 

For beregningen av akutt oljeutslipp tar analysemodellen til DNV GL utgangspunktet i ulykkesfrekvensen. 
Videre beregnes sannsynlighet for utslipp, og forventede utslippsmengder, basert på skadeomfanget av 
ulykken og forventet mengde oljelast og drivstoff ombord, fordelt på fartøystype og oljetype. For en 
nærmere beskrivelse av denne modellen, for beregning av oljeutslipp, henviser vi til DNV GL rapporten 
«Analyse av sannsynligheten for ulykker med tap av menneskeliv og akutt forurensning fra skipstrafikk i 
norske farvann» /1/.   

Fra analysemodellen henter vi den gjennomsnittlige forventede årlige utslippsmengden. Det er disse 
verdiene som brukes for å beregne nyttevirkningen til kostnadskomponenten «Kostnader ved akutte 
oljeutslipp». Den årlige utslippsmengden er beregnet følgende: 

93 
 



 

 
 
Årlig utslippsmengde = Ulykkesfrekvens x sannsynlighet for utslipp x sannsynlig mengde last og drivstoff 
ombord 

 

Tabell 9: Gjennomsnittlig forventet årlig utslippsmengde (tonn) /. 

Type utslipp 
Alternativ 1 (tonn årlig) Alternativ 2 (tonn årlig) Alternativ 3 (tonn årlig) 

2013 2040 2013 2040 2013 2040 
Drivstoff 
(bunkers) 11,9 28,3 11,1 27,1 9,3 18,8 

Oljeprodukter 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 

Sum 12,2 28,5 11,4 27,3 9,5 19,0 

 

Analysemodellen til DNV GL er basert på registreringer av skipsulykker i Sjøfartsdirektoratets ulykkes-
database (SDU). Ved en samfunnsøkonomisk analyse må en derfor ta høyde for underrapportering. Flere 
studier har vurdert graden av underrapportering i SDU og den globale ulykkesdatabasen til IHS Fairplay, 
og konklusjonene viser opp mot 60 % underrapportering /7/ /8/. Imidlertid mener vi at graden av 
underrapportering i SDU er blitt lavere de siste årene, og at 60 % dermed blir et i overkant konservativt 
estimat. Verdiene i den neste tabellen, for underrapportering av ulykker i SDU, er dermed benyttet som 
underlag for denne analysen. Den forventede verdien er estimert til å være 50 % opp fra opprinnelig 
verdi i SDU.   

   

Tabell 9: Justeringsfaktor for ulykkesfrekvensen, på grunn av underrapportering i SDU. 
Estimat Justeringsfaktor for ulykkesfrekvensen 

Lav 1,00 

Forventet 1,50 

Høy 2,00 

 

4.3.2 Effekten av VTS  
Effekten av VTS på sannsynligheten for grunnstøtinger og kollisjoner ble kvantifisert i DNV GL rapporten 
«Vurdering av forebyggende sjøsikkerhetstiltak» /3/. Det ble her gitt et trippelestimat for å ta hensyn til 
usikkerheten i effekten, slik vist i tabell10.  

 

Tabell 10  Effekten av VTS  
Estimat Effekten av VTS på ulykkesfrekvensen for 

grunnstøting og kollisjon 
Øvre verdi (anslag på maksimal effekt) 50 % 

Forventet verdi (sannsynlig effekt) 35 % 

Nedre verdi (anslag for minste effekt) 10 % 
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Verdiene er basert på relevante kilder som kvantifiserer den generiske effekten av VTS (globale kilder), 
samt nasjonal ulykkesstatistikk for VTS-områdene Kvitsøy og Horten. VTS sin støtte til fartøy beskrives 
ofte som tre typer: 

 Navigasjonsassistanse 

 Trafikkorganisering 

 Informasjonstjenester 

Navigasjonsassistanse gis til enkeltfartøy gjennom tett overvåking av fartøyets seilas, etter VTS-
operatøren sin vurdering av behov eller på forespørsel fra skipet, og detaljerte instruksjoner løpende om 
kurs, fart, manøvrer og plassering i leden. Dette krever i praksis overvåking via landbasert AIS. 

Informasjonstjenester er informasjon til fartøy om farer, for eksempel isforhold. Kystverket forteller at 
informasjonstjenester er mer områdeorientert og mindre avhengig av kontinuerlig oppdatert overvåking, 
og kan fungere bra basert på omtrentlig informasjon i VTS om fartøyets posisjon. 

Trafikkorganiseringstjenester er der VTS oppdager, gjennom overvåkingen, at en farlig situasjon kan 
oppstå (på grunn av trafikktettheten), for eksempel grunnstøting eller kollisjon. VTS-operatøren 
intervenerer og gir instrukser til fartøy(er) for å unngå en ulykke. Dette avhenger av landbasert AIS. 
Kystverket forteller imidlertid at trafikkorganisering har mindre relevans på Svalbard, enn langs 
norskekysten siden Svalbard har mindre trafikktetthet /13/. 

Basert på denne informasjonen er det ikke veldig sannsynlig at effekten for Svalbard vil nå opp til den 
øvre verdien (50 %), men vi har imidlertid beholdt denne som øvre verdi for å vise potensialet til VTS, 
forutsett en økning i trafikkmengden.   

Videre er det, på grunn av mangelfullt statistisk grunnlag, ikke skilt på effekten av VTS med radar- og 
AIS-overvåkning, sammenlignet med kun bruk av AIS-overvåkning. Dette er imidlertid håndtert i 
analysen gjennom usikkerhetsspennet i effekten fra 10 til 50 %.   

Fordelen med radar er at en fanger den nøyaktige posisjonen til alle fartøy (også de som ikke har AIS), 
og man er ikke påvirket av feil på AIS-senderen til fartøyer for å fange opp fartøysbevegelser, eller at 
det er noe feil med informasjonen som blir sendt ut. Til forskjell fra en radar, kan AIS også gi identiteten 
til skipet, som deretter kan kobles mot relevante databaser som inneholder informasjon om rederiet og 
annen kontaktinformasjon. 

Trafikklederne ved Kvitsøy VTS forteller at de alltid bruker informasjon og data fra flest mulige kilder, 
der radar og AIS anses å være de viktigste verktøyene for å fange opp farlige situasjoner /2/. Radar og 
AIS har begge fordeler og ulemper, og de utfyller hverandre. Ved en funksjonsfeil i fartøyets AIS-
transponder, eller feil i GPS-systemet generelt, kan AIS potensielt vise feil fartøysposisjon. Imidlertid har 
fartøyene som oftest flere GPS-enheter, og VTS Kvitsøy forteller at det er veldig sjelden at de får opp feil 
AIS-bilde/posisjon i sine systemer /2/. De aller fleste kommersielle fartøy har nå en AIS-transponder, 
selv om det kan være enkelte små fartøy (samt fritidsbåter) som ikke har dette installert.  

Radar kan også potensielt gi dårlig informasjon til trafikklederne. Dette er fordi de slites, samt påvirkes 
av regn, som kan gi forstyrrelser i radarekkoet. Imidlertid gjelder dette hovedsakelig de eldre radarene 
med antenner med sirkulær polarisasjon. De nye magnetron-radarene ved Kvitsøy og Horten, påvirkes 
betydelig mindre av regn, slik de gamle gjorde. 

Effekten til VTS brukes i siste ledd av følgende ligning til å beregne forventet reduksjon i antall 
skipsulykker etter innføring av VTS: 
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Reduksjon av antall ulykker ved innføring av VTS = Antall navigasjonsulykker per år innenfor 
dekningsområde x Effekten av VTS    

Beregningen gjøres for alle fartøystyper som er innenfor dekningsområdet til VTS. 

4.3.3 Enhetskostnaden (EK) 
Dette kapittelet presenterer enhetskostnadene som er brukt til å beregne prissatt nyttevirkning. En 
oppsummering av enhetskostnaden er presentert i tabell 11, og en nærmere detaljering i avsnittene som 
følger under. 

 

Tabell 11: Enhetskostnaden (Ek), alle verdiene i 2014-kroner. 
Ulykkeskomponent Enhetskostnad (kr) Kommentar 

Tap av menneskeliv (dødsfall) 31 260 000 Per antall omkomne personer årlig 

Personskade 3 021 077 Per antall personskader årlig 
Materielle skader på fartøy 

(reparasjonskostnad) 11 749 456 Per antall skipsulykker årlig 

Skade på/tap av last 362 529 Per antall skipsulykker årlig 
Kostnader ved at fartøy er ute av drift etter 

en ulykke (inntektstap) 3 191 831 Per antall skipsulykker årlig 

Kostnader ved redningsaksjoner 89 443 Per antall skipsulykker årlig 

Kostnader ved akutte oljeutslipp 400 00036/321 13837 Per mengde oljeutslipp årlig (tonn) 

 

Tap av menneskeliv (dødsfall) 

Ulykkeskostnaden for et statistisk menneskeliv gir verdien av en forventet besvarelse i dødsfall over 
analyseperioden. Den generelle enhetskostnaden for et statistisk menneskeliv representerer den totale 
betalingsvilligheten til en gitt populasjon, i vårt tilfelle Norges befolkning, for en risikoreduksjon som er 
akkurat stor nok til at en forventningsmessig vil spare ett liv. Ved fastsettelsen av betalingsvillighet er 
det forutsatt at tiltaket berører et stort antall individer og at risikoen for hver enkelt er liten. 

Vi følger Finansdepartementets rundskriv R-109/14 og den økonomiske verdien av et statistisk liv som er 
satt til 30 millioner 2012-kroner. Det tilsvarer 31 260 000 2014-kroner ved omregning basert på SSBs 
utvikling i kroneverdien når en tar utgangspunkt i konsumprisindeksen.  

I tabellen under vises nåverdiberegningene av sparte personskader, gitt implementering av alternativ 1, 
2 eller 3.  

 
Tabell 12: Nåverdi av sparte menneskeliv, gitt implementering av alternativ 1, 2, 3. I 2014-
kroner over hele analyseperioden 
Ulykkeskomponent Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Sparte menneskeliv 33 055 521 32 261 536 29 310 330 

 

Personskade 

Enhetskostnaden for personskade er hentet fra Kystverkets «Veileder i samfunnsøkonomiske analyser» 
og oppjustert fra 2005-kroner til 2014-kroner. Også her har vi benyttes oss av SSBs konsumprisindeks. 

36 For utslipp av drivstoff (bunkers). 
37 For utslipp av oljeprodukter (last). 
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Fra 2005 til 2014 har vi hatt en prisstigning på 18,9 prosent som er lagt til grunn for denne omgjøringen 
av 2005-kroner til 2014-kroner.  

I tabellen under vises nåverdiberegningene av sparte personskader, gitt implementering av alternativ 1, 
2 eller 3.  

 
Tabell 1331: Nåverdi av sparte personskader, gitt implementering av alternativ 1, 2, 3. I 
2014-kroner over hele analyseperioden 

Ulykkeskomponent Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Personskade 2 979 303 2 733 668 2 685 796 

 

Materielle skader på fartøy (reparasjonskostnader) 

Skadekostnad på fartøy ved kollisjoner og grunnstøtinger er avhengig av flere faktorer, og de mest 
kritiske er: 

 Fartøystype 

 Fartøystørrelse 

 Type ulykkeshendelse 

 Alvorlighetsgrad/skadeomfang 

Kystverket har forbedret beregningsmetodikken for skadekostnader på fartøy ved ulykkeshendelser i 
henhold til veilederen for samfunnsøkonomiske analyser fra 2008. Denne metodikken er begrenset til de 
direkte skadekostnadene som følge av kollisjoner og grunnstøtinger. De direkte kostnadene er definert 
som reparasjonskostnadene og tap av inntekt for den tiden fartøyet er ute av drift. Indirekte kostnader 
som opptrer som et resultat av den inntrufne skaden eller hendelsen, men som ikke direkte kan knyttes 
til denne, er ikke en del av analysens arbeidsomfang. 

For nærmere detaljer rundt beregningsmetodikken henvises det til rapporten «Beregningen av 
Skadeomfang og skadekostnader på skip ved ulykkeshendelser» /9/.  

I rapporten nevnt i forrige avsnitt ble det gitt gjennomsnittlige reparasjonskostnader for grunnstøtinger i 
kNOK på 2013 nivå, fordelt på lengdekategorier. Basert på informasjonen om utseilt distanse (AIS-data 
for 2013) har DNV GL fjernet kostnadene for fartøystyper som ikke seiler i farvannet rundt Svalbard 
(markert med lyseblå celler i tabell 14)38. Den gjennomsnittlige reparasjonskostnaden blir dermed kun 
regnet for de aktuelle fartøystypene- og størrelsene i området. Snittet per fartøystype er vist i siste 
kolonne (i 1 000 NOK). Vi har gjort om alle 2013-kroneverdiene til 2014-kroner for å være konsistent 
med resten av dokumentet og verdiene i analysen.  

For å få et vektet snitt fordelt på fartøystype, er snittet per fartøystype multiplisert med fordelingen av 
ulykkesfrekvensen per fartøystype39.  Tabell 15 viser fordelingen av ulykkesfrekvensen per fartøystype.  
Dette er en generell fordeling for hele Svalbard og som brukes for alle dekningsområdene. 

38 Fordelingen per lengdekategorier er hentet fra utseilt distanse innen fiskerivernsonene for Svalbard. Dette er fordi DNV GL analysemodellen 
ikke bruker lengdekategorier i beregningen av antall ulykker, kun størrelseskategorier (i BT).  

39 Merk at  har en annen type inndeling i fartøystyper, slik at det også var nødvendig å gjøre noen antagelser når fartøystypene skulle 
sammenstilles med . Blant annet er «ukjent skipskategori» satt lik fiskefartøy. 
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Tabell 14: Gjennomsnittlig reparasjonskostnad for grunnstøting, for Svalbard, basert på 
utseilt distanse innenfor Fiskerivernsonene - 2014 kroner (i kNOK). Kilde: Kystverket og DNV 
GL 

Fartøytyper < 70m 70-
100 

100-
150 

150-
200 200-250 250-300 300-

350 >350 Snitt 
kNOK 

Oljetankere - - 7 207 5 324 - - - - 6 266 
Kjemikalie-

produkttankere - 5 762 7 207 - - - - - 6 485 

Gasstankere - - - - - - - - - 

Bulkskip - - - 12 698 15 096 - - - 13 896 

Stykkgodsskip 3 450 3 450 4 420 8 395 - - - - 4 929 

Konteinerskip - - - - - - - - - 

Kjøle-fryseskip 3 450 3 450 4 344 - - - - - 3 747 
Ro-Ro 

lastefartøy 3 450 - - - - - - - 3 450 

RoPax 11 605 11 605 51 096 98 823 - - - - 43 282 

Cruise 11 605 11 605 51 096 98 823 98 823 98 823 - - 61 796 

Passasjer 11 605 11 605 51 096 98 823 - - - - 43 282 
Offshore supply 

skip 4 367 4 367 - - - - - - 4 367 

Andre offshore 
service skip 4 367 - - - - - - - 4 367 

Andre 
aktiviteter 4 367 4 367 4 367 - - - - - 4 367 

Fiskefartøy 4 367 4 367 - - - - - - 4 367 

I tabell 15 vises fordelingen av ulykkesfrekvensen per fartøysgruppe, basert på utseilt distanse innenfor 
de foreslåtte dekningsområdene for Svalbard og Jan Mayen.  

 
 
Tabell 15: Fordelingen av ulykkesfrekvensen per fartøystype, basert på utseilt distanse 
innenfor de forslåtte dekningsområdene for Svalbard og Jan Mayen /.  

Fartøy type Andel av ulykkesfrekvensen i dekningsområdene 

Råoljetankere 0 % 

Produkttankere 1 % 

Kjemikalietankere 0 % 

Gasstankere 0 % 

Bulkskip 1 % 

Stykkgodsskip 2 % 

Konteinerskip 0 % 

Ro-Ro last 0 % 

Kjøle-/fryseskip 3 % 

Cruise 12 % 

Passasjer 5 % 

Offshore supply skip 0 % 

Andre offshore service skip 0 % 

Andre aktiviteter 10 % 

Fiskefartøy 65 % 

Ukjent skipskategori 3 % 
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Vi benytter oss av informasjonen om gjennomsnittlig reparasjonskostnad for grunnstøting. Dette er 
basert på utseilt distanse innenfor Fiskerivernsonene og informasjonen om andel av ulykkesfrekvensen i 
området som kan tilskrives de ulike fartøystypene. Enhetskostnaden for reparasjonskostnader for 
grunnstøting, vektet for alle fartøystyper og størrelser, blir dermed 11 750 829 kroner (2014-kroner).  

Tilsvarende metode brukes for å finne reparasjonskostnader for kollisjon. I tabell 16 er gjennomsnittlige 
reparasjons-kostnad for kollisjon, for Svalbard, basert på utseilt distanse innenfor Fiskerivernsonene - 
2014 kroner (i kNOK) vist. Enhetskostnaden for reparasjonskostnader for kollisjonsulykker, vektet for 
alle fartøystyper og størrelser, blir dermed 7 151 892 kroner (2014-kroner). 

 

Tabell 1632: Gjennomsnittlig reparasjonskostnad for kollisjon, basert på utseilt distanse 
innenfor Fiskerivernsonene - 2014 kroner (i kNOK). 

Fartøytyper < 70m 
70-
100 

100-
150 

150-
200 200-250 250-300 300-350 >350 

Snitt 
kNOK 

Oljetankere - 2 585 - 3 275 6 163 - - - 4 008 
Kjemikalie-
produkttankere 1 951 - 1 648 3 275 - - - - 2 292 

Gasstankere - - - - - - - - - 

Bulkskip - - 1 731 3 958 7 500 4 058 - - 4 312 

Stykkgodsskip 2 570 2 570 1 731 6 720 - - - - 3 398 

Konteinerskip - - - - - - - - - 

Kjøle-fryseskip 2 570 2 570 3 415 - - - - - 2 852 
Ro-Ro 
lastefartøy 2 570 3 965 - - - - - - 3 267 

RoPax 4 824 4 824 4 824 8 242 - - - - 5 677 

Cruise 4 824 4 824 4 824 8 242 18 763 18 763 - - 10 040 

Passasjer 4 824 4 824 4 824 8 242 18 763 - - - 8 295 
Offshore supply 
skip 6 943 6 943 - - - - - - 6 943 

Andre offshore 
service skip 6 943 6 943 - - - - - - 6 943 

Andre 
aktiviteter 6 943 6 943 6 943 - - - - - 6 943 

Fiskefartøy 6 943 6 943 - - - - - - 6 943 

 

Reparasjonskostnader for fartøy ved grunnstøting og kollisjon er deretter vektet, basert på forholdet av 
antall ulykker mellom disse. Av totale antall navigasjonsulykker på Svalbard er det i analysemodellen til 
DNV GL beregnet at grunnstøtinger står for 78 %, mens kollisjon står for resterende 22 %.  

Den gjennomsnittlige vektede enhetskostnaden for reparasjonskostnader, for grunnstøting og kollisjon, 
blir dermed 11 750 829 2014-kroner. Grunnen til at vi ikke bruker ulykkeskostnader for andre 
ulykkestyper er at effekten av VTS kun beregnes på navigasjonsulykker, dvs. grunnstøting og kollisjon. 

IHS Sea-Web data, som rapporten «Skadeomfang og skadekostnader på skip ved ulykkeshendelser» er 
basert på, inneholder data for ulykken og data for da skipet var tilbake i drift. Mindre kollisjoner og 
grunnstøtinger som ikke krever reparasjon er ikke rapportert /9/. Dette er eksempelvis grunnstøtinger 
hvor fartøyet glir av grunnen, uten større skader på skroget, eller kollisjoner med lav bevegelsesenergi 
(f.eks. under manøvrering i havn).    

Det er også gjort en antagelse om at kollisjoner og grunnstøtinger som har medført totalhavari ikke er 
inkludert i reparasjonskostnaden. Ved ulykker vil forsikringsselskapene dekke reparasjonskostnadene 
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opptil forsikringsverdien av fartøyene. Ved store skader relativt til forsikringsverdien derimot, så kan/vil 
fartøyet bli erklært ”totalhavari”, og påfølgende bli kondemnert /9/. 

Ved beregning av nyttevirkningen til tiltaket må vi derfor multiplisere enhetskostnaden for 
reparasjonskostnader med skadekategorien (dvs. andel ulykker av totalen) som denne enhetskostnaden 
tilhører. For å finne denne andelen er Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase (SDU) brukt. Navigasjons-
ulykker er hentet fra perioden 2004-2013 for norske farvann, og presentert i Figur 4. Fritidsfartøy og 
små fiskebåter er ikke inkludert i datagrunnlaget.  

Basert på resonnementene i avsnittene over, har vi kun valgt å multiplisere enhetskostnaden med 
skadekategorien «alvorlige skader» på fartøyet, og utelater dermed «ingen skade på fartøy», «mindre 
skade på fartøy» og «totalskadet/havari». At kategorien «mindre skade på fartøy» er utelatt er en 
konservativ antagelse fordi en økt ulykkeskostnad vil være positivt for nettonytte. Vi sitter da igjen med 
en andel på 19 % av alle navigasjonsulykker, som her omfatter kategorien «alvorlige skader40.  

 

Figur 4: Fordeling i skadeomfang på fartøy for navigasjonsulykker i norske farvann (2004-
2013) 

 

 

I tabellen under vises nåverdiberegningene av sparte reparasjonskostnader, gitt implementering av 
alternativ 1, 2 eller 3.  

 
Tabell 17: Nåverdi av sparte materialskader på fartøy, gitt implementering av alternativ 1, 2, 
3. I 2014-kroner over hele analyseperioden 

Ulykkeskomponent Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Materialskade på fartøy 26 133 205 24 188 026 25 841 831 

 

  

40 Antall ulykker registrert med «ukjent skadeomfang» (1,4 %), blank (20,2 %) og annet (0,1 %) er distribuert etter vektet fordeling på de 
andre kategoriene. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Fartøy sunket/total havari

Fartøy totalskadet (ikke sunket)

Fartøy alvorlig skadet

Fartøy mindre alvorlig skadet

Ingen skade på fartøy

Fordeling i skadeomfang på fartøy for 
navigasjonsulykker i norske farvann (2004-2013) 
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Kostnader ved at fartøy er ute av drift etter en ulykke (inntektstap) 

En grunnstøting eller en kollisjon fører i tillegg til skadene på fartøyet også til kostnader forbundet med 
at skipet er ute av drift. Kystverket beregner kostnadene ved fartøy ute av drift ved å multiplisere antall 
dager fartøyet er ute av drift, som konsekvens av kollisjoner og grunnstøtinger, med tidsavhengige 
kostnader for skip ute av drift. 

Gjennomsnittlig antall dager fartøyet er ute av drift er hentet fra rapporten «Beregningen av 
Skadeomfang og skadekostnader på skip ved ulykkeshendelser» /9/ og presentert i tabell 18. Kilden for 
denne rapporten er IHS Lloyds Fairplay databasen (Sea-web), som inneholder detaljert informasjon av 
alle skip over 100 bruttotonn (GT) og inkluderer i overkant av 113 000 ulykker. 

Datainnsamlingen har tatt utgangspunkt i fartøygrupper og størrelseskategorier relevante for norske 
farvann. Basert på informasjonen om utseilt distanse (AIS-data for 2013 for Fiskerivernsonene) har DNV 
GL fjernet verdiene for fartøystyper som ikke seiler i farvannet rundt Svalbard (markert med lyseblå 
celler)41. Den gjennomsnittlige tiden ute av drift blir dermed kun beregnet for de aktuelle fartøystypene- 
og størrelsene i området. Snittet over alle fartøystyper er 824 timer. 

 

Tabell 18: Gjennomsnittlig tid ute av drift (timer) for grunnstøting, for Svalbard. 
 

Fartøytyper < 70m 
70-
100 

100-
150 

150-
200 

200-
250 

250-
300 

300-
350 >350 

Snitt 

Oljetankere   200   409 636       415 
Kjemikalie-
produkttankere     261 409         335 

Gasstankere                   

Bulkskip         810 810     810 

Stykkgodsskip 481 481 264 812         510 

Konteinerskip                   

Kjøle-fryseskip 912 912 1 482           1 102 

Ro-Ro lastefartøy 876 977             927 

RoPax 876 977 977 977         952 

Cruise 876 977 977 977 476 476     793 

Passasjer 876 977 977           944 

Offshore supply skip 1 001 1 001             1 001 
Andre offshore 
service skip 1 001 1 001             1 001 

Andre aktiviteter 1 001 1 001 1 001           1 001 

Fiskefartøy 1 113 718             915 

 

Gjennomsnittlig antall dager fartøyet er ute av drift er hentet fra TØI-rapporten «Kostnadsmodeller for 
transport og logistikk» /11/. Samlet for alle fartøystyper gir dette oss en gjennomsnittlig tidskostnad på 
4 139 per time ute av drift.  

Den gjennomsnittlige tidskostnaden er multiplisert med snittet for alle fartøystyper for tid ute av drift for 
å få den endelige kostnaden for grunnstøting for Svalbard (3 408 825 kroner). 

41 Fordelingen per lengdekategorier er hentet fra utseilt distanse innen fiskerivernsonene for Svalbard. Dette er fordi DNV GL analysemodellen 
ikke bruker lengdekategorier i beregningen av antall ulykker, kun størrelseskategorier (i BT).  
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Tilsvarende metode brukes for å finne kostnaden for tid ute av drift for kollisjon. Gjennomsnittlig tid ute 
av drift er 517 timer for kollisjonsulykker. Den gjennomsnittlige tidskostnaden er multiplisert med snittet 
for alle fartøystyper for tid ute av drift for å få den endelige kostnaden for kollisjon for Svalbard 
(2 138 015 kroner). 

Tid ute av drift for fartøy ved grunnstøting og kollisjon er deretter vektet, basert på forholdet av antall 
ulykker mellom disse. Av totale antall navigasjonsulykker på Svalbard er det i analysemodellen til DNV 
GL beregnet at grunnstøtinger står for 78 %, mens kollisjon står for resterende 22 %.  

Den gjennomsnittlige vektede enhetskostnaden for tid ute av drift, for grunnstøting og kollisjon, blir 
dermed 3 129 247 2014-kroner.  

Som for materielle skader på fartøyet, må vi også multiplisere med andel av det totale antallet ulykker 
denne enhetskostnaden er gjeldende for. Mindre kollisjoner og grunnstøtinger som ikke krever 
reparasjon er ikke inkludert. Det er ikke mulig å vurdere tid ute av drift mindre enn 24 timer ved bruk av 
Sea-web dataene. Normalt vil ikke driftsstans på 24 timer medføre inntektstap for rederier, da dette er 
innenfor kravene til oppe-tiden. 

Kollisjoner og grunnstøtinger som har medført totalhavari (total loss) er heller ikke inkludert i 
datagrunnlaget for tidsestimatene. Ved totalhavari vil rederiet få tilbakebetalt forsikringssummen og 
både kapitalkostnaden og driftskostnadene vil opphøre umiddelbart etter at fartøyet er erklært 
totalhavari. Tapskostnader for et skip (anleggsmiddel) som ikke eksisterer er ikke ansett som aktuelt. 

Prosentandelen av ulykker med alvorlige skader på fartøyet ble funnet til å være 19 % (se avsnittet om 
materielle skader på fartøy). 

I tabellen under vises nåverdiberegningene av sparte kostnader ved fartøy ute av drift etter en ulykke, 
gitt implementering av alternativ 1, 2 eller 3.  

 

 
Tabell19: Nåverdi av sparte kostnader forbundet med fartøy ute av drift, gitt implementering 
av alternativ 1, 2, 3. I 2014-kroner over hele analyseperioden 

Ulykkeskomponent Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Skip ute av drift etter ulykke 6 374 794 6 183 989 6 606 806 

 

Skade på/tap av last 

For skade på eller tap av last har vi også benyttet oss av Kystverkets veileder fra 2008. De anbefaler en 
vektet enhetspris per ulykke på 362 529 kroner (2014-kroner). Vi har beregnet følgende: 

Skade på/tap av last = gjennomsnittlig årlig antall ulykker x VTS effekt på reduksjon av grunnstøting- og 
kollisjonsulykker x andel grunnstøtinger og kollisjoner av totale ulykker x verdsettingen av skade/tap av 
last.  

I Tabell 20 vises nåverdiberegningene av sparte kostnader ved skader på last/tap av last forbundet med 
en ulykke, gitt implementering av alternativ 1, 2 eller 3.  
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Tabell 20: Nåverdi av sparte kostnader forbundet med tap av last, gitt implementering av 
alternativ 1, 2, 3. I 2014-kroner over hele analyseperioden 

Ulykkeskomponent Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Skader på -eller tap av last 3 803 504 3 689 660 3 941 933 

 

Kostnader ved redningsaksjoner 

Det er forventet at ved redusert antall ulykker vil kostnadene ved redningsaksjoner også reduseres. 
Også her har vi benyttet oss av tilgjengelig verdsetting per ulykke fra Kystverkets veileder fra 2008. En 
enhets reduksjon i skade som resulterer i en redningsaksjon tilsvarer 89 443 kroner (2014-kroner).  

I tabellen under vises nåverdiberegningene av sparte kostnader forbundet med redningsaksjoner ved en 
ulykke, gitt implementering av alternativ 1, 2 eller 3.  

 
Tabell 21: Nåverdi av sparte kostnader forbundet med uteblivelse av redningsaksjoner, gitt 
implementering av alternativ 1, 2, 3. I 2014-kroner over hele analyseperioden 

Ulykkeskomponent Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Redningsaksjoner 997 104 967 260 1 033 394 

 

Kostnader ved akutte oljeutslipp 

Det er svært sårbare naturressurser i området rundt Svalbard og Jan Mayen og et oljeutslipp kan få 
store miljøkonsekvenser. Det finnes ingen konkret veiledning for hvordan en skal verdsette oljeutslipp, vi 
har derfor benyttet oss av tilgjengelig materiale som er benyttet i lignende studier og laget en 
generalisering som vi benytter i denne analysen.  

Tabell 22 viser de samfunnsøkonomiske kostnadene av akuttutslipp av olje. Kostnadsanslagene er hentet 
fra Vista Analyse og Holte Consultings kvalitetssikring (KS1) av Nasjonal slepebåtberedskap. Disse 
verdiene er ikke forventningsverdier, men anslag for neddiskonterte, absolutte kostnader ved 
akuttutslipp gitt at de skjer i dag. 

Tabell 2233: Samfunnsøkonomiske kostnader av akuttutslipp av olje. Millioner kroner. Kilde: 
Vista analyse 2012 

Utslippsmengde, tonn Fiskeri* Reiseliv Opprydding Sum 

1-1.000 - - 200 200 

1.000-2.000 - - 450 450 

2.000-20.000 - 360 2 200 2 560 

20.000-100.000 0 - 2 500 620 6 000 6 620 – 9 120 

> 100.000 0 - 6 200 620** 10 000 10 620 – 16 820 

* Kostnad ved tap av torsk. Kostnadene ved tap av sild vil være lavere enn for tosk, men et akuttutslipp vil ramme 

enten torsk eller sild slik at kostnadene for de to fiskeslagene ikke kan adderes. ** Forutsatt at kostnaden for 

reiseliv og fiskeri vil bli minst like stor som ved en ulykke på 60.000 tonn 
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Som vi ser av tabellen dominerer oppryddings-kostnadene kostnadsbildet og at det er først for store 
mengder utslipp til sjø at kostnadene for reiseliv og fiskeri blir betydelige.  Til bruk i vår analyse er det 
hensiktsmessig med en verdsetting i kroner per tonn. På bakgrunn av tabellen over og informasjon fra 
en pilotstudie gjennomført av Vista Analyse i 201342 har vi satt en verdsetting av oljeutslipp per tonn i 
tabell 23.  

 
Tabell 23: Verdsetting av oljeutslipp, i 2014-kroner 

Utslippsmengde 
Verdsetting (NOK per tonn) 

Fra (tonn) Til (tonn) 

1 1 000 400 000 

1 000 2 000 300 000 

2 000 20 000 200 000 

20 000 100 000 100 000 

 

Som vi kan se av tabellen over antar vi også at det er stordriftsfordeler ved et større utslipp for 
opprydningskostnaden, men at skadevirkningene er større.  

I tabellen under vises nåverdiberegningene av sparte kostnader forbundet med reduserte oljeutslipp, gitt 
implementering av alternativ 1, 2 eller 3.  

 
Tabell 24: Nåverdi av sparte kostnader forbundet med uteblivelse oljeutslipp, gitt 
implementering av alternativ 1, 2, 3. I 2014-kroner over hele analyseperioden 

Ulykkeskomponent Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Oljeutslipp 32 851 884 31 214 498 28 890 307 

 

 

4.3.4 Oppsummering av prissatt nyttevirkning 
Den direkte virkningen av en utvidelse av VTS på Svalbard er redusert sannsynlighet for kollisjon og 
grunnstøtinger. Som en virkning av dette vil få også få redusert risikoen for årlige verdier av oljeutslipp 
(tonn), tap av menneskeliv, redusert personskade og materialskade på fartøy43. I tillegg vil tiltaket 
redusere antall fartøy som er ute av drift etter ulykke, skader på/tap av last og redningsaksjoner.  

 

  

42 http://vista-analyse.no/site/assets/files/6572/pilotrapport_kystverket_hovedrapport_juli_2013-1.pdf 
43 Risiko = Frekvens x Konsekvens 

104 
 

                                                



 

 
 
Tabell 25: Nyttevirkning av tiltaket for alternativ 1, 2 og 3 

Ulykkeskomponent Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Olje 32 851 884 31 214 498 28 890 307 

Menneskeliv 33 055 521 32 261 536 29 310 330 

Personskade 2 979 303 2 733 668 2 685 796 

Materialskade på 

fartøy 26 133 205 24 188 026 25 841 831 

Skip ute av drift 

etter ulykke 6 374 794 6 183 989 6 606 806 

Skader på -eller 

tap av last 3 803 504 3 689 660 3 941 933 

Redningsaksjoner 997 104 967 260 1 033 394 

Sum total 106 195 316 101 238 638 98 310 396 

 

Som vi kan se av tabellen over er nyttevirkningene for de ulike alternativene svært nære hverandre i 
verdi. De prissatte nyttevirkningene ligger mellom 98 millioner og 106 millioner kroner (2014-kroner) 
over hele analyseperioden. Alle tallene er endringen fra referansebanen.  

 

4.4 Ikke-prissatt nytteeffekt 
I samfunnsøkonomiske analyser kan det være flere virkninger av alternativene som ikke er mulig å få 
verdsatt i kroner, men som allikevel må vurderes som en «ikke-prissatt nytteeffekt». For dette tiltaket 
vil det være en rekke andre etater som også kan være brukere av informasjonen fra AIS-basestasjonene. 
Deres nytte av bedret AIS-dekning på Svalbard er knyttet til bedre ressursutnyttelse av materiell, bedre 
tilgang til data for forskning og overvåkning, samt bedre tilgang på sanntidsinformasjon ved en 
redningsaksjon eller en akutt situasjon. Det vil si at det også er positive effekter for den nasjonale 
beredskapen utover det forebyggende arbeidet i forbindelse med ulykker på sjøen.  

 

4.5 Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
Den samfunnsøkonomiske analysen gir en systematisk oversikt over nytte- og kostnadsvirkningene av 
de alternative utformingene av tiltaket.  

Når et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt betyr det at den samfunnsøkonomiske nyttegevinsten er 
høyere enn den samfunnsøkonomiske kostnaden. I tabell 26 vises den samfunnsøkonomiske 
lønnsomheten av alternativene for tiltaket som differanse til referansealternativet. Referansealternativet 
er ingen forbedring av trafikkovervåkningen på Svalbard og Jan Mayen.  Positive verdier betyr en 
besparelse for samfunnet i forhold til dagens situasjon.  
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Alle alternativer har en bedret nåverdi i forhold til referansealternativet. Analyseresultatene gir netto-
nåverdier på 41,7 millioner, 49,7 millioner og 65,8 millioner for henholdsvis alternativ 1, 2 og 3 ned-
diskontert i 2014-kroner over hele analyseperioden. Alternativ 3 har den høyeste besparelsen for 
samfunnet, etterfulgt av alternativ 2 og 1. Nyttevirkningen er relativt lik for alle alternativene, ettersom 
alle alternativene omfatter vestkysten av Svalbard som har mest trafikk og den høyeste 
ulykkesfrekvensen. Nyttevirkningen ved å dekke områdene på østsiden (og Jan Mayen) er derimot ikke 
større enn merkostnaden dette medfører. Derfor er det alternativ 3 som får høyest nettonytte rangert 
tiltakene imellom, selv om alle alternativene viser positiv nettonytte.   

 

Tabell 2634: Oppsummering av nettonytte og effekten av usikkerhetsestimatene (mill. kroner) 

  Alt.1 Alt.2 Alt.3 

Investeringskostnader -22,6 -15,0 -8,3 

Drift- og vedlikeholdskostnader -31,2 -27,9 -18,9 

Skattekostnader -10,8 -8,6 -5,4 

Ulykkeskostnader 106,2 101,2 98,3 

Netto nåverdi (besparelse for samfunnet) 41,7 49,7 65,8 
 

   
 

Forventningsverdi 41,7 49,7 65,8 

Standardavvik 31,9 30,1 29,1 

P10-verdi -0,3 9,3 27,3 

P90-verdi 83,5 89,1 104,0 

Sannsynlighet for negativ netto nytte 10,2 % 4,9 % 0,4 % 
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4.6 Vurdering av usikkerhet 
Som for alle samfunnsøkonomiske analyser er det betydelige usikkerhet forbundet med beregningene. 
Det er derfor viktig å gjøre en følsomhetsanalyse.  

Resultatene fra følsomhetsanalysen viser at forventningsverdien for nettonytte er robust for kostnads-
endringer (investering- og drift- og vedlikeholdskostnader), og at den er fremdeles lønnsomt selv om de 
høyeste kostnadsanslagene benyttes.  

Derimot er nettonytte noe følsom for endringer i nyttevirkningen (ulykkeskostnaden). I 
ulykkeskostnaden er det trippelestimatet for effekten av VTS (lav: 10 %, forventet: 35 % og høy: 50 % 
reduksjon av navigasjonsulykker) som er største bidragsytere til usikkerheten i nyttevirkningen. For at 
nettonytte for alternativene skal være positiv er det beregnet at effekten av VTS må være større enn ca. 
20 %, 17 % og 11 % for henholdsvis alternativ 1,2 og 3.  

Dette er dermed en forutsetting for at alternativene skal være lønnsomme. Merk at disse forutsetningene 
er gitt at forventet faktor for underrapportering er 1,5. Ved ulik grad av estimatet for underrapportering 
vil forutsetningene for effekten av VTS, og at nettonytte skal være lønnsomt endre seg følgende: 

 

Tabell 2735: Følsomhetsanalyse som viser hva effekten av VTS må være for at nettonytte skal 
være positiv, gitt ulike verdier graden av underrapportering av ulykker i SDU. 

Grad av underrapportering Effekt av VTS 

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

1 29 % 25 % 16 % 

1,5 20 % 17 % 11 % 

2 15 % 13 % 8 % 

 

Usikkerhetsestimatet for graden av underrapportering (1, 1,5 og 2) av ulykker i Sjøfartsdirektoratets 
ulykkesdatabase (SDU) alene har derimot ikke like stor påvirkning, og nettonytte er positiv selv om det 
ikke antas noen underrapportering av ulykker. Figur xx viser netto nytte dersom grad av 
underrapportering settes til 1. 
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Tabell 28: Netto nytte ved grad av underrapportering lik 1 (uten justering for 
underrapportering) 

 

 

Tabellen under viser effekten av å kombinere ingen justering for underrapportering med laveste 
forventede effekt av VTS (10%). 
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Tabell 29 Netto nytte ved grad av underrapportering lik 1 (uten justering for 
underrapportering) og effekt av VTS 10% 

 

  

Videre viser beregningene at dersom netto nytte skal være positiv uten justering for underrapportering 
må effekt av VTS for de ulike alternativene være som følger: 

• Alt.3: >16 % VTS effekt  

• Alt.2: >25 % VTS effekt   

• Alt.1: >29 % VTS effekt 

 

Tabell 1 viser at det er et stort spenn på nåverdiene for alternativene når en tar hensyn til virkningen av 
trippelestimatene44. Som nevnt i avsnittet over, er dette hovedsakelig som følge av trippelestimatet som 
er gitt for effekten av VTS. Standardavvikene for samtlige av alternativene er relativt høye i forhold til 
forventningsverdiene. Forventet nåverdi viser en bedring fra referansealternativet for alle alternativer, 
men det er en sannsynlighet for at fortegnet snur (fra positiv til negativ nytte). Dette er vist i tabellen, 
med 10,2 %, 4,9 % og 0,4 % sannsynlighet for henholdsvis alternativ 1-3.  

44 Inngangsparametere som ikke kan fastsettes med 100 % nøyaktighet, angis med et trippelestimat (typisk lav, forventet og høy). Slike 
parametere danner grunnlaget for den samlede usikkerheten for beregnet netto nytte.    
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4.7 Vurdering av fordelingseffekter  
Det er ingen rene fordelingsvirkninger av betydning som følger av tiltaket. Kostnaden ved tiltakene 
bæres imidlertid av staten i form av økte utgifter for Kystverket som må finansieres gjennom økte 
skatter eller redusert tjenesteyting i offentlig sektor. Nytten av tiltaket tilfaller primært maritim næring 
med aktivitet i området og sjøfolk som oppnår lavere risiko knyttet til sin aktivitet. Nytten som følger av 
redusert risiko for skader på miljø og natur vil til en viss grad tilfalle aktører som ikke har en direkte 
tilknytning til område.    

 

5 KONKLUSJON OG ANBEFALING  
Vår konklusjon er dermed at tiltaket er lønnsomt med de forutsettinger som er gjort i analysen, og gitt 
at effekten av VTS (dvs. evnen til å redusere antall navigasjonsulykker) er høyere enn 20 %, 17 % og 
11 %, for henholdsvis alternativ 1, 2 og 3. Sannsynligheten for at effekten av VTS er høyere disse 
nevnte verdiene er relativt stor ettersom forventningsverdien på VTS-effekt er 35 %. Tiltaket er svært 
robust for ulike kostnadsøkninger, selv når høyeste kostnadsanslag blir brukt.  

Analyseresultatene gir nettonåverdier på 41,7 millioner, 49,7 millioner og 65,8 millioner for henholdsvis 
alternativ 1, 2 og 3 neddiskontert i 2014-kroner over hele analyseperioden. Dette vil si at tiltaket 
forventes å være samfunnsøkonomisk lønnsomt for alle de foreslåtte alternativene for utvidelse. Det er 
alternativ 3 som har den høyeste besparelsen for samfunnet, målt i nettonytte, etterfulgt av alternativ 2 
og 1. 
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VEDLEGG C  
Analyse av samfunnsøkonomiske levetidskostnader 
og nytteeffekten for oppgradering av dagens 
sektorlykter med LED-basert lyskilde og 
fjernovervåkning  
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1. HOVEDBUDSKAP OG KONKLUSJON 
Denne samfunnsøkonomiske analysen har hatt som formål å belyse lønnsomheten for samfunnet av en 
oppgradering av dagens sektorlykter med LED-baserte lyskilder. Oppgraderingen til LED-baserte 
lyskilder inkluderer også installasjon av fjernovervåkning av sektorlyktene.  Formålet med tiltaket er 
primært å redusere det offentliges samlede ressursbruk uten at sikkerheten reduseres.  

Vi sammenstiller alle investerings- og driftskostnader over en analyseperiode fra 2015 til 2040.    

I analysen er det beregnet nettonytte i forhold til referansebanen som er en videreføring av dagens 
sektorlyktsystem.  Dette vises i tabellen under. 

Tabell 10 Sammenstilling av kostnader for tiltaket og referansealternativet. I nåverdi over 
analyseperioden, i millioner kroner. 

  Sektorlykt-
system 

LED-basert 
lyskilde og 

fjernovervåking 

Endring i 
kostnader 

Investeringskostnader 

Investerings-
kostnader LED 

- 113,42 -113,42 

Installasjons-
kostnader LED 

- 79,23 -79,23 

Driftskostnader 

Skjermings-
kostnader (fartøys-

kostnader) 
206,21 60,41 145,80 

Inspeksjons-
kostnader og akutt 

tenning LED 

 277,25 -277,25 

Inspeksjons-
kostnader og akutt 

tenning trad. 
468,66 108,88 359,79 

Utskifting 
lampeskiftere og 

karaterverk 
(Materiell) 

26,17 

- 

26,17 

Lyspærer 
(materiell) 8,53 

- 
8,53 

Skattefinansieringskostnad 141,91 127,84 14,08 
Totale kostnader over analyseperioden, 

nåverdi 851,48 767,03 84,46 

Resultatene i tabellen viser at det er en besparelse for samfunnet ved å endre til LED-baserte lyskilder 
og fjernovervåkning. Vi forventer en besparelse for samfunnet på 84,46 millioner kroner over 
analyseperioden. Det vil si at tiltaket er kostnadseffektivt gitt at vi antar den samme nytten uavhengig 
av en implementering av LED.  

Usikkerhetsvurderingene viser at våre resultater ikke er robuste for en stor kostnadsøkning. Dette viser 
at ved det høye kostnadsanslaget vil tiltaket være samfunnsøkonomisk ulønnsomt med 3,26 millioner 
2014-kroner over hele analyseperioden sammenlignet med referansealternativet. I det laveste estimatet 
er det svært samfunnsøkonomisk lønnsomt med LED sammenlignet med en videreføring av dagens 
løsning med sektorlykter.  

Basert på vår analyse framstår implementering av LED-lyskilder i norske farvann som 
samfunnsøkonomisk lønnsomt. Tiltaket vil medføre noe økte investerings- og implementeringskostander 
men gi betydelige reduksjoner i vedlikeholdskostnader for Kystverket. Tiltaket forventes ikke å ha en 
nevneverdig påvirkning på sjøsikkerheten. Samlet framstår derfor tiltaket som samfunnsøkonomisk 
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lønnsomt med et mest sannsynlig estimat på 84,48 millioner kroner over analyseperioden fra 2015 til 
2040 sammenlignet med referansealternativet. 

2. PROBLEMBESKRIVELSE 
Sektorlyktene er blant de viktigste optiske hjelpemidlene for navigasjon langs kysten. For å opprettholde 
en høy kvalitet på navigasjonsinnretningene, må en sikre at disse lyktene holder høy standard. Det er i 
dag rundt 1.950 sektorlykter langs kysten som gir navigasjonsstøtte til seilende, og er en vesentlig del 
av Kystverkets navigasjonsinnretninger. Dagens sektorlykter krever kontinuerlig vedlikehold som 
medfører betydelige kostnader for Kystverket. Hvert syvende år må sektorlyktene skjermes på nytt 
hvilket innebærer fysisk kontroll og justering av alle sektorer. Sektorlyktene er også utsatt for korrosjon 
blant annet i festene som kan føre til at skjermglassene på dagens lykter kan bevege seg. Små 
forskyvinger på skjermglassene kan medføre betydelige forskyving av sektorgrensene, som kan være 
kritisk for navigasjon. Sektorlyktene har i dag vil også fallende lysintensitet gjennom driftsperioden. 

Utover kontinuerlig kontroll av systemet er Kystverket avhengig av at feil og mangler innrapporteres av 
brukerne for å identifisere lykter som ikke fungerer. Dette kan føre til lang nedetid og manglende 
navigasjonsstøtte som i verste fall kan føre til økt sannsynlighet for ulykkeshendelser. Det er også 
tilfeller av falske slukkemeldinger som fører til unødvendig ressursbruk for Kystverket.  

En videreføring av dagens sektorlykter vil medføre en årlig kostnad på 45.420.938 kroner fram mot 
2040. Kostnadene kommer som følge av utskifting av lampeskiftere og karakterverk i sykluser på syv år. 
En lampeskifter koster i dag 4.400 kroner i henhold til Kystverkets innkjøpssystem, mens et 
karakterverk koster 5.000 kroner. Kystverket har i snitt ett forbruk av 1750 lampeskiftere og 805 
karakterverk i en syv års syklus med dagens arbeidsmetoder. En runde med utskiftninger vil dermed 
koste 11.725.000 2015-kroner. En beregningsperiode på 25 år gir dermed 25/7=3,6 utskiftninger, med 
en tilhørende årlig kostnad på 1.675.000 kroner. 

Som nevnt er skjerming av tradisjonelle lykter en omfattende prosess. Kystverket benytter i dag over 90 
prosent av kapasiteten til Kystverkets fartøyet “Trænen” til dette arbeidet, og beregner kostnader på 
13.200.000 kroner til denne posten. Dette inkluderer personell og materiell. Videre har et snitt over de 
siste 11 årene vist et forbruk av pærer på 436.000 kroner. Dette er i faste priser, justert til 2015-kroner 
blir dette 545.938 kroner. Disse kostnadene er presentert i tabellen under sammen med kostnader til 
akutt tenning av slukkede lykter og år inspeksjoner forbundet med en videreføring av dagens system for 
sektorlykter. Tallene er hentet fra Kystverkets budsjetter og fra arbeidsmøter med fagmiljø i Kystverket 
/1/. 

Tabell 36 Kostnader for referansealternativet (videreføring av dagens sektorlyktsystem) 

System, driftskostnader Sannsynlig kostnad 

Utskifting lampeskiftere og karakterverk (Materiell) Kr. 1.675.000 

Skjermingskostnader (fartøyskostnader) Kr. 13.200.000 

Lyspærer (materiell) Kr. 545.938 

Akutt tenning av slukkede lykter Kr. 20.000.000 

Inspeksjoner Kr. 10.000.000 
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Å fortsette med dagens situasjon, referansealternativet, tar som forutsetning at det ikke er nye 
investeringer planlagt i perioden og kun en videreføring av dagens sektorlyktsystem med de 
vedlikeholds- og driftskostnadene det medfører.  

 

3. BESKRIVELSE AV TILTAKET 
For å opprettholde en høy kvalitet på navigasjonsinnretningene er det foreslått å bytte ut dagens 
sektorlykter med LED-baserte lyskilder. LED-baserte lyskilder vil sikre at sektorene presenteres riktig, at 
en får god lysintensitet gjennom hele perioden og at driftssikkerheten øker. LED-baserte lyskilder har 
ikke skjermglass, og vil derfor ha lik lysintensitet og korrekt farge gjennom hele driftsperioden. Det er 
også antatt at LED-lyktene vil ha redusert vedlikehold, da driftssikkerheten for LED er bedre enn for 
lyspærer.  

Oppgraderingen til LED-baserte lyskilder inkluderer også installasjon av fjernovervåkning av 
sektorlyktene. Ved installasjon av fjernovervåking unngår en at et merke står slukket lenge før det blir 
rapportert inn. I praksis kunne fjernovervåking også vært installert på dagens sektorlykter. Dette ville 
effektivisert vedlikeholdsarbeidet noe, men ikke løst problemene knyttet til behovet for skjerming. Det er 
også grunn til å tro at det vil være betydelig stordriftsfordeler knyttet til å installere fjernovervåking 
samtidig som sektorlyktene installeres. Tiltaket er derfor vurdert samlet istedenfor å vurdere 
fjernovervåking og oppgradering til LED-lykter hver for seg.  

Ukjent nedetid vil i praksis opphøre ved fjernovervåking. I tillegg en kan avdekke falske slukkemeldinger 
før en sender personell på kostbare «slukkeaksjoner». En annen sikkerhetsmessig gevinst er at objekter 
vil gi advarsel dersom det av ukjent årsak inntreffer lavt batterinivå, slik at en kan iverksette preventive 
tiltak for å unngå slukning.  

Behovet for system for fjernovervåkning anses dermed som reelt. Kystverket vurderer at GSM-basert 
overvåkning er den mest hensiktsmessige formen for fjernovervåking. Årsaken til dette er at teknologien 
er utprøvd samtidig som den vurderes til å fortsatt være operativ i overskuelig fremtid. 
Investeringskostnaden er lav sammenlignet med alternativet AIS, strømforbruket er også lavt. Dersom 
teknologiutvikling medfører at GSM-nettet blir nedlagt vil systemet ha en utfordring med å gli over i 
neste teknologiløsning. Slike sprang i teknologi vil være utfordrende for alle løsninger en velger. 

En faktor som også må nevnes er at ikke alle lokasjoner langs kysten har GSM-dekning, slik at noen 
objekter vil måtte gjøre bruk av alternativ overvåkingsteknologi. 

Overvåkningssystemet inkluderer også en GPS-modul som gjør systemet i stand til å logge posisjon til 
objektet. Ved utskiftning på flytende merker vil dette gjøre Kystverket i stand til å detektere om et 
flytende merke kommer ut av posisjon og logge avdriften. En kan da også enkelt hente inn merket. GPS 
modul innebærer også at objektene kan synkroniseres, slik at de gir en mer rolig visuell opplevelse av 
merkingen. 

4. SAMFUNNSØKONOMISKE VIRKNINGER 
I motsetning til de andre analyserte tiltakene er dette tiltaket et effektivitetstiltak der hovedformålet er å 
effektivisere vedlikeholdsarbeidet med sektorlykter og i mindre grad øke sikkerheten. Tiltakets 
innvirkning på sjøsikkerheten forventes å være positiv men begrenset og vurderes kvalitativt under ikke-
prissatte virkninger.  

115 
 



 

 
 
Virkningene av tiltaket er vurdert over en analyse periode på 25 år fra 2015 til og med 2040.  Alle nytte- 
og kostnadsvirkninger er presentert i faste priser og gir en kontantstrøm over analyseperioden på 25 år. 
Denne kontantstrømmen er neddiskontert til 2015 med en diskonteringsrente på 4 prosent.  

4.1. Beregninger av økte investeringer 
Oppgradering av sektorlykter til LED med GSM og GPS-teknologi vil innebære økte investeringskostnader 
og kostnader forbundet med installering av lyktene.  

Investeringskostnadene kommer i form av innkjøp av 1852 lykter av typen “ODSL-200 3-lag“ eller 
tilsvarende, og 100 lykter av typen “ODSL-200 6-lag”. I Kystverkets innkjøpssystem har disse en 
stykkpris på henholdsvis 44.454,68 kroner og 54.782,- kroner (2015-tall). 

Implementeringen av lyktene foreslås fordelt over syv år, da dette er skjermingssyklusen på 
eksisterende lykter. I stedet for å skjerme lyktene på nytt vil man da installere de nye lyktene. I tabell 1 
fremkommer overslag av investeringskostnaden. Kystverkets estimat er basert på dagens pris i eget 
innkjøpssystem, som igjen er basert på avtaler mellom Kystverket og sentral leverandør. Det antas 
imidlertid at det vil være stordriftsfordeler å hente ved innkjøp av skisserte mengder. For å ta høyde for 
dette har vi lagt til grunn en rabatt på 5 prosent i forhold til Kystverkets anslåtte innkjøpskostnader. I 
tabellen nedenfor har vi sammenfattet anslåtte investeringsbehov forbundet med oppgradering til LED 
lykter med GSM og GPS-teknologi. 

Tabell 2: Investeringskostnader forbundet med oppgradering av sektorlykter med GSM og 
GPS-teknologi i 2014-kroner. Kilde: Kystverket/DNV GL 

System Sannsynlig kostnad Investeringsår/kostnadsår (start/slutt) 

Årlig investeringskostnader 
forsert LED-implementering Kr. 11.916.82955 Likt investeringsbehov år 1-7 

Installasjonskostnader LED-
implementering Kr. 13.200.000 Likt investeringsbehov år 1-7 

Utskifting av elektronikk etter 10 
år Kr. 6.871.14356 Utskifting av elektronikk årlig i år 11-17 og 

21-27 

 

Samlet over analyseperioden vil investeringskostnadene bli på 192,65 millioner kroner i netto nåverdi 
over analyseperioden. Dette er rene samfunnsøkonomiske merkostnader av tiltaket, ettersom en 
videreføring av dagens teknologi for sektrykter er antatt ikke vil innebære større investeringer utover 
generelt vedlikehold.  

4.2. Beregninger av endring i drifts- og vedlikeholdskostnader 
Oppgradering av sektorlykter til LED med GSM og GPS-teknologi vil innebære en reduksjon i de samlede 
drifts- og vedlikeholdskostnadene forbundet med sektorlyktene sett opp mot en videreføring av dagens 
teknologi.  

Driftskostnader ved tiltaket er knyttet til skjerming av lyktene, samt inspeksjoner og akutt tenning av 
slukkede lykter. Skjerming er en vedlikeholdsoppgave hvor lyktens sektorer kontrolleres og hvor pærene 
skiftes. Ved tradisjonelle lykter er dette en komplisert oppgave med mye manuelt arbeid, blant annet 
ved skiftning, tilpasning og kontroll av farget glass og mekaniske deler som lampeskifter og karakterverk. 

55 Estimat fra Kystverket minus 5%.  
56 Estimat fra Kystverket  
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LED-lyktene vil ha en laserskåret skjerming i stål, og det er en betydelig enklere oppgave å skifte pære 
enn ved de tradisjonelle lyktene. Det antas minst 10 års levetid på LED-lanterne. Tradisjonelle lykter 
inspiseres årlig og alle pærer skiftes samtidig. Skjermingsintervallet for disse er syv år, mens LED 
lyktene vil gi et snitt på 200 skjerminger årlig når de er ferdig implementert. 

Første runde med skjerming antas å ha tilsvarende enhetskostnad som dagens skjerming ettersom 
måling av sektorer bør gjennomføres fullt ut. Ved skjerminger etter dette antas reduksjon i tidsbruk, 
basert på en antagelse om at antallet sektorer som trenger skjerming kan reduseres til to til tre pr lykt. 
Det antas av Kystverket en enhetspris på 30.000 kroner for skjerming for LED-lyktene, totalt 6.000.000 
kroner årlig etter første runde med skjerming er gjennomført. Dette er imidlertid et anslag med 
betydelig usikkerhet. Kystverkets fagansvarlig oppgir at anslaget trolig er i overkant, da oppgavens 
kompleksitet og tidsforbruk trolig er betydelig mindre enn dagens oppgave. I tillegg kan intervall på 10 
år muligens økes noe etter hvert. 

Kalkulert enhetspris er basert på dagens kostnader, men redusert fra rundt 44.500 kroner til 30.000 
kroner basert på Kystverkets antagelser. Dagens kostnader består igjen av over 90 prosent bruk av 
fartøyet “Trænen”, et tilårskommet men spesialisert fartøy til oppgaven. Inkluderte kostnader er 
vedlikehold, lønn, drivstoff og andre driftsutgifter til fartøyet. 

Videre er det knyttet driftskostnader til inspeksjon av lykter og akutt tenning av slukkede lykter. 
Kystverket bruker i dag rundt 30.500.000 kroner til slike inspeksjoner og tenninger. Alle lykter inspiseres 
årlig, og Kystverket rykker også ut til lykter som meldes slukket. 

LED-lykter med GSM og GPS antas å ha lavere kostnader av flere årsaker: 

- LED-pærer har lang levetid og vil dermed ikke bli skiftet årlig. Dette gir lavere tidsbruk til 
vedlikehold.  

- Ved slukkede lykter er det i dag ofte lampeskifter og karakterverk som feiler. Dette er 
komponenter LED-lyktene ikke har 

- Med GPS og GSM-funksjonalitet kan Kystverket drive inspeksjon med større grad av presisjon 
grunnet datatilgang. Dette vil blant annet redusere antallet inspeksjoner til falske slukninger 

Dagens budsjett på rundt 30.500.000 kroner for arbeid til inspeksjoner og akutt tenning forventes 
redusert. Slukningsbudsjettet antas redusert med 15 prosent, basert på andel feil på mekaniske deler 
som de nye lyktene ikke inneholder. Dette oppgis av Kystverket til å kunne være et forsiktig anslag.  

Inspeksjonsbudsjettet antas redusert med 15 prosent, basert på redusert tid på hver enkelt lykt da man 
slipper å skifte pærer.  

Driftskostnadene i dette tiltaket vil avhenge av implementasjonstakten av LED-lykter. Vi antar likt 
investeringsbehov i fra utgangsåret til år 7, deretter utskiftning av elektronikk årlig i perioden 11-17 og 
21-27. Skjermingene vil starte år 10 etter første implementering.   

I tabellen under presenteres kostnader for oppgradering av dagens sektorlykter med LED-basert lyskilde 
og fjernovervåkning sett opp mot en videreføring av dagens sektorlykter. Tallene danner grunnlaget for 
beregning av netto nåverdi over analyseperioden (2015-2040). Nåverdien er beregnet ut ifra en 
kontantstrøm med alle årlige kostnader der periodiseringen følger antagelsene gjengitt i teksten ovenfor.    
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Tabell 3 Kostnader for oppgradering av dagens sektorlykter med LED-basert lyskilde og 
fjernovervåkning sammenliknet med kostnader frobundet med en videreføring av dagens 
sektorlykter. Kilde: Kystverket/DNV GL 

 Kostnader57 

Driftskostnader forbundet 
med implementering av 

tiltaket 

Skjerming runde 1 Kr. 8.800.000 

Skjerming etter runde 1 Kr. 6.000.000 

Akutt tenning av slukkede lykter Kr. 15.300.000 

Inspeksjoner Kr.  7.650.000 

Driftskostnader forbundet 
med en videreføring av 

dagens system 

Utskifting lampeskiftere og 
karaterverk (Materiell) Kr. 1.675.000 

Skjermingskostnader 
(fartøyskostnader) Kr. 13.200.000 

Lyspærer (materiell) Kr. 545.938 

Akutt tenning av slukkede lykter Kr. 20.000.000 

Inspeksjoner Kr. 10.000.000 

 

Samlet vil tiltaket innebære en reduksjon i drifts- og vedlikeholdskostnader på til sammen 222,9 
millioner kroner i netto nåverdi over analyseperioden. Dette er rene samfunnsøkonomiske besparelser 
som følger av tiltaket sett opp mot en videreføring av dagens teknologi for sektrykter. Dette 
kostnadstallet inneholder ikke investerings- og installasjonskostnader for LED.  

4.3. Virkninger på skattekostnad 
Ettersom tiltaket forventes å føre til reduserte offentlige utgifter kommer det også en nytte i form av 
reduserte skattekostnader. Skattekostnaden oppstår ved at offentlig forbruk og investeringer finansieres 
gjennom vridende skatter og avgifter som påfører økonomien et effektivitetstap. Reduserte inntekter til 
staten medfører et effektivitetstap som følge av at skattene på marginen må økes for å opprettholde 
offentlig tjenestetilbud eller at det offentlige tjenestetilbudet må reduseres. Økte inntekter vil føre til 
reduserte skatter eller økt offentlig tjenestetilbud og dermed redusert effektivitetstap. I tillegg kommer 
kostnader i form av offentlig administrasjon forbundet med inndrivelse og reallokering av offentlige 
midler. Disse kostnadene omtales gjerne som skattekostnader og er beregnet til å utgjøre 20 prosent av 
endring i offentlige utgifter (Finansdepartementet, 2014) /2/. 

Samlet vil tiltaket medføre en reduserte skattekostnader på til sammen 14 millioner kroner i 
nettonåverdi over analyseperioden. 

4.4. Virkninger på sjøsikkerhet 
Tiltakets innvirkning på sjøsokkeheten er vanskelig å tallfeste, men det antas at LED-lykter ikke vil ha 
lavere nytte enn eksisterende lykter i funksjon, ettersom oppetid, sektorskille og lysstyrke ikke blir 
dårligere enn dagens løsning. Skillet mellom sektorer, spesielt hvit og grønn, rapporteres å være 

57 Alle kostnader er årlige. Vi forutsetter gradvis implementering av LED over 7 år vil gi gradvis innføring av disse 

driftskostnadene og gradvis utfasing over referansealternativet. Skjermingskostander for LED oppstår først år n+10 
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betydelig tydeligere med LED-lykter. Høyere oppetid kan også antas ettersom lyktene har lengre levetid 
på pærer og har en enklere og mer robust konstruksjon hvilket fører til færre funksjonsfeil som igjen 
fører til mer robust navigasjonsstøtte og potensielt redusert sannsynlighet for ulykkeshendelser. 

Interessentanalysen /3/ i Sjøsikkerhetsanalysen viste at fyrlykter er en viktig tjeneste for de seilende, 
som gir trygghet og mulighet til å kryssjekke posisjon mot elektroniske hjelpemidler. Det kan dermed 
antas at en modernisert fyrstruktur gir positive effekter på ytelsespåvirkende faktorer som 
arbeidsprosesser, kompleksitet og stress. Figur 1 under fremstiller årsakssammenhengene mellom 
ytelsespåvirkende faktorer og menneskelige feil som kan føre til kollisjoner og grunnstøtinger /4/. 

Figur 1  Sammenheng mellom ulykker og ytelsespåvirkende faktorer (Sjøsikkerhetsanalysen) 

 

Som vi kan se av figuren over er det svært komplekse sammenhenger. Påvirkningen fra de ulike 
identifiserte årsakene kan også ha ulik virkning på en hendelse. Svært få skipsulykker rapporteres å 
være forårsaket av fyr ute av funksjon. Der fyr og merking er nevnt i årsaksrapportene, er det normalt i 
den sammenheng at navigatør eller los tar feil av hvilken lykt hun eller han ser, og dermed feilaktig 
mentalt bilde av situasjon og posisjon.  LED-lyktene er ikke rapportert å forverre dette. 

Andre kilder støtter dette. I Kystverkets brukerundersøkelse fra 2012 /5/, ble følgende spørsmål stilt: 

“Selv om det finnes god navigasjonsutrustning på båtene, er det likevel viktig å styrke 
merkingen langs kysten?” 

På en skala fra 1-6 hvor 6 er “Helt enig”, svarte 3% av respondentene 4, 19% 5 og hele 75% 6. Dette 
antyder at styrking av merking, eksempelvis med LED, er et tiltak sjøfarende setter stor verdi på. 
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Samlet er det grunn til å tro at innstallering av LED-lykter med fjernovervåking vil kunne gi noe bedre 
navigasjonsstøtte enn dagens sektorlykter, men at effekten på sannsynlighet for ulykkeshendelser er 
usikker og trolig relativt begrenset. Som en følge av dette har vi ikke tallfestet den risikoreduserende 
effekten, men siden vi antar at virkningen er relativt marginal vil dette i liten grad påvirke konklusjonen 
om samfunnsøkonomisk lønnsomhet.  

4.5. Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
Implementering av LED-baserte lyskilder med fjernovervåking framstår som samfunnsøkonomisk 
lønnsomt. Tiltaket vil medføre noe høyere investerings- og implementerings-kostnader, men den 
samlede offentlige ressursbruken blir lavere ettersom de kontinuerlige vedlikeholdskostnadene reduseres 
betydelig. Tiltaket forventes ikke å ha en negativ påvirkning på sjøsikkerheten, heller trolig litt positiv. 

I tabellen nedenfor har vi sammenstilt nåverdien av alle kostnadskomponentene for tiltaket over 
analyseperioden og beregnet samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Alle tall er endring i forhold til en 
videreføring av dagens sektorlykter der kostnadsøkninger kommer som negative tall og 
kostnadsbesparelser som positive. Summen av alle virkningene gir den beregnede samfunnsøkonomiske 
nettonytten av tiltaket. 

Tabell 4 Sammenstilling av kostnader for tiltaket og referansealternativet. I nåverdi over 
analyseperioden, i millioner kroner. Kilde: Kystverket/DNV GL/Menon 

  Sektorlykt-
system 

LED-basert 
lyskilde og 

fjernovervåking 

Endring i 
kostnader 

Investerings-kostnader 

Investerings-
kostnader LED 

 113,42 -113,42 

Installasjons-
kostnader LED 

 79,23 -79,23 

Drifts-kostnader 

Skjermings-
kostnader (fartøys-

kostnader) 
206,21 60,41 145,80 

Inspeksjons-
kostnader og akutt 

tenning LED 

 277,25 -277,25 

Inspeksjons-
kostnader og akutt 

tenning trad. 
468,66 108,88 359,79 

Utskifting 
lampeskiftere og 

karaterverk 
(Materiell) 

26,17 

 

26,17 

Lyspærer 
(materiell) 8,53 

 
8,53 

Skattefinansieringskostnad 141,91 127,84 14,08 
Totale kostnader over analyseperioden, 

nåverdi 851,48 767,03 84,46 

 
 

Som tabellen over viser er det mer kostnadseffektivt med LED-baserte sektlykter med fjernovervåkning 
enn videreføring av dagens lykter. Tiltaket vil føre til økte kostnader i starten av perioden, men samlet 
reduksjonen i drifts- og vedlikeholdskostnader oDen samfunnsøkonomiske gevinsten ved å implementere 
tiltaket er på 84,48 millioner kroner i nettonåverdi over analyseperioden.  
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5. VURDERINGER AV USIKKERHET 
Som for alle samfunnsøkonomiske analyser er det betydelige usikkerhet forbundet med beregningene.  
Det er usikkerhet knyttet til hvordan LED-lykter vil påvirke sjøsikkerheten. Basert på kvalitative 
vurderinger fra Kystverket og DNV GL er det imidlertid mest sannsynlig at LED-lykter med 
fjernovervåking vil føre til noe redusert sannsynlighet for ulykkeshendelser enn dagens lykter. 
Usikkerheten er derfor primært knyttet til hvor stor den risikoreduserende effekten vil være og ikke 
hvorvidt sikkerheten vil øke eller ikke. Ettersom tiltaket framstår som samfunnsøkonomisk lønnsomt selv 
uten risikoreduserende effekt, og lyktene antas å være minst like god som dagens løsning, er det er liten 
grunn til å tro at endring i sjøsikkerheten vil påvirke konklusjonene i analysen.  

For de prissatte virkningene er det størst usikkerhet forbundet med kostnadsanslagene for inspeksjon og 
skjerming. Kostnadsintervallet for inspeksjon er vurdert å ligge mellom 50 og 110 prosent av 
Kystverkets hoved-anslag, basert på diskusjoner med Kystverkets ressurser /1/. Kostnadsintervallet for 
skjerming er vurdert til å være mellom 80 og 110 prosent av Kystverkets anslag. I tabellen nedenfor 
presenterer forventet intervall for kostnadsanslagene.   
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Tabell 5 Kostnader for oppgradering av dagens sektorlykter med LED-basert lyskilde og 
fjernovervåkning (tiltak 3). Kilde: Kystverket/DNV GL 

  
Sektor

-lykter 
LED, lavt estimat 

LED, middels 

estimat 
LED, høyt estimat 

   Kostnad Endring Kostnad Endring Kostnad Endring 

In
ve

st
er

in
gs

-

ko
st

n
ad

er
 Investerings-

kostnader LED 
- 101,2 -101,2 113,4 -113,4 132,9 -132,9 

Installasjons-

kostnader LED 
- 71,3 -71,3 79,2 -79,2 87,1 -87,1 

D
ri

ft
sk

os
tn

ad
er

 

Skjermings-

kostnader 

(fartøys-

kostnader) 

206,2 48,3 157,9 60,4 145,8 66,5 139,8 

Inspeksjons-

kostnader og 

akutt tenning 

LED 

- 178,6 -178,6 277,3 -277,3 325,4 -325,4 

Inspeksjons-

kostnader og 

akutt tenning 

trad. 

468,7 108,9 359,8 108,9 359,8 108,9 359,8 

Utskifting 

lampeskiftere og 

karaterverk 

(Materiell) 

26,2 - 26,2 - 26,2 - 26,2 

Lyspærer 

(materiell) 
8,5 - 8,5 - 8,5 - 8,5 

Skattekostnad 141,9 101,7 40,2 127,8 14,1 144,2 -2,2 

Totale kostnader over 

analyseperioden, nåverdi 
851,5 610,1 241,4 767,0 84,5 864,9 -13,4 

 

Som tabellen over viser kan en forvente at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av tiltaket vil ligge 
mellom -3,26 og 193,25 millioner kroner nettonåverdi over analyseperioden når en tar hensyn til 
usikkerheten i kostnadsestimatene. Dette viser at ved det høye kostnadsanslaget vil tiltaket være 
samfunnsøkonomisk ulønnsomt med 3,26 millioner 2014-kroner over hele analyseperioden 
sammenlignet med referansealternativet. I det laveste estimatet er det svært samfunnsøkonomisk 
lønnsomt med LED sammenlignet med en videreføring av dagens løsning med sektorlykter.  

Selv om beregningene viser at tiltaket kan bli samfunnsøkonomisk ulønnsomt dersom kostnadene blir 
langt høyere enn antatt, vil det samlede underskuddet være lite. Skulle kostnadene vise seg å bli lavere 
enn forventet framstår imidlertid tiltaket som svært samfunnsøkonomisk lønnsomt. Basert på disse 
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beregningene framstår derfor konklusjonen om samfunnsøkonomisk lønnsomhet som relativt robust, 
med en betydelig oppside- og begrenset nedsiderisiko.   

6. VURDERINGER AV FORDELINGSVIRKNINGER 
Tiltaket forventes ikke å ha noen rene fordelingsvirkninger men bidrar til å redusere samlet offentlig 
ressursbruk. Samlet vil tiltaket medføre en kostnadsreduksjon for Kystverket på 108,4 millioner 2014-
kroner udiskontert over analyseperioden. Oppgraderingen vil imidlertid føre til noe økte kostnader i 
starten av perioden som følge av økte investeringer, mens kostnadene over tid vil medføre årlige 
besparelser som følge av mindre behov for drift- og vedlikehold. Hvilke kostnader som vil komme når, vil 
være avhengig av implementeringstempoet. Basert på antatt innfasing lagt til grunn i våre beregninger 
bil kostnadsstrukturen over analyseperioden forløpe seg som vist i figuren nedenfor.  

Figur 2 Kostnadsstruktur over analyseperioden fordelt på investeringskostnader for LED, 
drift- og vedlikeholdskostnader for LED og sektorlykter. Kostnadene er uten skattekostnader.  

 
Som vi kan se vil det i noen år være høyere kostnader forbundet med LED-lykter enn for sektorlykter i 
starten av perioden. Dette kommer som følge av investerings- og implementeringskostnadene forbundet 
med utskifting av lyktene, og fordi en gradvis innfasing medfører fortsatt vedlikehold på lyktene som 
ikke er skiftet ut enda. Etter hvert som innfasingen er fullført faller kostnadene betydelig, før det igjen 
blir en kostnadsøkning som følge av vedlikehold på LED-lyktene. Likevel vil det over hele 
analyseperioden være mer kostnadseffektivt med LED-lyskilder.  

7. KONKLUSJON 
Basert på vår analyse framstår implementering av LED-lyskilder langs kysten som samfunnsøkonomisk 
lønnsomt. Tiltaket vil medføre noe økte investerings- og implementeringskostander men gi betydelige 
reduksjoner i vedlikeholdskostnader for Kystverket. Tiltaket forventes ikke å ha en negativ påvirkning på 
sjøsikkerheten. Samlet framstår derfor tiltaket som samfunnsøkonomisk lønnsomt, med et mest 
sannsynlig estimat på 84,48 millioner kroner over analyseperioden fra 2015 til 2040 sammenlignet med 
referansealternativet.  
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1 HOVEDBUDSKAP OG KONKLUSJON 
Denne samfunnsøkonomiske analysen har hatt som formål å belyse lønnsomheten for samfunnet av å 
innføre statlig dispergeringsberedskap. Dispergering er et tiltak for å begrense skadevirkningene av 
større oljeutslipp gjennom å sprøyte dispergeringsvæske på olje på vann, slik at det løses lettere opp. 
Det finnes i dag slik beredskap i privat og kommunal regi, mens staten gjennom Kystverket ikke har slik 
beredskap. 

Tiltaket er utledet fra Kystverkets beredskapsanalyse, og består i hovedtrekk av opplæring og trening av 
ressurser, anskaffelse og utplassering av materiell og dispergeringsvæske, forberedelse av Kystverkets 
oljevernfartøy og inngåelse av beredskapskontrakter med helikopterressurser. 

Samlede kostnader ved tiltaket, helikopterberedskap unntatt, er fra 55 247 709 kroner i det laveste 
estimatet, 72 366 378 kroner i det forventede estimatet, og 91 950 861 kroner i det høyeste estimatet. 

Helikopterberedskap er unntatt dette oppsettet grunnet en antagelse om at beredskapsavtale kan inngås 
med Forsvaret. Dersom dette ikke holder vil tiltaket bli betydelig dyrere, og andel hendelser nødvendig 
for at tiltaket skal være lønnsomt må da kraftig oppjusteres.  

Det er betydelig usikkerhet til hvilke ulykkes-scenario dispergering kan benyttes, og hvilken effekt 
tiltaket vil ha når det først benyttes. Skal dispergering være et samfunnsøkonomisk lønnsomt tiltak, må 
tiltaket kunne anvendes i minst 10-17% av aktuelle hendelser. 

 

2 PROBLEMBESKRIVELSE  
 
Kystverket har i flere rapporter pekt på behovet og mulighetene for statlig dispergeringsberedskap, blant 
annet Beredskapsanalysen 2011 [4] og Dispergeringsrapporten 2014 [5].  
 
Dispergering av olje er et tiltak det knyttes mye usikkerhet til når det kan benyttes og hvor effektiv 
dispergeringen blir. Dette avhenger blant annet av type olje, vær og temperatur, tid på året og tid fra 
utslipp, avstand til kyst og avstand til miljøsensitive områder. Aktuelle scenario hvor dispergering kan 
benyttes er dermed begrenset.  
 
Ettersom bruk av andre oljeverntiltak også er avhengig av en rekke forhold, kan det tenkes at det er 
viktig å ha en variert verktøykasse å bekjempe et utslipp med dersom det skulle bli aktuelt. Dispergering 
kan i så måte være et godt supplement, kanskje spesielt for større utslipp. 
 
I dag består dispergeringsberedskap i Norge i hovedsak av Norsk Forening for Oljevern (NOFO) sin 
beredskap. NOFOs beredskap er imidlertid rettet inn mot utslipp av råolje, og ikke spesifikt mot utslipp 
av bunkersolje, som er behovet ved hendelser der lasteskip kolliderer eller går på grunn og slipper ut slik 
olje. Eksisterende beredskap er heller ikke rettet inn mot hurtig respons i skipsleder. 
 
Med en anbefaling fra Kystverket om å gjennomføre og med overnevnte usikkerheter som bakteppe, 
ønsker Samferdselsdepartementet å få gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av tiltaket. 
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3 BESKRIVELSE AV TILTAKET 
Kystverket viste i Beredskapsanalysen fra 2011 [4] at kjemisk dispergering kan være et verktøy for å 
begrense skadene etter et oljeutslipp. For å utrede dette nærmere gjennomførte Kystverket et prosjekt i 
2014 for å vurdere dispergeringsberedskap som et supplement til dagens eksisterende beredskap. Ut i 
fra resultatene i prosjektet anbefalte Kystverket at det bygges opp en statlig dispergeringsberedskap for 
å styrke den totale oljevernberedskapen [5]. 

3.1 Kort om dispergering 
Hensikten med bruk av dispergeringsmidler er å redusere oljemengden fra overflaten og fortynne den i 
vannmassene som små oljedråper. Kjemisk dispergeringsmiddel påføres oljen slik at grenseflate-
spenningen mellom olje og vann reduseres. Oljen brytes opp i så små dråper at de ikke flyter opp til 
overflaten, men blandes ut i vannmassene som «oljestøv». Dispergeringsmiddelet inneholder overflate-
aktive stoffer (surfaktanter) og løsemiddel. Bruk av dispergeringsmidler fører til at oljens totale overflate 
blir større, dermed øker også oljens tilgjengelighet for mikroorganismer (olje-spisende bakterier) som 
finnes naturlig i det marine miljøet. Oljen brytes ned av disse bakteriene i vannmassene. 

Naturlig dispergering skjer ved at oljen blir blandet ned i sjøen som små dråper, på grunn av brytende 
bølger. Denne prosessen fremskyndes ved økende vind og bølgeaktivitet. Naturlig dispergering danner 
også små oljedråper, men med bruk av kjemiske dispergeringsmidler dannes mindre dråper enn ved 
naturlig dispergering. 

Bruk av dispergering reduserer dermed sannsynligheten for skade på ressurser på overflaten (i hovedsak 
sjøfugl) og for at oljen skal strande. Selv om den dispergerte oljen fortynnes raskt i vannmassene kan 
imidlertid dispergering resultere i at marine organismer (fiske egg/larver; gyteprodukter) vil kunne bli 
utsatt for økt eksponering av dispergert olje sett i forhold til ikke å bruke dispergeringsmiddel. 
Dispergering bør derfor ikke brukes i store mengder når det er høy tetthet av gyteprodukter i 
vannmassen58. Begrenset bruk av dispergeringsmiddel på mindre utslipp, bør likevel kunne vurderes i 
områder med gyteprodukter i vannmassene. Dispergering kan brukes alene eller som supplement til 
mekanisk oppsamling når områder med mye sjøfugl eller viktige lokaliteter langs kysten ligger i oljens 
drivbane. 

 

3.2 Alternativer for statlig dispergeringsberedskap 
For å kunne vurdere hvilket utstyr, hvor mye utstyr og hvor det bør plasseres, har Kystverket satt opp 
ulike alternativer. For utfyllende beskrivelse av hvert enkelt alternativ refereres det til rapporten «Statlig 
dispergeringsberedskap: Kystnær dispergering av bunkersolje 2014» [5]. De ulike alternativene fra 
denne rapporten er gjengitt i tabellen under. 
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Tabell 1 Alternativer for statlig dispergeringsberedskap. 

Alternativer  Kystverkets konklusjon 

Alternativ 0: Dagens løsning er å videreføre 
avtalen med NOFO. 

Kystverket konkluderer med at alternativ 0 ikke er 
tilfredsstillende tiltak alene, men det anbefales at 
avtalen videreføres og at det øves på å bruke NOFO 
sine dispergeringsressurser. 

Alternativ 1: Investere i dispergeringsvæske og 
utstyr for påføring fra fartøy og plassere dette på 
syv depoter. 

Kystverket konkluderer med at alternativ 1 ikke er 
tilfredsstillende tiltak alene. 

Alternativ 2: Dispergeringsvæske og utstyr for 
påføring fra fartøy plassert på 14 depoter. 

Kystverket konkluderer med at alternativ 2 vurderes 
som mindre tilfredsstillende tiltak. 

Alternativ 3: Dette er som alternativ 2, men i 
tillegg økes antall fartøy til 24. 

Kystverket konkluderer med at alternativ 3 vurderes 
som en løsning med fartøy som har tilfredsstillende 
responstid, men er ikke den mest realistiske 
løsningen med tanke på totalkostnad. 
Dispergeringsutstyret vil også oppta plass på fartøy, 
som kan gå utover andre oppgaver og tjenester til 
fartøyet. 

Alternativ 4: Her foreslås dispergeringsberedskap 
utelukkende basert på helikopterpåføring: fem 
helikopter, syv påføringsbøtter og 
dispergeringsmiddel plassert på syv depoter. 

Kystverket konkluderer med at alternativ 4 vurderes 
å ha meget god dekning, og rask responstid. Dette 
er et godt alternativ, men siden helikopter har stor 
dekningsradius og kan bevege seg raskt, ansees det 
som ikke nødvendig med så mange helikoptre i 
beredskap. 

Alternativ 5: Dette er en kombinasjon av fartøy 
og helikopterpåføring. Antall helikoptre er 
moderert til tre, men samme argumenter for bruk 
av helikopter i alternativ 4 gjelder også her. 

Kystverket konkluderer med at alternativ 5 vurderes 
å ha meget god dekning, og rask responstid. Det 
vurderes som realistisk og den beste løsningen med 
tre helikoptre i beredskap i tillegg til oljevernfartøy. 

 

På bakgrunn av Kystverkets konklusjoner har vi videre valgt åanalysere Kystverkets alternativ 5 
ettersom alternativ 5 vurderes å ha meget god dekning, og rask responstid. Det vurderes som realistisk 
og den beste løsningen med tre helikoptre i beredskap i tillegg til oljevernfartøy. 

 

3.3 Nærmere beskrivelse av alternativ 5 
Det er her gitt en overordnet beskrivelse av Kystverket sitt forslag til dispergeringsberedskap: 

 Tre helikoptre i beredskap. De må ha to motorer og bør ha en løftekapasitet på ca. 3 000 kg. Det 
er flere løsningsmuligheter: 

o Utvide avtalen med Forsvaret til å omfatte bruk av NH90 helikoptrene. Disse har både 
tilstrekkelig løftekapasitet og kan fly over havområder (to motorer). 
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o Endre avtalen med de to los-helikoptrene som Kystverket har avtale med. Dagens los-
helikoptre har løftekapasitet på 1500 kg, så utvidelse til dispergeringsberedskap vil kreve 
annet type helikopter. 

o Samarbeid med andre statlige etater, for eksempel Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap som har skogbrannhelikopter i beredskap. Dette er i dag et en-motors 
helikopter, så annet type helikopter kreves. 

 Syv helikopterbøtter for påføring av dispergeringsvæske. Foreslås plassert på følgende av 
Kystverket sine depoter: Horten, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ørlandet, Bodø og 
Hammerfest. 

 24 m³ av dispergeringsmiddel Corexit 9500 på hver av de syv depotene hvor helikopterbøttene 
står. 

 Kystverkets nye oljevernfartøy utrustes med påføringsbommer som kan brukes uavhengig av 
fartøyets hastighet. Dispergeringsmiddelet Corexit 9500 plasseres på fast tank ombord, og som 
er ca. 10 m³. 

For optimal effekt av dispergering, er det svært viktig med kort responstid, og derfor er 
helikopterpåføring et egnet verktøy. Antall helikoptre i tiltaket er moderert til tre, men samme 
argumenter for bruk av helikopter som i dispergeringsalternativ 4 gjelder også her. Det vil være 
hensiktsmessig å plassere helikopterbøtter på syv depoter. Helikoptre kan fly hurtigere uten hengende 
last, og ved å ha flere bøtter kan de fly til depotet nærmest oljeutslippet. Med tre helikoptre i beredskap 
er det stor sannsynlighet for å få tilfredsstillende responstid. Et helikopter har påføring av 
dispergeringsmiddel, og fjernmåling i samme ressurs. Ved slik påføring av dispergeringsmiddel vil det 
være høy presisjon. 

For å ha mer robusthet og utholdenhet kan Kystverkets nye oljevernfartøy utrustes med 
dispergeringsutstyr. For mindre flak av olje som skal bekjempes vil det være gunstig å ha fartøy med 
dispergeringsutstyr. Kystverket opplyser at ved ombygning av de nye oljevernfartøyene vil hvert av 
fartøyene ha mulighet for ca. 10 m³ dispergeringsvæske på fast tank. I tillegg vil det kreve installering 
av bomsystemer tilpasset fartøyene. Fartøyene har i dag armer for lensesveip, som antas kan tilpasses 
bommer for dispergering. Dette vil være system som kan gjøre fartøyet i stand til å justere 
påføringshastighet og dermed få optimal dosering av dispergeringsmiddel i forhold til oljetykkelse. Dette 
er vesentlig da bunkersolje oftest vil være tykkere enn råolje.  

Kystverket kommenterer at alternativ 5 vurderes å ha meget god dekning, og rask responstid. Det 
vurderes som realistisk og den beste løsningen med tre helikoptre i beredskap i tillegg til oljevernfartøy. 
Avhengig av tilgjengelighet og lokasjon, kan et helikopter kan ankomme et skadested raskt, og utøve 
skadebegrensende dispergering alene eller til oljevernfartøy ankommer. Fartøy har større 
påføringskapasitet, men begrenset mobiliseringshastighet. Fartøy har evne til å være på skadestedet 
lenge, mens helikopter har begrensninger på flytid. For Kystverket gjennomføres de fleste aksjoner 
kystnært. Helikopteret vil i slike aksjoner ha kortere avstand fra land, og vil ikke ha de samme 
problemene som oljeindustrien med at flytiden blir spist opp av transporttid ut til oljeutslippet. På grunn 
av kortere avstand til land, kan bøtta fylles på land, og en slipper utfordringene det er å fylle den på 
åpent hav fra et fartøy eller installasjon. Således vurderes oljeindustriens argumenter mot 
helikopterbasert dispergering som mindre relevante for Kystverket. Helikoptre vil være en ekstra 
beredskapsressurs. Med denne løsningen bindes kun et begrenset antall oljevernfartøy til dispergering, 
og dermed kan andre fartøy med oljevernutstyr jobbe med mekanisk opptak.  
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4 SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE 
I den samfunnsøkonomiske analysen analyserer vi potensielle kostnads- og nyttevirkninger av 
dispergering, alternativ 5. Vi analyserer alternativet mot referansebanen som er en videreføring av 
dagens situasjon.  

4.1 Kort metodebeskrivelse 
Denne samfunnsøkonomiske analysen er utført ved å sammenstille kostnads- og nyttevirkningene 
forbundet med dispergering. Vi veier kostnadsvirkningene opp mot bruken av dispergering og vurderer 
hvor mange ulykker dispergering kan anvendes på for å finne lønnsomheten av tiltaket. Dette er en 
break-even analyse. Vi vurderer også ulik bruk av dispergering der nyttesiden varierer gitt bruken. 
Nyttevirkningene er varierende, men vi vurderer de kvalitativt og verdsetter de monetært der det lar seg 
gjøre. Det vil si at vi også har elementer av en kostnads-virkningsanalyse.  

Nytte- og kostnadsvirkningene av alternativene er vurdert over en analyseperiode fra 2015 til og med 
2040. Alle nytte- og kostnadsvirkningene er presentert i faste priser over hele analyseperioden og er 
neddiskontert med en diskonteringsrente på 4 prosent.  

4.2 Beregning av økte investeringer  
Investeringskostnader er normalt engangskostnader som påløper i en tidlig fase av tiltaket. For dette 
tiltaket vil det også være nødvending med re-investeringer i dispergeringsmidler på depot og ombord i 
fartøyene, samt for påføringsbommene. I tillegg er det nødvending med videre forskning og utvikling 
innen dispergering. 

Tabellen under viser alle investeringskostnadene som er estimert for statlig dispergeringsberedskap i 
perioden 2015 til 2040.  
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Tabell 2 Investeringskostnader, dispergering. Høyt, lavt og middels estimat. 2014-kroner 

 Totale kostnader 

 Minste 
estimat 

Forventet 
estimat 

Høyeste 
estimat 

Helikopterbøtter for dispergeringsvæske per depot 10 500 000 14 000 000 17 500 000 

Dispergeringsmiddel pr. depot. 24 m³ 10 387 391 14 839 130 19 290 869 

Reinvestering i dispergeringsmiddel per 20 år (per depot) 10 387 391 14 839 130 19 290 869 

Nye oljevernfartøy utrustes med påføringsbommer "2017 
fartøy" 5 950 000 7 000 000 8 050 000 

Reinvestering av påføringsbommer "2017 fartøy" 5 950 000 7 000 000 8 050 000 

Nye oljevernfartøy utrustes med påføringsbommer "2020 
fartøy" 2 975 000 3 500 000 4 025 000 

Nye oljevernfartøy utrustes med dispergeringsmiddel 
"2017 fartøy" 2 473 188 3 533 126 4 593 064 

Nye oljevernfartøy utrustes med dispergeringsmiddel 
"2020 fartøy" 1 236 594 1 766 563 2 296 532 

Reinvestering i dispergeringsmiddel per 10 år (på fartøy) 
"2017 fartøy" 2 473 188 3 533 126 4 593 064 

Reinvestering i dispergeringsmiddel per 10 år (på fartøy) 
"2017 fartøy" 2 473 188 3 533 126 4 593 064 

Reinvestering i dispergeringsmiddel per 10 år (på fartøy) 
"2020 fartøy" 1 236 594 1 766 563 2 296 532 

Fjernmåling (aerostater) 2017 5 760 000 7 200 000 8 640 000 

Fjernmåling (aerostater) 2020 2 880 000 3 600 000 4 320 000 

R&D: Meso/renneforsøk 300 000 500 000 600 000 

R&D: Modellering av bunkersolje med/uten 
dispergeringsmiddel og eksponering på gyteprodukter. 400 000 500 000 700 000 

Giftighet av vannløselig fraksjon (WAF) på bunkersolje. 400 000 450 000 800 000 

Beredskapsanalyser, scenariobasert, med oljedrift og 
OSCAR modell. 500 000 700 000 1 000 000 

Verifikasjonsøvelser bør utføres på bunkersolje med test 
av nytt utstyr. 500 000 700 000 1 000 000 

Videreutvikling /verifisering av helikopterbøtte og 
dispergeringsbommer for oljevernfartøy 1 200 000 1 200 000 2 000 000 

    

Alle kostnadselementer er beskrevet med et trippelestimat: P10, mode (forventet verdi) og P90. Detaljer 
om metoden for usikkerhetsanalysen er vist i metodedokument, i hovedrapportens vedlegg E. De totale 
kostnadene per investeringspost legger seg på ulike tidspunkter over analyseperioden vår basert på 
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innspill fra Kystverket om fartøy, varighet på væske med mer, og inngår i en neddiskontert 
kontantstrøm.  

Usikkerheten i kostnadsestimatene omhandler hovedsakelig usikkerhet i innkjøpskostnader, endringer i 
valutakursen (USD/NOK), kostnad for modellforsøk basert på tidligere prosjekter og ettermontering av 
påføringsbommer på de nye oljevernfartøyene (OV-fartøy). I 2017 har Kystverket trolig fire nye OV-
fartøy. De to siste er ukjent når kommer, men det er i denne analysen antatt at disse kommer i 2020. 

 

4.3 Driftskostnader  
Stipulerte drifts- og vedlikeholdskostnader beregnes for hele analyseperioden. Kostnadene inkluderer 
hovedsakelig fem sentrale elementer: 

 Beredskapsavtale og øvelser med helikopter.  

 Øvelser med oljevernfartøy. 

 Lagring av dispergeringsmidler på depot. 

 Drift og vedlikehold. 

Drift- og vedlikeholdsposten dekker kostnadene med å utvide beredskapssenteret med to årsverk. Dette 
for å bygge opp dispergeringskompetanse, inkl. daglig drift, vedlikehold og innhente ny kunnskap. 

Tabellen under viser alle driftskostnadene som er estimert for statlig dispergeringsberedskap i perioden 
2015 til 2040.  

Tabell 3 Driftskostnader for dispergering. Høyt, lavt og middels estimat. I 2014-kroner 

 Totale kostnader 

 Minste 
estimat 

Forventet 
estimat 

Høyeste 
estimat 

Beredskapsavtale med helikopter 0 0 0 

Drift og vedlikehold 1 800 000 2 000 000 2 400 000 

Øvelser (mobilisering av fartøy) 2017 fartøy 800 000 1 200 000 1 200 000 

Øvelser (mobilisering av fartøy) 2020 fartøy 400 000 600 000 600 000 

Øvelser (helikopter) 0 0 0 

Lagring på depot 42 000 42 000 56 000 

 

Alle kostnadselementer er beskrevet med et trippelestimat: Lavt P10, forventet verdi  (mode) og 
høyeste – (P90) for å besrive usikkerhetsspennet i kostnadene. 

Kostnadene kan også muligens bli påvirket av potensielle avhendingskostnader ved ødelagt eller utgått 
dispergeringsvæske. Det finnes eksempler på at avhending av ødelagt væske kostet nær det samme 
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som innkjøpspris, mens eksempelvis renovasjonsselskapet Franzefoss opplyser 6,45 kroner pr liter som 
mulig kostnad for mottak av ødelagt eller utgått væske, med muligheter til prisreduksjon ved større 
volum. Dette er imidlertid et felt med liten tilgjengelig kunnskap, og må tas som forslag til videre 
analyser med de rammebetingelsene Kystverket planlegger før en eventuell oppbygging av statlig 
dispergeringsberedskap, og det er dermed ikke inkludert i kostnadsoverslag her. 

I denne analysen av tiltaksalternativet antas bruk av Forsvarets NH90-helikopter. Kystverket har dette 
som et av sine vurderte alternativ, men dette er ikke avtalt med Forsvaret pr nå. Estimater for annen 
helikopterdekning opplyses fra Kystverket til å kunne være rundt 15 millioner kroner pr år pr helikopter 
dersom oppgraderte los-helikoptre legges til grunn. En slik dramatisk økning av tiltakets kostnader vil gi 
et helt annet vurderingsgrunnlag, og må derfor analyseres i separate analyser, og er dermed ikke 
inkludert i kostnadsoverslaget her. 

En beregnet kontantstrøm for tiltaket fra 2015 til 2040 er etablert, der investeringskostnadene legges 
ulikt utover analyseperioden, og driftskostnadene løper årlig fra 2017. Kontantstrømmen legger 
grunnlaget for analysen av kostnadene. I tabellen under vises investerings- og driftskostnader i nåverdi 
over analyseperioden for tiltaksalternativene, for minst, forventet og høyeste estimat.  

 

Tabell 4 Investeringskostnader, drift- og vedlikeholdskostnader over hele analyseperioden. I 
nettonåverdi, 2014-kroner 

 Kostnadsestimat 

 Lavt Middels Høyt 

Investeringskostnader 52 582 855 69 010 063 88 226 502 

Driftskostnader 2 664 854 3 356 314 3 724 359 

Totalt  55 247 709 72 366 378 91 950 861  

Samlet vil kostnadene over hele analyseperioden forbundet med dispergeringstiltaket (alternativ 5) 
tilsvare mellom 55,25 millioner og 91,95 millioner 2014-kroner i nåverdi. 

 

4.4 Skattekostnad 
Ettersom tiltaket forventes å føre til økte offentlige utgifter kommer det også en kostnad i form av økte 
skattekostnader. Skattekostnaden oppstår ved at offentlig forbruk og investeringer finansieres gjennom 
vridende skatter og avgifter som påfører økonomien et effektivitetstap. Økte inntekter til staten 
medfører et effektivitetstap som følge av at skattene på marginen må økes for å opprettholde offentlig 
tjenestetilbud eller at det offentlige tjenestetilbudet må reduseres. I tillegg kommer kostnader i form av 
offentlig administrasjon forbundet med inndrivelse og reallokering av offentlige midler. Disse kostnadene 
omtales gjerne som skattekostnader og er beregnet til å utgjøre 20 prosent av endring i offentlige 
utgifter (Finansdepartementet, 2005). 

I tabellen under vises skattekostnadene forbundet med tiltaket.  

Tabell 5 Skattekostnaden for de ulike kostnadsestimatene, i 2014-kroner 

 Kostnadsestimat 
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 Lavt Middels Høyt 

Skattefinansieringskostnad 11 049 542 14 473 276 18 390 172 

Samlet vil tiltaket medføre en økt skattekostnad på mellom 11 og 18,4 millioner kroner i nåverdi over 
analyseperioden, avhengig av hvilket kostnadsestimat vi beregner fra. 

4.5 Beregning av prissatt nyttevirkning på beredskapen  
Dette kapittelet beskriver nytteeffekten for alternativ 5. 

Potensialet for bruk av dispergeringsmiddel er spesielt knyttet til redusert risiko for at oljen skal kunne 
drive inn til miljøfølsomme områder og/eller forårsake resurskrevende eller kostbare 
strandrenseaksjoner. 

4.5.1 Evnen til kjemisk dispergering av ulike petroleumsprodukter 
Hensikten med bruk av kjemisk dispergering ved oljeforurensning på sjø, er å redusere mengde olje på 
havoverflaten. Dette reduserer dermed sannsynligheten for skade på miljøressurser på overflaten (i 
hovedsak sjøfugl) og at oljen skal strande. Ulike oljer har forskjellige egenskaper. Enkelte oljer kan 
dispergeres kjemisk mens andre ikke. Miljøfaktorer som temperatur og vind og også tiden oljen har 
ligget på overflaten spiller en viktig rolle på hvor godt eller dårlig en olje dispergerer. Det vil i dette 
kapittelet redegjøres for hvor godt de ulike oljetypene i Tabell  lar seg dispergere. 

 

4.5.1.1 Råolje 
Utslipp av Råolje vil i følge beregninger stige mot 2040. Oljeindustrien har etablert mekanisk og kjemisk 
oljevernberedskap for norske råoljer gjennom Norsk Oljevernforening For Operatørskap (NOFO). NOFO 
har lagret dispergeringsmiddel på 11 beredskapsfartøyer og har i tillegg per i dag lagret 267 m3 
dispergeringsmiddel (Dasic NS) på 4 depoter. Statlig beredskap kan disponere denne kapasiteten om det 
skulle være nødvendig. Dispergeringsmiddelet Dasic NS er bedre egnet på lettere parafinske norske 
råoljer og lettere oljeprodukter, enn til tunge bunkersoljer (Sintef 2014).  

 

4.5.1.2 Oljeprodukter 
Oljeprodukter omfatter en stor gruppe stoffer og er den kategori olje som øker mest i utslippsmengde 
frem mot 2040. Et aktuelt eksempel ved skipsuhell er utslipp av hydraulikk- og smøreoljer (last). Disse 
oljeproduktene vil i hovedsak være lettere enn tunge bunkersoljer og vil som oftest ha en høyere grad 
av nedblanding i vannmassene, fordampe lettere og ha høyere grad av naturlig dispergering enn tunge 
bunkeroljer. DNV GL er ikke kjent med at det i noe omfang er foretatt forvitringsanalyser på ulike type 
oljeprodukter med tanke på kjemisk dispergerbarhet. Det er forventet at oljeprodukter generelt er 
lettere kjemisk dispergerbare enn tunge bunkersoljer. 

4.5.1.3 Tungolje IFO og HFO 
Intermediate Fuel Oil (IFO) er definert som residual marin drivstoff med viskositet 11-180 cSt. Residual 
marin drivstoff benyttet som bunkersolje, vil være restprodukter fra raffineringsprosessen som blir satt 
sammen av ulike bunkersleverandører. I henhold til ISO-standard 8217, vil denne gruppen inkludere 
følgende typer drivstoff: RMA, RMB og RMD. 
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Heavy Fuel Oil (HFO) (HFO) er definert som residual marin drivstoff med viskositet> 180 cSt. HFO som 
bunkers vil, i likhet med IFO, være restfraksjonene fra petroleumsdestillering. Basert på ISO-standard 
8217, velger vi å inkludere følgende typer drivstoff: RME, RMG og RMK. 

IFO og HFO kjennetegnes ved at de har større tetthet og høyere viskositet enn marin diesel 
(eng. ”distillate fuel”). Den har også en høyere viskositet enn råoljen den lages av, og svært høyt 
innhold av svovel og andre forurensinger. 

Tunge bunkersoljer vil som oftest ta opp i seg vann (40 – 80 % vann) og danne stabile emulsjoner. Det 
vil være relativt liten avdamping, og oljen har liten evne til å løse seg i vannmassene. Emulsjonen vil ha 
lang levetid i naturen, er klebrig og vil kunne tilgrise stor arealer. De miljømessige konsekvensene av 
olje som griser til kystlinjen er at den har en kvelende effekt på det den dekker til, er toksisk og skader 
fjærdrakt på sjøfugl slik at disse fryser i hjel eller forgiftes ved pussing av fjærdrakten.  

SINTEF har testet dispergerbarheten til enkelte oljetyper basert på en analyse av DNV GL om hvilke 
bunkersoljer som benyttes i norske farvann. Datamaterialet dannet grunnlaget for å velge hvilke 
drivstofftyper som skulle sendes til analyse hos SINTEF. 

Resultatene fra analysene utført av SINTEF indikerte at tyngre oljer, som IF 380, er dårlig dispergerbare 
ved vintertemperatur < 10 °C , men flere er dispergerbare ved sommertemperatur > 15 °C. Tendens er 
at IFO 180 oljer og lettere oljetyper er dispergerbare ved 13 °C. Ved 5 °C er de fleste dispergerbare, 
men adskillig dårligere enn ved høyere temperatur.  Det ble utført effektivitetstester med 
dispergeringsmidlene Corexit 9500, Dasic NS og OSR 52, og ulike doseringsforhold ble testet.  
Det ble valgt å gå videre med Corexit 9500 dispergeringsmiddel, som viste best effektivitet spesielt på 
IFO 380. Doseringsforsøk viste at 1:25 (dispergeringsmiddel : olje) er mest effektivt på bunkersoljer. 
 
Generelt blir den kjemiske dispergerbarheten for bunkersolje dårligere jo lengre tid olje er på 
havoverflaten, med økende vind og lavere temperatur. Analyseresultatene fra forvitringsstudiene på IFO 
180 er satt sammen i Tabell  og viser hvordan dispergerbarheten for bunkersoljene IFO 180 endrer seg 
med tid, vind og temperatur.  
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Tabell 6 Dispergerbarhets-vindu for IFO 180 ved henholdsvis 5 °C, 10 °C og 15 °C for ulike 
vindhastigheter. Grønn farge indikerer at oljen er dispergerbar, gul indikerer redusert kjemisk 
dispergerbarhet, mens rød indikerer lav/dårlig dispergerbarhet (SINTEF, 2014) 

Sesong  Tidsvindu dispergering 

(temp.) Timer 1 2 3 6 9 12 24 48 72 96 120 

 Dager 0,04 0,08 0,13 0,25 0,38 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Vinter 

(5 °C) 

Vind            

2 m/s            

5 m/s            

10 m/s            

15 m/s            

 Vind            

10 °C 

2 m/s            

5 m/s            

10 m/s            

15 m/s            

Vind            

Sommer 

(15 °C) 

2 m/s            

5 m/s            

10 m/s            

15 m/s            

 

Det er videre utarbeidet et oversiktskart over de nordlige områder og gjennomsnittlige sjøtemperaturer 
på 5 0C eller lavere i månedene september (sommer) og mars (vinter). 
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Figur 1 Kartet gir en oversikt over hvilke områder som i prosent har vanntemperatur lavere 
enn 5 oC i mars måned. Blåttområde indikere lavere temperatur enn 5 0C opp mot 100% av 
tiden, mens områder med rød farge har høyere temperatur enn 5 0C mesteparten av tiden.  
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Figur 2 Kartet gir en oversikt over hvilke områder som i prosent har vanntemperatur lavere 
enn 5 oC i september måned. Blått område indikere lavere temperatur enn 5 0C opp mot 100% 
av tiden, mens områder med rød farge har høyere temperatur enn 5 0C mesteparten av tiden 

 

Tradisjonell mekanisk oppsamling av olje på sjø er avhengig av signifikante bølgehøyder under 4 meter. 
Kystvaktens havgående beredskap har en øvre begrensning på 3 meter og indre Kystvakt 1,5 meter 
signifikant bølgehøyde [6]. 
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Påføring av dispergering fra skip har i utgangpunktet ingen generelle værbegrensninger. Påføring av 
kjemisk dispergering i vindhastighet over 15 m/s bør vurderes operativt med tanke på nytteverdi av 
tiltaket. Ved 15 m/s og høyere vindhastigheter, vil det være brytende bølger og naturlig dispergering av 
oljen være høy. Tilleggseffekt av kjemisk dispergering kan i slike tilfeller kun være marginal.  

Ved påføring av dispergering fra helikopter må det som regel tas operasjonelle vurderinger når 
vindstyrken kommer opp mot 25 knop (13-15 m/s). De fleste helikoptre er avhengig av å operere i 
dagslys og med ca. 3000 m. sikt, og det anbefales at tiltenkte helikoptertype har utstyr for operasjoner i 
mørke.  

 

4.5.2 Kjemikalie (last) 
Av Tabell  kan vi ekskludere kjemikalieutslipp, siden kjemisk dispergering hovedsakelig er anvendt på 
olje. Dispergering av kjemikalielast er derfor ekskludert fra nytteberegningene for tiltaket. 

 

4.5.3 Marin diesel 
Marin diesel er i analysen definert som destillat marin drivstoff med viskositet <11 cSt1. Marin dieselolje 
(MDO) inkluderes også i denne kategorien. I henhold til ISO standard 8217 «Petroleum products – Fuels 
(Class F) – Specifications of marine fuels», vil denne gruppen inkludere følgende typer drivstoff: DMX, 
DMA, DMZ og DMB. MGO kjennetegnes ved at det er en lettere oljetype, tyntflytende, og vil derfor 
fordampe og blandes ut i vannmassene relativt raskt sammenlignet med andre typer oljer. Imidlertid kan 
giftigheten for marine organismer være høy. Eksempelvis vil marin diesel være like skadelig på sjøfugl 
som andre petroleumsprodukter i fjærdrakten, men tiden diesel er tilgjengelig på overflaten er begrenset. 

Marin diesel dispergerer relativt raskt av seg selv så bruk av dispergeringsmidler på marin diesel vil i de 
fleste tilfeller være lite relevant. Mekanisk oppsamling er ofte vanskelig da det ofte er vanskelig å bygge 
et tykt nok oljesjikt i oljelensene slik at en oljeopptager kan fungere etter sin hensikt. Bruk av 
absorbenter med påfølgende oppsamling og absorberende lenser kan benyttes under rolige bølgeforhold. 

Bruk av dispergeringsmidler på marin diesel vil dermed i de fleste tilfeller være lite relevant. På 
bakgrunn av dette er det i denne analysen gjort en forenkling om at dispergering kun er tiltenkt tyngre 
bunkersoljer. Marin diesel er derfor ekskludert fra nytteberegningene for dispergering. 
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4.6 Beregningsmodell 
For å kunne beregne nytteeffekten av statlig dispergeringsberedskap er det nødvendig å bygge opp en 
modell som beskriver: 

5. (F) Estimert totalt årlig gjennomsnittlig utslippsmengde av oljeprodukter som kan medføre bruk 
av dispergering i studieområdet [tonn]. 

6. (S) Sannsynligheten for at alle forutsetningene for bruk av dispergering er oppfylt, gitt et 
oljeutslipp [%]. 

7. (E) Effektiviteten, dvs. sannsynlig mengde olje dispergert ved en aksjon [%].  

8. (V) Verdsetting av mengden olje dispergert monetært [NOK pr tonn]. 

Årlig gjennomsnittlig utslippsmengde i norske farvann, multiplisert med sannsynlighetene og effekten av 
dispergeringen gir oss den årlige besparelsen i tonn ved bruk av statlig dispergering.  Nytteeffekten av 
tiltaket verdsettes deretter monetært ved å multiplisere den besparte oljeforurensningen i tonn per år 
med enhetskostnaden for opptak og rensing av olje fra sjø og kystsoner i kroner per tonn. 

Nytteeffekten = F x S x E x V  

 

4.6.1 F - Årlig gjennomsnittlig utslippsmengde av oljeprodukter 
Sannsynligheten for ulykkeshendelser hvor bruk av dispergering kan være aktuelt for skadebegrensning, 
er kvantifisert ved å ta utgangspunktet i den beregnede gjennomsnittlige årlige utslippsmengden. Denne 
verdien er hentet fra analysemodellen til DNV GL. Analysemodellen er den samme som ble brukt i 
Sjøsikkerhetsanalysen, for å danne grunnlaget for rapportene «Sannsynlighetsanalysen 2014» [2] og 
«Sannsynlighetsanalysen 2040» [3]. Modellen er også benyttet i andre sammenhenger, senest i en 
analyse for Forsvarskommandoen i Danmark for analyse av miljørisikoen i farvannet rundt Grønland.  

Modellen beregner den teoretiske årlige utslippsmengden per år, basert på gjennomsnittlige 
utslippsfrekvenser, estimert mengde olje ombord i ulike fartøystyper og forventet andel utslipp ved en 
ulykke. Som tabellen under viser, er den årlige utslippsmengden vesentlig høyere enn faktiske 
utslippsmengder registrert de seneste årene. Dette er fordi analysemodellen tar hensyn til alle 
ulykkeshendelser, også de med lang returperiode. Eksempelvis at en råoljetanker forliser, som er 
forventet å inntreffe meget sjelden, men der kombinasjonen av frekvensen og utslippsmengden av en 
slik ulykke gir et bidrag i den årlige gjennomsnittsverdien. 

Tabell 7 viser mengde olje per år [tonn] i 2013 og 2040. 

Tabell 7 Beregnet gjennomsnittlig utslippsmengde per år fra DNV GL analysemodellen.    

Utslippstype Mengde utslipp per år [tonn] i 
2013 

Mengde utslipp per år [tonn] i 
2040 

Råolje (last) 542 810 
Oljeprodukt (last) 465 1 164 
Tungolje IFO (drivstoff) 117 175 
Tungolje HFO (drivstoff) 41 62 
Sum 1 165 2 210 

 
 
Det er antatt en lineær utvikling av utslippsmengden fra 2013 til 2040. Dette er basert på utviklingen i 
trafikkmengden, som også er tilnærmet lineær.  
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4.6.2 S - Andelen av ulykker med oljeutslipp som oppfyller 
forutsetningene for bruk av dispergering 

Regelverket tilknyttet bruk av dispergerings- og strandrensemidler er regulert i forurensningsforskriften 
kapittel 19, Sammensetning og bruk av dispergeringsmidler og strandrensemidler for bekjempelse av 
oljeforurensning. Miljødirektoratet og Kystverket har utarbeidet kontroll- og beslutningsskjema som skal 
benyttes ved en dispergeringsaksjon. Beslutningsskjema angir hva som må vurderes og være på plass 
før en dispergeringsaksjon kan starte. Målet er at bruk av dispergering totalt sett skal gi mindre 
miljøskade i forhold til ingen tiltak eller mekanisk opptak. 

Andelen av ulykker med oljeutslipp som oppfyller forutsetningene for bruk av dispergering er et direkte 
resultat av forurensningsforskriften kapittel 19, og inneholder således svært mange ulike faktorer og 
usikkerheter. Med bakgrunn i dette er ikke denne verdien estimert som forventet verdi. I stedet viser 
beregningene andelen av alle ulykker med oljeutslipp som minimum må oppfylle forutsetningene i 
forurensningsforskriften for at dispergering totalt sett skal ha positiv nytteverdi. Resultatet av dette er 
gitt i kapittel  4.8. 

 

4.6.3 E – Effektiviteten: Sannsynlig mengde olje dispergert ved en 
aksjon 

Det er knyttet stor usikkerhet til det å kunne estimere sannsynlig effektivitet av dispergering som 
oljeverntiltak ved skipsuhell. Mange faktorer ved og omkring selve ulykkeshendelsen spiller inn på om 
dispergering i det hele tatt kan benyttes. Tiden oljen har ligget på havoverflaten, oljetype, vindretning, 
vindstyrke samt sjøtemperatur er viktige faktorer som påvirker de operasjonelle mulighetene og 
effektiviteten av dispergeringsmiddelet på oljen.  

I norske farvann har vi erfaring fra skipshendelser med utslipp av bunkersolje som følge av 
grunnstøtinger. Felles for disse hendelsene har vært at oljene har befunnet seg relativt kort tid drivende 
på overflaten før de har strandet. En tommelfingerregel, som bygger på både nasjonale og 
internasjonale hendelser, tilsier at mekanisk oljevern i gjennomsnitt samler opp ca 10 -15% bunkersolje 
etter en hendelse. Et unntak fra denne regelen var når M/S Godafoss gikk på grunn i ytre del av Hvaler i 
Østfold, februar 2011. Under ideelle vind og oljedriftsforhold ble 50% av bunkersoljen samlet opp 
mekanisk. Ved denne hendelsen driftet oljen stort sett samlet i åpent farvann. Kjemisk dispergering 
kunne i denne situasjonen likevel ikke vært benyttet, da overflatevannet var på frysepunktet og 
bunkersoljen, av type IFO 380, ikke ville latt seg dispergere kjemisk grunnet de lave 
temperaturforholdene. 

Helikopterbasert påføring av kjemisk dispergering ved skipshendelser har et potensiale forutsatt at 
responstiden er kort. Med utgangspunkt i IFO 180 dispergeringsvindu (Tabell ) vil en responstid innenfor 
ca. 6 timer være relevant. Innen denne tiden vil det også være en viss sannsynlighet for at deler av 
bunkersoljen fortsatt kan drive relativt samlet på overflaten. For å få god effekt av dispergering er det 
viktig å dispergere på de tykkeste delene av oljeflakene. Ved bruk av helikopter og trente mannskaper, 
kan påføring av dispergeringsmiddel gjøres relativt nøyaktig. Det må antas at bunkersolje i mange 
tilfeller må påføres dispergeringsvæske to og kanskje tre ganger for å oppnå ønsket effekt. 

Det kan ut fra dette antas at det under gode operasjonsforhold kan oppnås å dispergere inntil 20% av 
det totale utslippet. 

 

141 
 



 

 
 
4.6.4 V – Monetær verdsetting av dispergert olje 
 

Kostnader ved akutte oljeutslipp 

Det finnes ingen konkret veiledning for hvordan en skal verdsette oljeutslipp, vi har derfor benyttet oss 
av tilgjengelig materiale som er brukt i lignende studier og laget en generalisering som benyttes videre i 
analysen. 

 viser de samfunnsøkonomiske kostnadene av akuttutslipp av olje. Kostnadsanslagene er hentet fra Vista 
Analyse og Holte Consultings kvalitetssikring (KS1) av Nasjonal slepebåtberedskap. Disse verdiene er 
ikke forventningsverdier, men anslag for neddiskonterte, absolutte kostnader ved akuttutslipp gitt at de 
skjer i dag. 

 
 
Tabell 8 Samfunnsøkonomiske kostnader av akuttutslipp av olje. Millioner kroner. Kilde: Vista 
analyse 2012 

Utslippsmengde, tonn Fiskeri* Reiseliv Opprydding Sum 

1-1.000 - - 200 200 

1.000-2.000 - - 450 450 

2.000-20.000 - 360 2 200 2 560 

20.000-100.000 0 - 2 500 620 6 000 6 620 – 9 120 

> 100.000 0 - 6 200 620** 10 000 10 620 – 16 820 

* Kostnad ved tap av torsk. Kostnadene ved tap av sild vil være lavere enn for tosk, men et akuttutslipp vil ramme 

enten torsk eller sild slik at kostnadene for de to fiskeslagene ikke kan adderes. ** Forutsatt at kostnaden for 

reiseliv og fiskeri vil bli minst like stor som ved en ulykke på 60.000 tonn 
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Som vi ser av tabellen dominerer kostnader til opprydding kostnadsbildet, og at det er først for store 
mengder utslipp til sjø at kostnadene for reiseliv og fiskeri blir betydelige.  Til bruk i vår analyse er det 
hensiktsmessig med en verdsetting i kroner per tonn. På bakgrunn av tabellen over og informasjon fra 
en pilotstudie gjennomført av Vista Analyse i 201359 har vi satt en verdsetting av oljeutslipp per tonn i 
Tabell 9.  

Tabell 9 Verdsetting av oljeutslipp, i 2014-kroner 

Utslippsmengde 
Verdsetting (NOK per tonn) 

Fra (tonn) Til (tonn) 

1 1 000 400 000 

1 000 2 000 300 000 

2 000 20 000 200 000 

20 000 100 000 100 000 

 

Som vi kan se av tabellen over antar vi også at det er stordriftsfordeler ved et større utslipp for 
opprydningskostnaden, men at skadevirkningene er større.  

Videre er verdi av dispergering forventet ulik for ulike typer oljeutslipp. Bunkersolje antas å være mest 
skadelig, mens oljeprodukter og råolje er betydelig mindre skadelig. Verdiene benyttet i beregningene er 
gitt i tabell 10. 

 
Tabell 10 Benyttede verdier på dispergert olje [NOK pr tonn] 

 Drivstoff Oljeprodukter Råolje 

Enhetskostnader 400 000 282 916 161 814 

4.7 Vurdering av ikke-prissatte nytteeffekter 
Effekten av tiltaket er redusert oljesøl i strandsonen. Med utgangspunkt i usikkerheten tilknyttet 
anvendbarheten av tiltaket, vil tilgjengeligheten av det gi Kystverket en utvidet verktøykasse å 
bekjempe akutt forurensning med, og dermed mulig økt effekt og lavere totalkostnader ved aksjoner. 

Spesielt ved større hendelser vil mangel på dispergering kunne være tydelig, med påfølgende tap for 
fiskeri og reiseliv både direkte og indirekte gjennom tap av omdømme og potensielt lavere evne til 
fortjeneste grunnet forurensede områder.  

 

4.8 Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
Den samfunnsøkonomiske analysen gir en oversikt over kostnadsvirkningene ved tiltaket.  

Når et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt betyr det at den samfunnsøkonomiske nyttegevinsten er 
høyere enn den samfunnsøkonomiske kostnaden.  

59 http://vista-analyse.no/site/assets/files/6572/pilotrapport_kystverket_hovedrapport_juli_2013-1.pdf 

143 
 

                                                



 

 
 
I Tabell  vises nødvendig andel av alle ulykker med oljeutslipp som minimum må oppfylle 
forutsetningene i forurensningsforskriften for at dispergering totalt sett skal ha positiv nytteverdi 
(samfunnsøkonomisk lønnsomt). For å illustrere effekten usikkerheter i kostnadsestimatene har på 
resultatet, vises tre resultater ut fra lavt, middels og høyt kostnadsestimat. 

 
Tabell 11 Nødvendig andel av alle ulykker med oljeutslipp som minimum må oppfylle 
forutsetningene i forurensningsforskriften, for at dispergering totalt sett skal ha positiv 
nytteverdi 

 Lav Middels Høy 

Total kostnad 66 297 251 kr 86 839 654 kr 110 341 034 kr 

Nødvendig andel 
av alle ulykker 

med utslipp som 
dispergering kan 

brukes på 

10,4 % 13,7 % 17,2 % 

 

Mens tabellen angir andel av ulykker med relevant utslipp dispergering må kunne benyttes på for at 
tiltaket skal være lønnsomt, er det ikke tatt stilling til om dette er et nivå man kan forvente.  
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5 KONKLUSJON OG ANBEFALING  
 

Analysen av tiltaket er preget av betydelig usikkerhet innen hvilke scenario og dermed hvor stor andel 
av ulykker med oljeutslipp det kan benyttes i, og hvor høy effekten av tiltaket vil være når det først kan 
anvendes. Beregningene viser at forutsetningene for bruk av dispergering må minst være til stede i 10-
17% av ulykker med oljeutslipp for å kunne være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Da er ikke kostnader til 
helikopterberedskap tatt med, grunnet antagelsen om at Forsvarets helikoptre kan benyttes. 

Beredskap mot hendelser med svært lav frekvens men svært stor konsekvens vil i utgangspunktet ofte 
vanskelig kunne anses samfunnsøkonomisk. Imidlertid kan samfunnet være villig til å betale for slike 
tiltak, eksempelvis beredskap mot svært store oljeutslipp da konsekvensen ikke vil være akseptabel. 
Dispergering vil kunne falle inn under en slik beskrivelse, da tiltaket gir ikke-prissatte effekter som 
trygghetsfølelse.  

For å gi ytterligere begrunnelse bak gjennomføring av tiltaket, bør det utredes i mer detalj i hvilken grad 
de gitte intervall for andel ulykker hvor dispergering kan benyttes, er et sannsynlig utfall. Dette bør 
inkludere forventede forhold ved hendelser som type olje, avstand til land, vær og tid fra utslipp og 
forventede konsekvenser; og dermed hvor stor andel av ulykker med oljeutslipp dispergering kan antas 
å være et aktuelt tiltak.  

Dersom tiltakets forutsetninger holder, og at dispergering dermed må benyttes i minst 10-17% av 
ulykkestilfellene for å kunne være et lønnsomt tiltak, må det vurderes om dette er et akseptabelt og 
sannsynlig intervall for å innvilge tiltaket. Denne vurderingen kan støttes av publikums antatte behov for 
storulykkeberedskap. 
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Veiledningsdokument for samfunnsøkonomisk 
vurdering av forebyggende sjøsikkerhetstiltak og 
tiltak innen beredskap mot akutt forurensning  
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Figur 1: Flytdiagram for 
gjennomføring av en 
samfunnsøkonomisk 
analyse (Kilde: DFØ) 

 
 
1 METODISK TILNÆRMING 
Samfunnsøkonomiske analyser av beredskaps- og risikoreduserende tiltak er utfordrende å gjennomføre. 
Sjøfartsaktivitet er kompleks og mangfoldig og det kan være vanskelig å finne hensiktsmessige 
avgrensninger av virkeområde av en så internasjonalisert næring. Å beregne kostnader av fysiske tiltak 
som medfører investeringer og drift kan være utfordrende nok, å regne kostnader av sikkerhetssystemer, 
HMS- og arbeidsmiljøtiltak er langt vanskeligere. Likevel er det nyttesiden som byr på de største 
utfordringene. Nytten av risikoreduserende tiltak og økt beredskap er i all hovedsak knyttet til sparte 
kostnader som følge av at ulykker unngås. For å beregne nytten må vi derfor kvantifisere kostnadene 
forbundet med ulike ulykker, sannsynligheten for at ulykker inntreffer og hvilken grad tiltaket reduserer 
sannsynligheten for at ulykker inntreffer eller konsekvensene av at ulykker inntreffer.  

Hvorvidt en ulykke til sjøs inntreffer er ofte avhengig av mange ulike faktorer. For eksempel viser studier 
av storulykker at det ikke er en enkelthendelse, men snarere summen av en rekke mindre hendelser 
som har utløst ulykken. Videre er mangel på ledelse og menneskelige feil en sterk forklarende variabel. 
Andre utfordringer er knyttet til dårlig vær, strøm, tekniske problemer og mangler, og lignende. Det er 
også store geografiske forskjeller.  Samlet sett medfører dette store utfordringer både i å fastsette risiko 
og kostnader ved mulige tiltak for økt sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. I tillegg er det 
stor usikkerhet knyttet til sannsynligheten for hendelser og når de eventuelt vil kunne inntreffe.  

Fordi ulykkesbildet og årsakssammenhengene er så komplekse blir mangfoldet av mulige risiko-
reduserende tiltak også stort. Dette øker behovet for et stramt og godt spesifisert metodegrunnlag som 
sikrer at alle tiltak behandles og registreres likt slik at de kan sammenliknes, sammenstilles og vurderes 
opp mot hverandre på en konsistent og korrekt måte. Vi har derfor spesifisert et konkret metode-
grunnlag for gjennomføring av tiltaksanalyser for økt sjøsikkerhet og beredskap mot storulykker og akutt 
forurensning.  

 

1.1 Metodisk utgangspunkt  
På et overordnet og generelt nivå er det metodiske rammeverket for 
samfunnsøkonomiske analyser av offentlig tiltak og virkemidler svært godt 
utviklet. Det er lange tradisjoner for bruk av samfunnsøkonomiske analyser 
i Norge. Vårt metodiske utgangspunktet er basert på Direktoratet for 
Økonomistyrings (DFØ) veileder i samfunnsøkonomiske analyser, NOU 
2012:16 «Samfunnsøkonomiske analyser» og Finansdepartementets 
rundskriv R-109/14.  Vi følger de tilrådninger og føringer som er gitt av 
disse offentlige dokumentene der de dekker områder vi analyserer i denne 
rapporten. 

DFØs veileder legger opp til en kronologisk grunntilnærming og 
framgangsmåte i gjennomføringen av samfunnsøkonomiske analyser 
presentert i figuren til høyre. Vår metodiske tilnærming følger i stor grad 
denne grunntilnærmingen, og dette veiledningsdokumentet bygges i stor 
grad opp rundt den samme overordnede framgangsmåten. I grove trekk er 
hovedtilnærmingen som følger; det er nødvendig med en grundig vurdering 
og beskrivelse av problemet som ønskes løst før eventuelle tiltak kan 

148 
 



 

 
 
identifiseres og vurderes. Deretter må konsekvensene av tiltakene identifiseres, beskrives og så langt 
det lar seg gjøre kvantifiseres og sammenliknes. Videre må usikkerheten i vurderingene synliggjøres og 
beskrives før andre relevante elementer som fordelingsvirkninger tas med i betraktningen og en endelig 
anbefaling gis. 

Selv om veiledningsmaterialet er velutviklet på mange områder er det også svært generelt og 
overordnet for å kunne favne alle type analyser rettet inn mot svært ulike sektorer og temaer. Fordi 
rammeverket er generelt, kan det oppfattes som mangelfullt på områder som faller utenfor normalen. 
Utfordringer knyttet til storulykker, akutt forurensning og andre deler av sikkerhetsbildet for sjøfart 
medfører at det må foretas en nærmere operasjonalisering av rammeverket slik at det kan ta hensyn til 
de særlige utfordringene som kan oppstå når tiltaksanalysen skal gjennomføres. I den videre 
beskrivelsen trekker vi derfor ut, konkretiserer og operasjonaliserer rammeverket slik at det i større grad 
er tilpasset spesifikke analyser av tiltak for økt sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing og 
storulykker. De særskilte utfordringene gir videre føringer for hvilke hovedtyper av samfunnsøkonomiske 
analyser som er mulig å gjennomføre.  

Først vil vi derfor beskrive ulike typer samfunnsøkonomiske analyser og deretter fokusere på å 
operasjonalisere og konkretisere en metodisk tilnærming av stegene 3 til 6 i Figur 1 ovenfor direkte 
knyttet til sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing og storulykker. 

 

1.2 Ulike typer samfunnsøkonomiske analyser 
Det er tre grunnleggende typer av samfunnsøkonomiske analyser; nytte- kostnadsanalyser, 
kostnadseffektivitetsanalyser og kostnads- virkningsanalyser. De forskjellige typene analyser har ulike 
anvendelsesområder og gir forskjellige beslutningsgrunnlag. Nytte-kostnadsanalyser er den mest 
omfattende metoden mens kostnads- virkningsanalyser er den minst omfattende. Felles for alle 
samfunnsøkonomiske analyser er at de måler kostnader og nyttevirkninger av ulike tiltak og virkemidler 
opp mot en referansebane eller nullalternativ. Nullalternativet innebærer en framskrivning av aktivitet og 
ulykker knyttet til sjøfart basert på en videreføring av dagens poltikk der alle iverksatte og vedtatte tiltak 
og virkemidler legges til grunn. De ulike hovedformene for samfunnsøkonomiske analyser er beskrevet i 
tabellen under. 

Tabell 1: Grov beskrivelse av ulike former for samfunnsøkonomiske analyser. 
Metode Beskrivelse av vurdering av 

kostnader 
Beskrivelse av 
vurdering av nytte 

Kommentarer 

Nytte- 
Kostnadsanalyse 

Alle kostnadsvirkninger av 
tiltaket verdsettes 
monetært så langt det lar 
seg gjøre 

Alle nyttevirkninger 
av tiltaket verdsettes 
monetært så langt 
det lar seg gjøre 

Både nytte- og kostnadssiden er verdsatt 
monetært og en kan dermed beregne den 
samfunnsøkonomiske lønnsomheten for hvert 
tiltak. 

Kostnads-
effektivitetsanalyse 

Alle kostnadsvirkninger av 
tiltaket verdsettes 
monetært så langt det lar 
seg gjøre 

Et bestemt mål som 
skal nås, likt 
mål/nytte for alle de 
ulike tiltakene. 

Rangerer tiltakene internt etter hvilke av 
tiltakene som er mest samfunnsøkonomisk 
lønnsomme, men beregnet ikke om hvert enkelt 
tiltak er lønnsomt eller ikke. 

Kostnads- 
virkningsanalyse 

Alle kostnadsvirkninger av 
tiltaket verdsettes 
monetært så langt det lar 
seg gjøre 

Nytten av de ulike 
tiltakene beskrives. 

Nyttesiden varierer mellom de ulike tiltakene. 
Det billigste alternativet vil derfor ikke 
nødvendigvis være det mest 
samfunnsøkonomisk lønnsomme.  Ettersom 
nyttevirkningene er varierende gis det en 
kvalitativ samlet vurdering av tiltakene. 
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I tillegg til hovedformene av samfunnsøkonomiske analyser, er det undergrupper av analyser og 
metodiske tilnærminger som kan benyttes. Ulike beslutninger gir ulike behov for analyser og 
beslutningsgrunnlag. For å kunne velge riktig analyseform og metode er det derfor avgjørende å gi en 
innsikt i hva de ulike formene for samfunnsøkonomiske analyser innebærer, hvilket beslutningsgrunnlag 
de gir og hvilke problemstillinger de er egnet til å gi svar på. De viktigste analyseformene danner 
bakteppe for den sekvensielle modellen for samfunnsøkonomiske analyser vi har benyttet i prosjektet. 

Et overordnet prinsipp som gjerne brukes i offentlig forvaltning er at jo større konsekvenser et tiltak har 
jo mer grundig må beslutningsgrunnlaget være. For samfunnsøkonomiske analyser innebærer det som 
regel større grad av verdsetting enn for mindre omfattende tiltak og reguleringer. Det er imidlertid andre 
elementer som også vil være avgjørende for hvilke type analyser som vil være relevante for et godt 
beslutningsgrunnlag. For eksempel vil overordnede mandater og politiske føringer ha stor betydning for 
hvilket beslutningsgrunnlag som er nødvendig og med det hvilke analyser og metoder som er mest 
egnet. For eksempel; dersom det overordnede målet er å redusere risikoen til et gitt nivå vil det kunne 
være tilstrekkelig å vurdere tiltakenes kostnader og risikoreduserende effekt og i mindre grad være 
nødvendig å gjennomføre en fullstendig nytte-kostnadsanalyse. Beslutningsgrunnlaget bør da belyse 
hvordan den overordnede målsetningen kan nås til lavest mulig kostnad for samfunnet. Et eksempel på 
dette kan være at en har en politisk målsetning om nullutslipp, det vil si at den samfunnsøkonomiske 
analysen vil se på hvilke tiltak som gjør at en oppnår denne målsetningen mest mulig kostnadseffektivt. 
Det er mindre relevant å vurdere hvilket risikonivå som er samfunnsøkonomisk optimalt i og med at det 
allerede er politisk bestemt hva risikonivået skal være. For eksempel vil det ofte være slik at det er mer 
samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjennomføre tiltak som reduserer risikoen for at hendelser oppstår enn 
å øke beredskapen for å begrense konsekvensene av en ulykke etter at den har inntruffet.  Det er kan 
likevel være ønskelig å opprettholde eller styrke beredskapen selv om sannsynligheten for å dra nytte av 
en slik beredskap i utgangspunktet er liten. I vår analyse har vi derfor valgt en metodisk tilnærming som 
så langt det lar seg gjøre legger til rette for at alle tiltak for økt sjøsikkerhet og beredskap mot 
akuttforurensning kan sammenliknes og rangeres på et aggregert nivå, men også innenfor ulike 
kategorier av tiltak. På denne måten ønsker vi å lage et informasjonsgrunnlag som legger til rette for en 
helhetlig poltikk for økt sjøsikkerhet og beredskap samtidig som det er grunnlag for å utvikle poltikk for 
enkelt-områder isolert som for eksempel oljeberedskap langs sårbare deler av norske farvann.  

I tillegg vil tilgang til relevante data ofte være en begrensende faktor. Vi har derfor lagt opp til å benytte 
en modell som tilrettelegger for å sammenlikne ulike tiltak uavhengig av hvor langt virkningene lar seg 
verdsette og belyse hvilke type analyse og sammenlikning som er mulig å gjennomføre etter hvert ledd. 

 

1.3 Metodisk tilnærming til analysearbeidet 
Hvilken type analyse det er mulig å gjennomføre vites sjelden før analysen er i gang. Vi har derfor lagt 
til grunn en sekvensielle tilnærming som legger til rette for et så godt beslutningsgrunnlag som mulig 
selv om datatilgangen skulle vise seg å være en begrensning. Figuren under viser vår modell for 
operasjonell metodisk tilnærming. 

150 
 



 

 
 
Tabell 2 Operasjonalisering og spesifisering av DNV GL/Menons metodiske tilnærming. Merk 
at tallene som presenteres i denne tabellen er eksempler og ikke reelle verdier fra analysen. 

 

Tabellen illustrerer de forskjellige stegene i en sekvensiell tilnærming fra venstre mot høyre. Først har vi 
identifisert tiltak som er relevante for å løse et spesifisert problem. Deretter er tiltakene beskrevet og 
kategorisert tiltakene etter formål og type slik at tiltak med liknende virkninger grupperes sammen. 
Dette er gjort for å legge til rette for sammenlikning av tiltak for enkeltområder av sikkerhets- og 
beredskapspolitikken eller i tilfeller der informasjonsgrunnlaget gjør det vanskelig å sammenlikne tiltak 
med svært forskjellige nyttevirkninger. Når dette er gjort vil informasjonsgrunnlaget beskrive 
mulighetsrommet av tiltak beslutningstagerne står ovenfor.  

Etter at tiltakene er kategorisert har vi gjennomført en kvalitativ vurdering av tiltakenes virkninger. 
Dette tillater en grov rangering av tiltakene gjennom en forenklet analyse. På bakgrunn av denne 
kvalitative har vi i samråd med oppdragsgiver plukket ut de tiltakene som er forventet å gi størst effekt 
og er mest aktuelle å gjennomføre.  

For det utvalget av tiltak vi sitter igjen med etter den kvalitative vurderingen er gjort har vi kvantifisert 
kostnader og nyttevirkninger så langt det har vært hensiktsmessig ut ifra tilgjengelig informasjon og 
ressursbruk. Vi har først kvantifisert kostnadene ved tiltakene og deretter vurdert tiltakenes 
risikoreduserende effekt. Enten i form av redusert sannsynlighet for at ulykker inntreffer eller redusert 
sannsynlighet for at alvorlige skadevirkninger oppstår dersom en ulykke skulle inntreffe. 
Nyttevirkningene av den risikoreduserende effekten er deretter vurdert og kvantifisert og verdsatt i 
monetære verdier så langt det har vært mulig og hensiktsmessig gitt tilgjengelig informasjon, usikkerhet 
og tilgjengelig ressurser i prosjektet.   

Formålet med den sekvensielle tilnærmingen i modellen er at de enkleste vurderingene gjøres først slik 
at vi sikrer et minimumsgrunnlag for sammenlikning av tiltak og beslutning om implementering også der 
hvor data- eller ressurstilgangen skulle vise seg å være en begrensning. Ulike grader av kvantifisering 
gir ulikt beslutningsgrunnlag slik det er illustrert i tabellen.  
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2. OVERORDNEDE DEFINISJONER, AVGRENSNINGER OG 
PARAMETERE 
For å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse er det avgjørende å ha klare definisjoner og 
avgrensninger slik at alle tiltak vurderes likt og i tråd med analysens formål. Videre må det også velges 
noen overordnede prinsipper for valg av grunnleggende parametere som kalkulasjonsrente og 
kalkulasjonspriser. I dette delkapittelet vil vi beskrive kort hvilke overordnede metodiske valg som er 
tatt.  

2.1. Geografisk og næringsmessig avgrensning  
I de samfunnsøkonomiske vurderingen i all hovedsak konsekvenser som påvirker norsk økonomi som 
vurdert og kvantifisert. Påvirkning utover norske grenser er beskrevet der det er hvis relevant  

I vurderingen av ulike tiltak og virkemidler er det det konkrete tiltakets virkeområde som er avgjørende 
for eventuell ytterligere avgrensinger både geografisk og næringsmessig. Selv om dette oppdraget er 
rettet spesifikt mot sjøfart må eventuelle påvirkninger på andre sektorer og næringer også vurderes ved 
en fullstendig samfunnsøkonomisk analyse. Likevel har vi valgt noen overordnede geografiske områder 
som hvert enkelt tiltaks virkeområde knyttes til. Kategoriene følger samme geografiske inndeling som 
Sjøsikkerhetsanalysen som DNV GL har gjennomført for Kystverket. Der er regionene: 

1. Sørøst  
2. Vest  
3. Midt-Norge  
4. Nordland  
5. Troms og Finnmark  
6. Svalbard inkludert Bjørnøya 
7. Jan Mayen  

 

Der det er hensiktsmessig vil vi geografisk avgrense tiltaket og effekter til spesifikke områder innenfor 
disse regionene. 

For de ulike fartøystypene vil det være ulik frekvens for ulykkestilfeller og konsekvenser ved eventuelle 
ulykker. Effekten av de ulike tiltakene vil også være ulik avhengig av hvilken fartøystype en ser på. Vi 
følger kategoriseringen til Sjøsikkerhetsanalysen i vår inndeling av fartøystyper: 

  
1. Råoljetankere 
2. Produkttankere 
3. Kjemikalietankere 
4. Gasstankere 
5. Bulkskip 
6. Stykkgodsskip 
7. Konteinerskip 
8. Ro-Ro last 
9. Kjøle-/fryseskip 
10. Cruise 
11. Passasjer 
12. Offshore supply skip 
13. Andre offshore service skip 
14. Andre aktiviteter 
15. Fiskefartøy 
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16. Ukjent skipskategori 
 

2.2. Analyseperiode  
En god samfunnsøkonomisk analyse skal så langt det lar seg gjøre dekke alle relevante effekter av hele 
tiltakets levetid. Dette innebærer at levetiden som brukes i analysene må reflektere det tidsrommet 
tiltaket faktisk vil være i bruk eller gir relevante effekter.  

Generelt vil tiltakets økonomiske levetid dermed være det som avgjør analyseperiode. Økonomisk levetid 
er definert som den tiden det er lønnsomt å benytte en teknisk innretning eller installasjon før den 
skiftes ut. For hvert tiltak oppgir vi et startår og ett sluttår som er det første og siste år det påløper 
nytteeffekter eller kostnader. 

For store tiltaksanalyser med mange forskjellige tiltak er det hensiktsmessig å sette en overordnet 
analyseperiode som alle tiltak vurderes innenfor. For eksempel er en levetid på 40 år anbefalt i NOU 
2012:16 for investeringer i samferdselssektoren or er det som benyttes i Nasjonal Transportplan 2014-
2023. Det åpnes for lengre analyseperioder, men avvik må begrunnes. Vi har lagt til grunn en 
overordnet analyseperiode tilsvarende det som er brukt i Sjøsikkerhetsanalysen som vurderer 
risikobildet for sjøfart i norske farvann fra 2014-2040. Der det er relevant er det også mulig å beregne 
en restverdi som reflekterer den samfunnsøkonomiske netto nåverdien som prosjektet vil gi etter utløpet 
av analyseperioden og ut prosjektets levetid. 

Et alternativ er å utvide analyseperioden for tiltak som har en lengre virkeperiode. Eksempelvis kan 
dette være fjerning av en grunne. Dette vil synliggjøre nyttegevinsten ved å fjerne grunnen ytterligere. 
Likevel er det hensiktsmessig at alle tiltakene vurderes innenfor samme analyseperiode for å gi det beste 
sammenligningsgrunnlaget. Den lange levetiden av noen tiltak vil likevel summeres opp i restverdien, 
som også vil påvirke tiltakets lønnsomhet. Ifølge Finansdepartemetets rundskriv R-109/14 skal 
restverdien gi et anslag på den samlede samfunnsøkonomiske netto nåverdien en regner med at tiltaket 
vil gi etter utløpet av analyseperioden og ut prosjektets levetid. 

2.3. Diskontering og kalkulasjonsrente 
For å kunne sammenlikne tiltak med forskjellig levetid og med kostnader og nyttevirkninger som 
inntreffer på ulike tidspunkt er vi nødt til å regne om verdiene til en nåverdi i et gitt år som er likt for alle 
tiltak. For å gjøre dette trenger vi en diskonteringsrente eller kalkulasjonsrente som reflekterer 
tidspreferanser.  

Som utgangspunkt for kalkulasjonsrenten bruker vi anbefalingene fra Finansdepartementets rundskriv 
(R-109/14) og veilederen i samfunnsøkonomiske analyser fra DFØ. Det vil si at reell risikojustert 
kalkulasjonsrente for normale offentlige tiltak før skatt, som for eksempel et samferdselstiltak, tilrås satt 
til 4 prosent for de første 40 år. Deretter tilrås en kalkulasjonsrente på 3 prosent for virkninger de neste 
35 år fra 40 til 75 år fram i tid. Etter 75 år settes renten til 2 prosent. Kalkulasjonsrentene vi legger til 
grunn presentert i tabell 3.  
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Tabell 3: Valg av kalkulasjonsrente for statlige tiltak. Kilde: NOU 2012: 16 
Samfunnsøkonomiske analyser  

 0-40 år 40-75 år Etter 75 år 

Risikofri rente 2,5 2 2 

Påslag 1,5 1 0 

Risikojustert rente 4 3 2 

 

Fordi usikkerheten om alternativavkastningen øker over tid er kalkulasjonsrenten fallende. Jo høyere 
kalkulasjonsrente, jo mindre vektlegges langsiktige virkninger. Noen tiltak kan imidlertid ha en annen 
risikoprofil enn andre og vi vil derfor drøfte hvordan risikopåslaget kan settes individuelt for tiltak som 
har en annen systematisk risiko enn gjennomsnittstiltaket dersom dette er nødvendig.  

Rundskrivet åpner også for at forskjeller i avkastningskrav i offentlig og privat sektor kan tas hensyn til 
gjennom å endre kalkulasjonsrenten. Dette er viktig fordi selv små forskjeller i kalkulasjonsrenten kan gi 
store utslag i resultatet, spesielt for tiltak med lengre levetid.  

Vi benytter oss av en kalkulasjonsrente på 4 prosent i våre analyser som ligger til grunn for den 
samfunnsøkonomiske vurderingen av forebyggende sjøsikkerhetstiltak og tiltak innen beredskap mot 
akutt forurensning.  

2.4. Håndtering av avhengige, overlappende og konkurrerende 
tiltak 
Iverksetting av et tiltak kan påvirke effekten av et annet. Eksempelvis vil et forebyggende tiltak som 
reduserer antall skipsforlis føre til lavere nytte av beredskapstiltak som oljevernberedskap og 
redningshelikoptre. Andre tiltak kan være gjensidig utelukkende eller avhengig av hverandre. For 
eksempel kan økt helikopterberedskap langs kysten kreve både mer personell og flere helikoptre for å 
øke kapasiteten. For å kunne beregne riktig effekt og samfunnsøkonomiske konsekvenser av ulike 
tiltakspakker er det nødvendig med tydelige retningslinjer for registrering av hvilken påvirkning ulike 
tiltak har på hverandre, både allerede innførte og potensielt nye tiltak.  

For hvert enkelt tiltak som er analysert oppgis eventuelle tiltak som må gjennomføres før eller samtidig 
for at det aktuelle tiltaket kan iverksettes. På samme måte oppgir eventuelle tiltak som utelukkes 
dersom det bestemte tiltaket gjennomføres.   

Håndtering av delvis overlappende tiltak er noe mer komplisert. For å ta hensyn til dette er det mulig å 
knytte tiltakenes effekt opp mot en hierarkisk oppbygd referansebane. Dette innebærer at tiltakenes 
effekt er beregnet som en prosentvis endring av nullalternativet (referansebanen). For eksempel vil 
effekten av et forebyggende tiltak kunne kvantifiseres som en 1 prosent reduksjon i antall 
arbeidsulykker på skip i norske farvann med tilhørende reduksjon i tap av liv og helse. Et annet tiltak vil 
kunne redusere antall arbeidsulykker med 5 prosent. Satt sammen i en tiltakspakke vil effekten av de to 
tiltakene kunne beregnes som registrert effekt ganget med referansebanen justert for tidligere, eller 
samtidig innførte tiltak. På denne måten vil vi kunne unngå dobbeltellinger og overestimering av en 
tiltakspakke eller politikkutformings samlede nytteeffekt. 
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2.5. Prinsipper for fastsettelse av kalkulasjonspriser 
For å sørge for konsistens i beregningene av de ulike tiltakenes effekt har vi fastsatt konkrete 
regneregler for hvilke priser som skal benyttes og hvilke regler som skal gjelde for å sette priser som 
kan variere mellom tiltak. For eksempel skal skatter som ikke reflekterer eksterne virkninger holdes 
utenfor beregningen av samfunnsøkonomiske kostnader ettersom dette bare innebærer en overføring 
mellom ulike samfunnsaktører. Der avgiftene reflekterer en ekstern virkning som for eksempel 
luftforurensning er avgiftene inkludert. For kostnader forbundet med bruk av arbeidskraft som 
lønnskostnader er skatt, arbeidskraft, pensjon og «overhead» inkludert. Årsaken til dette er at den 
samfunnsøkonomiske kostnaden forbundet med arbeidskraft er knyttet til den alternative avkastningen 
arbeidskraften ville gitt ved en alternativ anvendelse. På marginen er dette antatt å være lik 
arbeidsgivers totale kostnader forbundet med ansettelsesforholdet. Regnereglene hviler tungt på det 
eksisterende verdsettingsmaterialet som også gir konkrete regler for verdsetting av statistiske liv, 
reisetid liknende. Vi benytter i all hovedsak faste priser i 2014-kroner for alle beregningene.  

For enkelte parametere har vi imidlertid gjort en realprisjustering. Dette gjelder kun for priser der det er 
tilstrekkelig grunnlag for å anta at prisene vil ha en markant annerledes utvikling enn det generelle 
prisnivået i økonomien. I følge Hagen-utvalget skal tid, miljø og ulykkesrisiko verdsettes ut fra 
betalingsvillighet med den antakelsen at betalingsvilligheten øker med økende inntektsnivå. Dermed må 
verdien på disse elementene oppjusteres med antatt fremtidig (real) inntektsvekst basert på fremtidig 
forventet realvekst i BNP per innbygger. Basert på Meld. St. 12 Perspektivmeldingen 2013 er den 
gjennomsnittlig årlige veksten i BNP per innbygger satt til 1,3 prosent.  

3. BESKRIVE PROBLEMET OG FORMULERE MÅL FOR 
POLITIKKEN 
Utarbeidelse av problembeskrivelse, formulering av mål, fastsettelse av nullalternativ og identifisering av 
tiltak (arbeidsfase 1 i DFØs veileder) er første ledd i analysearbeidet. Nullalternativet eller 
referansebanen defineres som regel som den mest sannsynlige utviklingen dersom ingen nye tiltak 
innføres. Allerede vedtatte tiltak som ikke er implementert ennå skal normalt inkluderes. Dette er en 
svært viktig og ofte undervurdert fase av arbeidet.  

Vi bruker hovedsakelig statistikk fra Sjøsikkerhetsanalysen for Kystverket som omhandler 
referansebaner for ulykkes- og trafikkutvikling, årsakssammenhenger og tiltak/effektanalyse for 
grunnstøting og kollisjon. Disse to ulykkeskategoriene utgjør nærmere 60% av alle ulykker, og 
metodikken for analyse og bruk av databaser vil benyttes også for de øvrige ulykkeskategoriene. 
Årsakssammenhengene brukt i Sjøsikkerhetsanalysen fokuserer på å knytte sammen menneskelige, 
tekniske og organisatoriske forhold, og ser på underliggende årsaker til ulykkene for å forklare hvorfor 
ulykker skjer. Ved å vurdere tiltak innenfor både forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot 
forurensning mot en grundig årsaksanalyse vil vi sikre at vi identifiserer relevante tiltak og øker 
sannsynligheten for en korrekt vurdering av tiltakenes virkninger. 

For tiltak som har en klar risikoreduserende effekt er det vesentlig å kartlegge tiltakets påvirkning i 
referansebanen. Vi har benyttet oss av DNV GLs rapport «Analyse av sannsynligheten for ulykker med 
tap av menneskeliv og akutt forurensning fra skipstrafikk i norske farvann» /1/ for å finne 
ulykkesfrekvens fordelt på ulike skipstyper, utseilt distanse og geografisk område. For å lage en 
framskrivning av referansebanen baserer vi oss på DNV GLs «Prognoser for skipstrafikken mot 2040». 
Basert på denne rapporten forventes det mer skipstrafikk frem mot 2040, men det er ulik økning for 
ulike geografiske områder. Kombinasjonen av ulykkesfrekvensen og trafikkmengde gir risikobildet for en 
videreføring av dagens situasjon for det aktuelle geografiske området.  
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3.1 Identifisering, kategorisering og beskrivelse av relevante 
tiltak 

Neste ledd i DFØs framgangsmåte for samfunnsøkonomisk analyse er identifisering og beskrivelse av 
relevante tiltak. Utover å følge de de generelle anbefalingene i det eksisterende veiledningsmaterialet 
har vi kategorisert tiltakene ut ifra hvilke risikoelement de primært er rettet inn mot å redusere. 
Kategorisering av tiltak etter for eksempel formål og tiltaksform sørger for at tiltak med mest mulig 
sammenliknbare nytteeffekter grupperes sammen for å legge til rette for i det minste å kunne rangere 
tiltakene internt i hver gruppe. En forenklet illustrasjon av hvordan dette kan gjøres er uthevet i tabellen 
under. 

  
Tabell 4 Eksempel på mulig kategorisering av identifiserte tiltak 

 

 
 

Hovedhensikten med en slik kategorisering er å vurdere tiltak med så lik nytteeffekt som mulig i samme 
kategori. I denne analysen er nyttevirkningen i all hovedsak knyttet til endring i risiko. Risiko defineres 
ofte som en funksjon av sannsynlighet og konsekvens. Nytten av et tiltak påvirkes av begge disse 
faktorene.  

I tillegg til å dele inn tiltakene etter kategorier basert på formål kan også tiltakene deles inn etter type. 
Vi skiller mellom to typer tiltak som påvirker nytten: 

• Preventive tiltak – som reduserer sannsynligheten for en ulykke 
• Korrektive tiltak – som reduser konsekvensen dersom en ulykke inntreffer 

I diskusjoner rundt storulykker blir dette ofte illustrert ved hjelp av bow-tie diagrammer.  

Bow-tie modellen bygger på en tidslinje, der hendelsen (risikoen) er skapt av en årsak og fører til en 
konsekvens. Det vil si at risikoen er knuten på sløyfen og at årsaken(e) og konsekvens(ene) er vingene, 
slik beskrevet i figuren under.  
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Figur 2: Eksempel på Bow-Tie modell for topp-hendelsen (skipsulykke). De forebyggende 
tiltakene ser vi på venstre side av hendelsesforløpet, og de konsekvensreduserende på høyre 
side. 

I bow-tie modellen kan en se for seg barrierer som kan settes inn for å bryte et årsaksforløp, enten det 
er før den initierende hendelsen for å motvirke ulykken eller etterpå, for å redusere konsekvensene. 
Risikostyring dreier seg i stor grad om beslutninger som resulterer i effektive inngrep i ulike deler av 
årsaksbildet, her også bruk av risikoreduserende tiltak. Bow-tie modellen impliserer at årsaksforståelsen 
må omfatte hele spekteret i kjeden, ikke bare de utløsende årsakene, men også bakenforliggende og 
latente faktorer som bidrar til at farlige situasjoner oppstår.  

Kategorisering av tiltakene gjør det enklere å gjennomføre forenklede rangeringer innad i ulike grupper 
av tiltak dersom det er behov for det. 

3.2 Identifisering av virkninger 
Tabell 5: Eksempler på identifisering av virkninger 

 

Når tiltakene er identifisert og kategorisert har vi vurdert tiltakenes virkninger på nytte- og 
kostnadssiden. Her har vi så langt det lar seg gjøre beskrevet alle aktører som påvirkes av tiltaket 
uavhengig av om de er direkte knyttet til sjøfart eller ikke. Deretter har vi beskrevet konsekvensene slik 
at egnet metode for kvantifisering og verdsetting kan benyttes.  

Når alle virkninger er identifisert og beskrevet kvalitativt vil det være mulig å gjennomføre en svært 
forenklet vurdering av ulike tiltak opp mot hverandre. Denne fasen har dannet grunnlaget for hvilke 
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tiltak vi har gått videre med i analysen og forsøkt kvantifisere effektene av så langt det har latt seg gjøre. 
Vi tar også hensyn til hvorvidt tiltaket lar seg skaleres for eksempel i omfang og/eller i geografisk 
virkeområde. Når dette er gjort har vi vurdert hensiktsmessig dimensjonering av tiltaket eller delt det 
opp i unike tiltak som kan iverksettes hver for seg eller sammen der det er mer hensiktsmessig. 

4. TALLFESTING OG VERDSETTING AV VIRKNINGER 
Tallfesting av virkningene er et svært viktig ledd i samfunnsøkonomiske analyser fordi det synliggjør 
konsekvensene av tiltaket. Det gjør det også lettere å sammenlikne og rangere tiltak, og dermed 
vurdere om noe skal gjennomføres eller ikke. Vi har derfor valgt å spesifisere og tilpasse denne delen 
utover hva som presenteres i det eksisterende veiledningsmaterialet i tråd med vår operasjonaliserte 
modell presentert over. Dette gjør vi for å sikre at alle tiltakenes virkninger vurderes og beregnes på 
samme måte. 

4.1. Beregning av kostnader 
Tabell 6: Beregning av kostnader 

 

 

Fordi kostnaden av ulike tiltak ofte er enklere å beregne enn nytteeffektene har vi å kvantifisert 
kostnadene før vi kvantifiserer nytteeffektene. På denne måten ønsker vi å sikre et best mulig 
beslutningsgrunnlag som tillater at tiltakene kan sammenliknes og vurderes opp mot hverandre 
uavhengig av hvor langt nyttevirkningene lar seg kvantifisere.  

Hvilke kostnadselementer som inkluderes avhenger av tiltaket. Som minimum skal 
investeringskostnader og driftskostnader fordelt over tid spesifiseres. Det er kun endringer i de ulike 
kostnadene som følger av tiltaket som skal beregnes. Kostnadene bør spesifiseres i så mange 
enkeltenheter som mulig for at analysene skal bli mer etterprøvbar og enklere å oppdatere. For tiltak 
som er skalerbare må det vurderes om det er hensiktsmessig å dele tiltaket opp i flere tiltak (diskret 
skalerbar) eller benytte en kontinuerlig kostnadsfunksjon med lineær, avtagende eller tiltagende 
utforming. Regneregler for beregning av investeringskostnader, driftskostnader, skattekostnader og 
eksterne virkninger er beskrevet i de neste kapitlene. 

158 
 



 

 
 
4.2 Investeringskostnader 
Investeringskostnadene skal spesifiseres for så mange enkeltkomponenter som mulig. Fiskale avgifter 
som merverdiavgift skal oppgis og trekkes fra i beregninger av samfunnsøkonomiske kostnader. 
Eventuelle finansieringskostnader skal som følger av for eksempel lånefinansiering skal ikke inkluderes.  

 

4.3 Driftskostnader 
Alle endringer i driftskostnader, inkludert bruk av arbeidskraft skal spesifiseres for så mange 
enkeltkomponenter som mulig. Alle skatter og avgifter som ikke er ment å skulle korrigere for eksterne 
virkninger skal spesifiseres og trekkes fra i beregning av samfunnsøkonomiske kostnader. For kostnader 
forbundet med bruk av arbeidskraft lønnskostnader inklusive skatt, arbeidskraft, pensjon og «overhead» 
inkludert. Det vil si at vi bruker bruttolønnskostnader inkludert arbeidsgiveravgift på 14,1 prosent i 
tillegg til pensjon og «overhead» estimert til i gjennomsnitt å utgjøre 25 prosent av brutto 
lønnskostnader per time/måneds/årsverk. Dette gjelder for alle typer sjøtransport og alle stillingstyper. 

 
Tabell 7: Lønnskostnader for sjøtransport. Brutto gjennomsnittlig månedslønn og 
tilleggsutbetalinger for heltidsansatte i sjøtransport. I 2014-kroner. Kilde: SSB 

  Månedslønn Uregelmessige 
tillegg 

Bonus 
(kr) 

Overtids-
godtgjørelse 

(kr) 
Sjø-

transport 
Skipsmaskinister 58752 1836 510 510 
Dekksoffiserer og 

loser 
58956 2142 510 612 

Operatører og sjåfører 38250 1326 204 1020 
Dekksmannskap 

(Skip) 
39168 1428 204 1122 

Maskinmannskap 
(Skip) 

34680 816 102 816 

Sjø-
transport 

med 
passasjerer 

Skipsmaskinister 48144 2142 102 1326 
Dekksoffiserer og 

loser 
- - - - 

Operatører og sjåfører 33864 1632 102 1938 
Dekksmannskap 

(skip) 
33762 1836 102 2142 

Maskinmannskap 
(skip) 

- - - - 

Sjø-
transport 
med gods 

Skipsmaskinister 62016 1734 612 306 
Dekksoffiserer og 

loser 
62220 2142 612 306 

Operatører og sjåfører 39984 1122 306 714 
Dekksmannskap 

(skip) 
41004 1224 306 714 

Maskinmannskap 
(skip) 

- - - - 

 

Tabellen nedenfor viser SSBs tall for brutto gjennomsnittlig månedslønn og tilleggsutbetalinger for 
heltidsansatte i sjøtransport. Som vi kan se er det lite forskjell på generell sjøtransport, sjøtransport 
med passasjerer og sjøtransport med gods. I våre analyser har vi benyttet oss av kostnadsanslag per 
årsverk fra Kystverket. Der det er nødvendig med mer disaggregerte kostnadsberegninger for 
lønnsutgifter er det hensiktsmessig med tabellen over.  
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4.4 Eksterne virkninger 
Eksterne virkninger som følger av endret drift, for eksempel som følge av utslipp av miljøskadelige 
stoffer eller økt innovasjon som følge av kravstilling, utover tiltakenes hovedformål, skal inkluderes hvis 
mulig og trekkes fra som negative kostnader. Det finnes velutviklede verdsettingsfaktorer for en rekke 
miljøfarlige utslipp, primært knyttet til lokal luftforurensning.  

Det finnes ingen omforent verdsettingsfaktor for utslipp av klimagasser. I noen analyser legges 
internasjonale kvotepriser til grunn, mens andre analyser baserer seg på innførte CO2 –avgifter eller 
marginalkostnaden for å nasjonale målsettinger. Fordi det ikke finnes en omforent pris på CO2 eller en 
vedtatt karbonprisbane er vi i utgangspunktet skeptiske til å verdsette klimagassutslipp. Dette er 
imidlertid gjort i nasjonal transportplan og dersom vi følger de samme retningslinjene skal følgende CO2 

–priser legges til grunn per enhet utslipp basert på Klimakur 2020 (2009):  

 

Tabell 8: Verdsetting av CO 2 ekvivalenter over år. Kilde: Klimakur 2020 (2009)  
 CO2- ekvivalenter, euro/kr per ton 
År 2015 2020 2030 
Euro 26 euro per tonn (17-

38) 
40 euro per tonn (20-
60) 

100 euro per tonn 

Kroner 210 kr per tonn (140-
30) 

320 kr per tonn (160-
360) 

800 kr per tonn 

 
Eksterne virkninger som følge av endret sannsynlighet for eller endrede konsekvenser av ulykker som 
inntreffer skal holdes utenfor kostnadsberegningene og beregnes som nytte av tiltaket. 

4.5 Skattekostnader 
Dersom prosjektet som finansieres over offentlige budsjetter må en beregne en 
skattefinansieringskostnad. Skattekostnaden oppstår ved at offentlig forbruk og investeringer finansieres 
gjennom vridende skatter og avgifter som påfører økonomien et effektivitetstap. Reduserte inntekter til 
staten medfører et effektivitetstap som følge av at skattene på marginen må økes eller at det offentlige 
tjenestetilbudet må reduseres. Økte inntekter vil føre til reduserte skatter eller økt offentlig 
tjenestetilbud og dermed redusert effektivitetstap. I tillegg kommer kostnader i form av offentlig 
administrasjon forbundet med inndrivelse og reallokering av offentlige midler. Disse kostnadene omtales 
gjerne som skattekostnader og er beregnet til å utgjøre 20 prosent av endring i offentlige utgifter 
(Finansdepartementet, 2005). Selve provenyet er kun en overføring av ressurser fra det private til det 
offentlige. 

For tiltak for økt sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning vil det være spesielt viktig å ta 
innover seg usikkerhet i kostnadselementer. For eksempel kan enkelte reguleringer oppfylles på flere 
måter. Fullverdige løsninger kan derfor ha et stort kostnadsspenn fra enkle men effektive modifikasjoner 
til fullstendige oppgraderinger med nytt utstyr.  

4.6 Beregning av risikoreduserende effekt 
I hvilken grad en oppnår økt sjøsikkerhet vil kunne måles ut fra hvordan en reduserer risiko knyttet til 
både privat og kommersiell sjøfart. Risiko består av både sannsynlighet for en hendelse og 
konsekvensen av en hendelse. En vanlig beskrivelse av risiko er sannsynlighet for en type uønsket 
hendelse multiplisert med hendelsens konsekvens. Når en skal vurdere økt sjøsikkerhet, vil det være 
nødvendig å definere både hvilke hendelser en skal redusere sannsynligheten for, og også hvilke 
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kategorier en skal måle konsekvensene for. For sjøsikkerhet vil konsekvensen for mennesker 
(skade/dødsfall), materiell og miljø være viktige kategorier.  

Den risikoreduserende virkningen vil være forskjellen mellom risiko før et tiltak iverksettes og etter at 
tiltaket er iverksatt. For å vurdere risikonivået kan en benytte en matrise som ivaretar vurdering av både 
sannsynlighet og konsekvens.  

For noen sikkerhetstiltak er det god tilgang på historiske data og forskning for hvor stor prosentvis 
risikoreduksjon en kan forvente gitt implementeringen av et tiltak. For andre tiltak derimot er det 
usikkert hvor stor effekten vil være, og det er også usikkert om denne effekten er lik for ulike 
geografiske områder, ulike skipstyper og andre ulike forutsetninger. I vår analyse har vi tatt høyde for 
dette ved å ha én forventningsverdi for den risikoreduserende effekten, og et lavere og ett høyere 
estimat. Dette er for å belyse spennet i forventningen og usikkerheten rundt den risikoreduserende 
effekten.  

Risikoreduksjon for de ulike tiltakene er beregnet basert på faktiske eksempler, litteraturstudier og 
ekspertvurderinger. Effekten implementeres deretter i fremskreven aktivitet med ny forventet frekvens 
og forventet konsekvens for uønskede hendelser som resultat. 

I tabellen nedenfor vises hvor i vår stegvise tilnærming vi beregner risikoreduserende effekt.  
 
Tabell 9: Beregning av risikoreduserende effekt 

 
 
 
 

4.7 Beregning av nyttevirkning 
Tabell 10: Beregning av nyttevirkninger 
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4.7.1 Beregning av reelle nyttevirkninger 
Når den risikoreduserende effekten av tiltakene er beregnet er neste steg å beregne de reelle 
nyttevirkningene. Med reelle nytteeffekter mener vi konkrete besparelser av liv, tilfeller av redusert 
funksjonsevne som følge av arbeidsulykker, sykefravær, nedsatt helse, unngåtte utslipp av olje og 
kjemikalier i tonn og kilo, tilgrising av natur og liknende. Ettersom vi vil ha med potensielle framtidige 
hendelser å gjøre er det forventningsverdien av disse elementene utover nullalternativet 
(referansebanen) som er beregnet for hvert år. Fordi usikkerheten er stor har vi benyttet intervaller 
basert på sannsynlighetsfordelinger i tillegg til punktestimater. Usikkerheten vil både komme som følge 
av usikkerhet i anslagene av risikoreduserende effekter og i form av at verden kan utvikle seg 
annerledes enn det som legges til grunn i nullalternativet (referansebanen).  

Det vil ofte være stor usikkerhet knyttet til når og om en uønsket hendelse vil inntreffe. Når tiltak for økt 
sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning skal analyseres er det dermed avgjørende å vurdere 
hvordan tidsaspektet håndteres i analysene.  

Kvantifisering av reelle nyttevirkninger vil gi grunnlag for bedre og mer intuitive kostnads-
effektivitetsanalyser innad i hver kategori og kostnads-virkningsanalyser på tvers av kategoriene. For 
eksempel ved å beregne kostnad per statistiske liv spart, livskvalitetsjusterte leveår og så videre. For 
kostnadsvurdering av skade eller havari på materiell finnes det en rekke kilder, eksempelvis kan 
Kystverkets beregninger benyttes, sammen med informasjonsinnhenting fra rederi, verft og 
forsikringsselskaper.  Fordi de reelle konsekvensene blir synliggjort vil det også bli lettere å drøfte tiltak 
fra ulike kategorier opp mot hverandre i en tverrgående kostnads-virkningsanalyse. Ikke minst vil det 
tillate verdsetting av enkeltelementer i monetære verdier. En nærmere beskrivelse av 
verdsettingsmetoder, hva de kan brukes på og til kommer i avsnittet under.  
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4.7.2 Verdsetting av nytte i monetære verdier 
Når man skal vurdere om et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt eller ikke er det flere virkninger, 
spesielt nyttevirkninger, som ikke har markedspriser eller kan tallfestes. I Finansdepartementets 
rundskriv r-109/2014 oppfordres det til å verdsette nytte- og kostnadsvirkningene så langt det er mulig. 
Når de reelle nytteeffektene er kvantifisert vil noen av dem kunne verdsettes med standardiserte 
enhetspriser mens andre må verdsettes med mer utfyllende analytiske metoder eller ikke kunne 
verdsettes i det hele tatt. 

Avhengig av det beslutningsgrunnlaget det er behov for vil det kunne være hensiktsmessig å verdsette 
de ulike nyttevirkningene i monetære verdier. Der en kostnads-effektivitetsanalyse eller i en kostnads-
virkningsanalyse er tilstrekkelig for å ta gode beslutninger vil dette ikke være nødvendig. For eksempel 
vil dette kunne gjelde hvis det er konkrete politiske mål om sikkerhetsnivå som skal nås. I en fullverdig 
nytte-kostnadsanalyse vil det imidlertid være behov for å veie goder som i utgangspunktet ikke har 
monetær verdi opp mot hverandre på en mer sammenliknbar måte. Det er derfor behov for å verdsette 
disse godene på en annen måte. Dette gjelder spesielt miljøgoder, men også andre verdier som ikke 
kvantifiseres i markedet. Et eksempel på dette kan være verdien av tid eller et liv. I noen tilfeller kan 
også kostnader være av ikke-monetær størrelse og også da vil verdsettingsmetoder være av interesse.  

Alle virkninger lar seg ikke verdsette i monetære verdier. Noen elementer er også mer kontroversielle å 
verdsette enn andre og usikkerheten rundt verdsettingsfaktorene er stor. Der det er lite faglig konsensus 
rundt verdsettingsfaktorer er det ofte mer hensiktsmessig å gjøre en god kvalitativ beskrivelse av 
virkningene framfor å verdsette dem med et svært usikkert tall.  I vår analyse har vi derfor beskrevet 
alle virkninger kvalitativt og deretter prissatt så de ulike virkningene så langt det har vært faglig 
forsvarlig. Selv om ikke alle nyttevirkninger vil kunne verdsettes har verdsetting av enkeltelementer 
likevel en verdi og er en forutsetning for å kunne beregne samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Verdsetting 
av enkeltelementer gjør det også mulig å regne netto samfunnsøkonomisk kostnad per ikke prissatt 
nyttevirkning for tiltak som har flere forskjellige nyttevirkninger. Dette vil kunne gjøre grunnlaget for 
kostnadseffektivitetsanalyser og kostnads-virkningsanalyser bedre. For eksempel vil enkelte 
nytteelementer ved storulykker kunne verdsettes, for eksempel verdien av statistiske liv, mens andre 
konsekvenser som forringelse av urørt natur og utrygghetsfølelse vanskelig lar seg kvantifisere. 
Verdsetter vi verdien av statistiske liv vil nettonytten av tiltaket lettere kunne vurderes opp mot de ikke 
prissatte effektene og andre tiltak. Der det er stor usikkerhet og lite konsensus rundt 
verdsettingsfaktorene har vi gjort eksempelberegninger av hvordan nytteestimatet endrer seg dersom vi 
verdsetter flere elementer  

 

4.7.3 Verdsetting av tapte liv og helseskader ved ulykker. 
For personskade har vi hentet en enhetskostnad fra Kystverkets «Veileder i samfunnsøkonomiske 
analyser» og oppjustert fra 2005-kroner til 2014-kroner. Enhetskostnaden per enhet personskade i våre 
analyser er 3 021 077 kroner.  

 

1.7.4 Verdien av skader på fartøy (reparasjonsskader) som følge av 
kollisjoner og grunnstøtinger.  

 

Det er ulik verdi for reparasjonsskader for kollisjoner og grunnstøtinger. Dette har vi tatt hensyn til i vår 
fastsetting av enhetspriser. 
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Skadekostnad på fartøy ved kollisjoner og grunnstøtinger er avhengig av flere faktorer, og de mest 
kritiske er: 

 Fartøystype 

 Fartøystørrelse 

 Type ulykkeshendelse 

 Alvorlighetsgrad/skadeomfang 

Kystverket har forbedret beregningsmetodikken for skadekostnader på fartøy ved ulykkeshendelser i 
henhold til veilederen for samfunnsøkonomiske analyser fra 2008. Denne metodikken er begrenset til de 
direkte skadekostnadene som følge av kollisjoner og grunnstøtinger. De direkte kostnadene er definert 
som reparasjonskostnadene og tap av inntekt for den tiden fartøyet er ute av drift. Indirekte kostnader 
som opptrer som et resultat av den inntrufne skaden eller hendelsen, men som ikke direkte kan knyttes 
til denne, er ikke en del av analysens arbeidsomfang. 

For nærmere detaljer rundt beregningsmetodikken henvises det til rapporten «Beregningen av 
Skadeomfang og skadekostnader på skip ved ulykkeshendelser» /.  

Det ble i den rapporten gitt gjennomsnittlige reparasjonskostnader for grunnstøtinger fordelt på 
lengdekategorier. For å anvende denne informasjonen kan man benytte seg av AIS-data for å finne 
aktuelle fartøystyper som seiler i farvannet for det aktuelle geografiske området man er interessert i. 
Deretter kan man regne den gjennomsnittlige reparasjonskostnaden for de aktuelle fartøystypene – og 
størrelsene i området. Basert på dette kan man regne snittet per fartøystype. For å få et vektet snitt 
fordelt på fartøystype, kan snittet per fartøystype multipliseres med fordelingen av ulykkesfrekvensen 
per fartøystype. Se tiltaksanalysen for VTS Svalbard og VTS Norskekysten for tabeller med relevante 
reparasjonskostnader for grunnstøting, for det aktuelle geografiske området, basert på utseilt distanse.  

Vi gjør samme prosedyre for å finne gjennomsnittlig reparasjonskostnad for grunnstøting og 
gjennomsnittlig reparasjonskostnad for kollisjon. I tabellen under presenteres resultatet for de 
gjennomsnittlige enhetskostnadene.  

Tabell 12: Materialskade. Gjennomsnittlig enhetskostnad per hendelse for skade på fartøy gitt 
kollisjon eller grunnstøting. I 2014-kroner 

 Hendelse 

 Grunnstøting Kollisjon 

Gjennomsnittlig 
enhetskostnad 

11 750 829 6 151 892 

  

4.7.9 Kostnader ved at fartøy er ute av drift etter en ulykke (inntektstap) 
En grunnstøting eller en kollisjon fører i tillegg til skadene på fartøyet (de materielle skadene) også til 
kostnader forbundet med at skipet er ute av drift. Kystverket beregner kostnadene ved fartøy ute av 
drift ved å multiplisere antall dager fartøyet er ute av drift, som konsekvens av kollisjoner og 
grunnstøtinger, med tidsavhengige kostnader for skip ute av drift. 

For å verdsette dette kan en finne gjennomsnittlig antall dager fartøyet er ute av drift i rapporten 
«Beregningen av Skadeomfang og skadekostnader på skip ved ulykkeshendelser» /. Kilden for denne 
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rapporten er IHS Lloyds Fairplay databasen (Sea-web), som inneholder detaljert informasjon av all skip 
over 100 bruttotonn (GT) og inkluderer i overkant av 113 000 ulykker. 

For våre tiltaksanalyser i forbindelse med dette prosjektet har vi gjennomført en datainnsamling som har 
tatt utgangspunkt i fartøygrupper og størrelseskategorier relevante for norske farvann. Basert på 
informasjonen om utseilt distanse (AIS-data for 2013 for Fiskerivernsonene) har vi fjernet tidsverdiene 
for fartøystyper som ikke seiler i det aktuelle farvannet for analysen.  

Vi finner at den gjennomsnittlige tiden ute av drift over alle fartøystyper 824 timer. 

Gjennomsnittlig antall dager fartøyet er ute av drift er hentet fra TØI rapporten «Kostnadsmodeller for 
transport og logistikk» /. Samlet for alle fartøystyper gir dette oss en gjennomsnittlig tidskostnad på 
4 139 per time ute av drift.  

Den gjennomsnittlige tidskostnaden er multiplisert med snittet for alle fartøystyper for tid ute av drift for 
å få den endelige kostnaden for grunnstøting for det aktuelle geografiske området.   

Tilsvarende metode brukes for å finne kostnaden for tid ute av drift for kollisjon. Gjennomsnittlig tid ute 
av drift er 517 timer for kollisjonsulykker. Deretter multipliseres den gjennomsnittlige tidskostnaden med 
snittet for alle fartøystyper for tid ute av drift for å få den endelige kostnaden for kollisjon for det 
geografiske området.  

Tid ute av drift for fartøy ved grunnstøting og kollisjon er deretter vektet, basert på forholdet av antall 
ulykker mellom disse. Av totale antall navigasjonsulykker er det i analysemodellen til DNV GL beregnet 
at grunnstøtinger står for 78 %, mens kollisjon står for resterende 22 %.  

Som for materielle skader på fartøyet, må vi også multiplisere med andel av det totale antallet ulykker 
denne enhetskostnaden er gjeldende for. Mindre kollisjoner og grunnstøtinger som ikke krever 
reparasjon er ikke inkludert. Det er ikke mulig å vurdere tid ute av drift mindre enn 24 timer ved bruk av 
Sea-web dataene. Normalt vil ikke driftsstans på 24 timer medføre inntektstap for rederier, da dette er 
innenfor kravene til oppe-tiden. 

Kollisjoner og grunnstøtinger som har medført totalhavari (total loss) er heller ikke inkludert i 
datagrunnlaget for tidsestimatene. Ved totalhavari vil rederiet få tilbakebetalt forsikringssummen og 
både kapitalkostnaden og driftskostnadene vil opphøre umiddelbart etter at fartøyet er erklært 
totalhavari. Tapskostnader for et skip (anleggsmiddel) som ikke eksisterer er ikke ansett som aktuelt. 

Prosentandelen av ulykker med alvorlige skader på fartøyet ble funnet til å være 19 % (se avsnittet om 
materielle skader på fartøy). 

Den gjennomsnittlige vektede enhetskostnaden for tid ute av drift, for grunnstøting og kollisjon, blir 
dermed 3 129 247 2014-kroner.  

4.7.10 Skade på/tap av last 
For skade på eller tap av last har vi benyttet oss av Kystverkets veileder fra 2008. De anbefaler en 
vektet enhetspris per ulykke på 362 529 kroner (2014-kroner). Vi har beregnet gjennomsnittlig årlig 
antall ulykker x VTS effekt på reduksjon av grunnstøting- og kollisjonsulykker x andel grunnstøtinger og 
kollisjoner av totale ulykker x verdsettingen av skade/tap av last.  

 

4.7.11 Kostnader ved redningsaksjoner 
Også her har vi benyttet oss av tilgjengelig verdsetting per ulykke fra Kystverkets veileder fra 2008. En 
enhets reduksjon i skade som resulterer i en redningsaksjon tilsvarer 89 443 kroner (2014-kroner).  
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4.7.12 Kostnader ved akutte oljeutslipp 
Det finnes ingen konkret veiledning for hvordan en skal verdsette oljeutslipp, vi har derfor benyttet oss 
av tilgjengelig materiale som er benyttet i lignende studier og laget en generalisering som vi benytter i 
vår analyse.  

Tabell 13 viser de samfunnsøkonomiske kostnadene av akuttutslipp av olje. Kostnadsanslagene er hentet 
fra Vista Analyse og Holte Consultings kvalitetssikring (KS1) av Nasjonal slepebåtberedskap. Disse 
verdiene er ikke forventningsverdier, men anslag for neddiskonterte, absolutte kostnader ved 
akuttutslipp gitt at de skjer i dag. 

Tabell 13 Samfunnsøkonomiske kostnader av akuttutslipp av olje. Millioner kroner. Kilde: 
Vista analyse 2012 

Utslippsmengde, tonn Fiskeri* Reiseliv Opprydding Sum 

1-1.000 - - 200 200 

1.000-2.000 - - 450 450 

2.000-20.000 - 360 2 200 2 560 

20.000-100.000 0 - 2 500 620 6 000 6 620 – 9 120 

> 100.000 0 - 6 200 620** 10 000 10 620 – 16 820 

* Kostnad ved tap av torsk. Kostnadene ved tap av sild vil være lavere enn for tosk, men et akuttutslipp vil ramme 

enten torsk eller sild slik at kostnadene for de to fiskeslagene ikke kan adderes. ** Forutsatt at kostnaden for 

reiseliv og fiskeri vil bli minst like stor som ved en ulykke på 60.000 tonn 

 

Som vi ser av tabellen dominerer oppryddings-kostnadene kostnadsbildet og at det er først for store 
mengder utslipp til sjø at kostnadene for reiseliv og fiskeri blir betydelige.  Til bruk i vår analyse er det 
hensiktsmessig med en verdsetting i kroner per tonn. På bakgrunn av tabellen over og informasjon fra 
en pilotstudie gjennomført av Vista Analyse i 201363 har vi satt en verdsetting av oljeutslipp per tonn.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 14 Verdsetting av oljeutslipp, i 2014-kroner 

Utslippsmengde 
Verdsetting (NOK per tonn) 

Fra (tonn) Til (tonn) 

1 1 000 400 000 

63 http://vista-analyse.no/site/assets/files/6572/pilotrapport_kystverket_hovedrapport_juli_2013-1.pdf 
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1 000 2 000 300 000 

2 000 20 000 200 000 

20 000 100 000 100 000 

 

Som vi kan se av tabellen over antar også vi at det er stordriftsfordeler ved et større utslipp for 
opprydningskostnaden, men at skadevirkningene er større.  

 

5 VURDERE SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMHET 
Når så mange virkninger som det er mulig eller hensiktsmessig å verdsette er beregnet kan den 
samfunnsøkonomiske lønnsomheten av tiltakene vurderes. I prinsippet er det bare i fullverdige nytte-
kostnadsanalyser at den faktiske samfunnsøkonomiske lønnsomheten kan beregnes i nettonåverdi over 
tiltakets levetid. I praksis vil det imidlertid være mulig å gjøre gode lønnsomhetsvurderinger på magrere 
grunnlag enn det i tråd med beskrivelsene underveis i løsningsforslaget. I denne delen av prosjektet vil 
vi likevel utdype nærmere hvordan slike vurderinger kan gjøres når alle virkninger ikke er verdsatt. I 
figuren nedenfor illustrerer vi en framgangsmåte for å vurdere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten 
av tiltak med delvis ikke-prissatte konsekvenser.    

Figur 3: Illustrasjon av samfunnsøkonomisk lønnsomhetsvurdering av tiltak med ikke-
prissatte (verdsatte) nyttevirkninger. 

 
Andre metoder for sannsynliggjøring av om et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt eller ikke, og som 
også har vært nevnt tidligere, er «break-even» -analyser og intern rangering etter samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet ved bruk av kostnadseffektivitetsanalsyer. 

6 GJENNOMFØRE USIKKERHETSANALYSE  
De fleste sikkerhetstiltak har virkninger som strekker seg over en lengre tidshorisont. Det er imidlertid 
betydelig usikkerhet knyttet til virkninger som kommer langt fram i tid. Vi vet for eksempel ikke med 
sikkerhet konsekvensene av de tiltakene vi i dag gjør (eller ikke gjør) for å begrense omfanget av en 
storulykke. Og vi vet heller ikke om denne typen ulykke vil finne sted. En samfunnsøkonomisk analyse 
må ta inn over seg usikkerheten over tid og sannsynligheten for at ulykken kan inntreffe for å kunne 
sitte igjen med et godt beslutningsgrunnlag. Det kan også knytte seg betydelig usikkerhet til kostnadene 
som er beregnet. 
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Det er utfordrende å bruke risikostyring og usikkerhetsanalyser på en moderne måte. Ulykker og andre 
uønskede hendelser inntreffer fortsatt. Ting går galt av flere grunner:  

• Det er grenser for hva vi kan vite om fremtidige hendelser. Dette er noen ganger referert til som 
«true variance» eller «acts of god»  

• En dårlig rammeverk/prosess for beregning og håndtering av usikkerhet - en mangelfull prosess 
der bedre resultater kunne ha vært oppnådd. 

• Sterkt fokus på individuelle ulykker går på bekostning av arbeid for å identifisere underliggende 
svakheter og trusler som kan føre til større hendelser. 

I korte trekk består en usikkerhetsanalyse av å beskrive alle relevante usikkerhetsfaktorer og grovt 
rangere dem etter hvor viktige de er for tiltakets samfunnsøkonomiske lønnsomhet. Deretter bør man 
anslå hvordan disse faktorene kan slå ut i tiltakets lønnsomhet. Til sist må det vurderes hvordan 
usikkerheten skal håndteres. 

  

 

Alle usikkerhetsanalyser av 
kostnadselementer og flere av 

effektelementene er beskrevet med et 
trippelestimat – p10, mode og p90. For 
simuleringen er en pertfordeling (se 
figur 5) valgt for å kunne benytte disse 
inngangsverdiene. 

Beregning av en usikkerhetsfaktors 
påvirkning skjer ved multiplisering av de 
to fordelingene for kostnadsposten og 
for usikkerhetsfaktoren. For å isolere 
faktorens bidrag benyttes kun den 
prosentvise endringen. Det medfører at 
dersom faktoren er oppgitt som en 
variasjon rundt 1 (for eksempel med trippelanslaget 0,9 – 1,0 – 1,1) vil regnestykket for posten B1 se 
slik ut: 

Bidrag fra F på posten B1 = Forventningsverdi for B1 * (F–1). 

Bidraget fra usikkerhetsfaktorene summeres med totalen på samme måte som totaler fra andre 
kostnads- og inntektsposter. 

Hendelser er definert som binære fordelinger der hendelsen vil inntreffe med en gitt sannsynlighet. 
Dersom den inntreffer er fordelingen til kostnadseffekten beskrevet med et trippelestimat. 
Kostnadskonsekvensen kan for eksempel beskrives med en pertfordeling som vist i fremstillingen i figur 
5. 

Det er p% sannsynlig at kostnaden ligger innenfor pertfordelingen, og (1–p)% sannsynlig at den ikke 
inntreffer i det hele tatt og kostnaden blir 0. Bidraget fra hendelsene summers med totalen på samme 
måte som totaler fra andre kostnads- og inntektsposter. 

Figur 4: Eksempel på Pertfordeling med trippelestimat 
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7 BESKRIVE FORDELINGSVIRKNINGER 
Ved siden av vurderingen av samfunnsøkonomisk lønnsomhet er det viktig å vurdere eventuelle 
fordelingsvirkninger tiltaket vil kunne medføre for de berørte partene 64 . Fordelingsvirkninger er 
overføringer av ressurser mellom samfunnsaktører som ikke medfører en kostnad eller nyttevirkning for 
samfunnet som helhet. De fordelingsvirkningene det er viktigst å kartlegge er overføringer mellom 
samfunnsaktører som kan antas å ha betydelige forskjeller i marginalnytte og større endringer i 
offentlige utgifter og inntekter.  

Andre relevante hensyn som må vurderes kan være etiske hensyn, føre var prinsippet knyttet til 
irreversible virkninger og liknende. 

8 GI EN SAMLET VURDERING OG ANBEFALE TILTAK 
Når den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er vurdert, og i visse tilfeller beregnet, må den sees i 
sammenheng med usikkerhetsvurderingene og fordelingsvirkningene og eventuelt andre tiltak som 
vurderes innført. I tillegg til å gi en samlet vurdering av hvert enkelt tiltak kan de ulike tiltakene settes 
sammen i ulike tiltakspakker.  

 
 
  

64 Grunnen til at dette er viktig er at en nytte- kostnadsanalyse ikke tar hensyn til at forskjellige 
samfunnsaktører kan verdsette en krone ulikt. Sagt på en annen måte vektlegges alla aktører likt. I 
virkeligheten vil som regel en krone verdsettes relativt høyere av en person som i har lite 
utgangspunktet enn en person som har mye. 
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