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1 INNLEDNING OG BAKGRUNN FOR UTREDNINGEN 
I forbindelse med arbeidet med den helhetlige (økosystembaserte) forvaltningsplanen for 
Lofoten og Barentshavet (heretter benevnt som forvaltningsplanen) er det vurdert å lage en 
samlet risikovurdering for skade på ytre miljø som følge av uhellsutslipp fra 
petroleumsvirksomhet og skipstrafikk. I den forbindelse har DNV fått i oppdrag å utarbeide 
forslag til risikoindikatorer som kan benyttes i vurdering av samlet risiko for ytre miljø som 
følge av potensial for uhellsutslipp fra petroleumsvirksomhet og skipstrafikk i Lofoten – 
Barentshavet.  

Denne rapporten omhandler generell kunnskap om miljørisikostyring (kapittel 3). Videre omtales 
konsekvens og risikoindikatorene som er benyttet i grunnlagsarbeidet for forvaltningsplanen 
(kapittel 4). Forslag til risikoindikator for akutt oljeutslipp fra petroleumsvirksomhet og 
skipstrafikk er beskrevet i kapittel 5. Dette kapittelet kan, om ønskelig, leses uten å ha lest 
gjennom kapittel 4 på forhånd.  

 

1.1 Formålet med utredningen  
Målet med arbeidet er å utarbeide risikoindikatorer for miljørisiko som skal benyttes i det videre 
arbeidet med forvaltningsplanen. Risikoindikatorene skal:  
- benyttes som indikator på mål for samlet risikonivå  
- danne grunnlag for vurdering av eventuelle tiltak  
- være forståelige i kommunikasjonen av risikobildet  
 
Forslaget til risikoindikatorer skal, i den grad det er mulig, bygge på utført arbeid i sammenheng 
med ULB og Utredning skipstrafikk og St.meld. nr. 14 (2004-2005) På den sikre siden – 
sjøsikkerhet og oljevernberedskap. I tillegg har en lagt til grunn arbeidet som Kystverket har 
gjort i forbindelse med dimensjonering av statlig beredskap mot akutt forurensning, og OLFs 
MIRA metode.  
 

1.2 Forslag til forvaltningsmål for miljørisiko – akutt forurensning  
 

Følgende forslag til forvaltningsmål for miljørisiko – akutt forurensning er fremlagt av 
faggruppen for sammenstilling av faglig grunnlag for forvaltningsplanen.  
• Virksomhet i området skal drives innenfor et høyt sikkerhetsnivå. 
• Skipstrafikk i området skal reguleres slik at faren for akutt forurensning minimeres. 
• Oljevernberedskapen skal styrkes i takt med endringer i virksomheten i området. 
• Atomberedskapen skal dimensjoneres for alle uønskede hendelser som kan påvirke området. 
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2 DEFINISJONER 
De følgende definisjoner er delvis basert på Aven (2004), NORSOK (2001), Høyer & Aall 
(2001), NOU (1998): 

Akseptkriterium: Et akseptkriterium er for bruk ved beslutninger der risikoanalyser benyttes 
som beslutningsunderlag og representerer maksimumsnivået for beregnet risiko. 
Beslutningen kan være ny virksomhet, endringer av virksomheten, ny teknologi og 
lignende. For risikoaksept skal storulykker inkluderes, i motsetning til for årlige 
sikkerhetsmål. Eksisterende operativ virksomhet vil normalt betraktes som 
akseptabel med mindre annet er eksplisitt beskrevet av eier, myndighet eller ledelsen. 
En uakseptabel virksomhet kan ikke fortsette uten å iverksette risikoreduserende 
tiltak. Dersom myndigheter eller eiere forlanger tiltak innen en tidsfrist, men tillater 
virksomheten i mellomtiden, må aktivitetene anses som akseptable også frem til 
tiltaket har effekt, evt. med andre midlertidige tiltak iverksatt i mellomtiden.  

Akseptkriterier er absoluttkrav som ikke skal overskrides. For enkelte virksomheter 
har det fortonet seg bedre å sette et mildt akseptkriterium som oppfylles enn å sette et 
strengt som brytes. På denne måte oppnår bedriften større handlefrihet og muligheter 
til å prioritere langsiktige tiltak. På den andre side kan et mildt akseptkriterium 
oppfattes som en sovepute. 

ALARP – så lavt som praktisk mulig (As Low As Reasonable Practicable) uttrykker at 
risikonivået er redusert - gjennom en dokumentert og systematisk evalueringsprosess 
- så langt at det ikke lenger kan identifiseres kostnadseffektive tiltak som kan 
redusere risikoen ytterligere. Kravet for å etablere en kostnadseffektiv løsning 
innebærer at risikoreduksjon implementeres inntil kostnadene ved videre 
risikoreduksjon er "stort misforhold" med effekten av risikoreduksjonen. 

BAT - Best tilgjengelig teknologi: Krav om at man alltid skal anvende den beste tilgjengelige 
teknologi. (BAT - oversatt fra engelsk: best available technology) 

Føre-var-prinsippet har vært tolket på noe ulike måter, blant annet prinsipp som innebærer at 
en ikke skal gjennomføre en aktivitet dersom det er betydelig usikkerhet (uvitenhet) 
knyttet til konsekvensene av aktivitetene og disse konsekvensene anses som 
alvorlige. De to sentrale dimensjonene ved føre-var er spørsmålet om skade (både 
type og omfang) og mangel på sikker kunnskap om årsak-virkning. Det er tre 
sentrale autoritative kilder for hvordan man kan fortolke prinsippet: Artikkel 15 i 
"Rio-erklæringen" vedtatt under FNs konferanse om miljø og utvikling (UNCED) i 
Rio de Janeiro i 1992; "EU-Communication on the Precautionary Principle" fra 
februar 2000; og "Cartagena Protocol on Biosafety" fra januar 2000.  

Miljømål: Et ønsket nivå i forhold til miljørisikoen ved en aktivitet eller for en virksomhet. 
Målet oppfattes som ambisjonsnivå som beskriver hvor 
samfunnet/organisasjonen/selskapet ønsker å være på kort eller lang sikt. Målet skal 
være mest mulig konkret, og være fulgt av tiltaksplaner. Dess kortere sikt det er på 
målet, desto mer konkret må planene være.  
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Risiko: Uttrykk for en kombinasjon av sannsynligheten for opptreden av en uønsket miljøeffekt 
og dennes alvorlighetsgrad som følge av en ulykkeshendelse.  

PLL (Potential Loss of Life): Estimert antall døde pr. år 

Ulykkeshendelse, hendelse eller hendelseskjede som kan forårsake tap av liv eller skade på 
helse, miljø eller verdier. Hendelser som overveies i en risikoanalyse er akutte, 
uønskede og ikke-planlagte. F.eks.; Planlagte driftsutslipp, for eksempel til ytre 
miljø, inkluderes vanligvis ikke i risikoanalyse. Begrepet ”hendelse” må defineres 
konkret i relasjon til den enkelte analyse, for å oppnå et konsistent grensesnitt mot 
tilgjengelighetsanalyse, dvs. analyse av produksjonsregularitet. 
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3 GENERELT OM RISIKOSTYRING  

3.1 Petroleumsvirksomhet 
Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomhet er regulert i et sett med felles forskrifter 
forvaltet av Petroleumstilsynet, Statens helsetilsyn og Statens forurensningstilsyn; den 
overordnede forskrift om helse, miljø og sikkerhet (HMS) i petroleumsvirksomheten 
(rammeforskriften) og underliggende forskrifter; styringsforskriften, opplysningspliktforskriften, 
innretningsforskriften og aktivitetsforskriften.  

Et av målene med felles forskrifter er å få en helhetlig risikostyring av petroleumsaktiviteter. Slik 
at tiltak for å redusere risiko innen et segment som for eksempel ytre miljø blir vurdert med 
hensyn på endring i risiko innen andre segment som sikkerhet og materiell. Innen risikostyring 
av ytre miljø sier forskriftene at miljørisikoen skal analyseres og evalueres. Beredskapen skal 
etableres på grunnlag av resultater fra risiko- og beredskapsanalyser. Tekstboksen på neste side 
har utdrag fra Styringsforskriften om miljørisiko og beredskap. 

HMS-aspektet for alle petroleumsaktiviteter styres av disse forskriftene. Forskriftene gir 
grunnlag for risikostyring for spesifikke innretninger (for eksempel installasjoner) og aktiviteter.  

En helhetlig miljørisikoanalyse av skipstrafikk og petroleumsvirksomheten skal være et middel 
for risikostyring av et område. Analysen skal gi grunnlag for å vurdere hvor i en region det er 
hensiktsmessig å sette inn regionale tiltak, som for eksempel oljevern eller endring av 
seilingsleder. Målet om å oppnå en så lav miljørisiko som mulig for en region skal ikke overstyre 
eller gå på bekostning av HMS forskriftenes styring av innretnings- og aktivitetsspesifikk risiko. 
Det vil fortsatt være disse forskriftene som er styrende for risikoreduksjon innen 
petroleumsvirksomhet på norsk sokkel.   
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§ 15 (Styringsforskriften) Kvantitative risikoanalyser og beredskapsanalyser  

Det skal utføres kvantitative risikoanalyser som gir et nyansert og mest mulig helhetlig 
bilde av risikoen. Risikoanalysene skal  

a) identifisere fare- og ulykkessituasjoner, velge initierende hendelser og klarlegge 
årsakene til hendelsene,   

b) modellere ulykkessekvenser og konsekvenser slik at blant annet eventuelle 
avhengigheter mellom fysiske barrierer kan avdekkes, og slik at det kan beregnes hvilke 
krav som må stilles til barrierenes ytelse,   

c) klassifisere viktige sikkerhetssystemer,   

d) vise at hovedsikkerhetsfunksjonene ivaretas,   

e) identifisere dimensjonerende ulykkeslaster,   

f) gi grunnlag for valg av de definerte fare- og ulykkessituasjonene.   

Det skal gjøres nødvendige følsomhetsberegninger og vurderinger av usikkerheter.  

Det skal utføres beredskapsanalyser som skal  

a) definere fare- og ulykkessituasjoner,   

b) sette ytelseskrav til beredskapen,   

c) velge og dimensjonere beredskapstiltak.   

§ 16 (Styringsforskriften). Miljørettede risiko- og beredskapsanalyser  

Det skal utføres miljørettede risikoanalyser for den enkelte innretning. Analysene skal 
utføres blant annet for akutt forurensning og for bakgrunnsbelastning. Det skal være 
mulig å sammenligne samme type miljørisikobidrag fra ulike innretninger på en entydig 
måte.  

Det skal utføres miljørettede beredskapsanalyser for innretningen. Før utføringen av 
beredskapsanalysene skal operatøren sette mål for beskyttelse av prioriterte, sårbare 
ressurser. Analysene skal omfatte kategoriene nær kilde, åpent hav, kyst- og strandsone 
og sikre at ulik sårbarhet i ulike geografiske områder ivaretas.  

 

3.2 Skipstrafikk 
Skipstrafikk er en internasjonal aktivitet hvor blant annet eiere, operatører, mannskap og 
finansiell tilknyttet virksomhet ofte er lokalisert i ulike land. I tillegg er også landet der skipet er 
registrert (Flaggstaten) uavhengig av de kommersielle aktivitetene tilknyttet skipet. Videre er 
retten til fri gjennomfart innenfor kyststaters territorialfarvann regulert gjennom internasjonale 
avtaler. Dette fører til begrensede muligheter for et land til å stille krav til skip og til aktiviteten. 
Dette reguleres i stor grad gjennom internasjonale avtaler regulert av FNs Internasjonale 
Maritime organisasjon (IMO). Det mest sentrale regelsettet er ”International Convention for 
Safety of Life at Sea” (SOLAS, 2000). Konvensjonen inneholder sikkerhetregler i form av 
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bindende minstestandarder til funksjoner og utstyr, som de ratifiserende stater plikter å 
gjennomføre i sin interne rett. 

SOLAS-konvensjonen er fokusert på detaljnivå, og stiller ingen krav til risiko eller at 
risikoanalyser skal gjennomføres. IMO har imidlertid utviklet et verktøy (Formal Safety 
Assessment (FSA), IMO, 2001), for å vurdere effektiviteten av endringer i regelverket slik at 
man får en mer systematisk og proaktiv utvikling av krav til standarden på skip. 

Det er i denne sammenheng utviklet et eget dokument som knytter beslutningsparametere og 
akseptkriterier til risiko til FSA og regelutviklingsprosessen, (IMO, 2000). Akseptkriterienes 
utforming og typer er relatert til individuell risiko, grupperisiko og tredjepart risiko hvor 
konsekvensparametrene er risiko for personer (dødelighet) og eiendom (økonomi). Metoden er i 
begrenset grad benyttet på utviklingen av IMOs overordnede regelverk, men benyttes i stor grad 
ved utvikling av krav og tilleggskrav (notasjoner) formulert av enkelte klasseselskaper. 

Som et resultat av enkelte større ulykker er kravene til rederienes sikkerhetsstyring innskjerpet i 
SOLAS gjennom”International Safety Management Code” (IMO, 1997a). Koden innebærer at 
alle rederier som fører passasjerfartøy og lastefartøy over en viss størrelse skal ha et system for 
sikkerhetsstyring som omfatter både landorganisasjonen og fartøyene. ISM-koden er imidlertid 
preget av generelle prinsipper og inneholder bare et krav til risikoanalyse og synliggjøring av 
sikkerhetsbarrierer. Konkrete krav til akseptabel risiko er ikke formulert. 

I Norge har Sjøfartsdirektoratet innført risikobasert styring for roro passasjerskip med klare 
akseptkriterier for risiko (NHD, 1999). Forskriften stiller krav både til at rederen skal 
gjennomføre analyser og til resultatene fra analysene. I samarbeid med Statens vegvesen og 
Rederienes Landsforening er det innført en standardisert modell for analyse av ulykkesrisiko for 
innenriks ferjetrafikk (SCC, 2002) og en tilsvarende modell skal innføres for hurtigbåttrafikk.  
Hvis et ferjesamband har en beregnet risiko lavere enn akseptkriteriene bestemt i forskriften, bør 
det vurderes risikoreduserende tiltak. Da aksepterer myndighetene at det gjøres økonomiske 
vurderinger. Dersom kostnaden for risikoreduserende tiltak er mindre enn 20 millioner kroner 
per forventet spart liv, skal det gjennomføres tiltak. Dersom kostnaden pr. forventet spart liv 
ligger mellom 20 millioner og 500 millioner, skal risikoreduserende tiltak vurderes. Dersom 
kostnaden pr. forventet spart liv er større enn 500 mill., kan tiltak avvises. 

3.3 Andre virksomheter 
Det finnes ingen internasjonal standard for risikoanalyse som dekker flere anvendelsesområder, 
men det finnes mange internasjonale standarder for risikovurderinger innen spesifikke sektorer. 
For kjernekraft har man blant annet IAEA, OECD, NRC, ASME og nasjonale standarder. For 
kjernekraft finnes det med andre ord mange dokumenter som til sammen definerer en standard 
og et reguleringsregime. 

Dette gjelder også for annen industri som oppfattes som ”farlig”. Det etableres ulike 
internasjonale og nasjonale standarder og veiledninger som omfatter en begrenset gruppe 
industri. Et eksempel er SEVESO II som i Norge er kalt Storulykkesforskriften.  

I en del tilfeller kreves det gjennomført risikoanalyser ved igangsetting av en aktivitet, men 
hvordan analysen skal gjennomføres er ikke definert. Dette gjelde blant annet ved utsetting av 
genmodifiserte organismer (GMO) hvor EU gjennom et direktiv krever risikoanalyse.  
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Norsk standard (NS 5814) fastsetter generelle krav til risikoanalyser som skal sikre høy kvalitet 
ved planlegging og gjennomføring av risikoanalyser og ved presentasjon av resultater og 
konklusjon. Den omfatter alle typer risikoanalyser, bortsett fra analyser av økonomisk risiko som 
følge av forretningsmessige disposisjoner. Standarden omfatter elementer som ideelt sett inngår i 
totale risikoanalyser, og inneholder foruten definisjoner, elementer som kan inngå ved 
planlegging og gjennomføring av risikoanalyser. Standarden kan brukes som retningslinjer for 
planlegging og bruk av risikoanalyser grunnlag for spesifisering av kvalitetskrav til 
risikoanalyser grunnlag for vurdering av utførte risikoanalyser. 
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4 BESKRIVELSE AV AKTUELLE RISIKOINDIKATORER/METODER 
FOR MILJØRISIKOANALYSE  
Dette kapitelet er en gjennomgang av miljørisikoindikatorer og metoder for analyse av 
konsekvens og/eller risiko. Metodene benyttet i grunnlagsarbeidet for helhetlig forvaltningsplan 
for Barentshavet er beskrevet. I tillegg er enkelte andre vel anvendte risikoindikatorer og 
analysemetoder beskrevet. 

4.1 Miljørisiko fra petroleumsaktivitet 
4.1.1 Metode anvendt i ULB 
I ULB sammenheng ble det utført en vurdering av miljøkonsekvenser og miljørisiko utført av 
Alpha Miljørådgivning og Norsk institutt for naturforskning i felleskap. Arbeidet fokuserte på 
mulige konsekvenser for strand, sjøfugl, marine pattedyr, iskant mv. ved uhellsutslipp av olje.  

SMO (Moe et al., 1999) – Spesielt Miljøfølsomt Område: 
Definert som et geografisk avgrenset område som inneholder 
en eller flere spesielt betydelige forekomster av naturresurser 
som er sårbar(e) for en gitt akutt oljeforurensning, og som i 
beste fall vil trenge et nærmere avgrenset tidsrom for 
restitusjon til et naturlig nivå etter en vesentlig skade. 
Vesentlig skade er gitt i betydning av bestandsandeler som 
kan gå tapt, hvor forskjellige grenseverdier danner kriteriene 
for identifikasjon av det enkelte SMO. Enhver skade på en 
populasjon med en restitusjonstid lengre enn 10 år 
kvalifiserer til internasjonal SMO ved en reduksjon på mer 
enn 5% av den nordøst-atlantiske bestanden. Tilsvarende 
tilfredsstilles kravene for nasjonal- og regional SMO ved en 
reduksjon på mer enn henholdsvis 10% i en norsk bestand 
og 20% i en regional bestand.  
 
Spesielt Miljøfølsomme Områder er beregnet ved å gi hver 
rute i et 30x30 km rutenett en verdi ut fra følgende kriterier: 

SårbarhetstregionalbeAndel *
%20

.(%)
 

 

SårbarhetstnasjonalbeAndel *
%10

.(%)
 

 

SårbarhetbesternasjonalAndel *
%5

.(%)int  

 
Eksempel: 10% av en nasjonal bestand med sårbarhet 
1 innenfor en 30x30 km rute gir SMO-verdi = 1.  

Det ble valgt en kvalitativ tilnærmelse for enkelte ressurskomponenter, mens kvantitative anslag 
for skadepotensialet er valgt for strand og kystnær sjøfugl. Dette er også reflektert i tilnærmelsen 
til miljørisiko, som er utarbeidet på en 
relativ skala. 

Skadepotensialet er vurdert på en tredelt 
skala (små, moderate, store). Små 
konsekvenser gir indikasjon av mulig skade 
på individnivå, mens tilsvarende skader på 
populasjonsnivå antydes som store. I denne 
metoden er angivelsen gitt på bakgrunn av 
kvalitative vurderinger; utledet på 
skjønnsmessig basis, og derfor ikke må 
betraktes som absolutt. Kumulative 
virkninger er ikke vurdert i arbeidet. 

Det er videre gitt en faglig vurdering av 
miljørisiko forankret i forståelsen om at 
dette er produktet av sannsynlighet for 
hendelse og konsekvensen av denne 
hendelsen. Resultatene gir uttrykk for 
miljørisiko på et overordnet nivå. 

Som utgangspunkt for den kvalitative 
angivelsen av miljørisiko er enkelte av 
risikoparametrene kvantifisert: 
• Grad av tilstedeværelse er skalert fra 
liten (*) til stor (***) for ulike ressurser 
innen de ulike influensområdene. 
• Som grunnlag for å kvantifisere 
konsekvens er sum SMO-verdi innenfor hvert influensområde benyttet (Begrepet SMO, Spesielt 
miljøfølsomme områder er beskrevet i tekstboksen).                                                                   
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Sum SMO-verdi er summen av SMO-verdiene til samtlige aktuelle arter innenfor 
influensområdet (se eksempel i Figur 1). En høy SMO-verdi det er innfor et influensområde 
betyr at det er mange sårbare arter og/eller stor bestandsandel av noen sårbare arter innenfor 
influensområdet. Et oljesøl i et område med høy SMO-verdi vil derfor gi en høyere 
miljøkonsekvens enn i et område med lav SMO-verdi.   
 

 
Figur 1 Sum av spesielt miljøfølsomme områder (SMO) for sjøfugl berørt av de forskjellige 
oljedriftsberegningene i ULB. 
Basert på vurderingene av mulige konsekvenser, samt uttrykkene for ressursenes tilstedeværelse 
og sannsynlighet for berøring med olje, er det i arbeidet indikert et miljørisikonivå for de 
respektive ressursene og feltene (Tabell 1). 
 
Tabell 1 Relativ miljørisiko (ved uhellsutslipp av olje) for de respektive felt og ressurser 
indikert ved relative nivåer fra lav (*) til høy (***) 
Felt Strand Iskant Sjøfugl Sjøpattedyr 
Bjørnøya Vest * ** *** ** 
Finnmark Øst ** - ** ** 
Lopparyggen 
Øst 

- * - * 

Troms I * - *** ** 
Nordland VI *** - *** *** 
Nordland VII *** - *** *** 
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4.1.2 MIRA metoden 
OLFs veiledning for gjennomføring av miljørisikoanalyser for petroleumsvirksomhet på norsk 
sokkel – Metode for Miljørettet Risiko Analyse (MIRA)” 
(http://www.olf.no/miljo/miljorapporter/?7571) er en beskrivelse av en kvantitativ 
miljørisikoanalyse i to trinn; eksponeringsbasert analyse (e-MIRA) og skadebasert analyse (s-
MIRA). 

4.1.2.1 Eksponeringsbasert analyse (e-MIRA) 
Den eksponeringsbaserte MIRA baserer seg på en beregning av risiko for at olje skal berøre 10 x 
10 km ruter inneholdende miljøkomponenter med stor verdi og høy sårbarhet. De ruter som 
inneholder minst én miljøkomponent som oppfyller utvalgskriteriene legges til grunn for den 
videre analysen. Utvalgskriterier for miljøkomponenter er basert på verdi (vernestatus og 
verneverdi, samt bruksverdi dvs. hvorvidt området er sikret som friluftsområde) og sårbarhet 
for oljeforurensning. Både verdi og sårbarhet er gradert i tre kategorier (Tabell 2 og Tabell 3). 
Hver rute får angitt en verdikategori etter den miljøkomponenten som har høyest verdi. For disse 
rutene angis en sårbarhetskategori etter den miljøkomponenten som er representert i ruten som 
har høyest sårbarhet. 
 
Tabell 2 Eksempel på kriterier for angivelse av sårbarhet for miljøkomponenter  

Sårbarhetskategori Beskrivelse 

S1 Lav sårbarhet • Åtseletende sjøfugl (havørn) 
• Steinstrandsvadere 
• Tjeld 
• Elvemunning 
• Sandstrand 
• Stein-/grusstrand 
• Blokkstrand 
• Svaberg 
• Hval 

S2 Moderat sårbarhet • Pelagisk og kystbundne overflatebeitende sjøfugler (terner, gjess, 
måker, vadere, suler, svaner, hegre) 

• Kystsel (steinkobbe, havert/gråsel) 
• Tangstrand 
• Tidevannsdam 
• Friluftsområder 

S3 Høy sårbarhet • Pelagiske og kystbundne dykkende sjøfugl (alkefugler, ender, skarv, 
dykkere, lommer) 

• Oter 
• Strandeng 
• Leirstrand 
• Våtmarksområder 
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Tabell 3 Kriterier for angivelse av verdi for miljøkomponenter.  
Verdikategori Vernestatus og verneinteresse  

V1 Moderat verdi Vernet eller foreslått/vurdert 
vernet + regional verneinteresse  

V2 Stor verdi Vernet eller foreslått/vurdert 
vernet + nasjonal verneinteresse  

V3 Svært stor verdi Vernet eller foreslått/vurdert 
vernet + internasjonal 
verneinteresse 

 

Først klassifiseres effektpotensialet (EP) på basis av ressursenes sårbarhet og aktuell oljemengde 
innenfor 10x10 km ruter i et rutenett langs hele kysten (Tabell 4)  

Videre kombineres effektpotensialet med den angitte verneverdien i ruten til et mål på 
konsekvens. Estimering av konsekvens av oljeforurensning er delt inn i fire skadekategorier:  
K1 - mindre miljøskade 
K2 - moderat miljøskade 
K3 - betydelig miljøskade 
K4 - alvorlig miljøskade  
 
Tabell 4 Matrise for beregning av effektpotensialet (EP) som funksjon av oljemengde i     
10 x 10 km ruter og rutens sårbarhet for oljesøl  

Sårbarhet Oljemengde i 10x10 
km ruter S1 S2 S3 

M1 (1-100) EP1 EP1 EP2 

M2 (100-500) EP1 EP2 EP3 

M3 (500-1000) EP2 EP3 EP4 

M4 (>1000) EP3 EP4 EP4 

 
Tabell 5 Matrise for beregning av miljøkonsekvens (K1-4) som funksjon av beregnet 
effektpotensialet og verneverdi angitt  for 10x10 km ruter.  

Verneverdi 
Effektpotensiale  

V1 V2 V3 

EP1 K1 K1 K2 

EP2 K1 K2 K3 

EP3 K2 K3 K4 

EP4 K3 K4 K4 
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Kombinasjon av frekvens for akutte utslipp og sannsynlighet for treff av olje (fordelt på fire 
mengdekategorier) i en rute gir frekvens for skade for hver av de fire skadekategoriene nevnt 
over. Den beregnede frekvensen for skade i hver rute, sammenholdes deretter med 
akseptkriterier for frekvens for skade og uttrykkes grafisk som følger (Figur 2): 
• Grønn farge i ruta betyr at frekvensen for skade er under halvparten av grensen for 

akseptabel skadefrekvens 
• Gul farge i ruta betyr at frekvensen for skade er lavere enn grensen for akseptabel 

skadefrekvens, men høyere enn halvparten av denne frekvensen, dvs risikoen er i ALARP-
området. 

• Rød farge i ruta betyr at frekvensen for skade er høyere enn akseptabel skadefrekvens.  
 

 
Figur 2 Risikoresultat fra eksponeringsbasert MIRA.  

Sommer

#Y

Miljørisiko -
eksponeringsbasert

1 - lav risiko
2 - moderat risiko
3 - høy risiko

 

4.1.2.2 Skadebasert analyse (s-MIRA) 
I den skadebaserte miljørisikoanalysen beregnes frekvens for miljøskade på et sett utvalgte 
sårbare arter av sjøfugl og sjøpattedyr samt for strandhabitater (f.eks. strandområder som 
strandenger og våtmarksområder). Enkeltarter av f.eks. sjøfugl er inndelt i bestander som hver 
har sin relativ faste geografiske utbredelse i ulike sesonger. De ulike aldersgruppene kan ha en 
noe ulik utbredelse.  I risikoanalysen fokuseres det på den reproduserende delen av bestanden, 
dvs. de kjønnsmodne voksne individene, fordi det er dødelighet i denne delen av bestanden som 
vil ha betydning for det totale skadeomfanget og restitusjonstid for et oljeutslipp. Med 
utgangspunkt i den geografiske fordelingen av bestanden, blir oljedriftsberegningene benyttet til 
å beregne en sannsynlighetsfordeling over ulike omfang av akutt bestandsreduksjon (prosentvis 
reduksjon av bestanden).  
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Grunnlaget for beregning av dødelighet i forhold til oljemengde baserer seg hovedsakelig på 
erfaringer fra tidligere oljesølhendelser. Variasjonen i dødelighet er stor og bestandsreduksjonen 
er derfor inndelt i relativt grove kategorier; 1-5%, 5-10%, 10-20%, 20-30% og mer enn 30% 
bestandstap.  

Beregnet bestandstap kombineres med en skadenøkkel som gir en sannsynlighetsfordeling for 
tiden det tar før bestanden er restituert tilbake til samme nivå so før skade (restitusjonstid) 
(Tabell 6 ).  

 
Tabell 6 Skadenøkkel for overgang fra bestandstap til restitusjonstid for sårbare sjøfugl. 

Skadenøkkel for bestander 
Skadekategori 

Teoretisk restitusjonstid 

Sårbarhet Bestands-
reduksjon 

Mindre 
<1 år 

Moderat 
1-3 år 

Betydlig 
3-10 år 

Alvorlig 
>10 år 

1-5%, 50 % 50 %   

5-10% 25 % 50 % 25 %  

10-20%  25 % 50 % 25 % 

20-30%   50 % 50 % 

Sårbarhet 3 
 
 

>30%    100 % 

 

For strandhabitater blir resultatene fra de statistiske oljedriftsberegningene (sannsynlighet for 
ulike oljemengder i 10x10 km ruter) benyttet direkte sammen med en erfaringsbasert 
skadenøkkel til å beregne en sannsynlighetsfordeling over ulike skadekategorier (uttrykt ved 
restitusjonstid) (Tabell 7). Effektene i et strandhabitat, f.eks. i form av reduksjon i artsantall 
og/eller antall individer av en art i habitatet, blir således ikke forsøkt beregnet.  

 
Tabell 7 Skadenøkkel for overgang fra oljemengder til restitusjonstid for sårbare 
strandhabitater. 

Skadenøkkel for kyst 
Skadekategori 

Teoretisk restitusjonstid 

Sårbarhet 
Oljemengde 
per 10x10 km 
rute 

Mindre 
<1 år 

Moderat 
1-3 år 

Betydlig 
3-10 år 

Alvorlig 
>10 år 

1 -100 t 20 % 50 % 30 %  
100 - 500 t 10 % 60 % 20 % 10 % 
500 - 1000 t  20 % 50 % 30 % 

Høy 
(S3) 

 
 >1000 t   40 % 60 % 
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De grunnleggende beregninger som foretas i risikoanalysen, består av fire elementer (Figur 3): 
• sannsynlighet for utslipp (og tilhørende scenarier) 
• sannsynlighet for treff (vha. oljedriftsberegninger) 
• sannsynlighet for tilstedeværelse (geografisk fordeling av ressurs) 
• sannsynlighet for skade (ut fra erfaringstall og informasjon om ressursens restitusjonsevne). 

 

 

f[skade]

p[tilstede-
værelse]p[treff] p[skade]

f[utslipp]

 
Figur 3 Hovedelementer i MIRA 

 

Miljørisiko for VØK-bestander og strand beregnes ut fra følgende faktorer: 

f[skade; kategori X] = f0 x p[scenario Y] x p[treff; gitt scenario Y] x p[tilstedeværelse] x p[skade; kategori X gitt scenario Y] 

 
f[skade; kategori]   = frekvens for skade i de fire skadekategoriene (mindre, moderat, 

betydelig, alvorlig) 
f0     = utblåsningsfrekvens 
p[scenario Y]  = sannsynlighet for undervanns eller topside utblåsning 
p[treff; gitt scenario Y]  = treffsannsynligheten (antall tilfeller hvor områder med en definert 

VØK/strandrute blir rammet av olje), gitt scenario Y.  
p[tilstedeværelse] = sannsynligheten for at arten er tilstede (uttrykt ved andel av 

sesongen/boreperioden arten er tilstede). For strand er denne variabelen 
alltid lik 100 %. 

p[skade; kategori X gitt scenario Y]  = sannsynligheten for skade (uttrykt ved restitusjonstid) i de fire 
skadekategoriene, gitt scenario Y. 

 

Sannsynlighet for skade (skadefrekvens per år eller per operasjon) evalueres mot akseptkriterier 
for miljørisiko. Dette gir et diagram med frekvens for skade for hver enkelt skadekategori plottet 
mot grense for akseptabel frekvens for den enkelte skadekategori (Figur 4). 
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Figur 4 Miljørisikoresultat fra skadebasert MIRA (s-MIRA) 
 

4.1.3 Miljørisiko i vannsøylen 
 

Overordnet beskrivelse – Trinnvis tilnærmelse 

Tilnærmelsen for skadebetraktninger av olje på fisk er basert på et integrert konsept hvor 
skadens størrelse beregnes på egg- og/eller larvestadiet (Trinn I Tapsanalyser) mens skadens 
varighet på bestandsnivå estimeres på grunnlag av historisk-statistiske bestandsdata (Tinn II 
Bestandsrestitusjonsmodell). Moe et al. (2000).  
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 Figur 5 Akutt oljeforurensning og fisk; en grov skisse av hovedprinsippene for beregning 
av skade og risiko. Den prosentvise andelen av egg og larver som går til grunne ved 
oljeeksponering utgjør bindeleddet mellom Trinn I og Trinn II i modellen (etter Moe et al. 
2000). 

 
Grunnlagsdata: 

Romlig fordeling av 
egg og larver 

Oljens drift 
og 

spredning 

Andel av egg og 
larver som går til 

grunne 

Grunnlagsdata: 
Historisk 

bestandutvikling 

Bestands-
utvikling med 

olje 

Bestands-
utvikling uten 

olje 

Trinn II

Trinn I

Restitusjonstid: 
Enkeltprojeksjoner 

og 
frekvensfordeling
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Valg av fokusarter  
Valg av fokusarter og – sesonger som skal gi et dimensjonerende bilde av skadepotensialet ved 
akutt oljeforurensning innen analyseområdet. Fiskeressurser velges på grunnlag av følgende 
enkle kriterier for utvalg av arter som kan være relevante: 
• Arter av signifikant økologisk eller økonomisk betydning 
• Arter som gyter konsentrert over distinkte geografiske områder 
• Arter med egg og/eller larver fordelt i øvre deler av vannmassene og hvor disse er 
konsentrert over distinkte, geografiske områder.  
Alle kriteriene bør i utgangspunktet tilfredsstilles. I tillegg bør det stilles krav til at forekomstene 
kan knyttes til bestemte gyteområder og – bestander. 

 

Trinn I Tapsanalyser 
For å beregne potensielt tap av en årsklasse simuleres drift og spredning av olje fra et 
uhellsutslipp sammen med drift av fiskeegg og larver. I simuleringene beregnes konsentrasjonen 
av totalt hydrokarboner (THC) i vannmassene. Samtidig modelleres den geografiske fordelingen 
av egg og larver fra et gytefelt. Overlapp mellom egg/larver og vannmasser med hydrokarboner 
gir eksponering. Eksponeringen av egg og larver beregnes som THC-konsentrasjon per time. 
Dersom eksponeringen overskrider 8000 ppb THC/time forventes det en skadelig effekt. Som en 
konservativ tilnærming beregnes det at alle egg og larver som eksponeres for mer enn 8000 ppb 
THC/time dør. Modellen beregner dermed andelen av en årsklasse som forventes død, med andre 
ord tapsandelen.  

Trinn II Bestandsrestitusjonsmodell  
Risikoindikatoren i denne modellen er risiko for skade på en bestand, uttrykt som 
restitusjonstiden for bestanden. Restitusjonstiden vil si antall år inntil bestanden er på det nivået 
som ville ha eksistert dersom skaden ikke hadde inntruffet. Trinn II består av en populasjons-
dynamisk modell hvor rekrutteringen inngår som en stokastisk variabel. Modellen bygger på 
historiske grunnlagsdata for de utvalgte artene, hvor bla. artenes respektive aldersstruktur og 
mengdefordeling (biomasse) er kjent. Populasjonsmodellen benyttes for å simulere 
bestandsutviklingen dersom det ikke er noen bestandstap som følge av oljeuhell. Denne 
bestandsutviklingen sammenliknes med en tilsvarende utvikling med en reduksjon i en årsklasse 
som følge av oljeforurensning. Reduksjon i årsklasse kommer som resultat fra trinn I, 
tapsanalyser. Tiden det tar før bestandsnivået, etter reduksjon i en årsklasse, er likt simulert 
bestandsnivå uten tap i årsklassen betegnes som restitusjonstiden. I tillegg til restitusjonstiden 
beregnes også biomassereduksjonen tapet i årsklassen utgjør gjennom hele restitusjonsforløpet. 
Figur 6 viser restitusjonstiden og biomassetap for torsk ved forskjellige størrelser på tapsandeler 
av en årsklasse.  
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Figur 6 Konsekvens gitt som biomassetap av gytebestand og restitusjonstid. 
 

4.2 Miljørisikoanalyse for skipstrafikk  
4.2.1 Metode anvendt i St. melding nr.14 
I forbindelse med utarbeidelse av Stortingsmelding om sjøsikkerhet og oljevernberedskap fikk 
DNV i oppdrag fra Kystverket å gjennomføre en analyse av miljørisiko ved skipstrafikken langs 
norskekysten. Resultatene av analysen (DNV, 2004) ble benyttet som grunnlag for å anbefale 
risikoreduserende tiltak. Analysen var geografisk avgrenset til norsk økonomisk sone inkludert 
fiskevernsonen rundt Svalbard. Trafikken med større tankskip gjennom Østersjøen, Kattegat og 
videre gjennom Skagerrak antas å kunne ha konsekvenser for deler av norskekysten og var 
derfor også inkludert i analysen. En skisse av prosessen er vist i Figur 7. 

 
 

Modellering av 
skipstrafikk  

3 4 2 1 

Modellering av 
miljøkonsekvenser 

Tiltaksvurdering  Modellering av 
utslippsrisiko  

 
 
 
 
 
 
Figur 7 Oversikt over analyseprosessen med de fire hovedstegene i analysen 
 

Analysen av miljørisiko er basert på kombinasjonen av miljøskadens alvorlighet (konsekvens-
vurdering) og sannsynlighet (frekvens) for at en skade oppstår. Skadefrekvensen er en 
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kombinasjon av utslippsfrekvenser og sannsynligheten for at utslippet treffer den sårbare 
ressursen. 

 

Figur 8 Inndeling av kysten i 38 segmenter (venstre figur). Utsnitt av de tre trafikkledene 
(indre og ytre hovedfarled (øvre og midtre), og passerende trafikk – nederste figur) langs 
kysten med benyttet influensområde ved uhellsutslipp av olje og bunkers.  
 

Kysten ble delt opp i 38 segmenter (Figur 8). Innen hvert segment er det antatt at skipene følger 
tre farleder hver med ”sine” influensområder (disse farledene er kalt indre hovedfarled, ytre 
hovedfarled og passerende trafikk). Trafikkbildet for hver av de tre ledene ble modellert og 
utslippsrisikoen beregnet. 
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oljeforurensning i tilfelle en skipsulykke. Utstrekningen av influensområdene er basert på en 
kvalitativ vurdering av oljedriftssimuleringene som tidligere er gjennomført eller utført som en 
del av analysen.  
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Influensområdene opptrer som buffere langs farledene med en fordeling av sannsynlighet for 
forurensning, der indre buffer gir 60 % sannsynlighet og ytre buffer gir 40 % sannsynlighet for 
forurensning til hver side (se Figur 7). For indre hovedfarled er bredden av 60 % bufferen ca. 10 
km på hver side av leden, mens 40 % strekker seg ut til ca. 20 km. Tilsvarende avstander for ytre 
hovedled er 30 og 50 km, men her er det antatt større spredning med de dominerende vind- og 
strømretning. Som figurene viser varierer bufferne for passerende trafikk i stor grad med retning 
og avstand til kysten. 

Særlig for ytre hovedfarled og for passerende trafikk er bredden av bufferne vurdert i forhold til 
topografien. Der farledene passerer store fjorder eller går langt fra kysten, er det antatt at oljen 
vil bre seg videre enn der kysten danner en naturlig grense for videre spredning. 

MOB - Modell for miljøprioritering – Marin oljevern 
beredskap. SFT: Beredskap mot akutt forurensing TA-
1765/2000.  
Statens forurensningstilsyn og Direktoratet for 
Naturforvaltning har utgitt retningslinjer for klassifisering og 
prioritering av miljøressurser i forbindelse med 
oljevernaksjoner (SFT/DN 1996/2000), den såkalte MOB-
modellen. MOB er en modell for å angi prioritet til 
miljøressurser i kategoriene A-B-C-D-E, hvor A er høyeste 
prioritet. Alle forekomster av miljøressurser (natur, friluft, 
fiskeri, andre næringer) vurderes ut fra fire faktorer: 1) 
naturlig forekommende, 2) økonomisk erstattelig, 3) 
verneverdi, og 4) generell oljesårbarhet. Modellen er ment 
å brukes under en beredskapsaksjon, når man har behov 
for å prioritere mellom ulike miljøressurser mht. 
iverksettelse av oljevernaksjoner, men kan også danne 
grunnlaget for beredskapsplanleggingen. 

Innen hvert av disse influensområdene 
(maksimalt 6 innen hvert kystsegment) 
beregnes tettheten av sårbare ressurser. 
Disse er angitt i kategoriene MOB A, B, C 
og gyteområder for fisk. Disse dekker de 
viktigste sårbare naturressursene langs 
kysten. For hver av influensområdene til de 
tre seilingsledene innenfor hvert 
kystsegment er det gjort en 
sårbarhetsvurdering ved å summere antall 
MOB A, B og C-områder. Arealet av 
influensområdet der MOB områdene telles 
opp varierer betydelig og tettheten av MOB 
områdene beregnes derfor og benyttes i den 
videre analysen. Basert på sårbarhetsberegningen i grunnlagsdokumentene (Anker-Nilssen, 
1994; SFT & DN, 2001) er det angitt en vektingsfaktor som benyttes i beregningen av sårbarhet 
(Tabell 8). 
Tabell 8 Vektingsfaktorer for beregning av total sårbarhet 

Ressurstype Vektingsfaktor 
MOB A (fa) 1 
MOB B (fb) 0,6 
MOB C (fc) 0,4 
Gyteområde (fg) 0,4 

 

Sårbarheten for et influensområde innen et kystområde beregnes både for sommer- og 
vintersesongen ved formelen: 
Sårbarhet = (Tetthet MOB A ·fa) + (Tetthet MOB B ·fb) + (Tetthet MOB C ·fc) + (Treff  Gyteområde ·fg) 

Ved beregningen av tetthet av MOB A, B og C områder, vektes områdene i forhold til en 
verdiskala fra 1 til 15. Verdien er basert på SMO, SVO*, viktigheten som våtmarksområde og 
lignende (Moe et al., 1999; Olsen & von Quillfeldt, 2003). 

 

                                                 
* SVO = Spesielt Verdifulle Områder, Olsen & von Quillfeldt, 2003 
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For å få total sårbarhet for hver av de tre seilingsledene (Indre, Ytre og Passerende) beregnes 
sårbarheten til de to buffersonene ved følgende formel: 

Stot (total for seilingsleden) = S60% x 0,6 + S40% x 0,4 

For hver av de tre seilingsledene er det beregnet en frekvens av utslipp for de tre utslippstypene: 
• Råolje 
• Produkter 
• Bunkers 

Disse benyttes til å beregne sannsynligheten for de enkelte kategoriene av utslipp.  

For hver av ledene innen hvert kystsegment beregnes en vektet konsekvens ved formelen: 

K = Σ(Stot x Pij x Kfij) 

Hvor: 
Pij angir sannsynligheten for utslipp av typen i (råolje, produkt, bunkers) i mengdekategorien j 
Kfij angir konsekvensfaktoren for utslipp av typen i (råolje, produkt, bunkers) innen 
mengdekategorien j 
Konsekvensfaktoren Kf er angitt ved følgende tabell. 

 
Tabell 9 Vektingsfaktor for konsekvens med hensyn på mengde av råolje, produkt og 
bunkers. 

Type 
utslipp Mengdekategori 

Typisk mengde 
(tonn) 

Konsekvensfaktor 
(Kf) 

M1 700 0,1 
M2 12000 1 
M3 30000 3 

Råolje 
 

M4 160000 10 
M1 300 0,1 
M2 2500 0,2 

Produkt 
 

M3 25000 1 
M1 100 0,1 
M2 700 0,2 Bunkers 
M3 2500 1 

 

Den totale konsekvensen for alle typer og mengdekategorier utslipp innenfor et kystsegment 
beregnes ved å summere konsekvensen for hver av de tre farledene. 

Utslipp fra skip i tre farleder innen et kystsegment vil føre til negative konsekvenser for en rekke 
ulike typer naturressurser innen influensområdet. For hver seilingsled er konsekvens innenfor 
kystsegmentene beregnet ved å kombinere verdier for sårbarhet, sannsynlighet for hver 
utslippstype og mengde, samt vektingsfaktor for typer og mengder. Til slutt slås verdiene for 
hver seilingsled sammen for å gi verdier for hvert kystsegment.  
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Basert på denne beregningen uttrykkes skadeomfanget på en generell skala som ble inndelt i fem 
konekvensklasser: 

1. Mindre 
2. Moderat 
3. Betydelig 
4. Alvorlig 
5. Svært alvorlig 

Frekvenskategoriene som er benyttet, er definert som vist i Tabell 10. Denne inndelingen er 
relativt standardisert i forbindelse med risikoanalyser for enkelthendelser som gir 
oljeforurensning. 

 
Tabell 10 Frekvensklasser for ulykkeshendelser uttrykt på en logaritmisk skala. 
                                                                                               Frekvensklasser 
Betegnelse Hyppig 

(F5) 
Moderat hyppig

(F4) 
Lite hyppig 

(F3) 
Sjelden 

(F2) 
Svært sjelden 

(F1) 
Hyppighet/ 
frekvens 

Oftere enn 1 gang 
pr år 

Kan opptre med 1 
til 10 års 
mellomrom 

Kan opptre med 
10 til 100 års 
mellomrom 

Kan opptre med 
100 til 1.000 års 
mellomrom 

Kan opptre med 
1.000 til 10.000 
års mellomrom 

Frekvens >100 100 - 10-1 10-1 - 10-2 10-2 - 10-3 10-3 - 10-4

Frekvens uttrykt i 
eksponent tall > 1,0E-00 1,0E-00 - 1,0E-01 1,0E-01 - 1,0E-02 1,0E-02 - 1,0E-03 1,0E-03 - 1,0E-04 

 
 
Tabell 11 Risikomatrisen som ble benyttet i analysen. Fargene indikerer graden av risiko; 
Grønn= lav risiko, ingen tiltak nødvendig. Gul/oransje= Middels risiko, tiltak bør 
vurderes. Rød= Høy risiko, tiltak bør iverksettes. 

Konsekvenskategori 
Frekvens 

1. Mindre 2. Moderat 3. 
Betydelig 4. Alvorlig 5. Svært 

alvorlig 

F5. Hyppig 
Oftere enn 1 gang pr. år      

F4. Moderat hyppig 
Kan opptre med 1 til 10 års 
mellomrom 

     

F3. Lite hyppig 
Kan opptre med 10 til 100 års 
mellomrom 

     

F2. Sjelden 
Kan opptre med 100 til 1000 
års mellomrom 

     
F1. Svært sjelden 
Sjeldnere enn 1 gang pr.1000 
år 

     

 

Resultatet av analysen er presentert i Figur 9. 
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Figur 9 Geografisk fremstilling av de tre risikonivåene beregnet for 2003 og 2015. 
Risikoindikatoren er relativ og bør betraktes som en indikator sammenlignet med dagens 
risikonivå og endring frem til 2015. 
 

4.2.2 Metode anvendt i utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området 
Lofoten – Barentshavet 
Rapport for konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten-Barentshavet er utarbeidet av Alpha 
Miljørådgivning i samarbeid med Safetec Nordic og SINTEF på oppdrag av Kystverket. 
Målsettingen har vært å beregne miljørisiko ved skipstrafikk i utredningsområdet for 
forvaltningsplanen for Barentshavet. I tråd med denne type arbeider er det sett på hendelser som 
er antatt å være dimensjonerende, dvs. uhellsutslipp av store mengder olje. Tilsvarende metode 
benyttet i ULB er den faglige tilnærmelsen tredelt; miljøforholdene og -egenskapene danner 
forutsetninger for vurdering skadepotensialet, sannsynlighet for hendelse er uttrykt for 
grunnstøting og kollisjoner, mens oljens drift og spredning peker på hvilke ressursforekomster 
som kan berøres og i hvilken grad berøringen kan føre til alvorlige konsekvenser. 

Som utgangspunkt for vurdering av skadepotensialet er det valgt ut et sett av særlige viktige 
ressurser (forekomster / bestander). Grunnlagsdata er utledet av basismaterialet for 
forvaltningsplansprosessene (Føyn et al. 2002; Moe & Brude 2002) og supplert med ytterligere 
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relevant informasjon der dette har vært nødvendig. Med utgangspunkt i de valgte forekomstene 
er det etablert to kriterier for ytterligere rangering; i) forekomstenes bestandsmessige betydning, 
og ii) sårbarhet for akutt oljeforurensning. Hvert kriterium er deretter tallfestet på en skala fra 1 
til 3, slik at de respektive ressursforekomstene, det seg være strandsamfunn, fisk, sjøfugl, marine 
pattedyr etc., kan verdsettes med en relativ indeksverdi (tilsvarende produktet av kriteriene for 
bestand x sårbarhet, dvs. fra 1 til 9).  

Fokuseringen på og valget av de respektive indikatorarter og -forekomster er i samsvar med 
konsekvensvariablene som er prioritert i Utredningsprogrammet. Indeksverdiene vil på denne 
måten gi uttrykk for skadepotensialet til den enkelte forekomst så vel som summen av 
skadepotensialet for flere forekomster, tilsvarende miljømessige kjerneområder, eller ”Hot 
spots”, hvor det kumulative skadepotensialet er antatt å være særlig stort (jf. Figur 10). 

 
Figur 10 Kystsoneinndeling som grunnlag for summering av det aggregerte 
skadepotensialet fra hotspot-analysene, her gitt for vårsesongen. 
 

Kystsoner ble benyttet for oppsummering av skadepotensialet (Figur 11). 
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Figur 11 Skadepotensialet gitt som aggregert indeksverdi for ulike kystsoner på 
fastlandskysten. 
 

Frekvens pr. år for hendelser er beregnet på grunnlag av dagens trafikkmønster og med 
prognoser for utviklingen i 2012 og 2020. Forutsetningene for dette er utledet av tallmateriale fra 
Forsvarets overvåking av sjøtrafikken, internasjonale publikasjoner og databaser for 
uhellshendelser. 

Kombinasjonen av frekvens for hendelse, sannsynlighet for treff av olje for den gitte hendelsen, 
samt skadepotensialet gir en indeksverdi for miljørisiko summert for kystsegmenter (Figur 12). 

 
Figur 12 Eksempel på summert miljørisikoindeks innenfor ulike kystsegmenter langs 
fastlandet for 2003, 2012 og 2020 for vårsesongen. 
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4.3 Metoder som kan benyttes i tilknytning til analyser av miljørisiko 
4.3.1 Samfunnsøkonomiske analyser 
Ulykker er i prinsippet uakseptable og det bør alltid iverksettes tiltak for å forebygge dem 
og/eller redusere konsekvensene hvis de allikevel opptrer. Gjennomføring av forebyggende og 
avbøtende tiltak vil redusere miljørisikoen knyttet til oljeutvinning og skipstrafikk i 
nordområdene. Imidlertid er det knyttet kostnader til gjennomføringen av de fleste tiltak og på et 
eller annet nivå vil dette føre til at aktiviteten blir ulønnsom for selskapet som driver aktiviteten 
og/eller for samfunnet.  

For selskapet vil rene økonomiske forhold være avgjørende, mens samfunnet også benytter andre 
verdier og ”godhetskriterier” i sine vurderinger (se blant annet NOU, 1998). Dette kapitlet er i 
stor grad basert på veiledninger om bruk av samfunnsøkonomiske analyser og nytte-
kostnadsanalyser i offentlig sektor. Samfunnsøkonomiske analyser er i første rekke metoder for å 
synliggjøre og sammenfatte informasjon om virkninger og lønnsomhet før beslutninger fattes. En 
samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse skal beskrive virkningene for alle grupper som er 
berørt av det aktuelle tiltaket. En annen hovedregel er derfor å inkludere alle relevante virkninger 
av det alternativet som analyseres. Samfunnsøkonomiske analyser kan deles inn i tre 
hovedkategorier: 

Nytte-kostnadsanalyser (NKA). I en fullstendig nytte-kostnadsanalyse verdsettes alle effekter i 
kroner og øre. Kroneverdiene brukes så til å veie betydningen av de ulike konsekvensene mot 
hverandre. Dersom en legger sammen den beregnede verdien av alle konsekvensene ved et tiltak, 
og summen blir positiv, sier en at tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Hovedprinsippet for 
verdsetting som vanligvis brukes i nytte-kostnadsanalyser er at kroneverdien av en positiv 
konsekvens skal settes lik det befolkningen er villig til å betale for å oppnå den. At noe er 
«samfunnsøkonomisk lønnsomt» vil derfor her bety at befolkningen til sammen er villig til å 
betale minst så mye som tiltaket faktisk koster.  

Kostnadseffektivitets-analyser. En kostnadseffektivitetsanalyse tar utgangspunkt i et gitt mål for 
et bestemt problem. Formålet med denne typen analyser er å komme fram til det tiltaket som 
minimerer kostnadene ved å oppnå dette målet. En kostnadseffektivitetsanalyse bidrar på samme 
måte som en nytte-kostnadsanalyse til å klarlegge og synliggjøre konsekvensene av ulike tiltak, 
selv om målet med de aktuelle tiltakene altså er gitt. For en del tiltak kan en stor eller helt 
vesentlig del av konsekvensene ikke uten videre verdsettes i penger. Dette er f.eks. tilfelle for 
mange tiltak innenfor helsesektoren. I slike tilfeller er det mindre hensiktsmessig å gjennomføre 
en fullstendig nytte-kostnadsanalyse. Ofte er måleproblemene begrenset til nyttesiden, mens det 
er mulig å sette en kroneverdi på kostnadene ved tiltaket.  

Kostnads-virkningsanalyser.  En kostnads-virkningsanalyse er en beregning av kostnadene for 
tiltakene som sammen med en beskrivelse av de ulike nyttevirkningene vil gi verdifull 
informasjon for beslutningstaker. Ofte vil vi stå overfor ulike tiltak som er rettet mot samme 
problem, men der virkningene av tiltakene ikke er helt like. Et eksempel på slike tiltak kan være 
bruk av ulike behandlingsformer eller medisiner innenfor helsesektoren. I slike tilfeller kan vi 
ikke uten videre velge det tiltaket som har lavest kostnader. 

Begrepet samfunnet kan benyttes i flere nivåer og omfatte blant annet den norske stat, hele det 
norske samfunn eller det globale samfunn. De ulike faktorene som inkluderes i en 
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samfunnsøkonomisk analyse er forhold av betydning for mennesker, miljø, økonomi og 
materielle verdier og kan blant annet omfatte: 

• Effekt på risiko for utslipp 
• Effekt på risiko for tap eller skade av miljøverdier 
• Betydning for fremtidige generasjoner 
• Betydning for kulturverdier 
• Politisk betydning 
• Markedsmessige effekter 
• Kostnad ved implementering av tiltaket 

For at en samfunnsøkonomisk analyse skal gi et beslutningsgrunnlag som er i overensstemmelse 
med forutsetningene som en slik analyse bygger på, kreves imidlertid at ikke-markedsgodene/ 
velferdseffektene som inngår er verdsatt med riktig relative priser og at de er basert på folks 
preferanser. Dette gjelder også miljøeffekter av utslipp som må tildeles en pengeverdi fordi dette 
er måleenheten. Slike ikke-markedsgoder må verdsettes enten i hypotetiske valgstudier (direkte 
verdsettingsmetode) eller i faktiske valgstudier (indirekte verdsettingsmetode). Hypotetiske 
valgstudier innsamles gjennom spørreundersøkelser der respondentene i et konstruert marked 
blir stilt hypotetiske spørsmål eller blir forelagt hypotetiske valgoppgaver. Ved bruk av faktiske 
valgstudier brukes data fra faktiske valg i virkelige markeder.  

Ikke-markedsgodene er imidlertid sjelden inkludert fordi bruk av verdsettingsmetoder av 
miljøgoder er svært omdiskutert. Verdisetting av naturressurser er blant annet diskutert i NOU 
(2004) og Ariansen (1992; 1997).  

Nedenfor følger et eksempel fra Danmark ved vurdering av muligheten av gjennomføring av 
risikoreduserende tiltak innen skipstrafikken i danskefarvann. 

Den danske Søfartsstyrelsen og Farvandsvæsenet (2002) analyserte miljørisikoen knyttet til 
skipstrafikken i danske farvann som grunnlag for prioritering og beslutning om implementering 
av risikoreduserende tiltak. Forventede antall årlige utslipp av olje og kjemikalier ble beregnet 
basert på ulykkes- og utslippsstatistikk. Risikoreduserende tiltak ble anbefalt basert på kost-nytte 
vurderinger ved å beregne kostnaden ved utslipp og hvor mye det er rimelig å investere for å 
unngå utslipp. Kostnadene ved utslipp ble beregnet som summen av flere faktorer innenfor 
gruppene redningsaksjon, direkte kostnader knyttet til ulykken, opprydning og effekter på 
næringsaktiviteter. Konsekvenser for miljøet ble ikke inkludert i analysen, men det ble antatt at 
disse ville være vesentlig målt i kroner sammenlignet med de inkluderte kostnadsgruppene. Sum 
kostnader ble angitt for en gjennomsnittlig utslippsstørrelse. 

I analysen ble følgende akseptkriterium benyttet; risikoreduserende tiltak skal innføres hvis dets 
samlede omkostninger er mindre enn de samlede omkostninger knyttet til at utslippet skjer (se 
tekstboks under). 

 

  

Gjengivelse i
Omkostning ved å unngå et utslipp < F * Omkostning ved at et utslipp skjer
 

hvor F er en "Forsikringsfaktor", som er større enn 1 
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Faktoren F er større enn 1 fordi man er villig til å betale mer for å unngå en skade enn 
omkostningene ved skaden. Dette gjelder spesielt for store skader. En parallell her er 
ulykkesforsikring på bil hvor man har en egenandel som gjør det ulønnsomt å benytte 
forsikringen på mindre skader som kan skje relativt hyppig, mens den premien dekker større 
skader med svært liten sannsynlighet. Mange vil derved betale inn en stor sum i premie uten at 
de opplever en ulykke som omfattes av forsikringen.  

Størrelsen på F avgjøres av beslutningstageren og må besluttes politisk basert på vurderinger av i 
hvilket omfang man ønsker å beskytte seg mot denne typen ulykker.  

En viktig fordel i denne konkrete analysene er at effektene av tiltakene vurderes direkte i forhold 
til utslippets størrelse og hyppighet. I dette eksemplet er konsekvensen av utslipp vurdert 
uavhengig av hvor det skjer dvs. uavhengig av tilstedeværelse av sårbare ressurser. Flere andre 
tilnærminger inkluderer ikke små utslipp fordi effekten av disse normalt vil karakteriseres som 
ubetydelige. Ved å fastsette en pengeverdi avhengig av type utslipp og størrelsen på utslippet, vil 
ethvert utslipp få en kostnad som inngår i analysen. I likhet med den danske studien må man 
benytte en faktor større enn 1 fordi man er villig til å betale mer for å unngå en skade enn 
omkostningene ved skaden.  

En fordel ved å inkludere utslippsstørrelsen som konsekvensparameter er at man reduserer 
usikkerheten i vurderingen. Vanligvis benyttes det enkelte kaller effektkjedemetodikken i 
miljørisikoanalyser. Effektkjedemetodikken deles i flere steg: 
1. kartlegging av utslipp fra aktiviteten (sannsynlighet, volum, type) 
2. beregning av spredningen av utslippene og endrede konsentrasjoner ved hjelp av 

spredningsmodeller 
3. sannsynlighet for tilstedeværelse av ressurser 
4. beregning av effektene av ulike konsentrasjoner av ulike utslippskomponenter ved hjelp av 

eksponerings-dose-responssammenhenger 
5. verdsetting av effektene og beregning av aggregerte miljøkostnader ved hjelp av ulike 

verdsettingsmetoder. 

Ved å benytte utslippet som konsekvens og verdsette dette, reduseres usikkerheten i de andre 
stegene, spesielt tilstedeværelse av sårbar ressurs, og kan lettere vurdere den positive effekten av 
preventive tiltak også for små utslipp med ubetydelige miljøeffekter. 

 

4.3.2 Føre var-prinsippet 
Risikoanalyse benyttes som basis for rasjonell beslutningsstøtte under usikkerhet. Imidlertid 
synes det å være to holdninger til denne tilnærmingen:  
• Risikoanalyse benyttes på grunn av usikkerhet 
• Risikoanalyse umulig på grunn av usikkerhet 
Enkelte har trukket frem føre var-prinsippet som et beslutningskriterium der de har vurdert at 
usikkerheten har vært stor. Føre var-prinsippets plass i forvaltningens arbeid ble diskutert på et 
seminar arrangert av Statens Institutt for Folkehelse i 2000 (Høyer & Aall, 2001) der blant annet 
forholdet mellom dette og risikoanalyser ble berørt (se takstboks neste side).  
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Risikoanalyser, risikohåndtering og føre var prinsippet (fra Høyer & Aall, 2001): 
 
Risikoanalyse istedenfor føre-var? 
Det kan anføres at et system med risikoanalyser gir et tilstrekkelig grunnlag for å fatte beslutninger under 
usikkerhet, og at egne føre-var vurderinger er unødvendige. På den andre siden er det mange områder 
der føre-var-prinsippet kan være aktuelt, og der risikoanalyser verken gjøres eller er naturlig å gjøre. 
Prinsippets særlige vektlegging av usikkerhet kan dessuten kreve andre former for vurderinger enn det 
som er vanlig innenfor etablerte systemer for risikoanalyse. 
 
Føre-var istedenfor risikoanalyse? 
Det kan også anføres at siden det uansett er snakk om beslutninger under usikkerhet bør risikoanalyser 
bygges opp omkring føre-var vurderinger som kjerneelement. Mot dette kan det framholdes at de 
etablerte formene for risikoanalyse gir et særlig hensiktsmessig grunnlag for å gjøre systematiske føre-
var vurderinger. Det kan være en type vurderinger som gjør risikoanalysene bedre både som produkter 
og prosesser.  
 
Føre-var bare som del av risikoanalysen? 
Det blir hevdet at føre-var bare kan være en del av et system for risikoanalyser. På den annen side kan 
dette gi en for sterk avgrensning av de områder der prinsippet er aktuelt, ettersom det som nevnt er en 
rekke områder der det ikke gjøres risikoanalyser eller der det ikke faller naturlig å gjøre slike analyser. 
Tilsvarende for konsekvensanalyser. Et krav om å knytte førevar vurderinger til et formalisert system med 
konsekvensanalyser kan gi en for sterk avgrensing av de aktuelle områdene. Der det derimot finnes slike 
systemer – risikoanalyser og/eller konsekvensanalyser – vil det kunne være hensiktsmessig å knytte føre-
var vurderingene til disse. 
 
Føre-var bare som del av risikohåndteringen? 
Når vi er innenfor rammen av et system for risikoanalyser, er det en oppfatning at føre-var  vurderingene 
bare kan inngå i prosess-leddet ”risikohåndtering” og ikke som en del av den mer strengt vitenskaplige 
”risikovurderingen”. Mot dette kan det anføres at føre-var vurderingene bør foregå i begge 
sammenhenger. Som del av risikovurderingen styrkes grunnlaget for de vitenskaplige vurderingene av 
hvorvidt prinsippet er aktuelt å bringe inn. Det særlige fokuset på usikkerhet kan- som nevnt – også bidra 
til å styrke både hele risikoanalyse-prosessen og selve risikovurderingen. 
 
Føre-var bare som del av risikokommunikasjonen? 
Det er et synspunkt som blir anført, men spørsmålet er hva det innebærer? Hvis vi tar utgangspunkt i 
formålene med risikokommunikasjon, kan det reises tvil om en slik avgrensning er mulig. Det er spørsmål 
om det kan gjennomføres en meningsfull risikokommunikasjon omkring føre-var som ikke også inkluderer 
systematiske føre-varvurderinger som del av risikovurderingen og risikohåndteringen. 
 
Føre-var bare som de mest restriktive tiltak? 
Det kan anføres at hvis det er klarlagt et grunnlag for at føre-var-prinsippet kommer til 
anvendelse, så vil det alltid innebære iverksetting av de mest restriktive tiltak, for eksempel 
forbud mot et stoff eller produkt. Mot dette kan det hevdes at prinsippet i seg selv ikke gir noe 
grunnlag for spesielle typer tiltak. Også et tiltak som merking av et produkt som man 
mistenker kan ha skadelige virkninger, kan ha sitt grunnlag i føre-var vurderinger. 
Med utgangspunkt i disse spørsmålene tillater vi oss å komme med følgende tentative 
konklusjoner: 
• Føre-var vurderinger kan være en del av risikoanalyser og konsekvensanalyser der det er slike 

systemer. Men de kan også knyttes til områder uten slike systemer. 
• Innenfor rammen av systemer for risikoanalyser kan føre-var vurderinger være en del av både 

risikovurderingen, risikohåndteringen og risikokommunikasjonen. 
• Føre-var-prinsippet gir i seg selv ikke grunnlag for bestemte typer regulative tiltak. Det vil være et 

spørsmål om områdenes karakter og sak-til-sak vurderinger. 
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Føre var-prinsippet har i de to siste tiårene spilt en sentral rolle i internasjonal og nasjonal 
miljøpolitikk (se Kap. 6 i NOU, 2000). Det kan blant annet gjenfinnes i Montreal-protokollen om 
bevaring av ozon-laget (1987), i Rio-erklæringen om miljø og utvikling (1992), i Maastricht-
traktaten om Den europeiske union (1992) og i Den internasjonale klima-konvensjonen (1992). I 
norsk forvaltning har det blant annet vært trukket fram i Naturmangfoldloven (NOU, 2004) og i 
forslaget til forvaltning av villaksen (NOU, 1999). I tilknytning til petroleumsindustrien benyttes 
prinsippet blant annet i Rammeforskriften i tilknytning til HMS (Rammeforskriften §9 –
Prinsipper for risikoreduksjon).  

Prinsippet har vært tolket ulikt i forskjellige kilder (se bl.a. Gray & Brewers, 1996) og det er 
uenighet om hvorvidt det finnes ett føre var-prinsipp som kan anvendes på alle områder, eller om 
prinsippet tvert i mot må gis en egen definisjon for hvert område (Hovi, 2001). Det er vanlig å 
betrakte det som et generelt normativt prinsipp på linje med andre sentrale prinsipper for 
miljøforvaltning, som f.eks. prinsippet om at forurenseren skal betale, men prinsippet har av 
enkelte vært oppfattet som et rent politisk-retorisk instrument som strengt fortolket virker 
handlingslammende (Chapman, 1999; Ariansen, 1992).   

Hovi (2001) diskuterte om føre var-prinsippet også kan benyttes som et spesifikt kriterium for å 
fatte rasjonelle politiske beslutninger under usikkerhet. En hovedkonklusjon i hans notat er at det 
i hvert fall foreløpig inneholder for mange uklare elementer til at det kan sies tilnærmet å 
tilfredsstille de krav til entydighet og konsistens som det er rimelig å stille til et rasjonelt 
beslutningskriterium. 
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5 FORSLAG TIL RISIKOINDIKATOR  
Forrige kapittel viser at det er en del variasjon i type risikoindikator som benyttes for analyse av 
risiko for skade på ytre miljø. Risikoindikatorene varierer med detaljgrad og fra abstrakte tall for 
skadepotensial til konkrete skadeberegninger uttrykt som restitusjonstid. Mandatet for 
utarbeidelse av forslag til risikoindikator er at grunnlagsarbeidet til forvaltningsplanen samt til 
St.meld. nr. 14 (2004-2005) På den sikre siden – sjøsikkerhet og oljevernberedskap, i størst 
mulig grad legges til grunn.  

DNV har evaluert en rekke potensielle risikoindikatorer, blant annet basert på innspill fra SFT, 
KYD og OD. Dette kapitlet gir en kort beskrivelse av hvilke risikoindikatorer som har vært 
vurdert og en fyldig beskrivelse av valgte risikoindikator.  

5.1 Beslutningsmodell  
For å etablere riktige risikoindikatorer er det viktig å definere hvilke beslutninger analysen skal 
støtte og eventuelt andre mål analysen skal oppfylle.  

Følgende mål og behov for beslutningstøtte er identifisert for en helhetlig miljørisikoanalyse for 
Barentshavet: 
1. Analysen skal gi beslutningstøtte for prioritering av risikoreduserende tiltak innen regionen  
2. Analysen skal gi et bilde/mål for samlet risiko for akutt forurensning fra 

petroleumsvirksomhet og skipstrafikk innen regionen Barentshavet og Lofoten 
3. Analysen skal gi grunnlag for kommunikasjon av miljørisiko 
 

Følgende er en utdypning av mål/beslutningstøtte behov listet ovenfor.  

Punkt 1, beslutningstøtte for prioritering av risikoreduserende tiltak må være i forhold til: 
• hvor i regionen det er mest effektivt å sette inn risikoreduserende tiltak 
• hvilke type tiltak som gir best risikoreduksjon i forhold til kostnad  

• Frekvensreduserende tiltak som trafikk separering og AIS 
• Konsekvensreduserende tiltak som oljevern 

• Metoden bør også kunne benyttes som et grunnlag for prioritering av tiltak mellom regioner.  
 
Dette krever at risikoindikatoren og analysen er følsom nok til å måle risikoreduksjon som følge 
av frekvensreduserende og konsekvensreduserende tiltak i forhold til type tiltak, hvor de settes 
inn (geografisk), og tiltakets effektivitet/kapasitet (dette gjelder spesielt oljevern).  

Punkt 2 og 3 henger klart sammen da det er det helhetlige bilde av risiko for akutt forurensning i 
regionen som skal kommuniseres. Årsaken til at de er nevnt hver for seg er at punkt 2 vil kunne 
knyttes opp mot akseptkriterier, mens punkt 3 kun stiller krav i forhold til kommunikasjon av 
risikonivået. Målgruppene for risikokommunikasjon vil være følgende: 
• Overordnet politisk nivå 
• Forvaltning 

• Direktorater og tilsyn 
• Fylkeskommunale og kommunale myndigheter 
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• Industrien 
• Fiskeriene 
• Petroleum som operatører og lasteeiere 
• Rederi, (i mindre grad) 

• Pressen 
• NGOer 
Ved etablering av forslag til risikoindikatorer er kommunikasjon med beslutningstakere og 
problemeiere prioritert, det vil si overordnet politisk nivå, forvaltning og industrien.  

Som nevnt kan punkt 2 ”et bilde/mål for samlet risiko for akutt forurensning fra 
petroleumsvirksomhet og skipstrafikk innen regionen Barentshavet og Lofoten” knyttes opp mot 
akseptkriterier for miljørisiko. Det er omdiskutert hvorvidt det lar seg gjøre å sette absolutte 
grenser for miljørisiko for et område. Miljørisikoen i området utgjør det kumulative risikonivået 
fra samtlige aktiviteter i området. I denne sammenheng er aktivitetene begrenset til 
petroleumsvirksomhet og skipstrafikk, men også andre aktiviteter vil kunne bidra til 
miljørisikoen. Et absolutt akseptkriterium for miljørisiko i en region vil kunne føre til at 
innebærer at hver ny aktør i et område vil være underlagt stadig strengere krav til reduksjon av 
forurensningsrisiko. Dette bryter med likhetsprinsippet i norsk forvaltning.  

For petroleumsvirksomheten er miljørisikoen allerede godt regulert gjennom HMS-forskriftene. 
Risikonivået analyseres for innretninger og aktiviteter og evalueres i forhold til etablerte 
akseptkriterier. Det er viktig at en risikovurdering for en hel region, med hensyn på akutte utslipp 
fra både skipstrafikk og petroleumsvirksomhet, ikke er en erstatning for de risikovurderinger og 
risikoreduserende tiltak som gjennomføres i henhold til HMS-forskriftene for 
petroleumsvirksomheten.    

Innholdet i dette delkapitlet danner beslutningsmodellen som ligger til grunn for videre valg av 
risikoindikator og parametere.  

5.2 Vurderte risikoindikatorer (RI) 
Følgende er en kort beskrivelse av de vurderte risikoindikatorene og en evaluering av egnetheten 
til bruk for en helhetlig risikovurdering av akutte utslipp fra skip og petroleumsvirksomheten.  

RI-1: Sannsynlighet for uhellsutslipp i regionen 
Risikoparametere: 
• Sannsynlighet for utslipp 
• Mengde stoff utsluppet  
• Karakteristikk på utslippet, type stoff som slipper ut inndelt etter fysiske og 
økotoksikologiske parametere  
 

Evaluering: 
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uhellsutslipp ikke anbefales benyttet i denne sammenheng som egen risikoindikator vil den inngå 
som en risikoparameter i de videre foreslåtte indikatorene.  

 

RI-2: Sannsynlighet for treff av miljøsensitive områder 

Risikoparametere: 
• Sannsynlighet for uhellsutslipp  
• Sensitivitetsindeks spesifikk for hver rute i et 10 x 10 km rutenett 
• Sannsynlighet for treff av olje i 10x10 km ruter tilegnet en miljøsensitivitet,  
• Sannsynlighet for drivtid fra utslipp til treff av miljøsensitive områder i 10x10 km ruter 
 
Evaluering: 
Denne risikoindikatoren er velegnet med hensyn på å presentere et helhetsbilde over risikonivået 
i en region og differensiere miljørisikoen innen regionen og mellom regioner. Indikatoren tar 
hensyn til sannsynligheten for akutte utslipp, og sannsynligheten for spredning av olje i forhold 
til miljøfølsomme områder. Den er videre egnet til å vurdere hvilke aktiviteter som bidrar mest i 
forhold til risiko og ved vurdering av risikoreduserende tiltak, både sannsynlighetsreduserende 
og konsekvensreduserende. Risikoindikatoren er derimot ikke like egnet til å kommunisere 
risikonivået med opinionen fordi risikonivået uttrykkes som et abstrakt risikotall. Vi har likevel 
valgt å anbefale denne indikatoren for bruk ved analyse av samlet risiko for miljøskade fra akutt 
utslipp. Den er valgt fordi den er så egnet som grunnlag for å vurdere risikoreduserende tiltak på 
et overordnet regionalt plan og fordi det er relativt enkelt å gjennomføre en analyse av en slik 
risikoindikator med det foreliggende grunnlagsmaterialet som er opparbeidet i tidligere arbeider.   

 

RI-3: Sannsynlighet for skade på sensitive miljøressurser uttrykt som restitusjonstid (OLF-
Standard) 

Risikoparametere: 
• Sannsynlighet for uhellsutslipp  
• Sannsynlighet for tilstedeværelse av utvalgte sårbare arter i 10x10 km ruter 
• Andel av bestand for utvalgte arter i 10x10 km ruter 
• Sannsynlighet for treff av olje i 10x10 km ruter med tilstedeværelse av utvalgte arter 
• Sannsynlighet for bestandstap på utvalgte arter 
• Restitusjonstid relatert til bestandstap 
 
Evaluering:  

Sannsynlighet for skade på sensitive miljøressurser er en svært egnet risikoindikator med hensyn 
på forståelse og kommunikasjon av potensielt skadeomfang. Konsekvensen uttrykkes som 
varighet av en skade på spesifikke bestander eller habitater uttrykt som bestandens 
restitusjonstid, det vil si tiden det tar fra skaden oppstår til bestanden er tilbake på tilnærmet 
samme nivå som den ville vært om ikke skaden hadde oppstått. Det er imidlertid svært krevende 
å beregne sannsynlighet for og omfanget av en skade på bestand som følge av kumulativ 
sannsynlighet for akutt oljesøl innen en region med akseptable grad av usikkerhet i analysen. 
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Sannsynlighet for bestandsskade må i så fall beregnes for samtlige potensielle akutte oljesøl hver 
for seg. Deretter må det beregnes en kumulativ sannsynlighet for skade på spesifikke bestander. 
Dette er gjennomførbart for faste installasjoner som har konkrete utslippspunkt hvor akutt 
oljeutslipp kan forekomme. Det er derimot ikke gjennomførbart for beregning av sannsynlighet 
for skade som følge av akutt utslipp fra skipstrafikk. Potensialet for akutt oljeutslipp vil 
forekomme langs hele seilingsleden med varierende sannsynlighet og det vil dermed ikke være 
representativt å beregne sannsynlighet for skade ut fra uhellsutslipp i noen få punkter.  

 

RI-4: Sannsynlighet for kostnad relatert til skade 
• Sannsynlighet for uhellsutslipp  
• Oljeverdi/produksjonstap 
• Estimert fiskeritap 
• Verdi på miljøressurser 
• Sannsynlighet for skade på miljøressurser og verditap som følge av skadene 
• Verditap som følge av redusert turisme 
• Opprydningskostnader 
 

Evaluering: 

Sannsynlighet for kostnad relatert til skade er spesielt egnet ved vurdering av risikoreduserende 
tiltak for enkelte aktiviteter. Den kan også være formålstjenelig å benytte dersom risikonivået 
skal vurderes opp mot akseptkriteier. Verdisetting av miljøressurser med kronebeløp som 
indikator er imidlertid ikke blitt gjennomført tidligere i Norge, med hensyn på miljørisiko fra 
uhellsutslipp fra oljeutvinning og skipstrafikk. I beslutningsmodellen påpeker vi at det viktigste 
med risikoindikatoren er å gi et helhetlig bilde av miljørisikoen og å gi et grunnlag for vurdering 
og prioritering av risikoreduserende tiltak.  
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5.3 Forslag til risikoindikator (RI) 
I dette kapittelet beskrives risikoindikatoren RI-2 som er vurdert som den beste av de som er 
vurdert, ut fra gjeldene besluttingsmodell. De variable parametrene i en risikoindikator kalles 
risikoparametere. Etablering av hvordan disse risikoparametrene analyseres og hvordan de virker 
inn på det endelige risikoindikator resultatet er viktig for analysens sensitivitet. Etablering av 
risikoparametrene er beskrevet i dette kapitlet.      

RI-2: Sannsynlighet for treff av miljøsensitive områder 
Risikoparametere: 
• Sannsynlighet for uhellsutslipp  
• Sensitivitetsindeks spesifikk for hver rute i et 10 x 10 km rutenett 

• Rutenettet er tilsvarende det som er benyttet for samtlige oljedriftsberegninger for 
Barentshavet 
• Etablering av sensitivitetsindeksen vil bli nærmere diskutert nedenfor 

• Sannsynlighet for treff av olje i 10x10 km ruter tilegnet en miljøsensitivitet,  
• sannsynligheten for treff av olje skal være delt inn i mengdekategorier, dette er 
nærmere beskrevet nedenfor.  

• Sannsynlighet for drivtid fra utslipp til treff av miljøsensitive områder i 10x10 km ruter 
• Drivtid skal være inndelt i kategorier, nærmere beskrivelse nedenfor.   

 

5.3.1 Etablering av sensitivitetsindeks 
I forbindelse med miljørisikovurderinger for skipstrafikk og petroleumsvirksomhet er det laget 
en rekke sensitivitetsindekser, det vil si rangeringer av miljøets sårbarhet for oljeforurensning. 
Rangeringen av sensitivitet kan foretas på forskjellige måter, men felles for rangeringene må 
være at det er spesifikt hvilke påvirkninger sårbarheten skal vurderes mot. En miljøressurs har 
forskjellig individuell sårbarhet for akutt oljeforurensning og langvarig belastning av persistente 
miljøgifter. Dette gjelder den individuelle sårbarheten. Sensitivitet for reduksjon i en bestand og 
potensial for restituering etter en skade på bestandsnivå, er derimot i liten grad avhengig av type 
påvirkning. En sensitivitetsindeks bør ta hensyn til både den individuelle sårbarheten og 
bestandenes sensitivitet for skade.  

Som felles grunnlag for samtlige utredinger til forvaltningsplanen er det utarbeidet et sett med 
særlig verdifulle områder (SVO) for sjøfugl, sjøpattedyr og fisk (HI og NP 2003). For sjøfugl ble 
det etablert en metode for utvelgelse av disse områdene (NINA og NP 2003) som i stor grad er 
lik metode for prioritering av SMOer (Moe m.fl. 1999). Forskjellen er at ved prioritering av 
SVOer tas det kun hensikt til miljøressursenes viktighet og bestandsmessige sårbarhet.  
Miljøressursenes individuelle sårbarhet for en påvirkning som for eksempel et oljesøl er ikke 
inkludert i prioriteringen.   

Ved prioritering av SVO for sjøfugl vektes bestandene i forhold til relativ fordeling, uten hensyn 
til absolutte individantall. I verdivurderingen er det imidlertid tatt hensyn til bestandenes ulike 
evne og mulighet til restitusjon, hvor bestandsstørrelse også er en faktor. 
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Utgangspunktet for beregningene er de samlede ressursforekomstene på internasjonalt og 
nasjonalt nivå, samt innenfor Barentsregionen. Et SVO for en ressurs er definert ut fra følgende 
kriterier: 
• Bestandsandel (internasjonalt, nasjonalt og regionalt) 
• Restitusjonsevne 
• Bestandstrend 
• Rødlistestatus 
Disse verdiene kombineres for å gi en sluttverdi som bestemmer SVO-statusen. Denne er 
beregnet for fire sesonger: 
• Vår (mars-mai) 
• Sommer (juni-august) 
• Høst (september-november) 
• Vinter (desember-februar) 
SVO prioriteringene er tilrettelagt i standard 10x10 km rutenett med en tredelt prioritering (Figur 
13).  

Denne prioriteringen av sjøfugl i Barentshavet er faglig godt underbygd og egner seg godt til 
sensitivitetsindeksering av sjøfugl for bruk i en helhetlig miljørisikoanalyse. Den endelige 
prioriteringen av SVO som innebefatter sjøfugl, sjøpattedyr, fisk, strandhabitat og kulturminner 
under vann, følger ikke samme kvantitative metode som for sjøfugl (HI og NP 2003).  

For å få en best mulig balansert miljørisikoanalyse med hensyn på hvilke miljøressurser/områder 
det er som har høyest risiko er det viktig at den økologiske prioriteringen av sjøfugl, sjøpattedyr, 
fisk og strandhabitat foregår på en mest mulig enhetlig måte. Vi må unngå at enkelte ressurser 
prioriteres høyere enn andre som følge av sterke interesser. Dette er en krevende øvelse, men 
utredningene gjennomført i forvaltningsplanen gir et godt grunnlag for dette.  

SVO prioriteringen tar som nevnt hensyn til bestandens sårbarhet, men ressursenes individuelle 
sårbarhet for oljeforurensing må også tas med ved rangering av sårbarhetsindekser.  Det 
anbefales å benytte en firedelt rangering av sårbarhet for oljesøl: 
• S0 – neglisjerbar sårbarhet 
• S1 – lav sårbarhet 
• S2 – moderat sårbarhet 
• S3 – høy sårbarhet 
 

Dette er en inndeling som er vel etablert i en rekke metoder som for eksempel MOB og MIRA. 
MIRA inkluderer ikke S0, men det gjør MOB (se beskrivelse av MOB nedenfor). For sjøfugl ble 
inndelingen først introdusert av Anker-Nilsen m.fl. (1994).   

Sensitivitetsindeksen for den enkelte miljøressurs uttrykkes som produktet av økologisk 
verdsetting (SVO og lignende) 1-3 og individuell sårbarhet for oljesøl 0-3. Dette gir en 
sensitivitetsindeks som strekker seg fra 0-9. Ved å benytte neglisjerbar sårbarhet unngår vi å 
inkludere økologisk verdifulle ressurser som har neglisjerbar sårbarhet for olje.  

Side 36 

Når sensitivitetsindeksen for individuelle miljøressurser er etablert må sensitivitetsindeksen eller 
skadepotensialet for spesifikke områder (10x10 km ruter) beregnes. Dette foreslås gjort ved å 
summere sensitivitetsindeksene til samtlige miljøressurser tilstede i 10x10 km ruter. På denne 

Gjengivelse i utdrag som kan virke misvisende er ikke tillatt. 
 

risikoindikatorer_endelig versjon.doc 



DET NORSKE VERITAS 

Rapport nr. 2005-0665, rev. 01 

TEKNISK RAPPORT         

måten prioriteres områder med høy biodiversitet høyere enn områder med lav biodiversitet. 
Ulempen med denne metoden er at høy biodiversitet for høyere prioritering enn høy tetthet av en 
ressurs (tettheten er ivaretatt i den økologiske prioriteringen). Metoden bør derfor vurderes 
nærmere. Den områdespesifikke sensitivitetsindeksen benyttes videre for å beregne risikoen for 
hvert område.  

 
Figur 13 Alle identifiserte sjøfugl SVO i a) vår-, b) sommer-, c)høst og d) vintersesongen. 
Mørkeste farge angir særlig verdifulle områder, nest mørkeste verdifulle områder og 
lyseste lav verdi (NINA og NP 2003). 
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Likhet med utredninger gjennomført i grunnlagsarbeidet: 
Ved utredning av konsekvenser av uhellsutslipp fra skipstrafikk i området Lofoten – 
Barentshavet (grunnlagsrapport for forvaltningsplanen) ble følgende kriterier benyttet for 
sensitivitetsindeksering: 
1. forekomstenes bestandsmessige betydning  
2. sårbarhet for akutt oljeforurensning  
Hvert kriterium ble rangert på en skala fra 1 til 3, og de spesifikke miljøressursene ble tildelt 
sensitivitetsindeks lik produktet av kriteriene for bestand x sårbarhet, dvs. en sensitivitetsindeks 
fra 1 til 9. Sensitivitetsindeksen for spesifikke områder oppdelt i 10x10 km rutenett beregnes 
deretter som summen av de individuelle miljøressursenes sensitivitetsindeks innen hver enkelt 
10x10 km rute (se Figur 14).  

 
Figur 14 Sensitivitetsindeks for sommermånedene, etablert i utredning av konsekvenser av 
skipstrafikk i området Lofoten –Barentshavet (Kystdirektoratet 2004).  
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5.3.2 Kategorisering av sannsynlighet for treff av olje 
Sannsynligheten for å skade en miljøressurs og eller omfange av skaden øker med mengde olje 
som forurenser et område. For sjøfugl er det i liten grad mulig å etablere noen mengde – effekt 
relasjon fordi empiriske data viser svært stor variasjon mellom mengde olje forurenset i et 
område og andel skadde sjøfugl. Det er likevel faglig forsvarlig å hevde at sannsynligheten for at 
sjøfugl blir skadet øker med oljemengde innenfor et område (som for eksempel innenfor en 10x0 
km rute). Årsaken til dette er at med økt oljemengde vil en større andel av området eksponeres 
for olje og dermed øker sannsynligheten for at fugl i området eksponeres for olje.  

Dette gjelder til delvis også for sjøpattedyr, men sjøpattedyr har også en mengde-effekt 
sammenheng på grunn av at viktigste virkning av oljeforurensing er toksikologisk effekt og ikke 
den fysiske effekten som for sjøfugl. For fisk er det en sammenheng mellom 
eksponeringskonsentrasjon av hydrokarboner og skadelig effekt.  

I denne metoden for risikoanalyse, hvor risikoindikatoren er sannsynlighet for treff av områder 
med sensitive miljøressurser, skal det ikke kvantifiseres noen skade som følge av 
oljeeksponering. Treff av olje i 10x10 km ruter deles inn i mengdekategorier for å differensiere 
konsekvensen av oljeforurensning. Konsekvensen blir en abstrakt rangering og ikke en 
kvantifisering av skade.  

Vi foreslår å dele inn oljemengden i kategorier tilsvarende dem som benyttes i MIRA metoden 
for råoljer: 
M1: 1-100 tonn/10x10 km rute   
M2: 100-500 tonn/10x10 km rute   
M3: 500-1000 tonn/10x10 km rute   
M4: >1000 tonn/10x10 km rute   
På tilsvarende måte må lette petroleumsprodukter (som parafin og diesel) og bunkersolje 
kategoriseres med hensyn på mengde. Dette er gjort i grunnlagsrapporten for St.meld. 14 (2004-
2005), miljørisikoanalysen for skipstrafikk langs norskekysten (DNV 2004).  

For hver 10x10 km rute får vi sannsynlighet for treff av hver av mengdekategoriene, den totale 
sannsynligheten for treff av olje i en rute er ΣP(M1-M4) + P(<1 tonn/rute). I miljørisikoanalyser 
for en leteboring, en installasjon eller for en seilingsled fremkommer sannsynligheten for treff av 
olje som følge av sannsynlighet for uhellsutslipp og oljedriftsberegninger fra den gitte 
aktiviteten. Når den samlede miljørisikoen i et område skal analyseres blir sannsynligheten for 
treff av olje (i de fire mengdekategoriene) i en 10x10 km rute summen av alle overlappene 
oljedriftsberegninger i ruta. Treffsannsynligheten for hver oljedriftsberegning er gitt som 
sannsynligheten for et uhellsutslipp (rate og varighet) multiplisert med betinget sannsynlighet for 
å treffe ruta gitt et utslipp. Figur 15 illustrerer hvordan spredningsberegninger fra tenkte 
uhellsutslipp fra petroleumsaktiviteter og skipstrafikk kan sammenstilles for å beregne den totale 
sannsynligheten for treff av olje per 10x10 km rute.  Det er tilgjengelig en rekke 
spredningsberegninger på dette formatet fra grunnlagsarbeidet til forvaltningsplanen.  

For å differensiere konsekvens i forhold til oljemengde multipliseres den områdespesifikke 
sensitivitetsindeksen med vektingsfaktor for konsekvens i forhold til oljemengde (mengdefaktor, 
Mf) (se Tabell 12) 
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Tabell 12 Vektningsfaktor for differensiering av konsekvens i forhold til oljemengde 
Type 

 
Mengdekategori Mengdefaktor 

(Mf) 
M1 1 
M2 10 
M3 30 

Råolje 
 

M4 100 
M1 1 
M2 5 

Produkt 
 

M3 10 
M1 1 
M2 5 Bunkers 
M3 10 

 

 
Figur 15 Illustrasjon av sammenstilling av sannsynlighet for treff av 100-500 tonn olje per 
10x10 km rute (kumulativ sannsynlighet) som følge av sannsynlighet for uhellsutslipp fra 
både petroleumsaktivitet og skipstrafikk.  Hver fargekode tilsvarer et intervall i 
treffsannsynlighet. Bemerk at figuren kun er illustrativ, den kumulative sannsynligheten 
for treff av olje er ikke beregnet. Fargekodene er derfor ikke benevnt med 
sannsynlighetsverdier.  
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5.3.3 Sannsynlighet for drivtid 
Drivtid fra utslippspunkt til oljen treffer sårbare ressurser er en viktig parameter med hensyn på 
miljørisikoen. Drivtiden påvirker sannsynligheten for at man rekker frem med oljeverntiltak før 
sårbare miljøressurser skades. I tillegg indikerer drivtiden hvorvidt oljen er fersk eller forvitret 
når den treffer en ressurs. Fersk olje har høyere skadepotensial enn forvitret olje. Dette gjelder 
både med hensyn på toksiske effekter og med hensyn på fysiske effekter som tilgrising av 
sjøfugl. Drivtid har ikke tidligere vært benyttet som parameter i en risikoindikator, men vi ser 
fordelen av å benytte dette her.   

Parameteren ”drivtid” foreslås inndelt i fire kategorier med sannsynlighet for mindre enn 1 døgn 
drivtid, 1-5 døgn drivtid, 5-10 døgn drivtid og mer enn 10 døgn drivtid. Sannsynlighet for drivtid 
fra et oljesøl beregnes for samtlige 10x10 km ruter. Forslag til inndeling av drivtidkategorier er 
gitt på grunnlag av mobiliseringskravene i NOFOs regionale planverk. Tabell 14 viser krav til 
responstid for oljevern på åpent hav, barriere 1 til 3. I barriere 1 må første NOFO system ha en 
responstid på 0,5 døgn, mens det totale antall systemer i barriere 1 må være på plass inn 1,5 
døgn. Vi har derfor satt raskeste drivtid kategori (kategori D4) til <1 døgn.  

For barriere 2 varierer responstiden litt mer mellom regionene, responstiden for region 3 er 3 
døgn og for region fire er den 6 døgn. På grunnlag av det har vi satt kategori D3 til 1-5 døgn.  

Barriere 3 krever mobilisering tid fra 13 til 19 døgn. Vi har satt D2 lik 5-10 døgn og lengste 
drivtidkategori (D1) til >10 døgn. Figur 16 viser raskeste drivtid fra to forskjellige utslipspunkt, 
raskeste drivtid fremkommer på grunnlag av 3600 oljedriftssimuleringer, drivtiden måles som 
raskeste tid olje bruker fra utslipspunktet til hver enkelt 10x10 km rute.  

 
Tabell 13 Vektningsfaktor for differensiering av konsekvens i forhold til drivtid 

Drivtid kategorier Drivtid (døgn) Drivtid faktor (Df) 
D1 >10 1 
D2 5-10 5 
D3 1-5 10 
D4 <1 20 

 
Tabell 14 NOFOs krav til responstid for oljevern på åpent hav (barriere 1-3) for region 3 
og 4. 
Barriere Region 3 (Nordre del av 

Nordsjøen) 
Region 4 (Norskehavet) 

Barriere 1 Første NOFO system innen 0,5 
døgn, totalt 6 systemer innen 1,5 
døgn 

Første NOFO system innen 0,5 
døgn, totalt 8 systemer innen 1,5 
døgn 

Barriere 2 4 system innen 3 døgn Ett system innen 6 døgn 

Barriere 3 8 system mobilisert innen 13 døgn 
(vintersesong) 

Et system mobilisert innen 19 døgn i 
sommersesongen og to systemer 
innen 15 døgn i vintersesongen 
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Figur 16 Eksempler på raskeste drivtid fra to tenkte uthellsutslipp i Lofoten – 
Barentshavet. Det er viktig å bemerke at figuren ikke viser utbredelse av et oljeflak, men 
raskeste drivtid fra utslippspunktet til en rute basert på 3600 oljedriftssimuleringer.  
 

 

5.3.4 Analyse av risiko 
Miljørisikoen skal uttrykkes som sannsynlighet for treff av miljøsensitive områder og alle 
risikoparametere som er beskrevet ovenfor skal inngå som variable i analysen.  

Risikoen beregnes for hver enkelt 10x10 km rute innenfor hele analyseområdet (Lofoten og 
Barentshavet). I hver rute beregnes summen av produktet av sannsynlighet for hver enkelt 
risikoparameter og rutens sensitivitetsindeks.  

Risikoparameteren ”sensitivitetsindeks” er et kontinuerlig tall fra 1 og oppover. 
Risikoparameterne oljemengdemengde og drivtid er kategorier fra 1-4 hvor hver kategori er 
tilegnet en faktor for å differensiere konsekvensnivået for risikoparameterne.  

Med grunnlag i oljedriftsberegninger for alle potensielle utslipp i området, fremkommer den 
kumulative sannsynligheten for treff av oljemengder og den kumulative sannsynligheten for 
raskeste drivtid i 10x10 km. Disse verdiene benyttes for å beregne eksponeringsrisiko (ER) for 
hver enkelt rute ved å summere produktet av sannsynligheten for hver mengdekategori med 
mengdekategoriens faktor (se Tabell 12) og produktet av sannsynligheten for hver 
drivtidkategori og drivtidkategoriens faktor (se Tabell 13).  

Eksponeringsrisiko (ER) =  (pM1 x 1 + pM2 x 10 + pM3 x 30 + pM4 x 100)+(pD1 x 1 + pD2 x 
5 + pD3 x 10 + pD4x20) 

Eksponeringsrisikoen multipliseres så med rutens sensitivitetsindeks for å få mål for miljørisiko.  

Formelen for miljørisiko blir da: 

Miljørisiko (MR) =  sensitivitetsindeks x ER 

Risikoen kan blant annet fremstilles grafisk for utvalgte kyst eller havområder, i Figur 17 vises et 
eksempel risikonivået er vist for kystsoner. Område/sonene kan være fra en enkelt 10x10 km rute 
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til ett aggregert sett med ruter. For eksempel at hvert område består av 5 x 5 ruter (25 ruter á 
10x10 km).  

 

 
Figur 17 Eksempel på grafisk fremstilling av risikoindikator  
 

5.3.5 Alternativ beregningsmåte 
Alternativ til å utrykke risikoen som et enkelt risikotall som kombinerer både sannsynlighet og 
konsekvens er å vise sannsynlighet og konsekvens hver for seg i en risikomatrise. Dersom dette 
er ønskelig må vi gå frem på en trinnvis måte hvor de forskjellige risikoparameterne kombineres 
i matriser som til slutt ender opp i en risikomatrise. Dette er tilsvarende metodefremgang som for 
MIRA metoden.  

En slik metode krever at sensitivitetsindeksen kategoriseres i faste kategorier og ikke uttrykkes 
som et kontinuerlig tall fra 1 til uendelig. Tabell 15 viser forslag til eventuell inndeling av 
sensitivitetsindeksen i kategorier. Dersom denne metoden skal benyttes må det foretas en analyse 
av hvordan inndeling i kategorier slår ut for risikoresultatet.   

 
Tabell 15 Forslag til konvertering fra kontinuerlig sensitivitetsindeks til 
sensitivitetskategorier.  
Sensitivitet i 10x10 km ruter Sensitivitetsindeks i 10x10 km ruter 

S1 – lav sensitivitet  1-5 

S2 – Moderat Sensitivitet  5-10 

S3- Høy sensitivitet 10-20 

S4 – Svært høy sensitivitet  >20 

 

Hver 10x10 km rute får tildelt en sensitivitetskategori fra 1-4. Videre vil hver rute ha en 
sannsynlighet for oljetreff i en eller flere av mengdekategoriene M1-M4. Kombinasjonen av 
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sensitivitetsindeks og mengdekategori gir ”skadepotensialet” SP1-SP7 (se Tabell 16). Dette er en 
mellomberegning frem til det endelige konsekvenstallet.  Det endelige konsekvenstallet beregnes 
i Tabell 17 ved å kombinere ”skadepotensialet” med drivtidkategoriene, dette gir konsekvenstall 
fra 1-10.   

 
Tabell 16 Kombinasjon av sensitivitet og oljemengde for beregning av ”skadepotensialet” 
SP1-7.  

Sensitivitet Oljemengde i 
10x10 km ruter S1 S2 S3 S4 

M1 SP1 SP2 SP3 SP4 

M2 SP2 SP3 SP4 SP5 

M3 SP3 SP4 SP5 SP6 

M4 SP4 SP5 SP6 SP7 
 
Tabell 17 kombinasjon av ”skadepotensialet” og raskeste drivtid for beregning av 
konsekvenstallet K1-K10.  

Raskeste drivtid Skadepotensiale 
(SP) D1 D2 D3 D4 

SP1 K1 K2 K3 K4 

SP2 K2 K3 K4 K5 

SP3 K3 K4 K5 K6 

SP4 K4 K5 K6 K7 

SP5 K5 K6 K7 K8 

SP6 K6 K7 K8 K9 

SP7 K7 K8 K9 K10 
 
 
Risiko er som nevnt en konsekvens og sannsynligheten for konsekvensen. I denne alternative 
måten å beregne risikoindikatoren på blir sannsynligheten for konsekvensen lik sannsynligheten 
for treff av en oljemengde (M1-M4) i en 10x10 km rute. Sannsynlighet for raskeste drivtid tas 
ikke med ved beregning av sannsynlighet for konsekvens, men parameteren ”drivtid” er med for 
å bestemme konsekvensnivået.   
Sannsynligheten for en konsekvens og den tilhørende konsekvensen plottes i risikomatrisen vist i 
Tabell 18. I og med at konsekvensene er delt inn i 10 kategorier må også sannsynligheten deles 
inn i 10 kategorier fra lav til høy sannsynlighet, slik at vi får en 10x10 risikomatrise. Som vist i 
Tabell 18 vil risikomatrisen danne 19 risikokategorier fra R1 som er lavest (dvs lav 
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sannsynlighet og liten konsekvens) til R19 som er høyeste risiko (høy sannsynlighet og stor 
konsekvens). Inndelingen av sannsynlighet i kategorier er ikke foreslått i denne rapporten. 
 
 
Tabell 18 Risikomatrise for sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens  
Høy sannsynlighet R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 

----------- R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 

---------- R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

-------- R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 

Moderat sannsynlighet R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

------- R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

----- R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

---- R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

-- R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

Lav sannsynlighet R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 

 

5.4 Videre arbeid 
Risikoindikatorene og tilegnede risikoparametere presentert i denne rapporten vil gi et grunnlag 
for videre arbeid med analyse av risiko for miljøskade fra akutt oljeutslipp fra skip og 
petroleumsvirksomhet. Det er per i dag lite erfaring med beregning av kumulativ miljørisiko i en 
region. Selv om risikoindikatorene bygger på mer enn 10 års erfaring med miljørisikoanalyse av 
uhellsutslipp fra petroleumsvirksomhet og også i den senere tid miljørisikoanalyse av 
uhellsutslipp fra skipstrafikk, vil det i det videre arbeidet være nødvendig med evaluering av 
metodenes egnethet. Det vil også være nødvendig å teste metodenes sensitivitet med hensyn på 
variasjon i risikoparametere.  

Forslag til risikoindikator, risikoparametere og metode for å analysere risikoen som er presentert 
i denne rapporten er ment å gi grunnlag for videre diskusjon med hensyn på valg av løsning for å 
få dekket behovet for en oversiktlig og gjennomførbar analyse av den totale miljørisikoen fra 
akutt oljeutslipp fra petroleumsvirksomhet og skipstrafikk i en region. Det anbefales derfor at 
forslagene i denne rapporten evalueres av et bredt utvalg fageksperter fra miljødirektoratene.   

 

 

 

Side 45 
Gjengivelse i utdrag som kan virke misvisende er ikke tillatt. 

 
risikoindikatorer_endelig versjon.doc 



DET NORSKE VERITAS 

Rapport nr. 2005-0665, rev. 01 

TEKNISK RAPPORT         

6 REFERANSER 
Anker-Nilssen, T., 1987. Metoder til konsekvensanalyser olje/sjøfugl. Direktoratet for 

Naturforvaltning, Viltrapport 44: 1-114. 

Anker-Nilssen, T. 1994. Identifikasjon og prioritering av miljøressurser ved akutte oljeutslipp 
langs norskekysten og på Svalbard. NINA Oppdragsmelding 310: 1-18. 

Ariansen, P., (1992). Miljøfilosofi. En innføring. Universitetsforlaget.  

Ariansen, P., 1997. The non-utility value of nature – a contribution to understanding the value of 
biological diversity. Skogforsk rapport 47.19.  

Aven, T., 2004. Grunnleggende om risiko, kost-nytte, risikostyring og beslutningstaking. Notat 
som gjenomgår og diskuterer grunnleggende perspektiver på risiko, kost-nytte, 
risikostyring og beslutningstaking.  

Chapman, P.M. 1999. Risk Assessment and the Precautionary Principle: A Time and a Place, 
Marine Pollution Bulletin 38:944-947. 

DNV, 2004. Skipstrafikk langs norskekysten. Analyse av miljørisiko. DNV-rapport 2004-0778.  

Føyn, L., C.H. von Quilfeldt & E. Olsen, 2002. Miljø- og ressursbeskrivelse av området Lofoten 
– Barentshavet. Fisken og Havet, nr. 6 – 2002. 

Finansdepartementet, 2000. Veiledning i samfunnsøkonomisk analyse, Statens 
forvaltningstjeneste, , ISBN 82-91092-24-9 
http://odin.dep.no/fin/norsk/regelverk/veiledninger/007021-990004/index-
dok000-b-n-a.html

Gray, J.S. 1990. Statistics and the Precautionary Principle, Marine Pollution Bulletin 21 (4):174-
176. 

Gray, J.S. & J.M. Bewers 1996. Towards a Scientific Definition of the Precautionary Principle, 
Marine Pollution Bulletin 32:768-771. 

Hovi, J., 2001. Føre var-prinsippet som rasjonelt beslutningskriterium. CICERO Working Paper 
2001: 13. 

Høyer, K.G. & Aall, C., (red.), 2001. Bruken av føre-var-prinsippet i forvaltningens arbeid. 
Rapport fra et seminar arrangert av Statens Institutt for Folkehelse ved SFT’s 
konferansesenter, Helsfyr Oslo 30. november 2000. VF-rapport 11/01 

IMO, 2001. Guidelines for Formal Safety Assessment (FSA) for use in IMO rule-making 
process. Working paper No. 19 from MSC 74.  

Moe, K.A., Anker-Nilssen, T., Bakken, V., Brude, O.W., Fossum, P., Lorentsen, S.H. & Skeie, 
G.M. 1999. Spesielt Miljøfølsomme Områder (SMO) og petroleumsvirksomhet. 
Implementering av kriterier for identifikasjon av SMO i norske farvann med 
fokus på akutt oljeforurensning. Alpha Miljørådgivning-
Havforskningsinstituttet-Norsk institutt for naturforskning-Norsk Polarinstitutt. 
Alpha Rapport 1007-1. Alpha Miljørådgivning. 51 s. + Web-Atlas CD-ROM. 

Side 46 
Gjengivelse i utdrag som kan virke misvisende er ikke tillatt. 

 
risikoindikatorer_endelig versjon.doc 

http://odin.dep.no/fin/norsk/regelverk/veiledninger/007021-990004/index-dok000-b-n-a.html
http://odin.dep.no/fin/norsk/regelverk/veiledninger/007021-990004/index-dok000-b-n-a.html


DET NORSKE VERITAS 

Rapport nr. 2005-0665, rev. 01 

TEKNISK RAPPORT         

Moe, K.A., Brude, O.W., Skeie, G.M., Stige, L.C. & Lein, T.E., 2000. Estimations of potential 
damage – seashore and acute oil pollution (DamE-Shore). Implementation of the 
concept with emphasis on Finnmark and Troms counties. Document 1046-I. 
Report to NoBaLes. 

Moe, K.A. & O.W.Brude, 2002. Strand – Miljøkomponenter i strandsonen. Forekomster og 
Fordeling i Området Lofoten-Barentshavet. Alpha Miljørådgivning rapport 
1137-01. 

NOU 2004: 28, Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold. 
(Naturmangfoldloven). Miljøverndepartementet. 

NOU, 2000: 29. GMO-mat. Helsemessige konsekvenser ved bruk av genmodifiserte 
næringsmidler og næringsmiddelingredienser. Innstilling fra et ekspertutvalg 
oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. januar 2000. Avgitt til Sosial- og 
helsedepartementet 2. oktober 2000. 

NOU 1999: 9, Til laks åt alle kan ingen gjera? Om årsaker til nedgangen i de norske 
villaksbestandene og forslag til strategier og tiltak for å bedre situasjonen. 
Miljøverndepartementet. 

NOU, 1998. Nytte-kostnadsanalyser, NOU 1998: 16, Finansdepartementet, Oslo. 

NOU 1997:27 Nytte-kostnadsanalyser: Prinsipper for lønnsomhetsvurderinger i offentlig sektor 

NORSOK STANDARD Z-013N, Risiko- og beredskapsanalyse, Rev. 2, September 2001. 

OLF, 2001. Miljørisiko. Veiledning for gjennomføring av miljøriskoanalyser for 
petroleumsaktiviteter på norsk sokkel. Metode for Miljørettet Risiko Analyse 
(MIRA). Januar 2001.  

Olsen, E. & von Quillfeldt, C. 2003. Identifisering av særlig verdifulle områder i Lofoten- 
Barents-havet. Rapport, Norsk Polarinstitutt-Havforskningsinstituttet. 53 s. 

SFT/DN, 1996/2000. Beredskap mot akutt forurensning. Modell for prioritering av 
miljøressurser ved akutte oljeutslipp langs kysten. Statens forurensningstilsyn og 
Direktoratet for naturforvaltning. Nyutgivelse i 2000: TA 1765/2000. 

Søfartsstyrelsen og Farvandsvæsenet, 2002. Risikovurdering av sejladssikkerheden i de danske 
farvande. Dokument nr. P-054380. 17. juni 2002. 

Sælensminde, K., 2000. TØI notat 1175/2000. 

 

- o0o - 

Side 47 
Gjengivelse i utdrag som kan virke misvisende er ikke tillatt. 

 
risikoindikatorer_endelig versjon.doc 


	INNLEDNING OG BAKGRUNN FOR UTREDNINGEN
	Formålet med utredningen
	Forslag til forvaltningsmål for miljørisiko – akutt forurens

	DEFINISJONER
	GENERELT OM RISIKOSTYRING
	Petroleumsvirksomhet
	Skipstrafikk
	Andre virksomheter

	BESKRIVELSE AV AKTUELLE RISIKOINDIKATORER/METODER FOR MILJØR
	Miljørisiko fra petroleumsaktivitet
	Metode anvendt i ULB
	MIRA metoden
	Eksponeringsbasert analyse (e-MIRA)
	Skadebasert analyse (s-MIRA)

	Miljørisiko i vannsøylen

	Miljørisikoanalyse for skipstrafikk
	Metode anvendt i St. melding nr.14
	Metode anvendt i utredning av konsekvenser av skipstrafikk i

	Metoder som kan benyttes i tilknytning til analyser av miljø
	Samfunnsøkonomiske analyser
	Føre var-prinsippet


	FORSLAG TIL RISIKOINDIKATOR
	Beslutningsmodell
	Vurderte risikoindikatorer (RI)
	Forslag til risikoindikator (RI)
	Etablering av sensitivitetsindeks
	Kategorisering av sannsynlighet for treff av olje
	Sannsynlighet for drivtid
	Analyse av risiko
	Alternativ beregningsmåte

	Videre arbeid

	REFERANSER

