Joint operations and competence - the need for coordination
of analysis and the demand for exercise on cooperative
efforts
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What do we mean when we say Joint
operations, or combined operations or
cooperative efforts?
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Coordination and cooperative
effort!
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Challenges in the Arctic

Long Distances
Few rescue assets
Extreme weather conditions

Communications
Ice (various types)
Absence of daylight (Nov-Feb)
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Acivity in the Arctic

Fishing industry
Transporters
Tourism
Residents
Various scientific research/expeditions
Oil/gas
Military
Mineral mining
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USS Honolulu near the North Pole (Photo by US Navy)

Nuclear Icebreakers taking
tourists to see the North Pole
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Explorer cruise industry: Special areas of interest

•
•
•
•
•

Alaska
West-coast of Greenland
Iceland
Spitsbergen, Norway
Northern Sea route- North East passage in Arctic Russia
between the Bering Strait and Murmansk
• Northwest passage between Alaska, USA and
Newfoundland, Canada
• Spitsbergen islands and Franz Josefs land, Russia
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New explorer cruise ships built
by the shipping company Hurtigruten
Norway
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And even worse….
large cruiseships
in remote areas
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Oil/Gas
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Bi- and multilateral SAR
agreements Exercise Barents 2016

-BARENTS agreement
( Agreement between Norway and Russia on SAR cooperation in the Barents Sea

-BEAC agreement
(Agreement on Cooperation within the field of Emergency Prevention, Preparedness and Response
(EPPR)

-ARCTIC agreement
( Agreement on SAR cooperation related to maritime activity and aviation .)

IMO
 SOLAS Convention, Safety Of
Life At Sea, 1974.
 SAR Convention, International
Convention on Maritime Search
and Rescue, 1979
ICAO
 ICAO Convention on
International Civil Aviation
(Chicago Convention ANNEX
12), 1944
 IAMSAR manual
 COSPAS - SARSAT
international satellite system
detecting signals from C/S
emergency beacons, 1984
 IMO Polar Code
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IAMSAR Manual VOL I, Chapter 1.8

1.8 SAR and the 1949 Geneva Conventions and their Additional
Protocols
1.8.1 In times of armed conflict, SAR services will normally continue to
be provided in accordance with the Second Geneva Convention of 1949
(Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick
and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, of 12 August 1949) and
Additional Protocol I to the Conventions.
(a) The SAR services recognized by their Administrations are afforded
protection for their humanitarian missions so far as operational
requirements permit. Such protection applies to coastal rescue craft,
their personnel and fixed coastal SAR installations, including RCCs
and RSCs as far as these centres are located in coastal areas and
are used exclusively to co-ordinate search and rescue operations.
(b) SARpersonnel should be informed about their Administration’s status
regarding, and views on,implementation of the Second Geneva
Convention and its Additional Protocol I.
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How do we gain competence across borders and sectors?
Different climate
Different organizations
Different resources
Different cultures
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5047 Maritime SAR incidents 2011-2016 (JRCC North Norway)

Area of NO/RUS SAR cooperation

JRCC North-Norway

Iceing/Listing

Longyearbyen

Iceing/Listing/sinking
Grounding

MEDEVAC
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Svalbard

11 Oct 2015, time 23:23 Mayday – Fire on board the trawler
Norma Mary (UK) 19 POB, very far from land . Ended 12
Oct time 14:17
Norma Mary
Hopen

Bear Island
Resources:
CGV Sortland (10 hrs away)
FV Vega (2hours away, arrived on scene
01:52)
LL TECEI (3 hrs away)
2XSuper-Puma SAR helo from Svalbard (4 hrs
away including refuelling at Hopen.
MV Polarsyssel (HIFR)

JRCC North-Norway

Sea Rescue incident in stormy weather
in northeast Norway,Tuesday 17th of
January 2017

Photo: RS Reidar Von Koss, Torbjørn Larsson
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Dramatic rescue in
Vestfjord, just
north of Bodø
Wednesday 25 th
January 2017
Fisktrans/LIAB N171 25.01.17.

Video

Crew of 6 was
rescued by the SeaKing rescue
helicopter from
Bodø. They all had to
jump into the sea to
be picked up.
The incident started
when the rudder got
stuck. It was
impossible to
manouver the boat.
Extreme weather
worsened the
situation.
JRCC alerted via Bodø
radio VHF Ch 16
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Goliat
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SCARABEO 8
2012
•
•
•
•
•

First msg– about to capsize
140 persons onboard
110 NM Norhtwest of Hammerfest
Five helicopters alerted
Mass damage potential
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BLOW OUT: MACONDO-ACCIDENT
TRANSOCEAN rig Tidewater Horizon drilling for BP, Mexican Gulf
April 2010
126 on board, 11 dead, 17 wounded, pollution 600.000 tons (4,9
mill barrels) Costs 300+ billion NOK
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SAR assets
Sea-King
Mission priority:
1. SAR (Sea, Air, Land)
2. Air Ambulance
3. Support to the Police

12 Sea-King replaced by16 New SAR
helos AW-101 from 2017-2020

JRCC North-Norway

Present situation on aeronautical assets

Bases for SAR and Air ambulance helicopters

6

SAR helicopter bases
Sea-King
(Air force 330-squadron)

2

Longyearbyen (Svalbard)
Super Puma SAR helicopters (Civilian)
(Lufttransport)

Tromsø

12

6

Evenes

Brønnøysund

Air Ambulance bases
Ministry of Health and Care Services
Oil/Gas industry - installations
Fully equipped Super Puma / S-92 SAR-helicopters
(Different private companies)

Ålesund
Førde

Oseberg

Dombås

Ål
Lørenskog
Rygge
Arendal

Stavanger
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The Government’s rescue ambition
Basis for purchase of new Rescue Helicopters

Figure 13: Reach specified for new AWSAR helicopters
(Ministry of Justice,2011)
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•

Rescue up to 20 persons out
to a distance of 150 NM from
the shoreline within two hours.
(Sea-King 53 NM)

•

In addition, rescue two
persons at the outer border of
the Norwegian Search and
Rescue region. (AW 101 has
a CR of 315NM)

•

It’s a given that the rescued
persons are to be transported
to a safe place on shore.
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How do we address the need for coordination of analysis
and the demand for exercises on cooperative efforts?
JRCC North-Norway

Examples of analysis efforts

SARiNOR project

Prolonged survival in seawater
•

En overlevelsesdrakt er en forutsetning for overlevelse dersom det må evakueres til sjø i
arktiske farvann. Drakten må gi beskyttelse mot kuldesjokk, nedsatt evne til å svømme og
termisk beskyttelse av kropp, hender og føtter.

•

Dagens overlevelsesdrakter godkjennes iht. 6-timerstest, men ytelseskrav utover 6 timer
er ikke spesifisert. Gjennomføring av godkjenningstester av drakter beregnet for mer enn
6 timer i sjø er en utfordring.

•

Det er svært lite sannsynlig at man vil overleve 5 døgn i sjøen i overlevelsesdrakt i
arktiske farvann (se appendix F). En forutsetning for overlevelse utover 6 timer i dagens
overlevelsesdrakter er at man kan forflytte seg videre til andre redningsmidler som
redningsflåte, livbåt eller til land/is, eventuelt at man bringes i sikkerhet.

•

Overlevelsesdraktene kan tilpasses for lengre overlevelsestid i sjøen (selv om dette er
problematisk mtp. ytelseskrav). Under presenteres noen konsepter hvor fokus er på å
forlenge overlevelse så lenge som mulig i en passiv ventesituasjon til sjøs:
• 24 hour immersion suit for arktiske farvann (bilde 1)
• Evakueringsdrakt for ubåt (bilde 2)
• Evakueringsdrakt for piloter i jagerfly (single-seat liferaft) (bilde 3)

•

Drakter med høy grad av isolasjon vil ofte gå på bekostning av bevegelighet og kreve mer
volum for oppbevaring. En overlevelsesdrakt for bruk ombord på et cruiseskip vil trolig
måtte innfri langt strengere krav knyttet til pakkvolum sammenlignet med en drakt for
evakuering fra f.eks. et kommersielt fiskefartøy.

Bilde 1, White Glacier Arctic 25
Bilde 2, Survitec Solandri

Bilde 3, Survitec single seat liferaft
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Examples of analysis efforts

SARiNOR project

Life boat for Arctic conditons
Nødpeilesender (survival craft
beacon) for å sikre tidlig deteksjon

Areal for lagring av nødvendig
overlevelsesmateriell

Ventilasjonsløsning for å
sikre levelig miljø –
temperatur og luftkvalitet

Stor frontluke tilpasset
for evakuering til
fartøy og helikopter

Frendriftssystem som tåler islagt hav.
Tilgjengelig drivstoff for fremdrift økes for
å sikre varme, strøm og manøvrerbarhet i
tråd med krav til 5 døgns overlevelse
Operatibelt søkelys
for deteksjon av is

Løsning for å kunne berge
folk med/uten redningsdrakt
opp fra sjø og inn i livbåten

Begrense akkumulerende
islaster

Skrog med nødvendig brudd- og
slagstyrke for å kunne operere i
farvann med is, og som tillater
nedsetting på islagt hav
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SARiNOR project

FIRST Methods for –mass Rescue
• FIRST-prosjektet ledes av Svenska Sjörädningsselskapet (SSRS) i samarbeid med
Stena Line. Prosjektet undersøker metoder for å øke kapasiteten og forbedre
masseredning knyttet til cruisetrafikk, og tester disse under realistiske og
krevende forhold.
• Det er utviklet en FIRST masseredningsmetode som innebærer at alle
redningsflåter skal være løftbare (inntil 50 pax), slik at alle kommersielle fartøy
med tilstrekkelig løftekapasitet kan bidra til masseredning. Redningsflåten løftes
til sikkerhet ombord på fartøyet, slik at opptil 50 pax reddes per løft.

Bilde: Per Åslin, Jens Samuelsson, Peter Matsson/FIRST

• Metoden utnytter en liten Close Range Rescue Craft (CRRC, Rescuerunner) for å
raskt koble fartøyets kranwire til redningsflåten. CRRC kan sjøsettes effektivt og
opereres av to redningspersoner (undersøkes også om kobling av kranwire kan
gjøres av fjernstyrt unmanned aerial vehicle (UAV) i spesielt krevende forhold da
man ikke ønsker å sette mannskaper på sjøen).
• Redningskonseptet og CRRC kan tilpasses for arktiske forhold, men vil være
sårbart for operasjon i is. Redningsmannskapene må være godt beskyttet for
arktiske forhold. Kan evt. opereres av redningsspesialister som kommer om bord
i "ship of opportunity" med CRRC. CRRC kan også utnyttes for å raskt etablere
oversikt over skadde og prioritering av disse, og radningsmannskapene kan være
støttet av telemedisin-løsning for kommunikasjon tilbake til fartøy. CRRC kan
også være anvendelig for ordinær personelltransport.

Bilde: Per Åslin, Jens Samuelsson, Peter Matsson/FIRST

• Konsept for masseredning og utnyttelse av nærliggende kommersielle skip
("ships of opportunity") – En del av FIRST-prosjektet og MSc-prosjekt – Utviklet
av Niclas Drevinger og Frida Halt (Chalmers Tekniske Högskole, 2015)
• Her lanseres et modulbasert konsept, som et alternativ til store
evakueringsflåter. Modulene kan kobles sammen, og hver modul kan løftes av
fartøy med tilstrekkelig løftekapasitet. Dermed kan et større antall pax reddes
om bord per løft sammenlignet med assistert redning av en og en person ut av
større redningsflåter.
Illustrasjon: Niclas Drevinger and Frida
Halt
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SARiNOR project

Transfer of survivors from Liferafts
• Behovet for sikre overføringsmidler vil være avgjørende for å utnytte
redningskapasiteten i enhver situasjon. Dersom nærliggende kommersielle fartøy kan
bistå i masse-redningsoperasjoner kan dette øke redningskapasiteten og redusere tid til
redning. Kommersielle fartøy er stort sett tilstedeværende med høyere frekvens enn
KV-/beredskapsfartøy og skal bistå ved en nødsituasjon (SOLAS, regulation 33).
• Ved å sikre at kommersielle fartøy er utrustet og trent for å overføre personell fra et
fartøy til et annet vil de i større grad enn i dag være en redningsressurs å regne med

There is a need for
a multi-purpose
solution for transfer
of survivors from life
boats, rafts to ships

• Overføring av personell til større, trygge fartøy er tradisjonelt en fase av en
redningsoperasjon som er både kritisk og tidkrevende. Utstyr for evakuering av
personell fra livbåt til nytt redningsmiddel (fartøy) er ikke tilfredsstillende for trygg og
sikker overføring. Eksisterende metoder og utstyr er begrenset av bølgehøyde og har
begrenset kapasitet.

Bilde 1: http://www.survitecgroup.com

• Det er behov for en fler-funksjonell løsning for overføring av personell ut av sjø til
livbåt, fra redningsflåte til livbåt og fra livbåt til fartøy. Slike systemer må kunne
fungere uavhengig av personenes fysiske kapasitet, der av følger behov for
løftekapasitet. Kraner av ulike størrelse er svært utbredt på fartøy enten som del av
utrustning eller utsettelsesmidler. I dag eksisterer ulike systemer og flere av disse
senkes ned i vann for å hente personer opp (se bilde 1). Det er uvisst hvordan disse
systemene vil fungere i tilfelle islagt farvann.
• Innen offshore petroleumsindustri blir mannskapsoverføring mange plasser gjennomført
ved kranoverføring av kurv (se bilde 2). Disse konseptene kan trolig tilpasses for
overføring av personell i en redningsoperasjon, men er samtidig sårbar for
fartøybevegelser.
• Tilpasning av bevegelseskompenserende gangveger for redningsoperasjoner
representerer et potensial tørr overføring av personell.
• Tørr overføring av personell vil kunne være avgjørende for overlevelse etter 5 døgn i en
livbåt. Helsetilstand vil raskt kunne forverres dersom man må overføres via vannet.
Bilde 2: http://www.reflexmarine.com
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Transfer to rescue vessels
• Utstyr for evakuering av personell fra livbåt til nytt redningsmiddel
(fartøy) er ikke tilfredsstillende for trygg og sikker overføring.
Eksisterende metoder og utstyr er begrenset av bølgehøyde og har
begrenset kapasitet
• I polare områder med lave vind- og vanntemperaturer kombinert med
lengre tid til redning, vil det være spesielt viktig med effektive løsninger
for å få berget nødstedte over i redningsfartøy
• Bevegelseskompenserende gangveger representerer et potensial som kan
tilpasses for redningsoperasjoner
• Produsenter som Uptime og Ampelmann har løsninger for
mannskapsoverføring i offshore-industrien i dag. Dette er større tekniske
løsninger som kan være aktuelle for implementering på nye fartøy
• Eksempel 1 og eksempel 2

Bevegelseskompenserende gangveg
• Redningsfartøy med bevegelseskompenserende og
teleskopisk gangveg for sikker og effektiv redning og
personelloverføring
• Livbåten har standardisert festesystem i front for
effektiv og sikker tilkobling av gangveg
• Evt. kan livbåt vinsjes inntil enden av gangvegen og
holdes på plass der
• Kraftig og stor nok for assistert personelloverføring
• Vekten av gangvegen legges ikke på fronten av livbåten
• Kan den også tilpasses for bruk mot redningsflåte og is?

Livbåten
• Standardisert festesystem i front for effektiv og sikker
tilkobling av gangveg
• Stor luke i fronten som tillater effektiv evakuering av
livbåten og opp til gangveg
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Transfer by helicopter
• Redning med helikopter og overføring ved helikopterheis er tidkrevende og fører til
redusert rekkevidde pga. nødvendig tid til hoover. Begrensning i lastekapasitet på
heis er hovedårsak, spesielt etter innføringen av det nye redningshelikopteret
(AW101). Bølgehøyde og vind bidrar også til økt tidsforbruk for heiseoperasjoner
ved parallelloperasjon med fartøy. Samtidig er sikkerhet for helikopter,
redningsmann og heispassasjerer det mest avgjørende.

• Kartleggingen viser at spesielle personløfteredskaper for underhengende last til
redningshelikoptre ikke utviklet og godkjent for bruk. Potensialet er tilstede for å
kunne frakte personer fra skip til skip uten bruk av helikopterheis. Da vil
redningskapasiteten per time kunne øke signifikant gjennom mindre bruk av flytid
til heiseoperasjoner. Utvikling av et konsept for tørr evakuering gjennom
underhengene overføring med høy kapasitet og sikkerhet vil kunne bidra med noe
nytt innen dagens redningskonsept.
• Dette forutsetter kystvakt/beredskapsfartøy i umiddelbarnærhet av
fartøy/nødstedte. Innfasingen av AW101 er ventet å gi økt redningskapasitet, men
KV Svalbard eller Nordkapp-klassen er ikke forberedt for landing av AW101. Dette
medfører redusert utnyttelse av flytid og det helikopterbærende redningsfartøyet
ved en storulykke. AW101 bør sertifiseres for landing på kystvaktens
helikopterbærende skip og Polar Syssel
• Internasjonale miljøer jobber med ulike konsepter for forbedring av
heiseoperasjoner og dertil effektivisering av heisoperasjoner som kan føre til økt
helikopter-rekkevidde. Modenhetsgrad av konsept og utprøving er ikke kjent.

• Underhengene last, såkalt «spider-løft», er utprøvd for militærpersonell og er en
kjent metode (se bilde). Dette krever imidlertid trening og utstyr for å koble seg til
på korrekt og sikker måte, noe som nødstedte trolig vil mangle allerede etter kort
tid i vann eller redningsmiddel. Metoden kan åpne for nye muligheter for bruk av
helikopter som ressurs for overføring av personell mellom fartøyer og
redningsmiddel sammenlignet med dagens heisoperasjoner.
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Bilde: http://www.cmcrescue.com/equipment/cmcspider-rig/

Mass - evacuation
• Et storulykke-scenario krever effektive og sikre løsninger for
evakuering og overføring av personell
• I tillegg til eksisterende eksisterende løsninger som livbåter
og redningsflåter, kan man se for seg å oppnå tørr
overføring til nærliggende redningsfartøy
• I polare forhold vil det være hensiktsmessig om man kan
oppnå tørr overføring av personell
• Her kan man se for seg overføringsmidler for
underhengende last til redningshelikopter og
bevegelseskompenserende gangveger til redningsfartøy
• Behovet for sikre overføringsmidler vil være avgjørende for
å utnytte redningskapasiteten i enhver situasjon

Overføring med helikopter
• Overføringsmidler for underhengende last til
redningshelikoptre er ikke utviklet og godkjent for bruk
• Utvikling av et sikkert og effektivt konsept for tørr
overføring av personell ved bruk av underhengene last
kan bidra til høy løftekapasitet og effektiv utnyttelse av
redningshelikopter
• Dette forutsetter kystvakt/beredskapsfartøy i
umiddelbar nærhet av fartøy/nødstedte. AW101 bør
sertifiseres for landing på kystvaktens
helikopterbærende skip og Polar Syssel
• Utstyr må kunne pakkes i kabin og festes på plass for å
unngå tap av rekkevidde
• Overføringsmiddel må kunne sikre frakt av personer
med hypotermi uten å forverre tilstanden
Overføring til annet fartøy
• Cruisefartøyet har bevegelseskompenserende og
teleskopisk gangveg som kan plasseres ned på
redningsfartøy for effektiv evakuering
• Standardisert kobling
• Operasjonelt også ved noe slagside
• Kan også utnyttes for tradisjonell landgang

Evakuering til is
• Cruisefartøyets gangveg kan også plasseres ned på is
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How to stay alive until rescue arrives (Polar Code regulation)?
• Ved evakuering og etablering på is vil fokus
være å forlenge overlevelse til alle kan reddes
• Oppnås ved rutiner og materiell for
forebygging av kuldeskader og hypotermi,
ved bruk av tilpasset PSK og GSK
• IMO polarkoden har ikke spesifikke
ytelseskriterier for termisk beskyttelse (PSK),
og det er uvisst om telt/sovepose/underlag er
tilstrekkelig for å opprettholde varmebalanse
i 5 døgn
• PSK og hensyn til barn, kvinner, eldre og de
med funksjonsnedsettelser

Personal survival kit (PSK)
• Utstyr i PSK tas på straks det er
snakk om evakuering (drakt,
ullundertøy, balaklava etc.)
• Fordel om dette kan bringes med
på hensiktsmessig måte

Bekledningen i PSK må
fungere godt både under
evakuering og ved opphold på
isen (isolasjon,
værbeskyttelse, bevegelighet)
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Group survival kit (GSK)
• Fartøyets evakueringsløsninger er
tilpasset for effektiv medbringing
av GSK til sjø/is
• Har form og vekt tilpasset for
transport på is, land og vann
• God beskyttelse mot kulde og vind
(telt, soveposer, underlag,
operative varmekilder), samt
vann-beholdere som ikke fryser
• Forsyninger for inntil 5 døgn (hvis
ikke redningsmidlene er tatt i
bruk)
• Mannskapet skal være trenet i
bruk av materiell og overlevelse i
kaldt klima (inkl. skytevåpen)

Forebygge hypotermi
• Prehospital isolasjonshåndtering med utstyr fra GSK
tilpasset og oppskalert for storulykker i nordområdene
• Målinger av temperatur
• Passiv eller aktiv varming

Etterforsyning og medisinsk
assistanse
• Arctic survival kit med
sykehustelt droppes av Orion/
Dornier/Hercules
• Kan støttes av Forsvarets
spesialstyrker (FS), som har
beredskap, utstyr og trening for
slike operasjoner
• FS kan støttes av telemedisinsk
løsning for utvidet medisinsk
assistanse (måling av kjernetemp.
og forebygge hypotermi)
• Etablere oversiktsbilde av
skadested og antall nødstedte

Forebygge kuldeskader
• Tilstrekkelig plass i telt til
bevegelse og matlaging
• Bruk av redningsmidler som telt.
Sitte tett sammen og ta på
isolasjonspose (f.eks. Jervenbag
Thermo).
• Tildekking av bar hud, og hindre
konduktivt varmetap mot isen
• Tilgang på vann fra beholdere
som ikke fryser, samt
medikamenter for typisk store og
kritiske pasientgrupper

So.., where do we stand? We are aware of…
•
•
•
•
•
•

•

•

gaps in competences and capabilities,
the need for standardization
advantages of cross-border coordination and collaboration on issues regarding Arctic safety and security
increasing requests for advanced information sharing between coast guards, emergency authorities, and other stakeholders
involved in SAR operations
needs for technological innovation particularly in communications networks and connections, navigation, survival and rescue
equipment
the need for Increased information-sharing on infrastructure projects and resource assets, Automatic Identification Systems and
weather data, emergency plans and standard operating procedures, as well as a need for joint exercises and lessons learned via a
common platform
that practical cooperation is required between coast guards, rescue centers, other authorities, industry groups, private
operators, academia and volunteer organizations, if we are to achieve a more articulated and coordinated approach to uptake of
innovative solutions.
the need to identify priorities for security and standardization across the Arctic region.

JRCC North-Norway

We need to…

Analysis

• To investigate more efficient use of competence development infrastructure for practitioners and other
actors to facilitate knowledge transfer through dedicated training and exercise schemes with a special
focus on tacit knowledge
• To identify critical barriers and gaps in capacity, competence and infrastructure of professional security
and emergency response practitioners through close interaction with them across operational areas, and
identify future needs for innovation and knowledge
• To identify common platforms and opportunities for joint emergency response in the Arctic region
through exchange of best practice concepts and standardization approaches, and to stimulate
partnership for sufficient response capability to protect Arctic commercial actors, inhabitants and the
ecosystem in to the future
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How to…
By increased information sharing between and across practitioner groups, and other stakeholders, through
network knowledge exchange facilities, peer to peer learning and practitioner forums. A catalogue of joint
exercises and lessons learned via a common platform, network events, and case studies.
•

•

Practical cross-border coordination and cooperation between coast guards, rescue centers, other authorities, industry
groups, private operators, academia and volunteer organizations, could be facilitated by joint network events and supported
by a highly functional network communication platform.
Peer-to-peer learning could be facilitated through participatory workshops, innovation and knowledge exchange events,
dynamic and major live exercises, and simulated table top exercises.
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How to… existing networks and activities
• Arctic Council EPPR WG, SAR EG
• Arctic Coast Guard Forum (ACGF)
• Examples of exercises that can be used for knowledge transfer and exchange of best
practises:
• Joint Arctic TTX, Iceland
• Exercise Barents
• Exercise Barents Rescue
• SAREX
• The ARCSAR project – real life Arctic cruise ship exercise
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There is a need for even more realistic training and
exercises in the Arctic.
• Where should we go next ?
•
•
•
•
•

Integrated use of analysis between countries and actors
Pan-Arctic cooperation on training
Pan-Arctic cooperation on full scale exercises
Pan-Arctic cooperation on realistic simulation facilities
Utilize AC EPPR WG, AC SAR EG, and ACGF as arenas for knowledge
transfer and exchange of experience
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Bent-Ove Jamtli, General Director

Not JRCC’s job, but important…
Efforts to reduce the probability of accidents

1.

2.

Standardization (technology)
– technology demands and new certificates
according to Petroleum Authorities and Maritime
Authorities, f.ex. the Polar code regulations stated
by the UN-International Maritime Organization
(IMO)
Institutionalization
– control regimes
(vettings, flag and port state control)
– Stricter border and vessel admission and
navigation control Area restriction, Ex: VTS,
obligatory pilot demands, ban on heavy fuel oil
Svalbard
– Rules and regulations for (the oil and gas)
industry
JRCC North-Norway

3.

4.

5.

Routinization
– Procedures for companies and vessels
– Tailor-made Polar water operation manuals in
ice infested waters
Modernization
– Serious industry players building new,
environment friendly vessels and installations
Education
– More education of key personnel
– Frequent training and exercises

Future perspective on SAR assets in
Norway
12 Sea-King replaced by16 New SAR helos AW101 from 2017-2020

CGV Svalbard

Bodø
NH-90

Stavanger
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From 2020?
Always three Coast
Guard vessels with
NH-90 helicopter
embarked, patrolling in
the High North.

Thanks for listening
JRCC North-Norway,
Bodø
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