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Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Takk for invitasjonen til å presentere på årets sjøsikkerhetskonferanse! Jeg heter Ingunn Marie Holmen og er forskningsleder i SINTEF Ocean. SINTEF Ocean er et verdensledende forskningsmiljø innenfor marinteknisk og biomarin forskning med hovedsete i Trondheim.Jeg skal i dag presentere funn fra forskninga vår innen sikkerhet i fiskeri og havbruk. Hvordan kan vi styrke sikkerheten i de marine næringene?
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Presentasjonsnotater
Denne mannen vet dere sikkert hvem er. Bjørnar Skjæran ble intervjuet etter å ha tiltrådt posten som ny fiskeri- og havminister i fjor høst – og her fortalte han om en ulykke han var utsatt for som nær førte til at han druknet. Han klarte å komme seg i land, kanskje mot mange odds. Han har sjøl kjent på kroppen å nær omkomme på havet. 
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Presentasjonsnotater
Sjømatnæringen er viktig for Norge. Inkludert ringvirkninger bidrar sjømatnæringen med over 60 000 arbeidsplasser, og eksportverdien er historisk høy. Norge har en visjon om å være en ledende havnasjon. Dette innebærer også vyer om nye, trygge arbeidsplasser. TrykkDet var derfor på høy tid at Stortinget i vår vedtok den historiske 0-visjonen. Dette er en milepæl som forplikter. 



Arbeidsulykker i 
norsk 
havbruksnæring
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Presentasjonsnotater
På de neste bildene skal jeg presentere SINTEF Oceans analyser av ulykkesbildet i havbruksnæringa og i fiskeflåten. Dette gir et bilde av nåsituasjonen og er et nødvendig kunnskapsgrunnlag for å utvikle tiltak som treffer.Først skal jeg presentere statistikken for havbruk.



Alvorlige arbeidsulykker i havbruk 2011-2021

Kilde: Arbeidstilsynet
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Presentasjonsnotater
Søylene i denne figuren viser antall arbeidsulykker registrert av Arbeidstilsynet fra 2011-2021. Dødsfallene er merket med rødt. Fall står for de fleste ulykkeshendelsene, støt/treff av gjenstand for nest flest, deretter klemt eller fanget, elektrisk støt, kjemikalier, og stikk/kuttskader.I perioden har det vært en økning i antall ansatte, og ulykkesraten er derfor noenlunde stabil over årene.



Arbeidsskadedødsfall 1982- d.d. 2022 -
ulykkessted

Analyser: SINTEF Ocean Kilde: SINTEF Oceans database for arbeidsulykker i norsk fiskeri og havbruk
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Presentasjonsnotater
Denne figuren tar for seg arbeidsskadedødsfall i havbruk siden 1982, og viser en analyse av hvor ulykkene skjedde. Tidsperioden er inndelt i før 2000 (vist med blått) og etter år 2000, i oransje. Diagrammet viser tydelig at dødsulykker oftest skjer på arbeidsbåt og servicefartøy, dernest selve oppdrettsanlegget. Vi ser også at brønnbåt har hatt en økning relativt til de andre etter år 2000. Dette skyldes mest sannsynlig at det har vært større aktivitet med brønnbåter–flere er også satt i drift.



Arbeidsskadedødsfall 1982- d.d. 2022

Kilde: SINTEF Oceans database for arbeidsulykker i norsk fiskeri og havbruk. Oppdaterte analyser basert på 
Holen m.fl. (2018) Occupational safety in aquaculture – Part 2: Fatalities in Norway 1982–2015. Marine Policy, 
96, 193-199.
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Presentasjonsnotater
Neste figur viser arbeidsskadedødsfallene fra 1982 til dagens dato i 2022.Dødsulykkene er inndelt i tiår, og type aktivitet eller operasjon som pågikk da hendelsen oppstod, er vist med ulike blåtoner. Dykking etter kamskjell er ikke inkludert.I det første tiåret fra 1982 til 1991 ser vi at de fleste ulykkene skjedde under transport. I neste tiårsperiode ble det flere ulykker under vedlikehold og løfteoperasjoner. Det var også et par dykkerulykker i forbindelse med inspeksjon/reparasjon av not. I tredje tiårsperiode var det få dødsulykker, men i siste drøye tiårsperiode har aktiviteten i oppdrettsnæringa tatt seg opp, og vi ser at ulykkene som oftest skjer under vedlikehold og serviceoperasjoner. Vi ser en trend – utstyr og fartøy er av bedre kvalitet nå enn for førti år siden, men håndtering av store krefter med kraner eller vinsjer innebærer risiko for alvorlig ulykke. 



Teknologi for et bedre samfunn

Arbeidsulykker i den 
norske fiskeflåten

Foto: SINTEF Ocean

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
De neste bildene er om arbeidsulykker i den norske fiskeflåten.



Yrkesdød fiskeri 1990-2021 - ulykkesfrekvens

Kilde: SINTEF Oceans database for arbeidsulykker i norsk fiskeri og havbruk.
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Presentasjonsnotater
Søylene i denne figuren viser antall omkomne i fiskeryrket i Norge siden 1990. Den lyseblå linja viser ulykkesfrekvensen, det vil si, hvor mange per 10,000 fiskerårsverk som har omkommet de enkelte årene. Ulykkesfrekvensen er normalisert og tar høyde for at antall registrerte yrkesfiskere er halvert siden 1990. Frekvensen har gått ned, var gledelig nedom 0 i 2008, og trenden synes å være nedadgående. Dette er oppløftende, men mer må gjøres.



Ulykkeshendelser yrkesdød 1990-2021

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Denne figuren viser hvilke ulykkeshendelsene som førte til at fiskerne mistet livet på jobb. Tallmaterialet er inndelt i 3 fartøysgrupper - under 15 m, medium og stor kyst, og havgående over 28 m. Vi ser at den minste flåten (mørkeblå søyler) dominerer når det gjelder forlis og over bord ulykker, som fører til drukning.



Kilde: Sjøfartsdirektoratet - registrerte arbeidsulykker i fiskeri.
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Vi  har nå sett  det er mange dødsulykker. Men det er også mange ulykker som er veldig alvorlige. Denne figuren viser alle arbeidsulykker med personskade som Sjøfartsdirektoratet registrerte i årene 200 til 2020. Dødsulykkene er markert med rødt.  Vi ser at trålerflåten har flest registrerte arbeidsulykker med personskade. Tallmaterialet viser at de fleste arbeidsulykkene – rundt 70% - skjer under fangstoperasjoner på dekk. Figuren viser videre at det er den minste kystfiskeflåten som har flest dødsulykker. Dette er den flåtegruppa som vi blir kjent med i NRK-dokumentarserien "fiskerne".
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Det er ikke bare akutte skader som fører til fravær i fiskeflåten. I 2014 gjennomførte vi en stor fiskerhelseundersøkelse hvor 1000 yrkesfiskere ble oppringt. Vi spurte fiskerne om de hadde hatt fravær fra arbeidet på grunn av skade eller sykdom det siste året. Svarene viser at det var arbeidsrelaterte skader som hadde vært den største årsaken til fravær. 29 prosent av de spurte hadde hatt fravær, og fraværet var ofte langvarig.  40 prosent hadde hatt fravær som varte i over 8 uker.  For å lykkes med nullvisjonen spesielt i fiskeflåten, må vi ta utgangspunkt i det fiskerne gjør for å håndtere risiko i det daglige, og anerkjenne at gode tiltak dreier seg om mer enn fiskernes holdninger.



13

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Dette viser at vi dessverre har belegg for å si at å være fisker, det er Norges farligste yrke. De som jobber på havbruksanlegg har nest størst risiko for å skade seg alvorlig på jobb. Ulykkestallene henger sammen med at disse næringene har mange manuelle arbeidsoppgaver som utøves i all slags vær. -TRYKKFiskerhelseundersøkelsen viste imidlertid at 99% av fiskerne som oftest eller alltid trives på jobben. Til sammenlikning, tallet er 97% for havbruksnæringa avdekket at 97%. I tillegg til å være den farligste og nest farligste arbeidsplassen, er disse to næringene rett og slett best og nest best å jobbe i også! Dette er et godt utgangspunkt for å samarbeide om å gjøre havet til en sikrere arbeidsplass.Til tross for høye ulykkestall kom myndighetskrav til systematisk sikkerhetsarbeid sent i fiskeri og havbruk sammenliknet med andre yrker. For å finne flere gode tiltak, er det behov for kunnskap om hvordan sikkerhetsstyringen fungerer i dag, og hvilke sikkerhetsbarrierer som finnes om bord. Både forskning og myndighetstilsyn er en viktig del av dette. Sjøfartsdirektoratets «Sjekk sjarken» kampanje er et godt eksempel på en tilnærming som fremmer dialog og veiledning.Basert på flere års forskning på sikkerhet i fiskeri og havbruk, har min kollega Trine Thorvaldsen og jeg kommet fram til at det særlig er tre tiltak som vil bidra positivt til sikkerheten på havet: (neste)



1. Forvaltningen 
påvirker 
arbeidsforholdene

• Fragmentert forvaltning utfordrer sikkerheten på 
sjøen.

• Bærekraftig fiskeri/kvoter, fiskevelferd, 
matkvalitet, personsikkerhet, ytre miljø. 

• Lus og rømming har vært driveren for 
teknologiutvikling i havbruk.

• Det som er bra for fisken, er også bra for folka!

Teknologi for et bedre samfunn
Foto: Rostein AS
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Historien viser at regulering av aktiviteter på havet ikke alltid har satt arbeidernes sikkerhet og helse først. Samfiske hadde for eksempel vært et godt tiltak for å sikre at sjarkfiskerne ikke er alene på jobb.I motsetning til olje- og gassnæringen, der Petroleumstilsynet som eneste tilsynsmyndighet har tydelig ansvar for personsikkerhet, er fiskere og oppdrettere underlagt flere tilsynsmyndigheter med ulike ansvarsområder.Dette er Fiskeridirektoratet (skal forhindre rømming i oppdrett og sikre at fiskerienes høsting er bærekraftig), Mattilsynet (fiskevelferd og lusetall hos oppdretterne), Sjøfartsdirektoratet (personsikkerhet på fartøy) og Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøet i oppdrett). Risikobildet i disse næringene krever et regelverk som ivaretar sikkerheten til både fisk, folk og miljø. Men fragmentert regulering gir føringer som ikke nødvendigvis er de beste verken for arbeidsgivere, yrkesutøvere eller for teknologiutviklingen.I havbruk har for eksempel lus og rømming vært de viktigste driverne for teknologiutviklinga så langt.Det er avgjørende at regelverket holder tritt med den teknologiske utviklingen. Og  -Det som er bra for fisken, viser seg å være bra for folka.



Krav til framtidas (fiske)fartøy

• Energieffektive fartøy

• Strukturelle endringer på land

• Tilpasse til ulike fiskeri

• Sikre fangstkvalitet

• Klimaendringer

• Det grønne skiftet
• Grønne teknologier krever mer plass

• Gode sjøegenskaper

• Rekruttering/attraktiv arbeidsplass

Foredragsholdernotater
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Designkrav til arbeidsplassen er også regulert. På fartøyene stilles krav til lavere CO2-utslipp, høyere energieffektivitet, det skjer strukturelle endringer på land, fiskeflåten skal tilpasse seg ulike fiskeri og levere mat av god kvalitet. Klimaendringene vil trolig også tvinge fram endringer i fangstmønsteret. Videre står fiskeri- og havbruksnæringene foran krav til å implementere grønnere teknologier – som vil kreve mer plass om bord og slik gi føringer for fartøyutforming.Strenge tekniske reguleringer kan føre til at vi igjen får økende antall såkalte "paragrafbåter. Dette gir båter med dårlige sjøegenskaper og er hverken sikre eller attraktive arbeidsplasser.



2. Opplæring og 
trening 

• Opplæring av nyansatte
• Trene på (nye) operasjoner, nytt utstyr
• Sikkerhetsopplæring
• Simulatortrening

• Ferdigheter
• Samhandling
• Beredskapsøvelser

Teknologi for et bedre samfunn
Foto: SINTEF Ocean
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Opplæring – eller mangel på slik – dukker litt for ofte opp som en medvirkende årsak til at ei ulykke har skjedd. Gode rutiner for opplæring av nye om bord er derfor et viktig forebyggende tiltak. Erfarent mannskap og personell trenger også oppfriskning på operasjoner som kanskje ikke gjennomføres så ofte. Når nytt utstyr eller nye prosedyrer tas i bruk, er det også behov for opplæring.Sikkerhetsopplæringa som ble innført i fiskeriene på 90-tallet har hatt en positiv effekt på ulykkesstatistikken jeg presenterte tidligere. Å trene på å gå i drakten og flåta dersom forlis skulle skje redder liv.  Opplæring og trening kan også gjøres i trygge omgivelser: i simulatorer, samt ved bruk av virtuell og utvidet virkelighet. Her kan det trenes på operasjoner slik at det er mindre sjans for feil, man kan trene samhandling som mannskap – og man kan gjennomføre beredskapsøvelser. I simulator kan man også trene på farlige situasjoner som kan oppstå, og hvordan man skal unngå at de utvikler seg til ei alvorlig ulykke.



3. Smart bruk av 
teknologi

Barrierer: 

• Tekniske, operasjonelle og organisatoriske 
elementer som enkeltvis eller til sammen skal 
redusere muligheten for at konkrete feil, fare- og 
ulykkessituasjoner inntreffer, eller som begrenser 
eller forhindrer skader/ulemper.

• (Definisjon Petroleumstilsynet )

Foto: FSV Group
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Ulykker skjer ikke, de forårsakes. Derfor er det mulig å forebygge alle ulykker. Sikkerhetsbarrierer er definert av Ptil som tekniske, operasjonelle og organisatoriske elementer som enkeltvis eller til sammen skal redusere muligheten for at konkrete feil, fare- og ulykkessituasjoner inntreffer, eller som begrenser eller forhindrer skader/ulemper.Flere tiltak rettet mot samme faresituasjon kan være nødvendig for å redusere sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe, som vist på dette bildet – området rundt ei trappesjakt er markert i fall rekkeporten blir stående åpen.For oppdrettsanlegg langt til havs kan verktøy for beslutningstøtte bidra til tydelige grenser for når ulike operasjoner er forsvarlige. Ved avlusning, for eksempel, påvirker værforholdene ikke bare risikoen for personulykker, men også fiskevelferd og faren for rømming.



Integrerte barrierer
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Så langt som mulig bør sikkerheten bygges inn i teknologien, slik at det ikke er mulig å utløse farer ved feil bruk eller ved at man kommer borti.Bildet viser en slik barriere.



Beredskap
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Det tragiske forliset med Peik helt i starten av året satte nytt fokus på at en sjark med varslings- og redningsutstyr om bord kan havarerer uten at alarmen går. Statens havarikommisjon har påpekt at fiskere som faller over bord behøver løsninger som kan berge dem. Under utvikling nå er både nødstopp som hindrer fremdrift av motoren om uhellet er ute, samt automatisk varsling til redningstjenesten og fartøy i nærheten for raskere responstid. FHF støtter dette utviklingsarbeidet finansielt.



Personlig verneutstyr virker!

Finnmark, juni 2006
Foto: Redningsselskapet
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Regatta Fisherman er et eksempel på et produkt som mange fiskere har tatt i bruk fordi det bidrar til økt trygghet i det daglige. Regatta Fisherman ble utviklet for å gi fiskerne et arbeidstøy med de funksjonalitetene som de krever - vanntett, lett og komfortabelt, enkelt å spyle av – var noen av de viktigste kravene. Designerne la inn ei vanntett lomme med glidelås for oppbevaring av mobil, samt flyteelementer i selbuksa. Fiskeren i vannet i bildet til høyre er det første beviset på at produktet fungerte etter hensikten.Trykk -  Regatta Fisherman bidro til å berge liv også i fjor sommer da en teinefisker ble dratt over bord.



Tre tiltak for å styrke sikkerheten i fiskeri og 
havbruk

Helhetlig 
forvaltning og 

regulering

Opplæring og 
trening

Sikkerhets-
barrierer

Teknologi for et bedre samfunn
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For å oppsummere – tre tiltak kan bidra til å styrke sikkerheten i fiskeri og havbruk:1. Forvaltninga må koordineres og i sum legge til rette for en sikker utøvelse av arbeidet på havet. Det som er bra for fisken, er bra for folka.2. Opplæring og trening har vist seg å ha en forebyggende effekt, både når det gjelder daglige operasjoner, men også sikkerhetsopplæring dersom det oppstår en uønsket hendelse.3. Teknologien bør ideelt sett utformes på en måte slik at det ikke er mulig å gjøre feil. Sikkerhetsbarrier bidrar til å redusere sannsynligheten for eller konsekvensene av en fare- eller ulykkessituasjon. Nye produkter kan redde liv.



Takk for 
oppmerksomheten!

Ingunn.Holmen@sintef.no

Teknologi for et bedre samfunn

Fiskeribladet, 2018
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Med dette bildet av tre fiskere med Regatta Fisherman på takker jeg for oppmerksomheten!



Teknologi for et 
bedre samfunn
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