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Kvitsøy Sjøtrafikksentral
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Sjøtrafikkforskriften

•• Fra 1 Januar 2003 ble forskrift for bruk av • Fra 1 Januar 2003 ble forskrift for bruk av Fra 1 Januar 2003 ble forskrift for bruk av 
farvannet etablert  under Havne og farvannet etablert  under Havne og farvannet etablert  under Havne og farvannet etablert  under Havne og farvannet etablert  under Havne og 
farvannslovenfarvannslovenfarvannsloven

•
farvannslovenfarvannsloven

•• Kvitsøy Trafikksentral ble etablert for å • Kvitsøy Trafikksentral ble etablert for å Kvitsøy Trafikksentral ble etablert for å 
håndheve forskriftenhåndheve forskriftenhåndheve forskriftenhåndheve forskriften

•
håndheve forskriftenhåndheve forskriften

•• Forskriften bestemmer hvilken myndighet • Forskriften bestemmer hvilken myndighet Forskriften bestemmer hvilken myndighet 
som er lagt til trafikksentralen og hvordan som er lagt til trafikksentralen og hvordan som er lagt til trafikksentralen og hvordan som er lagt til trafikksentralen og hvordan som er lagt til trafikksentralen og hvordan 
fartøyene skal forholde seg til den



Forskriften gjelder området mellom Forskriften gjelder området mellom 
Jærens Rev i sør og Bømlahuk i nord



Hvem forskriften gjelder for

•• Fartøy med største lengde 24 meter eller Fartøy med største lengde 24 meter eller Fartøy med største lengde 24 meter eller 
mermermer

••• Fartøy som sleper en gjenstand som er Fartøy som sleper en gjenstand som er Fartøy som sleper en gjenstand som er 
lengre eller bredere enn 24 meterlengre eller bredere enn 24 meterlengre eller bredere enn 24 meter

•
lengre eller bredere enn 24 meterlengre eller bredere enn 24 meter

•• Fartøy som sleper en gjenstand der Fartøy som sleper en gjenstand der Fartøy som sleper en gjenstand der 
lengden av begge er 35 meter eller merlengden av begge er 35 meter eller merlengden av begge er 35 meter eller mer

•
lengden av begge er 35 meter eller merlengden av begge er 35 meter eller mer

•• Fartøy med farlig last uansett størrelse



Samarbeidende etater

•• Kvitsøy VTS bistår og samarbeider med flere Kvitsøy VTS bistår og samarbeider med flere Kvitsøy VTS bistår og samarbeider med flere 
etater. Blant disse eretater. Blant disse eretater. Blant disse er

••• HovedredningssentralenHovedredningssentralen
•

HovedredningssentralenHovedredningssentralen
••• PolitiPoliti
•••• ForsvaretForsvaret
•••• Havnevaktene•• HavnevakteneHavnevaktene
••• KystKystKystradioen

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyK1JqeJF7SkBkF43PaMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=11vb8kicp/EXP=1172568777/**http:/www.agderavisen.com/art_images?M=D
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyKLzquJFN7kAdWw3PaMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=123sp9bs4/EXP=1172569203/**http:/www.stavanger-havn.no/isps.asp?id=isps


BeredskapsplanBeredskapsplan
••• VTS rapporterer til Beredskapsavdelingen i VTS rapporterer til Beredskapsavdelingen i VTS rapporterer til Beredskapsavdelingen i 

Horten hvis det er mistanke eller rapport Horten hvis det er mistanke eller rapport 
om forurensning, og er en del av 1. linje om forurensning, og er en del av 1. linje 
beredskap.



Den daglige driften

•• Kvitsøy VTS er operativ 24/7Kvitsøy VTS er operativ 24/7
•

Kvitsøy VTS er operativ 24/7Kvitsøy VTS er operativ 24/7
••• 13 

Kvitsøy VTS er operativ 24/7Kvitsøy VTS er operativ 24/7
13 13 årsverk i kontinuerlig turnus med 4 13 13 13 årsverk i kontinuerlig turnus med 4 årsverk i kontinuerlig turnus med 4 
mann på Kvitsøy en uke av gangen.mann på Kvitsøy en uke av gangen.mann på Kvitsøy en uke av gangen.

•
mann på Kvitsøy en uke av gangen.mann på Kvitsøy en uke av gangen.

•• 2 trafikkledere på vakt til enhver tid som 2 trafikkledere på vakt til enhver tid som 2 trafikkledere på vakt til enhver tid som 
overvåker hver sin del av området.



Kvitsøy VTS gir etter forskrift:

•• Tillatelser til bruk av farvannetTillatelser til bruk av farvannet
•••• Vilkår for bruk av farvannet



Kvitsøy VTS

•• griper daglig inn for å håndheve griper daglig inn for å håndheve griper daglig inn for å håndheve 
forskriften.forskriften.forskriften.

••• overvåker fartøyene og tar straks kontakt overvåker fartøyene og tar straks kontakt overvåker fartøyene og tar straks kontakt 
ved mistanke om maskinproblemer, feil ved mistanke om maskinproblemer, feil 
kurs eller andre unormale forhold.kurs eller andre unormale forhold.

••• tilkaller og pålegger assistanse for fartøy tilkaller og pålegger assistanse for fartøy tilkaller og pålegger assistanse for fartøy 
ved behov. 



Skipsfarten er i rett utvikling.Skipsfarten er i rett utvikling.
Hva kan vi lære av luftfarten?

•• Regulering og Regulering og rutingRegulering og 
•

Regulering og Regulering og rutingrutingRegulering og 
••• God informasjonGod informasjon
•

God informasjonGod informasjon
••• Hjemmel og myndighetHjemmel og myndighet
•

Hjemmel og myndighetHjemmel og myndighet
••• Samhandling 

Hjemmel og myndighet
Samhandling Samhandling -
Hjemmel og myndighetHjemmel og myndighetHjemmel og myndighet

- klare linjer



Costa Costa Concordia



TrafikkseparasjonsystemTrafikkseparasjonsystem:TrafikkseparasjonsystemTrafikkseparasjonsystem:
Enkel, sikker og effektiv sjøsikkerhet



Anbefalte ruter
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Trafikkstatistikk 2018

•• Oversikten er skipbevegelser rapportert til Oversikten er skipbevegelser rapportert til Oversikten er skipbevegelser rapportert til 
de forskjellige trafikksentralene:de forskjellige trafikksentralene:de forskjellige trafikksentralene:

•
de forskjellige trafikksentralene:de forskjellige trafikksentralene:

•• Kvitsøy 155.059Kvitsøy 155.059
•

Kvitsøy 155.059Kvitsøy 155.059
••• Horten 159.463Horten 159.463
•••• Fedje 93.466Fedje 93.466
•

Fedje 93.466Fedje 93.466
••• Brevik 9.063



217 hendelser i 2018

•• 24 fartøy med motorstans eller motor 24 fartøy med motorstans eller motor 24 fartøy med motorstans eller motor 
problemer.problemer.problemer.

•
problemer.problemer.

•• 13 korrigerte feilnavigeringer.13 korrigerte feilnavigeringer.
•

13 korrigerte feilnavigeringer.13 korrigerte feilnavigeringer.
••• 22 Dregginger herav er 8 gass/olje22 Dregginger herav er 8 gass/olje-22 Dregginger herav er 8 gass/olje22 Dregginger herav er 8 gass/olje

tankere.















Stort russisk bulkskip, lastet

• 17 personer om bord























Takk for oppmerksomheten




