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Konsekvenser av forslag til ny farled utenfor 
norskekysten  
Del 1 Røst-Utsira 

 

 

På oppdrag for Kystverket har Transportøkonomisk Institutt (TØI) utført 
kvantitative risikoanalyser som viser effekten av å innføre en alternativ farled for 
skip over 5000 brutto tonn, samt skip som fører farlig og/eller forurensende last 
utenfor norskekysten fra Røst til Utsira. Den nye farleden som inkluderer 
systemer for separasjon av trafikk, vil føre skipstrafikken i større avstand fra 
kysten.  

I analysene er sannsynligheter for og konsekvenser av ulykker sammenlignet ved 
bruk av dagens farled og den alternative farleden med trafikkdata fra 2008 og med 
prognostiserte trafikkdata for 2025. To scenarioer for oljeutslipp i utsatte områder 
har også blitt simulert og drøftet.  

 

Færre ulykker og mindre utslipp med ny farled 
Trafikkdata for 2008 ble samlet fra Automatic Identification System (AIS) 
database. Trafikkdata for 2025 er basert på prognoser for skipstrafikk beregnet av 
Transportøkonomisk institutt. Et dataprogram for ulykker og utslipp utviklet av 
Det Norske Veritas, MARCS, ble brukt for å simulere hhv. totalt antall forventede 
ulykker, forventet antall ulykker som gir utslipp, forventet mengde oljeutslipp og 
forventet mengde utslipp av bunkersolje. Tabell S.1 og figur S.1 gir et 
sammendrag av resultatene fra simuleringene.  
 
Tabell S.1. Forventet antall ulykker, antall ulykker som gir oljeutslipp og omfang av 
utslipp for alle fartøyer med dagens led og med foreslått ny led med trafikk for 2008 og 
prognostisert trafikk for 2025. 

 
Alle fartøyer 

 
Alle ulykker 

[antall per år] 

 
Ulykker som gir utslipp

[antall per år] 

Oljeutslipp  
(inkl. bunkersolje) 

[tonn per år] 

Dagens led 2008 3,17 0,55 3224 

Foreslått led 2008 3,00 0,47 2799 

Differanse 0,17 0,08 425 

Signifikans Ikke sig. Ikke sig. Signifikant 

Dagens led 2025 3,82 0,78 5059 

Foreslått led 2025 3,58 0,66 3577 

Differanse 0,24 0,12 1482 

Signifikans Ikke sig. Ikke sig. Signifikant 
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Figur S.1. Prosentvis endring i antall ulykker, antall ulykker som gir oljeutslipp og 
omfang av utslipp med dagens led og med foreslått ny led, med trafikk for 2008 og 
prognostisert trafikk for 2025. 

 

Den foreslåtte alternative farleden gir signifikant mindre oljeutslipp sammenlignet 
med dagens led. Ser man på tankskip isolert, som gir det største bidraget til 
risikoen for oljeutslipp, er forbedringen enda større. Beregningene er basert på at 
den nye trafikkleden vil være obligatorisk for tankskip, noe som bidrar til den 
høye effekten, se tabell S.2 og figur S.2. 

 
Tabell S.2. Forventet antall ulykker, antall ulykker som gir oljeutslipp og omfang av 
utslipp for tankskip med dagens led og med foreslått ny led, med trafikk for 2008 og 
prognostisert trafikk for 2025. 

 
Tankskip 

 
Alle ulykker 

[antall per år] 

 
Ulykker som gir utslipp

[antall per år] 

Oljeutslipp  
(inkl. bunkersolje) 

[tonn per år] 

Dagens led 2008 0,86 0,32 3120 

Foreslått led 2008 0,62 0,23 2670 

Differanse 0,24 0,09 456 

Signifikans Ikke sig. Ikke sig. Signifikant 

Dagens led 2025 1,52 0,55 4930 

Foreslått led 2025 1,17 0,42 3479 

Differanse 0,35 0,13 1450 

Signifikans Ikke sig. Ikke sig. Signifikant 

Kilde: TØI-rapport 1036/2009 
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Figur S.2. Effekten av ny farled for tankskip. Forventet prosentvis reduksjon i antall 
ulykker totalt, ulykker som gir utslipp og omfang av utslipp av olje og bunkersolje, 
beregnet for trafikk i 2008 og prognostisert trafikk i 2025. 

 
Ved å overføre tankskiptrafikken til den foreslåtte farleden kan man forvente en 
reduksjon i antall ulykker tankskip på nesten 30 prosent og en nedgang i omfanget 
av oljeutslipp på 15 prosent, når trafikktall for 2008 er benyttet i simuleringene. 
Når prognostiserte tall for 2025 er brukt forventes en reduksjon i ulykker på over 
20 prosent og en reduksjon i omfang av oljeutslipp redusert på nesten 30 prosent. 
 
Miljøkonsekvenser illustrert med to utslippsscenarioer   

To scenarioer ble valgt for å simulere effekter av oljeutslipp ved hhv. Stad og 
Sotra for å illustrere konsekvenser av å føre trafikk over i den nye farleden. I 
begge scenarioene ble sannsynlighet for ulykker som gir utslipp og sannsynlighet 
for kollisjon for tankskip redusert i den nye farleden. Mengde olje som nådde 
kysten gikk også ned, og det tok lenger tid før oljen nådde land. De negative 
miljøkonsekvensene av oljesøl var betraktelig mindre med den foreslåtte farleden 
enn med dagens farled.  

Det er få negative konsekvenser av å overføre trafikk til den foreslåtte farleden. 
En mulig uheldig virkninger kan være at oljesøl som når land kan gi skade på et 
større område når utslippet skjer lenger fra land, men dette vil motvirkes både av 
at mer av oljen blir oppløst i sjø og luft samt at myndighetene også får lenger tid 
til å håndtere utslippet.  
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Konklusjon  

Å føre de relevante skipene over i den nye farleden langs norskekysten fra Røst til 
Utsira reduserer både sannsynligheten for skipsulykker og sannsynligheten for 
oljeutslipp betraktelig. De to scenarioene i rapporten indikerer at den nye farleden 
også reduserer forventet mengde olje som treffer land gitt en ulykke med 
oljeutslipp. Resultatene viser at effekten på tankskipulykker og utslipp fra 
tankskip er svært gunstig. Dette har også vært en hovedintensjon bak det foreslåtte 
tiltaket. Det er følgelig grunn til å konkludere med at lede tankskiptrafikken over i 
den foreslåtte farleden er et svært godt tiltak for å møte miljøutfordringene som 
tankskiptrafikken langs norskekysten representerer.   

 


