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Havnedirektøren

Utv. nr.
65/14

Utvalg
Havnestyre

Saksbehandlende avdeling:
Saksbehandler / stilling:

Møtedato
13.11.2014

Oppsyn, sikkerhet og beredskap
Camilla Furuholmen / seksjonsleder

Dato: 30.10.2014

Saksnummer: 2014/3
Arkivref: 3525/2014

Sak: Status for DSB rapporten "Sydhavna (Sjursøya)" - et område
med forhøyet risiko
Saken gjelder:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) startet i 2012 et større arbeid med
gjennomgang av den helhetlige sikkerheten i Sydhavna og de tilsluttede oljelagrene i Ekebergåsen.
Dette for å belyse de samfunnsmessige konsekvensene ved og rundt området, med vekt på sikkerhet
for tredjeperson. Rapporten ble ferdigstilt i februar 2014 og konkluderer med anbefalinger som statlige
og kommunale virksomheter må arbeide videre med.
Med bakgrunn i DSB’s rapport har HAV igangsatt et arbeid med en overordnet risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Sydhavna. Norconsult AS bistår oss i dette arbeidet.
Analysen har som mål å styrke oversikt, kontroll og styring av risiko i Sydhavna totalt sett.
Gjennom arbeidet med ROS-analysen vil det samtidig utformes et overordnet styringsdokument for
samordning av sikkerhetsarbeidet i Sydhavna på tvers av den enkelte leietaker.
Når det gjelder dagens oppfølging av virksomhetene i Sydhavna er det flere møtearenaer for dette som
har eksistert i mange år med gjensidig informasjonsutveksling. Årlige kundemøter og HMS
samordningsmøter er eksempler på slike møtearenaer, bedre struktur, dokumentasjon og samordning
av informasjon fra disse møtearenaene er fokuspunkter i det videre arbeidet.
Et annet moment som er nevnt i rapporten er manglende dokumentasjon på vurderinger som ligger til
grunn ved etablering av ny virksomhet og introdusering av ny trafikk i havneområdene. Havna gjør
slike vurderinger forløpende men ser at dokumentasjon kan bli bedre.

Saken behandles i havnestyret iflg.:
Ref.: Havnestyremøte august 2014.

Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF:
Budsjettmessige forhold:
-
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Havnedirektørens vurderinger:
Havnedirektøren er av den oppfatning at rapporten til DSB synliggjør et komplekst og sammensatt
bilde av risikofaktorer, aktører, plan- og beslutningsprosesser, ansvarsforhold, styring og regulering.
Det at virksomhetene i havnen er lokalisert på et relativt lite geografisk område der flere forvalter
risikofylte aktiviteter, gjør ikke oppgaven mindre viktig. Dette er aktiviteter som den enkelte leietager
selv har god kontroll på i dag, men som vi som eier og utleier stadig avkreves bedre oversikt og
kontroll på – spesielt forhold hos flere leietakere som i sum kan representere en risiko. Dette betyr
vurdering av alle aktiviteter i Sydhavna med særskilt fokus på hendelseskjeder ("domino-effekten").
Det igangsatte arbeidet med identifisering- og etablering av det overordnede risikobildet for området
er en sentral og nyttig oppgave både for oss som eiere og leietagere frem mot den varslede storøvelsen
Harbour Ex15 i april 2015. Dette er en nasjonal berammet storøvelse i regi av DSB, som vil
synliggjøre eventuelle svakheter knyttet til oversikt over, og kontroll med, risiko i Sydhavna.
Dominoeffekter utløst ved en hendelse hos én av virksomhetene vil få mye oppmerksomhet, både
under planlegging og gjennomføring av øvelsen.
Havnedirektøren ber administrasjonen jobbe videre med anbefalingene i rapporten og komme tilbake
til havnestyret med orienteringssak når arbeidet med anbefalingene i rapporten og den overordnede
ROS analysen for Sydhavna er ferdig første kvartal 2015.

Havnedirektørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Anne Sigrid Hamran
Havnedirektør

Dag H. Sem
Direktør Trafikk
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