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Bakgrunn- ett samarbeidsprosjekt!

• Narvik Havn KF har sekretariats funksjonen 

for Ofoten IUA. 

• Ofoten Brann IKS- innsatsstyrke akutt 

forurensning.

• Siste årene har vi fått til et meget godt 

samarbeid mellom Ofoten Brann IKS og 

Narvik Havn KF.

• Felles arbeid med innsatsplaner skip

• Pluggen- SAR båt og samarbeid

• Prosjekt- Operativ ledelse på tvers av 

fagområder (ELS- IUA og større 

branner)

• Beredskapsanalyse ifht akutt forurensning i 

ferskvann.

• Ingen kapasiteter for utlegging av 

lenser.

• Narvik Havn KF sitt behov for hurtig 

kapasitet for bla. overvåking av 

krigsvrakene.

• IUA og overflaterednings kapasiteter for 

Ofoten Brann IK



Prosess- vår vei til innkjøp!

 Ide: Behov for mindre kapasiteter til vanns.

 Narvik Havn KF og Ofoten Brann IKS- prosjektledelse

 Analyse/ beredskapsanalyse

 saksfremlegg, beslutning

 Behandling i Aksjonsutvalget

 Behandling i IUA styret

 Behandlet i ledergruppen Ofoten Brann IKS/ styrebehandlet.

 Tilbudsutsending- innkjøp



Typer vannscootere- vi så på….

• Sea Doo SAR

• Rescuerunner



Innkjøp

 Bakgrunn:

 Pris

 Oppfatning av stabilitet/ 

bredde (170cm)

 2 mannskaper i sittende 

sal- sikkerhet.

 Farvannet i 

Ofotenfjorden

 Fleksibilitet i 

bruksområder- tror vi.

 Vi opplever at begge 

vannscooterne har sine 

+/-.

 Vi vet ikke om vi har 

valgt riktig 

før………..kommer ikke 

til å innrømme det .



Valget- Sea Doo SAR



Tekniske spesifikasjoner- Sea doo SAR

 Modifisert plattform spesielt utviklet for 

behovene til søk og rednings fagfolk

 Gummi pongtonger 

 Dekks plater som beskytter gummi 

pongtongene som gir en flat, stabil og 

sklisikker overflate

 Kraftig front støtfanger

 2.8mm tykt støt- og slitasjebeskyttende 

skrogbelegg av Elastomer

 Feste for redningsslede

 Karbonfiber lanternemast bak (blålys på)

 Spesial rist for vanninntak, gjør at man 

kan kjøre på grunt vann

 Integrert kjøler med lukket kjøle system

 12V strømuttak

 Sikkerhets-kit

 1494 cc

 Ca. 50 knop 

 Ca 340cm lang

 Ca 170 cm bred



Tilleggsutstyr



Prosess- etter anskaffelsen

Systematisk arbeid:

 opplæring fra leverandør- brukere og vedlikeholds personell

 Godkjenning- båtfører prøven, samt internopplæring

 Utarbeide instruksverk – arbeidsinstruks, 

samarbeidsinstruks,  HMS prosedyrer og vedlikeholds 

instrukser.

 Øvelser- massivt med øvelser i flere måneder (kjøretrening, 

trygghet, boom bag, lenser).

 Rutine testing- hva er optimalt ifht plassering

 Operativ- utarbeidelse av beredskapsplanverk og 

innsatsplaner



Overflateredning- en tilleggskapasitet!

Vårt behov:

 mann over bord

 bruhopping

 elveredning

 hurtig utrykning på 

vann

 Oppleves som et godt 

verktøy.



Ett spennende samarbeidsprosjekt!

 Hva gjenstår:

 Etablering av løftesystem Narvik Havn. Rakk ikke dette før vinteren 

kom. 

 Gjenstår mye trening i bruk av lenser og vannscooter for 

innsatspersonell fra Ofoten Brann IKS, Narvik Havn KF og Ofoten 

IUA.

 Analyser ifht håndtering av akutt forurensning i ferskvann og 

utsettingsplasser av utstyr i vårt beredskapsområde for IUA Ofoten.

 Fintuning av beredskapsplanverk IUA og beredskapsplanverk for 

overflateredning.



Takk for meg!


