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Trafikkovervåking

31.03.2017

Som aktiv og skadebegrensende barriere:
Hvilke av disse fartøyene stevner mot fare?
 Identifisere en situasjon under utvikling 
– forhindre eller begrense denne.

Som passiv og forebyggende barriere:
Hvilke fartøy representerer høyest risiko?  
Hvorfor? Hvilke bør vi prioritere å 
inspiserere? Hvilke er svakt regulert?

http://marineinsight.com/wp-content/uploads/2011/04/ulstein-x-bow-container-ship.png
http://marineinsight.com/wp-content/uploads/2011/04/ulstein-x-bow-container-ship.png
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Risikovurdering – på forskjellige nivå

• Årlig risikovurdering. Høyrisikohendelser som er relevant for 
flere fartøygrupper. Langsiktige trender – fokusområde(r). 

• Årlig risikovurdering. Følge nøkkelstatistikk på fartøygruppen 
for å overvåke aktivitet og situasjon. Identifisere farer og 
vurdere risiko. 

• Risikovurdering/analyse på forespørsel. Risikokalkulator 
skipsrisikomodell.

• Risikovurdering/analyse på forspørsel. Visualisering 
drift/funn/risiko. Fartøy i drift: enkel risikokalkulator 
skipsrisikomodell. Nybygg: Enkel scoringsmodell.
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Hva kan fortelle oss noe om risiko på et skip i drift?
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Kjapt om AIS

Hva er det? Hvordan bruke det til måling og overvåkning av trafikksikkerhet?

30.03.2017

Eivind Kleiven, Senior Sikkerhetsingeniør





Basestasjoner mottar 
AIS-meldinger

Basestasjon på land

Basestasjon på satellitt



Sanntids- og historiske data kan så analyseres



Eksempel på bruk av historiske AIS-data

• AIS-data fra Kystverket for perioden 2010-2016

• Noen milliarder posisjonsrapporter lagt inn.

• Ingen datareduksjon, alt er med.

Forskningsprosjektet: National Ship Risk Model (NTNU, NTNU Samfunnsforskning, Safetec, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet)

Blant annet ble AIS-data analysert sammen med Sjøfartsdirektoratet sine hendelsesdata i et forsøk på å 
identifisere risikoinfluerende faktorer for ulykker som for eksempel grunnstøting. For eksempel 
trafikktetthet i området minuttene før ulykken.

Litt om datasettet

AIS-dataene ble også benyttet til normalisering av hendelsesdata. Dette skal Trond Kongsvik/Petter Almklov
presentere i dag.



Noe av det vi i dag kan hente ut av AIS-systemet

Utseilt distanse

Timer i operasjon

Anløp

Location id

Time id

Ais type and cargo id

MID id

Fjord id

SPOI id

Speed id

Utseilt distanse       |       Timer i operasjon       |       Antall anløp/avganger

Verdier som kan aggregeres i tilgjengelige dimensjoner

Tilgjengelige dimensjoner



ALARM
Unormal oppførsel identifisert

Kan sanntidsdata benytte til å overvåke transportsikkerheten?

Vi kan analysere historiske data og identifisere risikoinfluerende faktorer:
• Oppfører skipet seg unormalt sammenlignet med tidligere oppførsel av samme skip?
• Unormalt sammenlignet med andre lignende skip?
• Seiler skipet mye i farvann som er vanskelig å navigere i?



Laster historiske data for skip …
Viser normal oppførsel siste 7 dager for identifisert bulkskip

Unormal oppførsel  under seilas fra Narvik til Ursfjorden

Forventet kursendring ikke utført
Mulig grunnstøt oppdaget.

Laster kontaktinformasjon …

Skip: Bulk king
Kallesignal: LA8PW
Telefon til broansvarlig: +47 98 76 54 32
Rederi: Bulkrederiet
Posisjon for mulig grunnstøt: N 62,231 E 5,2566
Tidspunkt: 17. juli kl 02:10 



• «Verktøyet» vi akkurat så eksisterer ikke, men AIS-dataene var fra et bulkskip som grunnstøtte i 2011.
• Ved å se på posisjon og hastighet til skipet kunne vår algoritme automatisk identifisere når og hvor skipet 

grunnstøtte.

Er det mulig å identifisere skip som har høyere risiko enn andre skip?
Asbjørn vil nå si litt om risikoscore på skip.



Risikoscore på 11000 skip

Med bruk av blant annet AIS

30.03.2017

Asbjørn L. Aalberg, sikkerhetsrådgiver



• Basert på risikomodeller fra NSRM-prosjektet 

• Utviklet en kvantitativ modell som kan beregne en risikoscore for enkeltskip

– understøtte valg av tilsynsobjekter

– understøtte fokus i selve tilsynet

• Ikke en modell for beregning av sannsynlighet, men si noe om risiko relativt til andre 

fartøy

• 11000 skip er kjørt gjennom «kverna» i en protoyp

Eksempel på anvendelse av AIS - Risikoscoreprosjektet



Indikatormodell for risikoscore på skip
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RisikoScore = Ulykkeshistorikk + Tilstand på faktorer + Viktighetsvurdering av faktorene

Ulykkedata



Risikoscore – skjermbilde prototyp



Risikoscore – skjermbilde prototyp 2



Risikoscore – videre

- Klarer modellen å hjelpe inspektører i valg av tilsynsobjekt for uanmeldte 

tilsyn?

- Klarer modellen å hjelpe inspektører i valg av tema for tilsyn på valgt båt?



Vitenskapelig artikkel – ESREL 2017 Rapport med fullstendig 

oppbygging av modellen

Publikasjoner



Andre muligheter med AIS 

Sanntidsovervåkning

• Havner

• Skip med kurs mot grunnstøt

• Sanntidsovervåkning med risikoscore?

• «Alarm» ved høyere trafikktetthet enn normalt

• «Alarm» ved AIS-juks (knyttes til terror og miljøutslipp)

Normalisering av ulykkesdata

Automatisk ulykkesrapportering





Spørsmål eller kommentarer?


