
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

”Havbase” 
 
Havbase inneholder posisjonsdata fra AIS. Disse posisjonsangivelsene berikes så med tall på 
utslippskoeffisienter og estimat på utseilt distanse. Utslippstallene er estimert på grunnlag av 
skipets fart og informasjon fra skipsregisteret IHS Fairplay vedr. motorstyrke/-type, type 
drivstoff, skipets størrelse, mannskap m.v. Mulighet for kobling mot ulike skipsregistere gjør oss i 
stand til å ta ut og presentere detaljert stedfestet informasjon på utseilt distanse* og 
driftsutslippsestimat** aggregert over områder og tid både for enkeltskip og ulike skipstyper.  
 
* Utseilt distanse er en avgjørende inngangsverdi for analyse av sannsynlighet for akutt hendelse (sannsynlighetsanalyser) 
 
** Driftsutslippsestimat er av stor betydning i vurdering av miljøkonsekvenser. 

 
 
Stikkord om Havbase 
 

 Dataoppløsning på 6 min. mellom hver posisjonsangivelse. Lengre intervall vil 
forekomme dersom intervall mellom AIS meldingene er lengre. Det innebærer at AIS 
dataene er nedsamplet i tid og vil derfor ikke alltid være velegnet for analyse på 
mikronivå (distansen mellom hver melding er for stor i forhold til områdets utstrekning). 
Havbase er framfor alt tiltenkt større områder og data har blitt nedsamplet for å holde 
datamengden på et håndterbart nivå. 
 

 Opprettet f.o.m. 01.01.2011 -> 

 Inneholder informasjon som: 
    
 MMSI (unik id på AIS utstyr om bord) 
 Tidsstempel (utcporttime) 
 Skipsnavn 
 Skipskategori (13 norske samt Lloydskategorier/Statcode 5 - 

http://www.ihs.com/products/maritime-information/recent-
innovations/innovations-vol1-2011/statcode.aspx) 

 Størrelsesklasse (grosston – GT) 
 Kallesignal 
 Imonummer 
 Utseilt distanse fra forrige posisjon (nautiske mil) 
 Operasjonstimer fra forrige posisjon 

 
Beregnede utslippskoeffisienter basert på detaljert skipsinformasjon (utført av DNV) 
som: 
 

 CO2 utslipp pr. utseilt distanse (tonn) 
 SO2 utslipp pr. utseilt distanse (tonn) 
 CO utslipp pr. utseilt distanse (tonn) 
 NOx utslipp pr. utseilt distanse (tonn) 
 Utslipp av PM (particulate matter) pr. utseilt distanse (tonn) 

http://www.ihs.com/products/maritime-information/recent-innovations/innovations-vol1-2011/statcode.aspx
http://www.ihs.com/products/maritime-information/recent-innovations/innovations-vol1-2011/statcode.aspx


 

 
 

Side 2 

 
 I tillegg kommer en rekke metainformasjon og identifikatorer som muliggjør  
 kobling mot andre tabeller og videre berikelse av informasjonsverdien pr. posisjon 
 
NB: Det er pr. Nov. 2013 ca. 25% ukategoriserte posisjoner i Havbase. De fleste av disse 
tilskrives den store økningen i bruk av klasse B transpondere om bord i mindre fiskefartøy og 
fritidsfartøy. Disse er det da naturligvis ikke mulig å få ut noe driftsutslippsregnskap for, ei 
heller benytte data til nyttige formål grunnet mangel på informasjon om disse bestemte 
fartøyene. 
 
 
Stikkord om satelittdata i Havbase 
 

 AIS-sat 1 går i polar bane med en omløpstid på ~ 90 minutter. Det innebærer i teorien at 
skip som befinner seg langt sør evt. nord vil kunne registreres med 90 minutters 
mellomrom. Er skipet nærmere ekvator vil det kun blir registrert ved enkelte passeringer 
og derfor ses sjeldnere. NORAIS har en helt annen bane og omløpstid og dekker ekvator 
områdene bedre. Data fra NORAIS er dog ikke inkludert i havbase per d.d.  

 Inkludert  som supplement i Havbase f.o.m. 01.01.2012 -> 

 Gir oss ”øyne” også i havområdene utenfor 40nm og er et viktig supplement til 
landbasert AIS. Spesielt viktig i forhold til dannelsen av et situasjonsbilde på marin 
aktivitet i Arktiske områder. 

 Samme informasjon som for landbaserte posisjonsangivelser 

 Skal i hovedsak dekke området nord for 62 breddegrad. I realiteten dekkes mer enn 
dette f.o.m April 2013. 

 

Generelle utfordringer ved bruk av data fra havbase 

 
AIS data er ikke et homogent datasett i tid eller rom og derfor er heller ikke data i Havbase et 
homogent datasett. Det jobbes kontinuerlig for å få data så homogene som mulig men det vil 
alltid være faktorer som må tas i betraktning: 
 

1) Det er og vil alltid kunne være hull i data avhengig av basestasjoner som går ned, flyttes, 
endres (oppdateres), opprettes m.v. 

2) Intervallene mellom meldinger varierer avhengig av type AIS (klasse A/B) og skipets fart 
og endring i kurs. 

3) Ulike AIS typer har ulike rekkevidde. 
4) Satellittbaserte data vill kun registreres når satellitten er høyt nok over horisonten. 
5) Det er et stort antall fjorder der dekningen er dårlig eller helt manglende på grunn av 

topografiske forhold. 
6) Det forekommer tilfeller der områder som normalt ikke har AIS dekning plutselig får 

dekning i en kort periode på grunn av at basestasjonen sitter på en mobil enhet som for 
eksempel et skip, fly eller helikopter. Ved bruk av data fra Havbase (og AIS data generelt) 
må man og ta høyde for dette når man benytter data. 

7) Fartøy har bevisste eller ubevisste feil ved sitt AIS utstyr. Feil navn, bevisste navnebytter, 
feil mmsi, feil dimensjoner, feil enhet på dimensjoner, flytter AIS utstyr mellom fartøy 
m.v. 

8) Fler og fler fartøy anskaffer AIS.  
9) Feil informasjon i skipsregistre 

 



 

 
 

Side 3 

 
Figur 1: Eksempel på romlig hull i AIS grunnlagsdata grunnet topografi og basestasjonsplassering (markert rødt). 

 
Fokusområder – Norsk økonomisk sone 
 
Følgende områdeinndelinger ligger tilgjengelig som grunnlag for aggregering av 
utslippskoeffisienter og utseilt distanse. Disse inndelingene tar for seg områdeinndelinger 
relevante for havområdene tilknyttet norsk økonomisk sone: 
 

  
 
Figur 2: Forvaltningsplanområder    Figur 3: Miljødir./fhv. Klif områdeinndeling 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Side 4 

Fokusområder - Arktis 
 
Disse fire områdeinndelingene har Arktis som hovedfokus og har sin forankring i bl.a. FN, 
Interntional Hydrographic Organization samt National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA):  
 

   
 

Figur 2: LME – Large Marine Ecosystems    Figur 5: IHO havområdeinndeling 

 

   

Figur 6: EEZ – Exclusive Economic Zones    Figur 7: 20 grader inndeling 

 
For de arktiske områdene presenteres ikke driftsutslippsestimat da man ennå ikke har gode nok 
algoritmer for beregninger på skip som befinner seg i farvann med is av ulik tykkelse.  
 
 
Utledede data – tilgjengelige datarapporter 
 
Gjennom Kystverkets tilpassede grensesnitt vil det være tilrettelagt funksjonalitet for uttak av en 
rekke oppaggregerte tall på både driftsutslippskomponenter og utseilt distanse fordelt på 
skipskategorier og størrelseskategorier. Områdene beskrevet ovenfor vil være førende for 
aggregeringsnivået og det vil da aggregeres opp tall for hver avgrensning. 
 
Basert på grunnlagsdataene er det i tillegg satt opp mekanismer for beregning av skipsanløp 
basert på oversikten over ISPS havneterminaler samt beregning av skipspasseringer som krysser 
et antall predefinerte og strategisk plasserte passeringslinjer. Dette gir mulighet til uttak av 
rapporter for flere observerbare forhold i havområdene avhengig av om man har fokus på arktis 
eller norske havområder: 



 

 
 

Side 5 

For norske havområder gis det mulighet foruttak av tall/rapporter på følgende: 
 

 Antall skipspasseringer innenfor et valgt tidsrom (mnd.), i hver retning fordelt på 
skipskategorier og størrelse som krysser en predefinert passeringslinje. Det er 
plassert et 30-talls passeringslinjer langs norskekysten som gir denne muligheten. 

 Antall skipsanløp til kaier/terminaler som har sitt utgangspunkt i ISPS terminaler. 
Man kalkulerer anløp ut fra bestemte kriterier (forenklet: antall unike 
posisjonsregistreringer innenfor et gitt område i et gitt antall minutter = ett 
anløp) 

 


