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1

SAMMENDRAG

Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) har engasjert DNV GL og SINTEF til å utrede
kunnskapsstatus og kunnskapsbehov innen oljevernet. Formålet med utredningen er å avdekke
kunnskapsbehov og gi oppdatert kunnskapsstatus om effektive og miljøvennlige metoder og teknologi
innen oljevern med særlig vekt på nordområdeutfordringer samt kunnskapsbehov hos operative aktører.
Utredningsarbeidet er forankret i en felles handlingsplan mellom SOMM og Kystverket. Basert på denne
handlingsplanen arrangerte SOMM og Kystverket 18. September 2019 også en åpen konferanse i
Svolvær med fokus på kunnskapsstatus, kunnskapshull og hva som gjøres av FoU på oljevernområdet
(Forum for framtidas oljevern).
Utredningen gir en oppdatert statusoversikt om forskning og utvikling innen oljevernberedskap som
fagfelt, med fokus på effektive og miljøvennlige metoder og teknologi. Særlig vekt har blitt lagt på
forskning og utvikling som er relevant for nordområdeutfordringer som is, kulde, mørke, ising av utstyr,
HMS-utfordringer, samt lange avstander og manglende infrastruktur.
Nasjonale og relevante internasjonale FoU programmer og prosjekter hos myndigheter, industri,
forskningsinstitutter, operative aktører og akademia har blitt gjennomgått. Eksisterende begrensinger
ved metoder og teknologi har blitt vurdert, herunder kunnskapsbehov hos operative aktører.
Statusoversikten har dannet grunnlag for en evaluering og identifisering av områder for framtidig FoU
satsing. I utredningen er det fokusert på følgende hoved metoder/teknologiområder i oljevernet:
Mekanisk oppsamling, Dispergering (kjemisk og mekanisk), In-situ brenning, Strandrensing og
Fjernmåling.
Følgende punkter er gjennom analysen definert som kunnskaps- og utviklingsbehov for de ulike
teknologiområdene:
Mekanisk oppsamling
•
•
•
•
•

Separasjon av fritt vann og olje
Videre testing av mekanisk oppsamling i ulike is-konsentrasjoner og under ulike isforhold
(istilpasset teknologi)
Produktutvikling og vintertilpasning av eksisterende utstyr for bedre operasjoner i kulde og is.
Mekanisk opptak av diesel- og hybridoljer i kaldt vann.
Gjennomføre felttesting i Barentshavet samt å etablere et bedre testregime for mekanisk opptak.

Dispergering
•

Etablering av statlig dispergeringsberedskap mot kystnære utslipp av bunkersoljer, inklusiv nye
lavsvovel drivstoffoljer.

•

Videreutvikling av dispergering som et beredskapstiltak for olje som driver inn i is eller et
oljeutslipp i is inkludert påføringsteknologi.

•

Videreutvikling og testing av mekanisk dispergering og tilførsel av "kunstig" (ikke bølger) energi.

•

Videre testing og utvikling av kjemisk og etter hvert mekanisk undervanns-dispergering inkludert
testing og verifikasjon gjennom et offshore feltforsøk.

In-situ brenning
•

Videre utvikling og testing av antennelsesteknologi for oljeflak på sjøen inkludert
antennelsesutstyr fra drone, lettbåt og helikopter.

•

Utvikling av effektiv teknologi for fortykkelse av et oljeflak før antennelse.

•

Kartlegging av brenneeffektivitet inkludert også nye lav-svovel drivstoffoljer.

•

Bedre karakterisering av røykgasser og potensiell giftighet
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•

Bedre karakterisering og oppsamling av brann-residu.

•

Metodikk for å gjennomføre NEBA/SIMA analyser for ISB og utvikling av nasjonal forskrift for
bruk.

•

feltforsøk med brenning i isfylte farvann.

Strandrensing
•

Videreutvikling, dokumentasjon, operasjonalisering og implementering av in-situ
strandrenseteknikker.

•

Videreutvikling og operasjonalisering av SCAT (Shoreline Cleanup Assessment Technique)
metodikk.

•
•

Videreutvikling av metodikk for strandrensing i Arktiske og isfylte farvann inklusive Svalbard.
Videreutvikling av metodikk for testing av sorbenter og andre strandrensemidler (nye produkter)
for effektivitet og giftighet.

•

Felttesting og verifikasjon av ulike strandrenseteknikker, inkludert in-situ teknikker.

Fjernmåling
•

Videreutvikling av radarteknologi som også kan detektere oljetykkelse og skille mellom olje og
is/issørpe.

•

Operasjonalisering av ubemannet fjernmåling av oljedrift og spredning i sjøområder med is.

•

Behov for mer kunnskap om bruk av droner i tilknytning til oljevernaksjoner.

•

Behov for ytterligere integrasjon av fjernmålingsdata i felles situasjonsbilde.

Annet
•

Videreutvikling av metoder for "in-situ" behandling av oljeforurensning på strand med fokus på
avfallsminimering.

•

Utvikling av miljøvennlige produkter som kan erstatte bruk av olje i test sammenheng.

•

Systematisering og kunnskapslogging fra de årlige olje-på-vann (OPV) verifikasjonene.

•

Behov for felles terminologi og definisjoner i oljevernberedskapen.

•

Se på status for teknologi knyttet til nødlossing av fartøy.

•

For å kunne vurdere reell effektivitet og kapasitet i oljevernet er det derfor behov for en
transparent, ensartet og helhetlig systemtilnærming.

1.1 SUMMARY
Norwegian Centre for Oil Spill Response and Marine Environment (SOMM) have engaged DNV GL and
SINTEF to assess the knowledge status and knowledge needs within oil spill response.
The purpose of the study is to identify knowledge needs and provide up-to-date knowledge status on
effective and environmentally friendly methods and technology in oil spill protection, with special
emphasis on northern area challenges as well as knowledge needs of operational actors. The
investigation work is rooted in a joint action plan between SOMM and the Norwegian Coastal
Administration. Based on this plan of action, SOMM and the Norwegian Coastal Administration also
organized an open conference in Svolvær on September 18, 2019, focusing on knowledge status,
knowledge gaps and what is being done by the R&D in the oil spill area (Forum for future oil spill
response).
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The report provides an up-to-date status overview on research and development in oil spill preparedness
as a field, focusing on effective and environmentally friendly methods and technology. Particular
emphasis has been placed on research and development that is relevant to northern area challenges
such as ice, cold, darkness, equipment icing, HSE challenges, as well as long distances and lack of
infrastructure.
National and relevant international R&D programs and projects with government, industry, research
institutes, operational actors and academia have been reviewed. Existing limitations on methods and
technology have been considered, including the knowledge needs of operational actors. The status
overview has formed the basis for an evaluation and identification of areas for future R&D efforts. The
study focuses on the following main methods / technology areas in the oil spill protection: Mechanical
recovery, Dispersion (chemical and mechanical), In-situ burning, Beach cleaning and Remote sensing.
Throughout the analysis, the following points are defined as knowledge and development needs for the
various technology areas:
Mechanical recovery
•

Separation of free water and oil

•

Further testing of mechanical collection in different ice concentrations and under different ice
conditions (ice-adapted technology)

•

Product development and winterization of existing equipment for better cold and ice operations.

•

Mechanical recovery of diesel and hybrid oils in cold water.

•

Conduct field testing in the Barents Sea and establish a better test regime for mechanical
recovery.

Dispersants
•

Establishment of governmental dispersal preparedness against coastal discharges of bunker oils,
including new low-sulphur fuel oils.

•

Further development of dispersion as a contingency measure for oil drifting into ice or an oil spill
in ice including application technology.

•

Further development and testing of mechanical dispersion and supply of "artificial" (not waves)
energy.

•

Further testing and development of chemical and eventually mechanical underwater dispersion
including testing and verification through an offshore field trial.

In-situ burning
•

Further development and testing of ignition technology for oil at sea including ignition equipment
from drone, lightboat and helicopter.

•

Development of efficient technology for thickening an oil slick before ignition.

•

Burning efficiency mapping also including new low-sulphur fuel oils.

•

Better characterization of flue gases and potential toxicity.

•

Better characterization and collection of fire residue.

•

Methodology for conducting NEBA / SIMA analyses for ISB and development of national
regulations for use.

•

Field trials with burning in ice-filled waters.
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Shoreline cleanup
•

Further development, documentation, operationalization and implementation of in-situ shoreline
cleaning techniques.

•

Further development and operationalization of the SCAT (Shoreline Clean-up Assessment
Technique) methodology.

•

Further development of methodology for shoreline cleanup in Arctic and ice-filled waters
including Svalbard.

•

Further development of methodology for testing sorbents and other beach cleaners (new
products) for efficiency and toxicity.

•

Field testing and verification of various shoreline cleaning techniques, including in-situ
techniques.

Remote Sensing
•

Further development of radar technology that can also detect oil thickness and distinguish
between oil and ice / ice slush.

•

Operationalization of unmanned remote sensing of oil drift and spread in areas with sea ice.

•

Need for more knowledge about the use of drones in connection with oil spill response.

•

Need for further integration of remote sensing data into a common operating picture (COP).

Other
•

Further development of methods for "in-situ" treatment of oil pollution on the beach with focus
on waste minimization.

•

Development of environmentally friendly products that can replace the use of oil in a test context.

•

Systematisation and knowledge logging from the annual oil-on-water (OPV) verifications.

•

Need for common terminology and definitions in oil spill preparedness.

•

Look at the status of technology related to emergency discharge of vessels.

•

In order to be able to assess real efficiency and capacity in oil spill response, a transparent,
uniform and comprehensive system approach is needed.
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BEGREPER OG FORKORTELSER
Begreper og faguttrykk er i stor grad hentet fra Kystverkets fagordliste for akutt forurensning
(http://www.afterm.no/)
Absorberende lense: Lense som inneholder et sorberende middel.
Aksjon: Organiserte tiltak for å avverge, begrense og håndtere skader og ulemper som følge av uønsket
hendelse.
Aksjonsledelse: Aksjonsleder med tilhørende stab og støttefunksjoner.
Akutt forurensning: Forurensning av betydning som inntrer plutselig og ikke er tillatt.
Akuttfase: Tiden fra første innsatsstyrke har ankommet og fram til innsatsstedet er stabilisert og
situasjonen er erklært under kontroll.
Asfaltener: kompliserte hydrokarboner som også kan inneholde mindre mengder nitrogen, oksygen og
svovel
Bekjempning: Fysiske, operative tiltak for å stoppe og begrense et akutt utslipp og
som pågår fra et utslipp har funnet sted og frem til utslippet er kommet under kontroll.
Beredskap: Alle tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som skal hinder at en inntrådt
faresituasjon utvikler seg til en ulykkessituasjon, eller som skal hindre eller redusere skadevirkningene
av inntrådte ulykkeseller krisesituasjoner.
Beredskapsorganisasjon: Det personell som i en beredskapsplan er tildelt funksjoner med tilhørende
oppgaver
Beredskapsplan: Dokument som beskriver beredskapen for en eller flere definerte hendelser.
Bioremediering: Biologisk nedbryting ved hjelp av mikroorganismer.
Bustersystem: Høyhastighetslense med tilhørende utstyr.
Deteksjon – fjernmåling: Det å oppdage og posisjons- og arealbestemme forurensning.
Dispergering: Finfordeling av et stoff i en væske uten at det dannes en løsning. Kan foregå naturlig
eller ved at det påføres dispergeringsmiddel
Dispergeringsmiddel: Flytende, kjemisk løsning som under påføring på olje på vann, fremskynder
oppdelingen av oljeflak og løser opp oljen til små dråper som spres, fortynnes og brytes ned i
vannmassene.
Emulsjon: En blanding av to vesker som ikke er fullstendig løselige med hverandre. Den ene vesken
finnes som dråper i den andre vesken.
Finrensing: Omhyggelig strandrensing for i størst mulig grad å føre strandsonen tilbake til sin
opprinnelige tilstand.
Flømming: Rensemetode der forurenset masse utsettes for vanngjennomstrømming slik at
forurensningen skylles av.
Fjernmåling: Innhenting av informasjon ved hjelp av instrumenter som ikke er i direkte kontakt med
det som måles.
Fremskutt depot: Depot som etableres i et innsatsområde
Grovrensing: Mindre omhyggelig strandrensing for å forhindre sekundærforurensning.
In-situ brenning: Brenning på stedet. Brukes om forbrenning av en oljeforurensning i det forurensede
området. Forkortes ofte ISB.
Innsatsområde: Geografisk avgrenset område for en innsats
Kystberedskap: Med kystberedskap menes de planer, rutiner og ressurser som danner den
beredskaps- og sikkerhetsmessige rammen rundt aktiviteten på kysten og i våre havområder
Mobilisering: Iverksetting av tiltak som forberedelse til innsats
Mobiliseringstid: Tid fra varsel om akutt utslipp er mottatt til utstyr/personell er klart til avreise (dvs.
responstid minus transporttid).
Netto miljøgevinst:
Olje i vann-emulsjon: Blanding av olje og vann der oljen er dispergert i vannet.
Paravan: Innretning som kan erstatte ett av fartøyene ved slepeoperasjoner der det normalt kreves to
fartøy.
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Responstid: Tiden fra varsel om akutt utslipp er mottatt til aktuelle bekjempningstiltak iverksettes på
skadestedet.
Risiko: Uttrykk for kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens av en uønsket hendelse.
Sanering: Tiltak som iverksettes etter at bekjempningsfasen er over. Iverksetting av tiltak utfra en
begrunnet konklusjon fundamentert i en analyse av forurensningssituasjonen (miljørisiko). Iverksetting
av saneringstiltak krever også synliggjøring av saneringsmål og avklaring av tiltakenes netto
miljøgevinst.
Sekundærforurensning: Forurensning forårsaket av pågående eller utførte tiltak mot akutt
forurensning.
Situasjonsbilde: Sammenstilling av tilgjengelig relevant informasjon under en pågående hendelse. Her
brukes ofte Common Operating Picture (COP)
Strandrensing: Fjerning av forurensning fra strandsonen med sikte på at den opprinnelige tilstanden
blir gjenopprettet.
Strandrensemiddel: Produkter som fremmer fjerning av olje fra underlaget. Strandrensemidler kan
virke gjennom å løsne oljen fra underlaget, å dispergere oljen i vann som benyttes, eller å fremskynde
biologisk nedbryting (bioremediering).
Vinterisering: Utstyr som opprinnelig ikke er tilstrekkelig tilpasset for å opereres i vinterforhold (kulde,
is, snø, sterk vind, mørke o.l.) tilpasses for å bedre kunne brukes under slike forhold.
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FORKORTELSER
AIS

Automatisk identifikasjonssystem

BaSEC

The Barents Sea Exploration Collaboration

BSEE

Bureau of Safety and Environmental Enforcement

COP

Common Operational Picture

EMSA

The European Maritime Safety Agency

EPPR

The Emergency Prevention, Preparedness and
Response Working Group (Arbeidsgruppe under
Arktisk råd)

FKB
FLIR

Fartøy i kystnær beredskap
Forward Looking Infrared Radar

FoU

Forskning og utvikling

GOMRI

Gulf of Mexico Research Initiativ

HMS

Helse, miljø og sikkerhet

IR

Infrarød

ISB

In-situ brenning

ITOPF

Internation Tankers Owners Pollution Federation

IUA

Interkommunale utvalg mot akutt forurensning

KyV

Kystverket

LEO

Low Earth Orbit (lavbanesystemer)

LFS

Laser fluoresensor

MPRI

Multipartner Pollution Research Initiative

MWR

Micro wave radiometer

NEBA

Net environmental benefit analysis

NOFO

Norsk oljevernforening for operatørselskap

OPV

Olje på vann verifikasjon

OSD

Oil spill detection radar

OSRL

Oil Spill Response Limited

POSOW

Preparedness for Oil-polluted Shoreline cleanup
and Oiled Wildlife interventions

SAR

Synthetic Aperture Radar

SCAT

Shoreline Cleanup Assessment Treatment

SIMA

Spill impact mitigation assessment

SINTEF
SLAR

Side Looking Airborne Radar

SOMM

Senter for oljevern og marint miljø

SECA

Sulfur Emission Control Areas

USEPA

US Environmental Protection Agency
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2

INTRODUKSJON
2.1 Bakgrunn og formål

Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) er et nasjonalt og internasjonalt kunnskaps- og
kompetansesenter for oljevern og marin forsøpling. Senterets samfunnsoppdrag er å være et nasjonalt
kunnskapsnav når det gjelder marin forsøpling og oljevern. Senteret er underlagt
Samferdselsdepartementet, men samarbeider med andre offentlige etater, forskningsinstitusjoner og
frivillige organisasjoner. Senteret ble formelt opprettet i 2018.
SOMM har engasjert DNV GL og SINTEF til å utrede kunnskapsstatus og kunnskapsbehov innen
oljevernet. Formålet med utredningen er å avdekke kunnskapsbehov og gi oppdatert kunnskapsstatus
om effektive og miljøvennlige metoder og teknologi innen oljevern med særlig vekt på
nordområdeutfordringer samt kunnskapsbehov hos operative aktører. Utredningen er et ledd i SOMMs
arbeid knyttet til oljevernberedskap, herunder:
•

Identifisere kunnskapsbehov og kunnskapshull

•

Se både på erfaringsbasert og vitenskapelig kunnskap

•

Være en pådriver for nødvendig FoU-arbeid

•

Sørge for et oppdatert kunnskapsgrunnlag

•

Formidle kunnskap gjennom søkbar nettportal

•

Bidra til merverdi og effektivitet gjennom økt samhandling på FoU-området

Utredningsarbeidet er forankret i en felles handlingsplan mellom SOMM og Kystverket. Basert på denne
handlingsplanen arrangerte SOMM og Kystverket 18. September 2019 også en åpen konferanse med
fokus på kunnskapsstatus, kunnskapshull og hva som gjøres av FoU på oljevernområdet (Forum for
framtidas oljevern). Konferansen hadde som mål å styrke koordineringen av FoU innen
oljevernberedskap, og bidra til at videre FoU satsing rettes inn mot operative behov, utfordringer og
kunnskapsbehov for oljevern i nordområdene. Konferansen samlet myndigheter, operative aktører,
forskningsinstitutter, akademia og Forskningsrådet og fokuserte på å skape felles forståelse av
kunnskapsstatus og kunnskapsbehov.
SOMM har som ambisjon å videreføre og fasilitere dialog og samarbeid mellom relevante aktører i
oljevernet for å bidra til merverdi og effektivitet i arbeidet med forskning og utvikling.
Statuskartleggingen og konferansen må derfor betraktes som starten på en mer langsiktig prosess
knyttet til FoU innen norsk oljevernberedskap. Det er forventet at anbefalingene fra analysen av
kunnskaps- og utviklingsbehov vil kunne utgjøre en del av grunnlaget for SOMMs videre arbeid med
prioriteringer og planer for framtidig FOU virksomhet.

2.2 Innhold, gjennomføring, metode og avgrensninger
2.2.1 Innhold
Utredningen gir en oppdatert statusoversikt om forskning og utvikling innen oljevernberedskap som
fagfelt, med fokus på effektive og miljøvennlige metoder og teknologi. Særlig vekt har blitt lagt på
forskning og utvikling som er relevant for nordområdeutfordringer som is, kulde, mørke, ising av utstyr,
HMS-utfordringer, samt lange avstander og manglende infrastruktur.
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Nasjonale og relevante internasjonale FoU programmer og prosjekter hos myndigheter, industri,
forskningsinstitutter, operative aktører og akademia har blitt gjennomgått. Eksisterende begrensinger
ved metoder og teknologi har blitt vurdert, herunder kunnskapsbehov hos operative aktører.
Statusoversikten har dannet grunnlag for en evaluering og identifisering av områder for framtidig FoU
satsing.
I samråd med SOMM og Kystverket er det i utredningen fokusert på følgende
hovedmetoder/teknologiområder i oljevernet:
•

Mekanisk oppsamling

•

Dispergering (kjemisk og mekanisk)

•

In-situ brenning

•

Strandrensing

•

Fjernmåling

Øvrige tema som også har blitt berørt er:
•

Kommunikasjon

•

Logistikk

•

Organisasjon

•

Øving og trening

2.2.2 Gjennomføring
Utredningsarbeidet har blitt utført i andre halvår i 2019 fordelt på følgende hovedfaser:
Fase 1. Oppstart
Oppstartsmøte ble avholdt 18. juni med prosjektgruppen fra SOMM og Kystverket, samt prosjektteamet
fra DNV GL og SINTEF. Oppdraget, herunder formål, avgrensninger, leveranser, arbeidsform og tidsplan
ble gjennomgått og klargjort. Ettersom oljevernberedskap omfatter et stort fagområde var det spesielt
viktig å finne fram til et hensiktsmessig detaljeringsnivå og format på arbeidet og leveransene.
Fase 2. Statuskartlegging
Statuskartleggingen har omfattet en tematisk kartlegging av tidligere og pågående FoU aktiviteter,
herunder egne kartleggingsmøter mellom DNV GL/SINTEF og Norsk Oljevernforening for Operatørselskap
(NOFO) og Kystverket. Konferansen Framtidens Oljevern den 18. september i Svolvær var også en viktig
arena ifm. kartleggingsarbeidet, i tillegg til å fokusere på muligheter og behov framover. Til konferansen
ble det utarbeidet og presentert en foreløpig statusoversikt fra kartleggingsarbeidet, og DNV GL/SINTEF
fasiliterte også en paneldebatt.
Fase 3. Evaluering
Basert på fase 2 ble det gjennomført en evaluering av FoU status i forhold til definerte mål og tiltak
beskrevet i rapporten Norsk oljevernberedskap – rustet for fremtiden (2015) og stortingsmeldingen På
rett kurs - Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning (Meld. St. 35 2015-2016).
Evalueringen ble utført i samarbeid med SOMM, NOFO og Kystverket. Resultatet av evalueringen er
dokumentert i kapittel 5.
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Fase 4. Rapportering
Resultatene fra utredningen består av den foreliggende rapport med vedlegg. SOMM planlegger å
etablere egne web-baserte temasider, samt en database for kunnskap og forskning innenfor senterets
faglige mandat. Det var innledningsvis en intensjon om at deler av rapporteringen kunne tilpasses disse
løsningene direkte, men dette måtte forlates av framdriftshensyn. Planen er imidlertid at deler av
rapporten kan brukes til dette senere når løsningene er på plass. Rapporten vil også bli oversatt til
engelsk.

2.2.3 Metode og avgrensninger
Oljevernberedskap, eller beredskap mot akutt forurensning, er et svært bredt og sammensatt fagområde.
Pga. fagfeltets og materialets størrelse og prosjektets begrensede rammer har det vært nødvendig å
avgrense og prioritere arbeidet, både med tanke på rapportens omfang og detaljnivå og i antall eksterne
referanser. Dette er gjort basert på faglig skjønn og i dialog med oppdragsgiver. Erfaringer og behov hos
de største operative aktørene i Norge har blitt vektlagt, herunder erfaringer fra:
•

Teknologiutviklingsprogrammene Oljevern 2010 og Oljevern 2015

•

Olje på vann-øvelsene i Nordsjøen (OPV)

•

FoU virksomhet ifm. tokt, øvelser og oljevernaksjoner

•

Andre relevante FoU-aktiviteter

Arbeidet har blitt utført hos DNV GL og SINTEF og i møter med oppdragsgivers prosjektgruppe, samt
møter med fagpersoner og FoU ansvarlige i NOFO og Kystverket.
Rapporten har en tematisk oppbygging som er utformet i samråd med oppdragsgiver. Det er tilstrebet
en enkel gjennomgang av hvert tema. Det er videre lagt vekt på å formidle et overordnet bilde, på
bekostning av detaljer. Hensikten med dette er at teksten kan kunne benyttes av SOMM i
kunnskapsformidling også rettet mot ikke-eksperter. Utredningen er avgrenset til å omfatte oljevern til
havs, i kyst- og strandsone. Rapporten tar for seg oljeforurensning og ikke andre kjemikalieutslipp.
Utslippsforebyggende tiltak er heller ikke omfattet. Det faller også utenfor rammene for dette prosjektet
å gjennomgå organiseringen av norsk oljevern, hvordan beredskap dimensjoneres eller hvordan
oljevernaksjoner generelt organiseres og utføres.
Det er gjennom flere 10-år publisert et stort antall forskningsartikler, utredninger, fagrapporter, og
andre publikasjoner innenfor fagområdet oljevernberedskap, både i Norge og internasjonalt. Nyere
kilder/referanser har generelt blitt foretrukket, men det er viktig å understreke at nesten all forskning og
utvikling på området har skjedd gradvis over tid. Det faller imidlertid utenfor rammene av dette
prosjektet å dokumentere hvert enkelt trinn i en historisk utvikling, fokuset er på dagens status.
Internasjonale kilder og referanser er gjengitt i den grad det er vurdert relevant for norske forhold og
dette arbeidets formål.
Det har også tidligere blitt utført ulike utredninger av status, metoder og teknologier, herunder
utfordringer og begrensninger innen oljevernet for ulike tema og nivåer. Muligheter og begrensninger
knyttet til oljevernberedskap i kulde, is og mørke er også vurdert tidligere. Flere av disse publikasjonene
er referert og kan inneholde ytterligere referanser.
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3

GENERELT OM OLJEVERN, OLJENS EGENSKAPER OG
NORDOMRÅDEUTFORDRINGER
3.1 Generelt om oljevern

Med oljevern menes i denne rapporten tiltak som kan oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av
uhellsutslipp av olje eller petroleumsprodukter på sjøen. De nasjonale målene for norsk oljevern er gitt i
Stortingsmelding nr. 35 (2015 – 2016) På rett kurs – Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap
(Samferdselsdepartementet 2015):
Hovedmål: Forhindre og begrense miljøskade ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensing
Delmål: Effektiv håndtering av akutte forurensningshendelser
I Norge har vi til nå vært spart for store utslippshendelser som medfører akutt forurensing på størrelse
med Exxon Valdez forliset i Alaska i 1989, Prestige-forliset i Spania i 2002 eller Macondo-utblåsningen i
Mexicogulfen i 2010. De største utslippene fra skip i norske farvann i nyere tid har vært forurensningene
som oppstod etter Full City-grunnstøtingen i 2009 og utslipp fra KNM Helge Ingstad (2018). Exxon
Valdez ulykken medførte et utslipp av 33 000 tonn råolje, mens Full City medførte et utslipp på ca. 300
tonn tung bunkersolje. Utblåsningen fra Bravo-plattformen i Nordsjøen 1977 var heller ikke stor i
internasjonal målestokk med et utslipp på ca. 9 000 tonn. En oversikt over forurensningsvarsler og
utslipp utgis årlig av Kystverket. Den siste versjonen er fra 2018 og rapporterer om i alt 231 sjøbaserte
hendelser i løpet av året, med samlet utslippsvolum på 670 m3.
Oljeutslipp kan gi både akutte skadevirkninger på sjøfugl, strandhabitater, sjøpattedyr og fisk, og kan
også medføre langsiktige negative miljøkonsekvenser. Omfanget av eventuelle miljøkonsekvenser etter
oljeutslipp avhenger av mange ulike faktorer slik som blant annet utslippets størrelse og varighet, type
oljeprodukt, tilstedeværelse av arter og deres sårbarhet mv. Potensielle miljøkonsekvenser fra
oljeutslipp er en viktig faktor både i arbeidet med ulykkesforebygging og for utforming og
dimensjonering av oljevernet. I Norge stilles det også krav til miljøundersøkelser etter vesentlige
utslippshendelser for å kartlegge konsekvenser på miljøet. Rapporten «Erfaringer etter oljeutslipp langs
kysten av Norge» beskriver fire av de større hendelsene de senere år (Boitsov m. fl. 2012).
Selv om mindre utslipp historisk sett har vært i klart flertall finnes det likevel risiko for vesentlig større
utslipp også i Norske farvann. Den nylige hendelsen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet
Sola TS i Hjeltefjorden er eksempel på slik risiko. I en analyse av to verstefallshendelser (Kystverket
2015) er det f.eks. lagt til grunn oljeutslipp på hhv. 100 000 tonn (skipskollisjon mellom cruiseskip og
råoljetanker) og 300 000 tonn (oljeutblåsning på borerigg) med antatt betydelige negative konsekvenser
for naturmiljøet. I tillegg skjer det en utvikling innen både aktivitetsnivå, risikoscenarier og
oljetyper/drivstofftyper. Oljevernberedskapen må derfor være forberedt på et bredt spekter av
hendelsestyper, omfang og utfordringer. Nordområdeutfordringer, dvs. tilleggsutfordringer for oljevern i
kaldt klima er et eksempel på det siste.
I Norge fastsetter Forurensningsloven rammene for beredskap, varsling, aksjonering og bistand ved
akutt forurensning. Roller og ansvar er fordelt mellom private, kommunale og statlige aktører og
myndigheter, og det pågår også samarbeid mellom aktørene på ulike områder. Kystverket er i denne
sammenheng delegert myndighet for å sørge for en best mulig samordning av den operative
beredskapen mot akutt forurensning i et nasjonalt system.
Det videre fokuset for denne rapporten vil være på kunnskapsstatus mht. effektive og miljøvennlige
metoder og teknologi i oljevernet. For en helhetlig oversikt over oljevernets formelle grunnlag, prinsipper,
aktører, organisering, ansvar og roller mv. vises det til Stortingsmeldingen nevnt innledningsvis, samt til
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Nasjonal Plan for beredskap mot akutt forurensning eller fare for akutt forurensning i Norge (Kystverket
2015).

3.1.1 Miljøvennlige metoder og teknologi
Oljevern er som beskrevet ovenfor et konsekvensreduserende tiltak hvor formålet er å forhindre og
begrense negative miljøkonsekvenser av utslippet. Når et utslipp skjer er målet å sikre en effektiv
håndtering av hendelsen. Dette krever teknologi, kunnskap og ferdigheter innen en rekke ulike
fagdisipliner knyttet til risiko for utslipp, typer av utslipp, spredning i miljøet og sårbarhet mot
forurensning. I tillegg må man ha kunnskap om metoder, teknikker og materiell som er mest effektive
og miljøvennlige i forhold til de aktuelle utslippsscenariene og de forholdene man skal operere i.
Etablering av beredskap og aksjonering krever i tillegg tilgjengelige, tilstrekkelige og egnede operative
kapasiteter og ressurser, samt hensiktsmessig organisering, ledelse og logistikk på alle nivåer i
beredskapsorganisasjonen. En aksjon mot akutt forurensning er et utfordrende samspill mellom taktiske
og praktiske vurderinger og handlinger som krever spesialisert kompetanse. Evnen til å ta raske og
riktige beslutninger i krisesituasjoner er avgjørende.
Konsekvensreduksjon kan omfatte en rekke ulike metoder og teknologier, hvor de vanligste beskrives
nærmere i kapittel 5. Hvilke tiltak som bør velges må vurderes i forhold til hver konkret situasjon, slik at
tiltakene gir størst og mest effektiv konsekvensreduksjon. Et tiltak kan imidlertid også forverre
miljøkonsekvensene i gitte situasjoner. Det grunnleggende prinsippet er derfor at man må vurdere og
velge tiltak som gir en netto konsekvensreduksjon (NEBA-prinsippet, fra engelsk «Net Environmental
Benefit Assessment) (IPIECA IOGP 2015). Dette innebærer at man i enkelte tilfeller kan beslutte å ikke
iverksette bekjempelsestiltak, men bare overvåke situasjonen. I andre tilfeller kan det innebære at man
ikke vil velge det tiltaket som teknisk sett vil fjerne oljeforurensning raskest eller mest effektivt fordi
tiltaket i seg selv kan bidra til å øke skadene på miljøet sammenlignet med et annet mer skånsomt tiltak.
Det er også utviklet en kvalitativ NEBA prosess som heter SIMA (Spill Impact Mitigation Assessment) for
også å poengtere at det er mer enn miljøbetraktninger som vurderes ved ulike tiltak (IPIECA-API-IOGP
2017).
FoU virksomheten i oljevernet handler i stor grad om å forbedre alle aspekter som direkte eller indirekte
kan gi bedre netto effekt i skadebegrensningen. Erfaringer fra oljevernhendelsene både nasjonalt og
internasjonalt viser at det ofte underveis og rett etter hendelsene kommer forslag til nye og kreative
måter for å fange olje ute på havet, høyeffektive måter å rense strender på o.l. Fellesnevneren for det
store flertall av disse forslagene er at de ikke i tilstrekkelig grad har innarbeidet eksisterende kunnskap
om hvordan olje oppfører seg på sjø og på strand. Til dels har også mange av forslagene en klar svakhet
i forståelsen av miljø og miljøgevinst.

3.1.2 Effektivitet i oljevernet
Erfaring i Norge og internasjonalt tilsier at det i praksis ofte er en rekke begrensinger for oljevernet. En
oljevernaksjon påvirkes av faktorer som vær, lysforhold, topografi, infrastruktur, befolkning, geografi,
geologi, naturverdi og forurensede områders tilgjengelighet. Under krevende vær- og sjøforhold blir
materiellet gradvis mindre effektivt. I tillegg har hensynet til helse-, miljø og sikkerhet til
innsatspersonell alltid første prioritet. Erfaring fra en rekke oljeutslipp i andre land viser at det kun i
unntakstilfeller har vært mulig å ta opp mer enn 10–15 prosent av oljeutslippet ved kilden på sjøen.
Resten fordamper, blandes ned i vannmassene eller havner i strandsonen. Mot dette bakteppet kan det
stilles spørsmål ved hva som menes med å sikre en effektiv håndtering av utslippshendelser.
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Forurensningsloven legger til grunn at norsk oljevern skal være risikobasert, og stå i et rimelig forhold til
sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Hva
som anses som et rimelig forhold mellom sannsynlighet og konsekvens blir til slutt opp til de ansvarlige
aktørene og myndighetene å vurdere basert på miljørisiko og risikoaksept, og ligger utenfor rammene av
dette prosjektet. En tilgrensende problemstilling som stadig kommer opp i dialogen mellom
beredskapsansvarlige aktører, myndigheter og leverandørindustri innen oljevern er imidlertid hvordan
kapasiteter og effektivitet i oljevern skal uttrykkes og måles. Til dette trengs det et rammeverk som gjør
det mulig å beskrive ytelser og begrensninger i oljevernet på en mest mulig ensartet og transparent
måte. Et slikt rammeverk er i tillegg relevant ifm. dimensjonering av oljevernberedskap, kravstilling og
oppfølging/verifikasjon.
I norsk oljevern eksisterer det i dag flere ulike innfallsvinkler, metoder og begreper for beskrivelse av
kapasitet og effektivitet. I tillegg opereres det med ulike forventningsverdier for utstyrskomponenter og
oljevernsystemer mv., og kildene for slike data, f.eks. testresultater og/eller erfaringstall, har ofte
begrenset omfang, er lite systematisert eller er ikke transparente. Et annet tilbakevendende
diskusjonstema er hvilke forutsetninger som skal legges til grunn for vurdering kapasiteter og
effektiviteter. Ulike dataverktøy og beregningsmetoder som er i bruk i dag hensyntar disse forholdene i
ulik grad og på ulike måter, og det opereres med ulike grenseverdier blant annet for værbegrensinger.
Forhold som utholdenhet, logistikk, organisasjon og ledelse hensyntas også i ulik grad i de ulike
tilnærmingene.
Vurderinger/beskrivelse av kapasitet og effektivitet kan baseres på ulike deler av beredskapsløsningen,
og på ulike nivåer. Oftest tas det utgangspunkt i de tekniske løsningene, dvs. metodene/utstyret man
tenker å benytte. De vanligste nivåene det fokuseres på er systemkomponent, system og barriere.
Eksempler på systemkomponenter (mekanisk bekjempelse) er lenser til å samle og konsentrere olje,
oljeopptakere til å fjerne oljen fra sjøen, samt en lagringsenhet/tank til mellomlagring. I tillegg kommer
fartøy, slepeanretning, fjernmålingsutstyr etc. Samlet utgjør dette et oljevernsystem. Flere
oljevernsystemer kan deretter utgjøre en barriere etc. Når effektivitet og kapasitet for systemer og
barrierer beskrives/vurderes tas det ofte utgangspunkt i systemkomponentens enkeltvise og optimale
egenskaper, f.eks. maksimal kapasitet for en oljeopptaker (teoretisk opptakskapasitet per time). Gitt at
forutsetninger, reduksjonsfaktorer, beregningsmetodikk osv. er klare og veldokumenterte kan en slik
tilnærming være formålstjenelig i en del sammenhenger. Det er likevel viktig å være klar over at slike
beregninger ikke gir en fasit på hva som vil være reell effektivitet og kapasitet ved en hendelse. For å
kunne vurdere reell effektivitet og kapasitet er det derfor viktig med en helhetlig systemtilnærming.
Som beskrevet i forrige kapittel er det svært mange faktorer som avgjør utfallet av en oljevernaksjon,
hvorav mange er situasjonsbetinget. Ulike tilnærminger og metoder for vurdering/beskrivelse av ytelser i
oljevernet kan derfor ha ulike styrker og svakheter. Denne utredningen tar ikke stilling til dagens ulike
praksiser, men vil peke på at en samordnet FoU-virksomhet innen norsk oljevern vil være tjent med et
mer enhetlig rammeverk for vurdering av kapasitet og effektivitet. Et slik rammeverk bør adressere ulike
bruksområder hvor en enhetlig og konsistent terminologi og tilnærming er viktig, herunder:
•

Teknologiutvikling og testing

•

Planleggings-, analyse-, kravstillings- og verifikasjonssammenheng

•

Oljeregnskap ved reelle hendelser

Et slikt rammeverket bør også adressere ulike nivå, f.eks.:
•

Systemkomponenter
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•

Oljevernsystem

•

Innsatsenhet/barrierer

•

Samlet beredskap

FoU innen oljevernet handler i stor grad om å utvikle mer miljøvennlige og effektive metoder og
teknologi, som bidrar til å forbedre oljevernets ytelse, dvs. øke netto skadereduserende effekt på en
kunnskapsbasert og kostnadseffektiv måte. Dette gjelder både teknologi, metoder og støttefunksjoner.
Referanser:
•

Kystverket 2019: Hendelser håndtert i 2018 – Rapport Kystverket, mai 2019.

•

Kystverket 2015. Nasjonal Plan for beredskap mot akutt forurensning eller fare for akutt
forurensning i Norge

•

Kystverket 2015: BEREDSKAPSANALYSE Verstefallshendelser akutt forurensning vurderinger og
anbefalinger 2015

•

IPIECA IOGP 2015. Response strategy development using net environmental benefit analysis
(NEBA). Good practice guidelines for incident management and emergency response personnel.
IOGP Report 527. 2015. http://www.ipieca.org/resources/good-practice/response-strategydevelopment-using-net-environmental-benefit-analysis-neba/
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3.2 Oljens egenskaper og forvitring ved utslipp til sjø
3.2.1 Oljens sammensetning
Råoljer er en kompleks blanding av kjemiske komponenter. Den relative sammensetningen vil imidlertid
variere mellom oljetyper, noe som resulterer i store variasjoner i fysikalske egenskaper. Figur 3-1 viser
skjematisk oppdelingen av råoljen i kjemiske grupper. Hovedgruppene er hydrokarboner og organiske
ikke-hydrokarboner. Størsteparten av kjemiske forbindelser i råoljer er hydrokarboner, som består av
hydrogen (H, 10 - 15 vekt %) og karbon (C, 85 - 90 vekt %). Disse dekker skalaen fra enkle, flyktige
gasser, som metan (CH4) med bare ett karbonatom, opp til store, komplekse molekyler med mer enn
100 karbonatomer.

Figur 3-1 Råoljers sammensetning. Inndeling i kjemiske grupper.

I dette prosjektet er fokuset på utslipp av råoljer fra petroleumsaktiviteter og forskjellige typer
drivstoffoljer med utslipp fra skipshavari. Drivstoffoljer fremstilles fra råoljer gjennom raffineriprosesser
og vil inneholde noen av de samme komponentene som råoljer, men sammensetningen er blant annet
avhengig av om det er en lett bunkersolje (f.eks. diesel) eller en tyngre bunkersolje. I
raffineringsprosessen vil det også kunne dannes mere komplekse forbindelser som påvirker oljens
egenskaper. Sammensetning og egenskapene til bunkersoljer vil også bestemmes av egenskapene til
råoljen som benyttes på de ulike raffineriene. En ny generasjon av drivstoffoljer (hybridoljer) er blitt
utviklet for å møte nye krav til reduksjon av luftbårne utslipp av skadelige stoffer som svovel. Disse
drivstoffoljene erstatter de tradisjonelle tunge fyringsoljene (IFO-180 og IFO-380) som har maksimalt
svovelinnhold på 3,5 %. Fra 1 januar 2020 (ref. "IMO 2020") vil grensen for svovelinnhold reduseres til
0,5 % utenfor SECA (Sulfur Emission Control Areas) området. Formålet er å redusere mengden
svoveldioksid fra skip globalt. Innenfor SECA vil grensen for svovel i drivstoff fortsatt være 0,10 % som
før. Som HFO, er lav-svovel drivstoffoljer produsert på forskjellige måter og har varierende fysikalskkjemiske egenskaper og kan dermed oppføre seg ulikt dersom utslipp på sjø. Det er derfor
hensiktsmessig å karakterisere flere typer av de nye drivstoffoljene for å få bedre dokumentasjon på
forskjeller i forvitringsegenskaper og dokumentere potensialet for ulike responsmetoder i forbindelse
med oljevernberedskap.
Oljens egenskaper har betydning ved gjennomføring av oljevernaksjoner. Viskositeten varierer mellom
forskjellige oljer og uttrykker dens motstand mot flyt. Dette kan ha betydning for hvilken oljeopptaker
(skimmer) man velger i en mekanisk oljevernaksjon da f.eks. tilflyt til en overløpsskimmer kan være
begrenset for en olje med veldig høy viskositet. Vann-i-olje (v/o) emulsjoner er ofte mer viskøse enn
vannfrie oljer.
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Stivnepunkt er en annen egenskap ved oljer som kan ha stor betydning i oljevernberedskapen, og er
definert som temperaturen hvor en olje slutter å flyte når den avkjøles under helt definerte betingelser i
laboratoriet. Stivnepunktet er avhengig av oljens kjemiske sammensetning, spesielt voksinnholdet.
Svært voksrike oljer har ofte høyt stivnepunkt. Som ved høy viskositet kan høyt stivnepunkt bidra til
redusert tilflyt til en oljeopptaker og kan også redusere effektiviteten ved bruk av dispergeringsmiddel
ved at dispergeringsmidlet ikke trekker ned i oljen, men blir liggende på overflaten og blir skylt av ved
bølgeaktivitet.
Andre fysikalsk-kjemiske egenskaper av betydning for oljevernberedskapen er tetthet og flammepunkt.
Tettheten til en olje/emulsjon innvirker både på spredning på havoverflaten og dispergering ned i
vannmassene. Flammepunktet er den laveste temperaturen hvor dampen generert ved oppvarming av
oljen kan bli antent av en flamme. Flammepunktet har betydning for oljevernberedskapen ved at oljer
med lavt flammepunkt kan representere brann- og eksplosjonsfare ved oppsamling og oppsamlet olje
lagret på tanker. Flammepunktet er også en viktig parameter ved antennelse og brenning av olje på
sjøen (ISB).

3.2.2 Forvitringsprosesser
Når en råolje søles på sjøen, skjer en rekke prosesser som medfører forandringer i de fysikalske
egenskapene. Figur 3-2 viser de viktigste forvitringsprosessene. De viktigste faktorene som influerer
oljens oppførsel og forvitring på sjøen er:
•

Kjemiske og fysikalske egenskaper til den ikke forvitrede råoljen.

•

Miljømessige forhold, som vind, strøm, bølger, sollys og temperatur.

•

Vannets egenskaper, som temperatur, salt- og oksygeninnhold, tetthet, bakterier, næringsstoffer
og partikler.

Figur 3-2 Skisse av de viktigste forvitringsprosessene som finner sted ved et utslipp av olje.
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Fordampning; Når oljen spres utover sjøen vil fordampningshastigheten øke fordi grenseflatearealet
mellom olje og luft øker. Fordampningshastigheten er også avhengig av vindstyrke, sjøtemperatur og
andel av lette komponenter i oljen og vil derfor variere fra oljesøl til oljesøl.
Vann-i-olje (v/o) emulgering; V/o emulgering er den forvitringsprosessen som bidrar mest til at oljen
forblir på havoverflaten og forsinker fordampningen av oljen samt begrenser den naturlige
dispergeringen. Nesten alle råoljer inneholder overflateaktive komponenter som fremmer emulgering.
Prosessen krever en viss energitilførsel på havoverflaten, og brytende bølger (vindhastighet over 5 m/s)
har vært satt som et minimumskriterium for at v/o emulgering skal kunne skje. Mindre vannopptak kan
imidlertid også foregå i roligere værsituasjoner.
Olje-i-vann (o/v) naturlig dispergering; Hvis det er nok energi på havoverflata vil bølgene bryte opp
oljeflaket i dråper som blandes ned i vannmassen. Dette skjer hovedsakelig når brytende bølger er til
stede, typisk ved vindstyrke over 5 m/s. De største oljedråpene vil stige opp til havoverflaten og typisk
danne en tynn film ("sheen") bak oljeflaket.
Vannløselighet av oljekomponenter; De tyngre komponentene i råoljer er i all hovedsak uløselige i vann,
mens mindre molekyler, spesielt de aromatiske komponentene til en viss grad er løselige. Imidlertid er
disse komponentene også flyktige og fordamper raskt. Fordampningene er typisk 10-100 ganger raskere
enn løseligheten inn i vannfasen. Konsentrasjonen av løste oljekomponenter i vannet under et oljesøl vil
derfor ofte være svært lav (<1 mg/L).
Foto-oksidering; Påvirkning av sollys vil føre til oksidering av oljekomponenter, spesielt aromater, som
sakte vil omdannes til strukturer av resiner og asfaltener. De foto-oksiderte komponentene vil stabilisere
v/o emulsjoner og har derfor stor betydning for oljens levetid på havoverflaten. Etter lang tids forvitring
på sjøen vil det kunne dannes tjæreaktige klumper (tar-balls) av oljen. Disse brytes ned svært langsomt
både på sjøen og på strender.
Biodegradering; Sjøvann inneholder mange typer mikroorganismer. Noen av disse benytter
oljekomponenter som energikilde. Selv om det er lite bakterier til stede i det øyeblikket oljesølet skjer,
vil bakterietallet øke svært raskt under gunstige forhold. Viktige faktorer som påvirker den mikrobielle
nedbrytningen er konsentrasjonen av nitrogen og fosfor i form av næringssalter som nitrater og fosfater,
tilgang på oksygen og temperatur. Det eksisterer et bredt spekter av mikroorganismer som hver har sin
prefererte gruppe oljekomponenter som energikilde. De rettkjedede, mettede hydrokarbonene (nalkanene) er lettest biodegraderbare. I prinsippet kan alle oljekomponenter brytes ned av
mikroorganismer.
Sedimentering; Råoljer har normalt ikke høyere tetthet enn sjøvann, selv etter kraftig forvitring
(fordampning og v/o emulgering). Forvitrede råoljer vil derfor normalt ikke synke. Oljen vil derimot
kunne klebe til partikulært materiale i vannmassene og dermed synke. Emulsjoner med høyt
vanninnhold kan ha tetthet svært nære vannets egen og dermed ha en større tilbøyelighet til
sedimentering ved hefting til partikulært materiale.
Spredning; Olje som er sølt på sjøen vil spre seg utover havoverflata. Spredningen kan skje svært raskt
og er ofte den dominerende prosessen i startfasen av et utslipp. Faktorer som vil medføre redusert
spredning er tetthet, viskositet og stivnepunktet (typisk 5-15°C høyere enn sjøtemperaturen). Etter
hvert vil strøm, bølger og vind dominere spredningen av oljen.
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3.2.3 Forvitring av olje etter stranding
Om oljen etter et uhellsutslipp blir liggende i strandsonen vil forvitringen av oljen fortsette, men vil
delvis være styrt av andre faktorer, og viktigheten av de ulike prosessene vil endres med tiden. Faktorer
som vil være viktig for forvitringen av olje på strand vil være;
•

Olje; egenskaper, forvitring, mengde og fordeling

•

Sediment type/egenskaper

•

Eksponering av bølger

•

Temperatur og klima

•

Tid

De viktigste forvitringsprosessene på strand vil være:
•

Utvasking

•

Emulsjonsbryting

•

Dispergering

•

Fotooksydering

•

Biodegradering

•

Transport i sediment

•

Interaksjon med mineralske partikler

•

Erosjon

Disse prosessene vil kontinuerlig endre egenskapene til oljen på strand, som vil kunne ha betydning for
valg og prioritering av valg av strandrenseteknikker og -strategier (jfr kap 4.4).

3.3 Nordområdeutfordringer
Et mål med prosjektet har vært å identifisere hvilke tilleggsutfordringer som oljevernet i nordområdene
har. Med tilleggsutfordringer menes faktorer der nordområdene klart skiller seg fra situasjonen ved
fastlandet, og som kan medføre behov for andre og/eller nye løsninger (se Tabell 3-1). I dette ligger det
at det også på fastlandskysten kan inntreffe «arktiske forhold» i form av kulde, mørke osv. Videre er det
en viktig erkjennelse at norsk oljevern på mange områder ligger langt fremme i dag, også under
krevende forhold. Samtidig har Norske myndigheter og norsk maritim industri uttrykt høye ambisjoner i
forhold til videre utvikling av sikkerhet og beredskap i nordområdene.
Tabell 3-1 Oversikt over nordområdeutfordringer.
Tema
Utfordringer
Logistikk,
•
Logistikk:
kommunikasjon og
o Tilgang på effektive logistikkløsninger vil være en
infrastruktur
hovedutfordring for alle typer operasjoner i nordområdene.
Mennesker og materiell må transporteres inn i området og
tilbake igjen, og i en oljevernaksjon må også oppsamlet olje
fraktes ut hvis den ikke brennes på stedet eller dispergeres.
Deponeringsmuligheter for oljebefengt avfall krever transport
til mottak utenfor Norge som er mere krevende ressursmessig
og innebærer betydelige kostnader
o Logistikk (hvordan håndtere problemer med utstyr on-site
under krevende forhold; reparasjon i felt, erstatning av utstyr
fra land/andre)
o Logistikkutfordringene er også betydelige i forhold til å etablere
sikre forsynings- og kommunikasjonslinjer for både materiell
og personell.
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Tema

Naturmiljø og
klima

Organisering,

Utfordringer
o Opprettholde «logistikk-kjeder» over lange tidsrom (sikre
kontinuitet over lang tid)
o Sikre tilstrekkelig forsyninger over tid i langvarige aksjoner
(personell og utstyr)
o Sikre tilstrekkelige muligheter for refueling av ressursene
(helikoptre, fartøyer) som er med i aksjonen
o Begrenset med ressurser (helikopter, fartøy) som kan
aksjonere i tilfelle radioaktivitet
o Plassering av større oljevernsystemer om bord på fartøyer uten
at det kommer i veien for primærfunksjonen til fartøyet
•
Kommunikasjon (med land, operasjonssentra, baser osv. som kan
være langt unna)
•
Fjerntliggende lokaliteter og mulig mangel på nøyaktige og fullstendige
hydrografiske data og informasjon, redusert tilgjengelighet på
navigasjonshjelpemidler og sjømerker med økt potensiale for
grunnstøting forverret av store avstander og begrenset tilgjengelighet
på søk- og redningstjenester, forsinkelser ved nødutrykning og
begrenset kommunikasjonsevne, med potensiale for å påvirke
hendelsesrespons,
•
Økt involvering av lokale ressurser vs. kapasitet
•
Lange avstander fra fastlandet (f.eks. 2 dagers seiling fra Tromsø til
Longyearbyen); utfordrende hvis det er der
hovedressursene/kompetansen befinner seg
•
Langvarig strandrenseaksjon vs. statens ivaretakelse av nasjonal
beredskap
•
Operasjonelle forhold i deler av året (krevende polare forhold; is, ising,
bølger, strøm, lite dagslys, mørke, sikt/tåke, raske skrifter i sikt- og isforhold)
•
Is, ettersom den kan påvirke skrogstruktur, stabilitet,
maskininstallasjoner, navigering, utendørs arbeidsmiljø, vedlikeholdsog beredskapsoppgaver og kan forårsake feil på sikkerhetsutstyr og systemer,
•
Forekomst av overising på skrog over vannlinjen, med potensiell
reduksjon av stabilitet og utstyrsfunksjonalitet,
•
Lave temperaturer, ettersom dette påvirker arbeidsmiljøet og
menneskelig ytelse, vedlikeholds- og beredskapsoppgaver,
materialegenskaper og utstyrseffektivitet, overlevelsestid og ytelsen til
sikkerhetsutstyr og -systemer,
•
Lange perioder med mørke eller dagslys, ettersom dette kan påvirke
navigering og menneskelig ytelse,
•
Raskt varierende og dårlige værforhold, med potensiale for eskalering
av hendelser
•
Svært sårbart naturmiljø (flora og fauna) og forhøyet sårbarhet i
iskantsonen
•
Operasjoner i mørke og dårlig sikt er ekstra utfordrende i kaldt klima,
og alt utstyr som går i sjøen må kunne takle raskt varierende
isdekningsgrad
•
Varsling av polare lavtrykk
•
Bruk av dagens oppsamlingsteknologi i isfylte farvann og lave
temperaturer
•
Bruk av dagens dispergeringsteknologi i isfylte farvann
•
Brenning (in-situ) i isfylte farvann
•
HMS – ivaretakelse av personsikkerhet: Jobbe under krevende
værforhold; skiftordning (utmattelse hvis aksjon over lang tid); trenger
mer folk siden man må rotere på personell hyppigere, god/riktig
arbeidsbekledning
•
Materialegenskaper (krav); trinser, kjettinger, vaiere osv.
Vinterisering av utstyr, smøring av utstyr med silikon
•
Håndtering av grenseoverskridende forurensning; ansvarsfordeling for
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Tema
ledelse og
kompetanse

Utfordringer
beredskap (spesielt ift. Russland)
•
Sikre tilstrekkelig/korrekt informasjon om kva slags last fartøy har om
bord etc. Spesielt ifm transport av farlig og forurensende last
•
Komplisert organisering på skadestedet dersom flere aktive aktører
med forskjellige oppgaver – felles aksjonsledelse/skadestedsledelse og
sikre optimal utnyttelse av ressursene
•
Knapphet på ressurser til å kunne gi tilstrekkelig/riktig informasjon om
situasjonen
•
Kompetanse til å ta vare på seg selv og andre under krevende
vinterforhold
•
Koordinering av ikke-statlige aktører på skadestedet
•
Flaggstatsutfordringer
•
Det stilles samme krav til oljevern i Barentshavet som ellers på
kontinentalsokkelen fra myndighetenes side
•
Diplomatiske og tollmessige klareringer, samt andre utfordringer
knyttet til bruk av andre lands ressurser (fartøyer og utstyr) på eget
territorium
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4

STATUS FOR FORSKNING OG UTVIKLING INNEN OLJEVERN

I dette kapittelet gjennomgås de mest sentrale metoder og teknologier som er i bruk i oljevernet i dag,
herunder mekanisk oppsamling, dispergering, in-situ brenning (ISB), strandrensing og fjernmåling. Det
gis en generell beskrivelse av metodene, samt en status for gjennomførte og pågående FoU programmer.

4.1 Mekanisk oppsamling
4.1.1 Formål og strategi
Mekanisk oppsamling omfatter metoder og teknologi som har til formål å samle opp og fjerne olje og
emulsjon fra sjøoverflaten. Frittflytende olje vil bare i unntakstilfeller danne så tykke lag at den kan
pumpes direkte opp på en effektiv måte. Vanligvis må forurensningen ringes inn med oljelenser slik at
oljetykkelsen kan økes til noen millimeter før opptak. Mekanisk oppsamling kan utføres på ulike måter,
men foregår normalt med kombinasjoner av oljelenser og oljeopptakere som opereres fra fartøy med
lagringskapasitet for olje som tas opp.
Mekanisk oppsamling har tradisjonelt vært den mest utbredte strategien for å bekjempe akutt
oljeforurensning til sjøs i Norge, både for mindre utslipp f.eks. i havnebasseng og for større utslipp i
kystsonen eller lenger til havs. Kystverket, NOFO, samt oljeterminaler/raffinerier og kommuner/IUAene
har betydelige mengder utstyr for mekanisk bekjempelse plassert på fartøy på sokkelen og i depoter
langs kysten.

4.1.2 Beskrivelse av metode/teknologi
Mekanisk oppsamling er en samlebetegnelse for metoder, teknikker og teknologier som benyttes til å:
•

Stanse oljeutslipp ved kilden og hindre spredning

•

Samle opp olje og fjerne olje som driver på sjøoverflaten

•

Skjerme sårbare områder for drivende olje

•

Leding/låsing av olje før opptak

Teknologien består av hovedkomponentene lense, oljeopptager, fartøy og primærlagring som
konfigureres til et system. Nedenfor beskrives hovedkomponentene:
Lenser
En oljelense danner en langsgående barriere i vannoverflaten som hindrer oljen i å flyte utover, eller
hindrer olje som strømmer på vannoverflaten fra å passere. Utseende, dimensjoner og egenskaper
varierer, men hovedkomponentene består av:
•

Fribord. Den delen av lensen som er over vannoverflaten. Generelt kan man si at økende fribord
gir økt bølgetoleranse

•

Skjørt. Den delen av lensen som er under vannlinjen. Skjørtet har som oppgave å samle opp olje
som ligger i sjøen, samt hindre olje i å passere under lensen.

•

Flottør/flyteelement. I hovedsak skiller man mellom to typer flottører; faste og luftfylte. For de
luftfylte flottørene skiller man videre mellom selvoppblåsende og oppblåsbare flottører.
Oppblåsbare flottører har ventiler for tilkobling av vifte eller kompressor.
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•

Lastbærer. Den delen av lensen som skal ta opp og fordele kreftene som virker på lensen i sjøen.
De minste lensene har ofte kombinert lastbærer og ballastkjetting. Større lenser kan ha flere
lastbærere i tillegg til ballastkjettingen. De fleste lenser har et skjøtestykke som gir mulighet for
sammenkobling av flere seksjoner slik at lengden kan varieres. I enden av lensen benyttes ofte
en hanefot mellom lastebærer og slepetau.

Man skiller gjerne mellom lette lenser, mellomtunge lenser og tunge lenser avhengig av bruksområde. I
senere år er det utviklet mer integrerte lense- og opptakssystemer som både samler, konsentrerer og
separerer olje og vann, og kan slepes i høyere hastighet enn tradisjonelle lenser.
I tillegg finnes lenser av sorberende materiale som kan benyttes separat eller i kombinasjon med vanlige
lenser. Lenser av varmebestandig materiale benyttes også ved in-situ brenning (kap 4.3). Tabell 4-1 gir
en oversikt over de vanligste lensekategoriene.

Tabell 4-1. Oversikt over de vanligste lensekategoriene
Kategori
Lette lenser

Også omtalt som
Havnelenser

Middelstunge lenser

Kystlenser

Tunge lenser

Havgående lenser

Integrerte
lense/opptakssystemer

Høyhastighetslense/system

Absorberende lense
Lense for brenning

Pyrolense

Funksjon
Oppsamling, sperring,
låsing og leding av
olje i smult farvann
Oppsamling, sperring,
låsing og leding av
olje i noe sjø
Oppsamling, sperring,
låsing og leding av
olje på åpent hav
Oppsamling, opptak,
separasjon

Kommentar

Finnes også i ulike
dimensjoner (lette,
middels- og tunge)

Oppsamling,
supplement til låsing.
Oppsamling for
påtenning og brenning

Oljeopptakere
Oljeopptakere, også kalt skimmere, er en samlebetegnelse på innretninger som transporterer olje fra
sjøoverflaten over i lagertanker i fartøy eller på land. Opptakeren består av en pumpe som får tilførsel av
olje ved hjelp av en eller flere tekniske prinsipper: adhesjon (klebing), overløp, transportband, skovler
eller en kombinasjon av disse. Oljeopptakere finnes i mange ulike dimensjoner fra enkle og bærbare
innretninger til store høykapasitetsopptakere. Opptakerens virkemåte, bruksområde og begrensninger er
avhengig av oljeemulsjonens fysiske egenskaper, blant annet oljens viskositet og flyteevne. De vanligste
kategoriene av oljeopptakere er vist Tabell 4-2.
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Tabell 4-2. Oversikt over kategorier oljeopptakere basert på virkemåte
Kategori
Også omtalt som
Virkemåte
Kommentar
Oleofile opptakere
Adhesjon/skovel/mop/ Anvender oljens
Gir god olje-vann
børste skimmer
klebende egenskaper
separasjon
på børster, skovler,
mop el. Oljen skrapes
deretter av og
pumpes videre.
Overløps opptakere
Weir skimmer
Baserer seg på
Kan samle betydelige
overløpsåpning i
mengder vann som et
vannskorpen hvor det
biprodukt av
overliggende oljelaget oljeopptak
separeres fra vannet
under, og deretter
pumpes videre.
Mekaniske opptakere
Båndopptaker,
Oljen fjernes
Benyttes gjerne på
transportbånd, grabb
mekanisk fra
olje med svært høy
sjøoverflaten med
viskositet
transportbånd, grabb
ol.
Vakuum opptakere
Vakuumsuger
Anvender vakuum for
Kan samle betydelige
å suge opp olje fra sjø mengder vann/andre
eller strand.
masser som biprodukt
av oljeopptak

Olje/vann separasjon er aktuelt hvis lagringskapasiteten kan bli en begrensende faktor. Som beskrevet i
kap 3.2.2, dannes det normalt vann-i-olje emulsjon når olje slippes ut i sjøen, og vanninnholdet i slike
emulsjoner kan bli opp til ca. 80 %. For å frigjøre vann fra emulsjoner kan det tilsettes kjemiske
emulsjonsbrytere, enten som en funksjon i skimmeren eller i oppsamlingstanken.
Erfaring viser at mekanisk oppsamling også normalt medfører et betydelig opptak av vann som et
biprodukt av opptaksprosessen. Ved pumping av emulsjoner med høye viskositeter kan vann også
tilføres bevisst som et smøremiddel. Slikt vann vil over litt tid separeres naturlig fra oljeemulsjon, og kan
pumpes ut fra lagringsenheten tilbake ut i oppsamlingsenheten/lensesystemet eller til en egen
renseprosess. I rapporten «Assessment of Demulsification and Separation Technologies for Use in
Offshore Oil Recovery Operations» er de ulike metoder og teknologier for olje/vann separasjon kartlagt
og beskrevet (DeCola et al 2018).
Primærlagring
Med primærlagring menes lagring av oljeemulsjon og vann som skjer i direkte tilknytning til
oppsamlingssystemet. Større oppsamlingssystemer har normalt egne lagringsenheter/tanker om bord i
plattformen/fartøyet, mens mindre oppsamlingssystemer kan være avhengige av eksterne opptaks- og
lagringsenheter slik som lektere, flyteblærer etc.
En del oljetyper/emulsjoner har så høy viskositet at de kan stivne under lagring. Dette kan gjøre
overføring fra primærlagring til sekundærlagring meget vanskelig og tidkrevende dersom ikke disse har
mulighet for oppvarming/heating.
Fartøy
Mekanisk oppsamling kan utføres fra land eller fra båt/fartøy. Oppsamling fra land gjøres kun i
forbindelse med bekjempelse av olje i strandsonen, eller i havnebasseng mv.
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På sjøen benyttes båter og skip som plattform for mekanisk oppsamling. Tradisjonelle mekaniske
systemer benytter to fartøy for å posisjonere/slepe lensen, mens høyhastighetssystemer ofte kan
erstatte det ene fartøyet med en paravan. Der to fartøy benyttes er ofte det ene fartøyet primærfartøyet
i systemet, mens det andre kun har slepefunksjon. I tillegg til å være plattform for oljeoppsamling, fyller
fartøyene også viktige funksjoner innen HMS, situasjonsoversikt, ledelse, og logistikk.
I Norge stilles det krav til fartøy som inngår i oljevernaksjoner, enten gjennom klasseselskapenes
fartøyssertifikater eller i Forskrift om bruk av fartøy i oljevern (Lovdata 2011). Operatørselskaper på
norsk sokkel, samt organisasjoner som Kystverket og NOFO kan stille tilleggskrav til egne eller innleide
fartøy. NOFO har etablert en egen standard for dette (NOFO 2009).
Det eksisterer ikke et formelt klassifiseringssystem for fartøy som benyttes i oljevernet, men de
vanligste typene er listet i Tabell 4-3.

Tabell 4-3. Fartøystyper som benyttes i mekanisk oljevern
Kategori
OR-fartøy

Også omtalt som
Havgående
oljevernfartøy,
standby fartøy, supply
fartøy, NOFO fartøy

Virkemåte
Fartøy med Oil
Recovery notasjon fra
klasseselskapet.

Kystvaktfartøy

Ytre og indre kystvakt

Kystverkets
oljevernfartøy

OV-fartøy

Oljevernfartøy

Slepefartøy egnet for
åpent hav og/eller
kystoperasjoner (FKBfartøy)
OR-fartøy med
isklasse eller
spesialistert isfartøy

Militære fartøy med
oljevernkapasitet
Spesialfartøy med
flere opptaks – og
lagringskapasiteter
Fartøy med
Oljevernsertifikat iht.
Forskrift om bruk av
fartøy i oljevern

Isbryter/spesialfartøy
for isfylte farvann

Kommentar
OR fartøy som inngår
i NOFOs fartøys pool
må i tillegg
tilfredsstille NOFO
standard

Fiskefartøy,
slepefartøy, RSfartøy, mv.

4.1.3 Praktisk bruk av teknologien
Mekanisk oppsamlingsteknologi kan brukes og kombineres på mange måter, og på den måten tilpasses
ulike situasjoner og bruksområder. I praktisk bruk kan man skille mellom et teknisk nivå og et taktisk
nivå, selv om skillet ikke er absolutt. Teknisk nivå handler om utstyrskomponentene, herunder
sammensetning, virkemåte, egnethet, mv. hver for seg og sammensatt til et velfungerende system.
Primært handler det om at komponentene fungerer ift. oljetype, samt sjøforholdene på stedet utstyret
skal benyttes. I tillegg vil faktorer som størrelse og vekt (transporterbarhet, deployering mv),
robusthet/slitestyrke, kompatibilitet osv. kunne være viktige. Ulike utstyrstyper, komponenter og
systemer vil normalt ha ulike bruksområder, samt ulike muligheter og begrensninger i ulike situasjoner.
Det er derfor avgjørende å ha ferdigheter til å utnytte teknologien på riktig måte.
På taktisk nivå handler det om å anvende systemer og/eller funksjoner optimalt i en gitt situasjon. For
eksempel er det avgjørende at mekaniske systemer posisjoneres riktig for å få tilflyt av olje. Til dette
trengs det blant annet god oversikt over utslippets type, posisjon og spredning, samt kjennskap til oljens
egenskaper. Normalt vil oppsamling ved eller nær utslippskilden ha størst potensial for tilflyt og derfor
prioriteres. Hurtig innringing av kilden er som regel første tiltak for Kystverket i en oljevernaksjon.
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I norsk oljevern er det vanlig å dele mekanisk oljevernteknologi i tre hovedkategorier (både for teknisk
og taktisk nivå) ut fra bruksområde:
Havgående bekjempelse: Havgående systemer med tunge lenser, høykapasitets overløpsskimmere og
OR fartøy/Kystvaktfartøy med lagringskapasitet og oljeradar/IR. Kan også bestå av havgående
høyhastighetslense en-båts) med paravan og integrert opptaker.
Bekjempelse i kystsonen: Kystsystemer med middelsstunge lenser (tradisjonelle eller
høyhastighetslenser), opptakere (ulike typer), oljevernfartøy (spesialiserte oljevernfartøy, andre
godkjente fartøy eller indre kystvaktsfartøy) med integrert eller ekstern lagringskapasitet. Tilgang på
oljeradar/IR. Havgående systemer kan ofte også operere i kystsonen.
Bekjempelse nær land/i strandsonen: Kombinasjoner av lette lenser for låsing, leding og sperring av
mobil olje i strandsonen, arbeidsbåter, prammer mv., samt lettere opptakere, pumper og mobile
lagringsenheter på land eller sjø.
Kystverket har gitt ut en oversikt over statlig utstyr og materiell; Oljevernutstyr – metoder og bruk
(Kystverket 2016). NOFOs planverk (NOFO 2019) gir også informasjon om de viktigste systemtypene i
operatørselskapenes beredskap, jf. Figur 4-1. I tillegg er det utarbeidet operasjonsmanualer både for
havgående og kystnær mekanisk bekjempelse.

Figur 4-1 Eksempel på mekaniske systemer for havgående bekjempelse. NOFO J til høyre og
MOS sweeper til venstre.

4.1.4 Status for gjennomførte og pågående nasjonale og internasjonale
FoU programmer
Mekanisk oppsamling kan generelt betraktes som en velprøvet og anerkjent metode basert på mye
moden teknologi. Flere tiår med internasjonal erfaring fra en lang rekke små og store hendelser har
bidratt til å utvikle og forbedre teknologien. I Norge medførte utblåsningen fra Bravoplattformen i 1977
blant annet betydelig satsning på utvikling av norsk oljevernteknologi. Etter initiativ fra norske
miljømyndighetene, ble «Program For Oljevernberedskap» (PFO) gjennomført på slutten av 1970- og
begynnelsen av 1980-tallet. Den første oljeopptakeren og en ny type oljelense ble utviklet i denne
perioden.
Nye generasjoner havgående oljevernutstyr ble utviklet og levert på 1980-90-tallet, og i etterkant av
Mercantil Marica ulykken i 1989 ble «Program for Videreutvikling av Norsk Oljevernteknologi 1991-94»
gjennomført. Programmet omfattet både produktutvikling og mer forskningsrelaterte prosjekter.
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Programmet medført at ny teknologi ble tatt i bruk i norsk privat og offentlig beredskap mot akutt
forurensning, blant annet startet utviklingen av de første høyhastighetslensene.
Oil in ice var et Joint Industry Project (JIP) var ledet av SINTEF fra 2006 til 2009 med en rekke
samarbeidende institusjoner som Alaska Clean Seas, Arctic Slope Regional Corporation, Kystverket, Oil
Spill Recovery Institute, Coastal Research Response Centre (University of New Hampshire) og UNIS. I
tillegg ble deler av forskningen utført i samarbeid med Dickins Assossiates (USA) og SL Ross (Canada).
Programmet ble finansiert av flere oljeselskap, Shell, Chevron, Statoil, Total, ConocoPhillips og AGIP KCO
i tillegg til SINTEF. Det overordnede målet til programmet var å utvikle viten, verktøy og teknologi for
responsstrategier for oljeutslipp i isdekte farvann, og dermed forbedre muligheten til å beskytte det
arktiske miljøet for oljeutslipp. Mekanisk opptak av olje i is var et av programområdene, og det ble utført
uttesting av utstyr og metoder både i laboratorier og i felt. Prosjektet ga blant annet nyttig operasjonell
erfaring for Kystverket og NOFO innen tema som vinterisering av materiell.
Arctic Response Technology – Oil spill preparedness var en annen internasjonal JIP som pågikk mellom
2012 og 2016. Også dette programmet fokuserte på å øke viten og muligheter innen arktisk
oljevernberedskap, herunder mekanisk oppsamling av olje i is. Programmet har dokumentert sine
resultater i flere rapporter på http://arcticresponse.wpengine.com/.
En annen stor og internasjonal JIP ble gjennomført etter Macondo-ulykken i Gulf of Mexico. På initiativ
fra Association of Oil and Gas Producers ble det satt ned en gruppe som kom med 19 anbefalinger for
videre arbeid. Disse anbefalingene be innlemmet som egne prosjekter i Oil Spill Response JIP som
pågikk mellom 2011 og 2014. Interessant nok var mekanisk oppsamlingsteknologi ikke et av de
konkrete programområdene, selv om enkelte tema grenset inn mot mekanisk bekjempelse.
I mer enn 25 år har Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) i USA hatt pågående et
forskningsprogram for å forbedre oljevern kunnskap og teknologi. En rekk av disse prosjektene
omhandler utvikling og forbedring av mekanisk opptak også i isfylte farvann og prosjekter og rapporter
er beskrevet i litteraturlisten.
GRACE prosjektet (Integrated Oil Spill Response Actions and Environmental Effects) er et EU-prosjekt
finansiert under Horizon2020 med fokus på effektivitet og miljøeffekter ved oljevern i kystnære arktiske
områder (https://www.grace-oil-project.eu/en-US). Arbeidspakke 4 ser blant annet på design og test av
mekanisk enhet for fjerning av olje under is. GRACE prosjektet ble avsluttet i 2019.
I norsk sammenheng har produkt- og teknologiutviklingen vært preget av Kystverket og NOFO som de
to store brukerne av oljevernteknologi og av Forskningsrådets ulike programmer. Kystverket ivaretar
også de øvrige offentlige oljevernaktørenes behov for utvikling, mens NOFO utfører utviklingsarbeid på
vegne av sine medlemmer. Teknologiutviklingsprogrammene til NOFO og Kystverket er spesielt rettet
mot støtte til virksomheter som utvikler nye metoder, tjenester eller produkter som bidrar til nye
operative kapasiteter tilpasset krevende norske farvann.
Teknologiutviklingsprogrammet Oljevern 2010 (OV 2010) pågikk mellom 2009 og 2013 og ble
gjennomført av NOFO og Kystverket i fellesskap. Norsk og internasjonal industri og utviklingsmiljø ble
gjennom en åpen utlysing invitert til å bidra med løsninger på beskrevne teknologiske utfordringer.
Programmet var rettet mot nye produkter og operative kapasiteter, og det ble gjennomført om lag 20
prosjekter, blant annet utvikling av nye havgående høyhastighetslenser og ubemannede
fjernmålingssystem.
Oljevern 2010 ble fulgt opp av teknologiutviklingsprogrammet Oljevern 2015 etter samme modell som
OV 2010. Programmet fokuserte på løsninger på utfordringer som gjelder effektivisering av operative
løsninger generelt, og oljevernoperasjoner i kaldt klima og i isfylte farvann spesielt, herunder i
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vintersituasjoner i enkelte fjordstrøk. Mekanisk bekjempelse var omfattet av programmet, og man
utviklet blant annet vinterisering av skimmere.
I mer enn 25 år har NOFO i samarbeid med Kystverket også gjennomført Olje-på-vann verifikasjon på
Frigg-feltet i Nordsjøen. Dette er ingen fysisk testfasilitet, men en verifikasjon med nytt materiell før det
fases inn i beredskapen. Olje-på-vann verifikasjonen involverer oljevernressurser fra både Norge og
andre land. Aktiviteten utføres i juni hvert år og forutsetter utslippstillatelse fra Miljødirektoratet
ettersom olje slippes ut for reell testing av materiellet.
I tillegg til aktivitetene nevnt ovenfor foregår det en løpende teknologiutvikling internt hos de fleste
større teknologileverandørene/produsentene av oljevernutstyr i dagens marked, og disse er også
involverte i større eller mindre grad, i ulike typer utviklingsprogrammer, prosjekter og tester.
Den kanskje tydeligste teknologiutviklingstrenden innen mekanisk oppsamling i de senere år har vært
utvikling av lenser med høyere slepehastighet enn konvensjonelle lenser. Høyere slepehastighet gir
vesentlig større taktisk mobilitet, samtidig som akkumulert sveipeareal pr. time er det samme eller
høyere enn tradisjonelle lensesystemer. Et annet utviklingstrekk er at systemene ikke stikker så dypt
ned i vannmassene, noe som betyr at man i mindre grad kjemper mot naturkreftene i form av store
slepekrefter. Mindre slepemotstand åpner for bruk av en innretning som kan erstatte ett av fartøyene
ved slepeoperasjoner der det normalt kreves to fartøy (paravan). Bruk av paravan øker
manøvreringsegenskapene for lensesystemet og er dessuten fartøysbesparende.
Et annet viktig utviklingstrekk er utvikling og implementering av fartøysbaserte sensorer som muliggjør
kontinuerlig fjernmåling av olje i nærsonen noe som er et viktig hjelpemiddel for det enkelte fartøys
manøvrering mot bekjempbar forurensning og dermed mulighet for å optimalisere tilflyt av olje.
Eksempelvis kan fartøy benytte kjølt IR sensor for å manøvrere inn i de tykkeste delene av et oljeflak.
Dette utgjør viktige taktisk hjelpemiddel som supplerer satellitt, fly og helikopter.

4.1.5 Muligheter og begrensninger med fokus på nordområdene
Tabell 4-4 lister de viktigste nordområdefaktorene og deres potensielle påvirkning på mekanisk
oppsamling/bekjempelse.

Tabell 4-4. Nordområdefaktorers påvirkning på mekanisk bekjempelse
Nordområdefaktor

Mulig hendelse

Lave temperaturer,
wind-chill

•
•
•

Pumper, slanger mv.
fryser
Nedising av materiell
Frostskader

Effekt av hendelse
•

•
•

•
Vind

•

Påvirkning av fartøy
og materiell

•

•

DNV GL – Rapportnr. 2019-1318, Rev. 2 – www.dnvgl.com

Potensiell tap av
stabilitet på
fartøy og utstyr
Arbeidsmiljø på
dekk
Skader på
systemkomponenter
Tilstopping av
utstyr
Krevende å holde
posisjon (mindre
fartøyer)
Vanskeliggjør
bruk av aerostat
og drone

Mulig tiltak
•
•

•
•

•

Vinterisering
Tildekking av
utstyr som ikke
er i bruk
Tilpasset
bekledning
Rutiner for
arbeid og
opphold i kulde
Prioritere tiltak i
områder med
størst
operabilitet

Sjøtilstand

Strøm

•
•
•

•

•

Sjøis og isfjell

•
•
•

Rulling av fartøy
Lensetap
Oljen ikke tilgjengelig
for bekjempelse

Strømskavler/Opprørt
sjø (i kombinasjon
med bølger)
Oljen ikke tilgjengelig
for bekjempelse

Oljen ikke tilgjengelig
for bekjempelse
Systemet fylles med
is
Skader på systemkomponenter

•

•

•
•

•

•
•

Krevende å sette
ut/ta inn system
komponenter
Skader på
systemkomponenter
Lensetap
Krevende å sette
ut/ta inn system
komponenter
Skader på
systemkomponenter
Lensetap
Potensiell risiko
for kollisjon med
is/skader på
skrog

•

•

•

•

•

•

•

Mørke og dårlig sikt

•
•

Visuell observasjon
vanskeliggjøres
Fjernmåling kan
vanskeliggjøres

•

•

•

Store
avstander/mangel på
infrastruktur

•

Vanskeliggjør
reparasjoner,
reservedeler

•

•

Økt risiko for
kollisjon ved tobåtsoperasjoner
Kan hindre
samvirke med
fly/helikopter
Generelle
utfordringer ved
dårlig sikt
Dårlig kapasitet
kommunikasjon
(tele/data)
Øker behovet for
støtte/logistikk

•

•

•

Prioritere tiltak i
områder med
størst
operabilitet
Utstyr for
feltreparasjoner/
reservedeler
Prioritere tiltak i
områder med
størst
operabilitet
Utstyr for
feltreparasjoner/
reservedeler
Prioritere tiltak i
områder med
størst
operabilitet
Operasjonelle
prosedyrer for
operasjon i is
Utstyr for
feltreparasjoner/
reservedeler
Ha tilgang på
fjernmåling
tilpasset mørke
og dårlig sikt

Styrking av
støttefunksjoner
og logistikk
Ekstra utstyr for
feltreparasjoner/
reservedeler

4.1.6 Modenhet og nytteverdi

Tabell 4-5 viser en vurdering av antatt nytteverdi, svakheter, begrensninger og modenhet ved de
forskjellige systemkomponenter i mekanisk bekjempelse.
Tabell 4-5. Teknologisk modenhet og nytteverdi
Metode/teknologi
Nytteverdi
Svakheter/begrensninger
Konvensjonelle lenser
Høy
Bølger, strøm, is
Integrerte
Høy
Bølger
lense/opptakersystem
Sorberende lenser
Høy
Opptakere
Høy
Olje/vann separasjon
Medium/høy
Kapasitet, separasjons
grad
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Modenhet
Høy
Medium/høy
Høy
Høy
Lav/medium

4.1.7 Effektivitetstall – NOFO, Kystverket, DNV/SINTEF
Det finnes ikke noen eksakt omforent grense for når mekanisk oppsamling av olje ikke har noen effekt
ettersom effektiviteten er styrt av en kombinasjon av blant annet tilflyt av olje, strøm, bølger, vind,
oljetype og mannskapenes trening og dyktighet. Ved økende bølgehøyder og krappere sjø vil som regel
oljen blandes ned i vannmassene slik at oppsamlingen blir mindre effektiv. I tillegg øker lensetapet for
olje som har blitt samlet opp. Det vil da oftest ha liten hensikt å utføre mekanisk oljeoppsamling på sjø.
For å fungere tilfredsstillende, er de fleste oljeopptakere avhengig av at oljelaget i lensen har en tykkelse
over et visst nivå. Produsenter oppgir som regel opptakerens maksimalkapasitet lik pumpe-enhetens
maksimale ytelse (ved pumping av lavviskøst medium, som vann). Dette forutsetter svært tykke oljelag
og optimalt tilsig mot opptakeren, samt minimal friksjon gjennom lastslanger. Disse vilkårene er
vanligvis ikke tilstede under en oljevernaksjon.

4.1.8 NEBA/SIMA vurderinger
Mekanisk oppsamling er den eneste metoden i det sjøgående oljevernet som har som formål å fysisk
fjerne forurensningen fra miljøet. Gitt at metoden fungerer gir den normalt ingen negativ miljøpåvirkning
i seg selv.

4.2 Dispergering
4.2.1 Formål og strategi
I oljevernsammenheng brukes begrepet dispergering stort sett om prosessen når oljeforurensning på
sjøoverflaten blandes ned i vannet som oljedråper. Naturlig dispergering er en prosess som kan foregå
på grunn av brytende bølger på sjøen (typisk > 5 m/s vindhastighet). Bølgene danner små og store
oljedråper (< 0.1 mm til > 1 mm) som dispergeres ned i vannet. De minste dråpene har liten oppdrift og
blir værende i vannmassene, mens de store dråpene lettere kommer til overflaten igjen. Kjemisk
dispergering framskynder den naturlige dispergeringen og bidrar til en langt høyere konsentrasjon av
små oljedråper (< 0.1 mm (100 µm)). Disse oljedråpene vil ha liten oppdrift og på grunn av strøm i
vannmassene og bølgeaktivitet på overflaten vil de små oljedråpene fortynnes i vannsøylen. Nedbrytning
av oljen til små oljedråper vi medføre totalt større overflate på oljen som derved også lettere vil brytes
ned av overflateaktive "oljespisende" bakterier i vannet (biodegradering).

4.2.2 Beskrivelse av metode/teknologi
De vanligste dispergeringsmidlene som brukes i dag er såkalte konsentrater. Dette er et såpelignende
produkt som består av en "aktiv" del (surfaktanter) som senker grenseflatespenningen mellom olje og
vann og bidrar til at oljen danner små dråper i vannmassene. Surfaktantene er løst i et løsningsmiddel
som bidrar til å holde surfaktantene i løsning, senke viskositeten og at dispergeringsmidlet kan påføres
(sprayes) på overflateoljen på en god måte. Avhengig av oljetype og forvitringsgrad påføres
dispergeringsmiddelet typisk 1:10 til 1:100 i forhold til oljemengde. Oljen bør ha minimum tykkelse (i
størrelsesorden > 0.1 mm) for effektiv påføring. Ved store oljetykkelser (i mm størrelse) og/eller høy
viskositet kan gjentatt påføring være nødvendig.
Dispergeringsmidler betraktes i dag som et reelt beredskapsalternativ både i industrien og hos
myndighetene. Ifølge Miljødirektoratet brukes dispergeringsmidler enten som et primært eller sekundært
beredskapstiltak ved marin oljeforurensning i 75% av verdens kyststater i dag. "Forskrift om
sammensetning og bruk av dispergeringsmidler og strandrensemidler for bekjempelse av
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oljeforurensning" regulerer bruken av dispergeringsmiddel i Norge. Her pekes det på at beredskapspliktig
virksomhet kan benytte dispergeringsmidler når dette følger av virksomhetens beredskapsplan.
Nødvendig dokumentasjon vil være: vurdering av potensiell miljøskade ved bruk, dokumentasjon av
effektivitet ved bruk, prøving og dokumentasjon av påføringsutstyr med tilhørende prosedyrer. I tillegg
skal produktet som benyttes være testet for akutt giftighet og effektivitet. I og med at
oljeforurensningen flyttes fra sjøoverflaten og ned i vannsøylen vil bruk av dispergeringsmiddel bidra til å
redusere potensielle skader på sjøfugl og begrense mengde olje som kan nå kyst og strand. I
gyteperioder vil man imidlertid være mer restriktiv med bruk av dispergeringsmiddel da fiskeegg og larver kan være sårbare overfor den dispergerte oljen. Ved godt planlagt og riktig bruk er negative
biologiske effekter av dispergert olje begrenset, og den dispergerte oljen vil raskt fortynnes i
vannmassene. Bruk av dispergeringsmidler kan forhindre stranding av olje, og dermed også oljepåslag
på sårbare områder. Ved utslipp et det viktig å kartlegge berørte naturressurser i oljens drivbaner og
gjennomføre en helhetsvurdering før tiltak iverksettes.
Som diskutert i avsnitt 3.2 har oljens egenskaper betydning ved gjennomføring av oljevernaksjoner.
Værforhold kan også spille en stor rolle. Tidsvinduet for bruk av dispergeringsmiddel kan reduseres
betraktelig dersom viskositeten til oljen/emulsjonen blir veldig høy eller at stivnepunktet øker slik at
dispergeringsmidlet ikke trenger ned i oljen. Vann-i-olje emulgering kan bidra til at viskositeten blir høy
og f.eks. lav sjøvanns temperatur eller lav lufttemperatur kombinert med sterk vind (wind-chill) kan
bidra til at oljen stivner dersom stivnepunktet til oljen er høyt.

4.2.3 Praktisk bruk av teknologien
Dispergeringsmiddel kan påføres et oljeflak på sjøen fra båt, ved bruk av helikopter eller fra fly. I Norge
er strategien i dag i stor grad basert på båtpåføring med mulighet for flypåføring ved større hendelser.
Kystverket jobber med å bygge opp en beredskap med påføring av dispergeringsmiddel fra helikopter, i
tillegg til påføring fra fartøy. I tillegg har det vært jobbet mye med undervannsdispergering etter

Macondo utblåsningen og man har i dag teknologi for å kunne injisere dispergeringsmiddel på sjøbunnen
ved et undervannsutslipp.

Båtpåføring kan gjennomføres med påføringsutstyr montert framme i baugen på fartøyet (Figur 4-2A)
eller gjennom en slange påmonter dyser fra siden på båten og ut til en paravan (Boom Vane) (Figur
4-2B). Påføring med baugmontert utstyr skjer ved at dispergeringsmiddelet pumpes ut til to bommer (en
på hver side) i fronten av fartøyet. På hver av bommene sitter det 6 dyser og de dekker en
påføringsbredde på ca. 26 m. Siste generasjon av dette utstyret har et dobbelt bomsystem med
mulighet for både høy og lav dosering. Dette gjør det mer fleksibelt mht. optimal dosering på ulike
filmtykkelser. En av fordelene med å ha påføringsutstyret i baugen er at baug-bølgen fra båten vil tilføre
ekstra turbulens etter at dispergeringsmidlet er påført og dermed bidra til å igangsette selve
dispergeringsprosessen. Flere supply-fartøyer på norsk sokkel, som inngår i NOFOs pool av
beredskapsfartøyer, har dette utstyret og en viss mengde dispergeringsmiddel om bord, slik at
responstiden skal være kortest mulig dersom man skulle få et oljeutslipp. Boom Vane (BV) spray
systemet finnes i en kystversjon med 20 m effektiv påføringsbredde og en offshore versjon med 50 m
bredde. Antall dyser er 32, med 50% spray overlapp. Dysene sitter fra 2 til 6 m over vannet.
Påføringshastighet er typisk 4-5 knop.
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A

B

Figur 4-2 Systemer for påføring av dispergeringsmiddel fra fartøy.
A. Baugmontert påføringsutstyr som finnes ombord på en rekke supply-fartøyer.
B. Paravan (Boom Vane) basert utstyr utviklet gjennom NOFO Oljevern 2010 programmet.

Helikopterpåføring var sterkt fokusert i Norge på 90-tallet. En 3 m³ stor bøtte (Response 3000D) med to
sprayarmer (Figur 4-3A), til å henge under et helikopter, ble utviklet. Dette systemet var lenge en
operativ del av beredskapen på Haltenbanken og på Stureterminalen. Denne metoden viste seg å ha
noen begrensninger, spesielt ved bruk offshore, som fly- og hviletider for piloter, fylling av bøtten fra
fartøy som beveger seg, sikkerhet i forhold til hengende last, utfordringer med vær (vind/bølger) etc. I
dag er ikke helikopterpåføring operativt i Norge, men som nevnt jobber Kystverket med å bygge opp en
fremtidig beredskap med påføring av dispergeringsmiddel fra helikopter.
A

B

Figur 4-3 Spraying av dispergeringsmiddel fra Response 2000D bøtte under helikopter (A) og
Boeing 727 (B).

Flypåføring er fokusert i Storbritannia og en del andre land ved at Oil Spill Response Limited (OSRL) har
bygd opp en beredskap basert på flypåføring. NOFO har en avtale med OSRL og norske oljeselskaper har
flypåføring som en del av sin beredskapsstrategi basert på denne avtalen. Tidligere ble Hercules fly brukt
til dette og er fortsatt i beredskapen til OSRL, men nyeste system for flypåføring nå er Boeing 727
utstyrt med Tersus System for spraying av dispergeringsmiddel (Figur 4-3B). Disse flyene opererer ut fra
Southampton. OSRL har betydelige mengder dispergeringsmiddel lagret, men kan også bruke
dispergeringsmiddel som finnes lokalt hvor en aksjon gjennomføres. I Norge finnes det i dag ca. 900 m³
med dispergeringsmiddel.
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En prototype av en manøvrerbar sprayarm for påføring av dispergeringsmiddel fra båt ble utviklet
gjennom et FoU-program (2006-2010) og ble testet under et feltforsøk med olje i is i Barentshavet i
2009 (Figur 4-4A). Dette systemet kan ha potensiale for bruk både inne i isen, gjerne litt større
isdekningsgrad, hvor andre systemer kommer til kort, eller dersom olje er samlet mot en fast isbarriere.
Tilførsel av ekstra energi (f.eks. spyling med vann eller "prop wash") kan være nødvendig etter påføring
for å starte dispergeringsprosessen dersom bølgeenergien er lav.
Undervannsdispergering ble aktualisert som en beredskapsmetodikk i forbindelse med Macondoutblåsningen i 2010. Mer enn 3000 m³ dispergeringsmiddel ble brukt på havbunnen i forbindelse med
hendelsen. Siden den gang har det blitt gjennomført mange prosjekter blant annet for å studere
dråpestørrelser og effekt ved injeksjon av dispergeringsmiddel ved sjøbunnen og utvikle teknologi for å
kunne gjennomføre undervannsdispergering (Figur 4-4B).

A
B

Figur 4-4 Sprayarm for påføring av dispergeringsmiddel i isfylte farvann. B. Eksempel fra
testing ved bruk av undervannsdispergering.

4.2.4 Status med referanse til gjennomførte og pågående FoU
prosjekter
Da tankeren Torrey Canyon gikk på grunn og slapp ut store mengder olje på sør-vest kysten av England
i 1967 ble kjemikalier brukt for første gang i et forsøk på å "dispergere" oljen ned i vannsøylen. Dette
var meget giftige vaskemidler (detergents) og selve aksjonen var tilnærmet en katastrofe. Disse
kjemikaliene kan ikke på noe vis sammenlignes med det som vi i dag kjenner som dispergeringsmidler
som er kjemikalier med meget lav toksisitet.
I Norge startet FoU rundt bruk av dispergeringsmiddel på begynnelsen av 80-tallet. Etter Bravo
utblåsningen (1977) var noen få norske forsynings- og beredskapsfartøyer utstyrt med vannfortynnende
spraysystemer for påføring og en meget begrenset mengde dispergeringsmiddel tilgjengelig.
Dispergeringsmiddel ble på den tiden betraktet å være en sekundær metode kun til bruk dersom
mekanisk oppsamling skulle vise seg å være ineffektiv. En betydelig framgang for bruk av
dispergeringsmiddel i Norge fant sted gjennom det nasjonale FoU programmet "Program For Oljevern"
(PFO) (1978-1984), både gjennom en serie av laboratoriestudier og felttesting av dispergeringsmidler.
Et eksisterende høytrykk vannbasert spray-system for påføring av vann-basert dispergeringsmiddel viste
seg å gi lav effektivitet. Fokuset ble derfor flyttet over på bruk av dispergeringsmiddel i konsentrert form
(ikke vannfortynnet). Det ble gjennomført testing med flypåføring.
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Tabell 4-6 angir en omtrentlig tidslinje for de viktigste FoU aktivitetene innenfor dispergering
gjennomført i USA, Canada og Norge. I og med at disse tre landene har utfordringer med Arktiske og
kalde forhold har mye av FoU rundt bruk av dispergeringsmidler i nordområdene og i is foregått med
utgangspunkt i disse landene. Men det er andre nasjoner som også har bidratt med betydelig FoU rundt
bruk av dispergeringsmiddel. Frankrike og Storbritannia har bidratt i betydelig grad og i begge disse
landene inngår bruk av dispergeringsmiddel som en del av beredskapsstrategien. I Frankrike
gjennomførte Bocard et al (1984), laboratorie- og sjø-testing ved bruk av dispergeringsmiddel. En
laboratorietest for måling av effektivitet ved bruk av dispergeringsmiddel, IFP testen, ble utviklet i
Frankrike og ble senere også etablert i Norge (ved IKU/SINTEF). I England jobbet Warren Spring
Laboratory med FoU rundt bruk av dispergeringsmiddel og de utviklet WSL laboratorietest for
effektivitetsmålinger. Det har alltid eksistert et samarbeid mellom disse to landene og Norge når det
gjelder bruk av dispergeringsmiddel. Russland har også jobbet en del med bruk av dispergeringsmiddel,
men de har vært mer restriktive med å bruke dispergeringsmiddel som et beredskapstiltak.

Tabell 4-6 Omtrentlig tidslinje for noen viktige FoU aktiviteter innenfor dispergering for USA,
Canada og Norge med fokus på olje-i-is.

USA/Canada:

Norge:

Oljevern FoU aktiviteter
Bruk av dispergeringsmidler, olje-i-is
• Effektivitetstesting – lab
• Effektivitetstesting – meso-/full skala
• Lav-energi isforhold
• Lekkasje av surfaktanter – dispergeringsmiddel/olje-i-is
• Forvitring i is
• Undervannsdispergering
• Påføringsteknologi i is
• Felt testing – storskala/offshore
• Bruk av dispergeringsmiddel på bunkersoljer

Omtrentlig tidslinje
1980

1990 2000 2010

Gjennom 90-årene ble en serie av feltforsøk gjennomført bl.a. med fokus på effektivitetstesting ved bruk
av dispergeringsmiddel fra forskjellige plattformer, inklusive båt og helikopter. Fra 1991 til 1994
gjennomførte SFT "Program for videreutvikling av Norsk Oljevernteknologi" hvor det bl.a. ble
gjennomført effektivitetstesting og internasjonal kalibrering av metodikk (bl.a. IFP og WSL testene) for
den type testing. I Europa var det hovedsakelig 3 laboratorier som drev med denne typen testing:
CEDRE i Brest i Frankrike, Warren Spring Laboratory (senere AEA Technology) i England og IKU/SINTEF i
Norge. Eksisterende forskrift for bruk av dispergeringsmidler i Norge var på det tidspunktet ikke
oppdatert i forhold til ny kunnskap og dette SFT-programmet initierte arbeidet med den vitenskapelige
basis som skulle danne grunnlaget for en ny forskrift.
ESCOST (Esso-SINTEF Coastal Oil Spill Technology) programmet (1991-1996) besto av 2 deler, hvorav
den ene fokuserte på dispergering (Part A: Chemical Treatment and Weathering of Oil at Sea).
Programmet besto av laboratorie- og bassengstudier og utvikling av modeller (forvitrings- og drivbaneog responsmodell). To feltforsøk ble gjennomført i 1994 og 1995 for verifikasjon av laboratorieforsøk,
kalibrering av modellverktøy og uttesting av forskjellige teknikker for påføring av dispergeringsmiddel på
fritt-drivende oljeflak på sjøen. Under feltforsøket i 1994 ble det gjennomført målinger av
oljekonsentrasjoner i vannsøylen ved hjelp av UV Fluorescens. Det helikopterbaserte spraysystemet
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"Response 3000", som besto av en bøtte med sprayarmer hengende under et helikopter, ble utviklet ved
en trinnvis testing av spesifikke moduler (f.eks. dysetyper) til uttesting på land og full-skala verifikasjon
på sjøen. "Response 3000" kunne fylles gjennom en slange ved at helikopteret hang over et
forsyningsfartøy. Ettersom helikopteret hadde FLIR (Forward Looking Infrared Camera) om bord kunne
en lettere se den tykke oljen og dermed optimalisere påføringsstrategien. I 10 år var helikopterpåføring
en del av den operative beredskapen offshore. I dag er den faset ut da det krevde spesiell trening og
sertifisering for å kunne fly med under-hengende last.
"Forskrift om sammensetning og bruk av dispergeringsmidler og strandrensemidler for bekjempelse av
oljeforurensning" ble publisert i 2001 av Miljøverndepartementet og trådte i kraft fra 2002. Denne setter
krav til dokumentert effektivitet ved bruk av dispergeringsmiddel på relevant olje og grenseverdier for
giftighet av selve dispergeringsmidlet. Med forskriften på plass ble det lettere for oljeselskapene å
planlegge for bruk av dispergeringsmiddel i sine oljevern beredskapsplaner og dispergering ble etter
hvert et supplement og/eller alternativ til mekanisk oppsamling. Forskriften sier bl.a at
dispergeringsmidler skal velges dersom bruken er dokumentert å kunne gi minst miljømessig skade.
Implementering av dispergering som en operativ beredskapsmetode i Norge må sees på som et resultat
av systematiske FoU studier over lang tid, som startet i laboratoriet og i mindre feltstudier og som
senere ble fulgt opp med full-skala feltforsøk.
I 2005 initierte oljeindustrien et FoU-program for oppgradering og optimalisering av båtpåføringssystemer tilpasset en ny generasjon av responsfartøy. Dette inkluderte konstruksjon av spray-system for
dispergeringsmiddel og dyse/sprayarm kapasitets testing som resulterte i et baug-montert spray-system.
En uttesting og verifikasjon av systemet ble gjennomført under NOFOs olje-på-vann (OPV) feltforsøk i
2006. Systemet viste seg å fungere bra og kombinert med guiding av helikopter med FLIR kamera kan
tykkere oljeflak behandles med dispergeringsmiddel. I dag er det mer enn 20 fartøyer som inngår i
NOFOs pool av beredskapsfartøyer som er utstyrt med dette baug-monterte påføringsutstyret.
Selv om bruk av dispergeringsmiddel i kalde og isfylte farvann ble adressert gjennom FoU aktiviteter
både i USA og Norge fra tidlig 90-tall, var det først fra midten av 2000-tallet at de store prosjektene ble
gjennomført. Amerikanerne gjennomføre testing i kaldt vann Ohmsett tanken i New Jersey i USA og
studerte bruk av kunstig energi (bl.a. ved bruk av båt-propeller (prop-wash)) for å starte
dispergeringsprosessen i is med manglende bølgeenergi. I Norge ble det gjennomført testing i basseng
av forskjellig størrelse. Fra 2006 til 2010 gjennomførte SINTEF en større JIP (Joint Industry Program)
støttet av 6 oljeselskaper og Forskningsrådet med fokus på oljevern i Arktiske og isfylte farvann
(https://www.sintef.no/projectweb/jip-oil-in-ice/). FoU partnere i programmet var SL Ross fra Canada og
Dickins Associates fra USA og det var et samarbeid med produsenter og leverandører av oljevernutstyr,
bl.a. utstyr for mekanisk oppsamling og påføringsutstyr for dispergeringsmiddel. Bruk av
dispergeringsmiddel under kalde forhold og i isfylte farvann var ett av flere tema i denne JIP'en. Det ble
gjennomført omfattende testing i laboratorie- og bassengskala. Det ble utviklet en prototyp av en
sprayarm for påføring av dispergeringsmiddel i isfylte farvann som senere ble testet i et feltforsøk nord i
Barentshavet i 2009 ved påføring av dispergeringsmiddel på forvitret olje/emulsjon i relativt høy
isdekningsgrad. Utstyret fungerte bra, men det viste seg nødvendig med prop-wash for å starte
dispergeringsprosessen ettersom det ikke var noen bølgeenergi inne i isen.
Denne JIP'en ble fulgt opp av et program initiert av IOGP (International Association of Oil and Gas
Producers) med tittel: "Arctic Oil Spill Response Technology Joint Industry Programme" (2012 til 2017)
(http://arcticresponse.wpengine.com/). Programmet besto av 2 faser, hvor den første fasen inkluderte
teknisk og kunnskapsmessig kartlegging mens den andre fasen fokusert mer på eksperimentelle studier i
laboratorie, basseng og felt. Dette programmet har bidratt til å bekrefte sammenhengen mellom
forventet effektivitet av dispergering i is og en rekke variabler som oljetype, dispergeringsmiddel type,
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vannsalinitet, energinivå (blant annet bølgeaktivitet) og isdekningsgrad. Potensielle biologiske effekter
og biodegradering ved bruk av dispergeringsmiddel i kalde og isfylte farvann ble studert.
Begge disse JIP'ene fokuserte i stor grad på et scenario hvor oljen blir sluppet ut inne i isen. På grunn av
lite energi (lav bølgeaktivitet) vil forvitringsprosessene gå relativt langsomt og det ble fokusert på
relativt fersk olje i begge programmene. Det meste av offshore petroleumsaktiviteter i dag foregår i
åpent vann med muligheter for at et akutt oljeutslipp kan drive inn i isen. Oljen vi da kunne ha oppnådd
en vesentlig større forvitringsgrad, avhengig av drivtid i åpen sjø og værforhold, noe som vil ha stor
betydning for oljevernberedskapen. Med dette som bakgrunn initierte SINTEF i 2016 et Petromaks2
kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) støttet av Forskningsrådet og 7 oljeselskaper, med in-kind
støtte fra Kystverket og NOFO med tittel: "Fate, behaviour and response to oil drifting into scattered ice
and ice edge in the marginal ice zone (MIZ)". Dispergering er ett av flere tema i dette prosjektet, som
avsluttes i 2019. Det ble gjennomført laboratorieforsøk for å studere effektiviteten ved bruk av
dispergeringsmiddel på forskjellige forvitrede oljer med is til stede. Dispergerbarheten til forvitrede oljer
ble også studert i basseng, blant annet en nykonstruert strøm- og bølgerenne. Forsøkene viste at det er
begrensninger med bruk av dispergeringsmiddel på forvitrede oljer i isfylte farvann, avhengig av blant
annet isforhold og oljetype/forvitringsgrad. Hvis oljen driver inn mot en fast isbarriere og med
bølgeaktivitet til stede kan dispergering ha potensiale. Dersom oljen har trengt inn i mer is-sarr lignende
is tyder forsøk på at potensialet ved bruk av dispergeringsmiddel kan være mindre. Det er et behov for
testing i større skala, gjerne feltforsøk i Arktis, for videre testing og verifisering av funnene fra
bassengtestingen.
Under Deepwater Horizon ulykken i 2010, med en ukontrollert utblåsning av Macondo olje på ca. 1500 m
dyp, ble dispergeringsmiddel for første gang injisert på sjøbunnen. Dette bidro til at oljedråpestørrelsen
fra utslippet ble redusert og oljen fikk lengre stigetid i vannsøylen. En av de operasjonelle fordelene ved
dette var at lite olje kom til overflaten rett over utslippsstedet slik at det ble enklere og mindre risikofylt
å jobbe i området (lavere konsentrasjon av helseskadelige og eksplosive gasser). I etterkant førte dette
til økt interesse for bruk av dispergeringsmiddel på sjøbunnen (SSDI = SubSea Dispersant Injection) og
det ble initiert testing i et 6 m høyt "tårnbasseng" hos SINTEF i Trondheim. Det ble gjennomført en
rekke prosjekter over flere år etter oppdrag fra internasjonal oljeindustri og API (American Petroleum
Institute) i USA. Olje ble sluppet ut gjennom en dyse i bunnen av bassenget med en 6 m høy vannsøyle
over. Innledningsvis ble dråpesplitting studert og det ble målt på dråpestørrelser med og uten bruk av
dispergeringsmiddel. Forskjellige teknikker for injisering av dispergeringsmiddel i den utstrømmende
oljen ble testet. Resultatene fra disse forsøkene ble blant annet brukt til forbedring og verifisering av
modellverktøy. Det ble også utviklet en ny laboratorietest for effektivitetstesting ved bruk av
dispergeringsmiddel tilpasset undervanns injeksjon. Etter hvert ble det også fokus på mekanisk
undervannsdispergering av olje (SSMD = SubSea Mechanical Dispersion). Det ble gjennomført
bassengforsøk med forskjellige teknikker og med støtte fra industrien og Forskningsrådet ble det utviklet
utstyr for mekanisk dispergering av en norsk leverandør. Begge teknikkene, SSDI og SSMD, er videre
uttestet og verifisert i større skala ved Ohmsett i USA. Det er et behov for testing og verifikasjon
gjennom et feltforsøk offshore.
På vegne av Kystverket har SINTEF i tidsperioden 2013 – 2019 gjennomført flere prosjekter for blant
annet å teste effektiviteten av ulike dispergeringsmidler på ulike bunkersoljer. Det er gjennomført tester
ved temperaturer som gjenspeiler sommer, vinter og arktiske forhold (13, 5 og 2 °C). Testene er en
kombinasjon av effektivitetstesting og doseringstesting, og det er utført rennetester for å få svar på
operative spørsmål. Resultatene viste at bunkersoljer er dispergerbare, men tidsvinduet varierer for de
ulike bunkersoljene og er avhengig av temperatur og vindforhold. Noen tungoljer kan kreve gjentatt
påføring med dispergeringsmiddel, og noen er ikke dispergerbare under vintertemperaturer.
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Dispergerbarhet må også sees i sammenheng med oljens viskositet og vannopptak. Lettere
drivstofftyper, som marin diesel, øker i bruk. Bruk av kjemisk dispergering er også aktuelt på disse
oljetyper og kan være særlig aktuelt i nordområdene.

4.2.5 Muligheter og begrensninger med fokus på nordområdene

Prosjektgruppen har gjort en vurdering av begrensninger og muligheter ved bruk av dispergering med
fokus på Arktiske forhold (Tabell 4-7).

Tabell 4-7 Antatte begrensninger ved bruk av dispergering i nordområdene og mulige tiltak
for å redusere begrensningene.
Nordområdefaktor
Lave temperaturer,
wind-chill

Vind

Sjøtilstand

Mulig hendelse
• Pumper, slanger,
dyser fryser
• Økt viskositet på
dispergeringsmiddel
• Oljen stivner
• Påføring fra lufta
vanskelig ved vind
over 12-15 m/s
• Påføring fra fartøy
vanskelig ved vind
over 15-20 m/s
• Oljen ikke tilgjengelig
for bekjempelse

Effekt av hendelse
• Påføring vanskelig eller
umulig
• Endret dråpestørrelse
• Liten effekt av
dispergering
• Får ikke brukt denne
metodikken
• Påføring umulig
• Dispergeringsmidlet
treffer ikke oljen

• Rulling på fartøy

• Ujevn påføring
Bom berører vannet

Strøm

• Krevende å
manøvrere
• Oljen ikke tilgjengelig
for bekjempelse

• Dispergeringsmidlet
treffer ikke oljen
• Dispergeringsmidlet
treffer ikke oljen

Sjøis og isfjell

• Olje spredt mellom
isflak, 30-50% is
• Olje spredt mellom
isflak, > 60-70% is
• Isfjell

• Flypåføring lite effektivt
• Båtpåføring med
bommer lite effektivt
• Liten/ingen effekt

Mørke og dårlig sikt

• Visuell observasjon
vanskeliggjøres
• Guiding kan være
vanskeligere i is

• Lite effektiv påføring

Store avstander/
mangel på
infrastruktur

• Lang responstid
• Tilførsel av
dispergeringsmiddel
• Ødelegging av utstyr

DNV GL – Rapportnr. 2019-1318, Rev. 2 – www.dnvgl.com

• Vanskelig å finne oljen
• Tidsvindu for
dispergering ute
• Stopp i
dispergeringsaksjonen
• Stopp i
dispergeringsaksjonen

Mulige tiltak
• Pumper innendørs
Varme til slanger
• Dispergeringsmiddel
innendørs
• Vurdere alternative
responstiltak
• Vurdere påføring fra
fartøy
• Vurdere alternative
responstiltak eller
kun monitorering
• Vurdere alternative
responstiltak eller
kun monitorering
• Påføring med
bølgene Lav
hastighet
• Bruk av radar for å
finne oljen
• Vurdere alternative
strategier eller kun
monitorering
• Vurdere helikoptereller båtpåføring
• Vurdere spray arm
fra fartøy
• Manøvrere bort fra
isfjell
• Guiding med FLIR
eller annen egnet
sensor
• Bruk av lys og/eller
egnet sensor
• Vurdere alternative
responstiltak
• Tidlig supplering
med eget fartøy
• Reservedeler
tilgjengelig

4.2.6 Modenhet og nytteverdi
Prosjektgruppen har gjort en vurdering av nytteverdi, begrensninger og modenhet for teknologier som
benyttes når dispergering av et oljeutslipp til sjø skal gjennomføres (Tabell 4-8).
Tabell 4-8 Vurdering av nytteverdi, begrensninger og modenhet for forskjellige teknologier
som brukes i forbindelse med dispergering.
Metode/teknologi
Nytteverdi
Svakheter/begrensninger Modenhet
Fartøypåføring med
Høy. Testet og godt
Kan være sensitiv for sterk
Høy. Moden og
baug montert utstyr
dokumentert.
vind – påføring i vindutprøvd teknologi
Installert på en rekke
retningen. Ikke så velegnet i med flere
fartøyer som inngår i
høy isdekningsgrad.
leverandører.
oljevernberedskapen.
Fartøypåføring med
Medium. Utviklet i
Antatt samme
Medium. Er
Boom Vane Spray
Oljevern 2010 og
begrensninger som baug
kommersialisert.
testet, men i mindre
montert utstyr. Større
NOFO har en enhet i
grad enn baug
begrensninger i tettere/
sin beredskap.
montert utstyr.
tyngre is
Flypåføring
Høy. Kan være en
Avhengig av værforhold
Medium. Tidligere
effektiv metode under (vind, sikt etc.).
system ble brukt
optimale forhold. Mye
Begrensninger i is. Kan ikke
under Macondo.
brukt under Macondo i operere i mørke. Avstand fra Antatt behov for mer
2010.
operasjons sted til flyplass
testing med nytt
er viktig.
system operert fra
Boeing 727.
Helikopterpåføring
Høy. Kan være en
Samme vær-begrensninger
Lav. Er ikke operativt
effektiv og treffsikker
som fartøypåføring.
i Norge i dag.
metode. En av få
Avhengig av sikt og behov
Kystverket jobber
metoder som kan
for "guiding" under påføring. med å re-etablere
brukes i is.
helikopterpåføring av
dispergeringsmiddel.
Sprayarm
Medium. En prototype Primært i høy
Lav. Teknologien er
ble uttestet i
isdekningsgrad. Behov for
ikke fullt utviklet og
Barentshavet i 2009
kunstig energi for å starte
implementert i dag.
med god effekt.
dispergeringsprosessen.
Redusert påføringskapasitet
pr. tidsenhet. Ikke så
væravhengig.
Dispergering subsea
Høy. Har vært
En viss responstid må
Medium. Er testet i
SSDI/SSMD
gjenstand for
påregnes. Kan være
bassengskala, bl.a. i
videreutvikling og
ressurskrevende
Ohmset. Behov for
uttesting etter
ytterligere testing og
teknologisk sett.
Macondo i 2010 og
"verifikasjon" i felt.
fram til i dag.

4.2.7 Effektivitet ved dispergering
Det er flere faktorer som virker inn på effektiviteten ved bruk av dispergeringsmiddel. Under gunstige
forhold med en olje som er godt dispergerbar kan effektiviteten bli meget høy. Værmessig er det vind,
bølger og temperatur som kan sette begrensninger. Høye og brytende bølger kan gjøre oljen mindre
tilgjengelig på overflaten slik at kontakten mellom olje og dispergeringsmiddel blir mindre, samtidig som
bølgeaktivitet er viktig for å sette i gang dispergeringsprosessen. I is kan bølgeenergien være lav slik at
selve dispergeringsprosessen ikke kommer i gang. Bruk av kunstig energi (f.eks. prop wash, vannspyling
etc.) kan bidra til å få i gang prosessen med høy effektivitet. I Norge blir oljer som kommer i produksjon
systematisk testet for dispergerbarhet som en funksjon av forvitringsgrad og viskositet. Grenseverdiene
som blir etablert for når en olje vurderes som dispergerbar eller ikke kan variere stort mellom
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forskjellige oljer. Ikke bare viskositet, men også stivnepunkt kan være en begrensende faktor i forhold til
dispergerbarhet.

4.2.8 NEBA/SIMA vurderinger
Dagens dispergeringsmidler har meget lav giftighet. Ved bruk av dispergeringsmiddel er det den
dispergerte oljen og vannløselige oljekomponenter løst fra oljedråpene som kan bidra til giftighet. Den
dispergerte oljeskyen fortynnes raskt og når konsentrasjoner som ligger under aksepterte grenseverdier
for toksisitet. I NEBA/SIMA sammenheng må den begrensede toksisiteten i vannsøylen i tid og rom ved
bruk av dispergeringsmiddel vurderes opp mot den skaden oljeutslippet ville ha forårsaket dersom det
hadde fått drive videre på havoverflaten. Det er da mulig skade på sjøfugl, sjøpattedyr og
strandhabitater som må vurderes opp mot mulig skade på fisk og fiskeyngel.

4.3 In-situ brenning
4.3.1 Formål og strategi
In-situ brenning (ISB) er et begrep som brukes om prosessen med brenning av olje på sjøen på eller i
nærheten av et utslippssted. For å kunne gjennomføre ISB må oljen ha en tykkelse (bestemt av flere
faktorer) som gjør den antennbar og en egnet antennelseskilde (igniter). Under ideelle forhold har ISB
potensiale til å fjerne relativt store mengder av olje fra sjøoverflaten. Beslutning om bruk eller ikke bruk
av ISB er ofte kompleks. Det mest visuelle under brenning av olje er den mørke røyken som produseres.
Røyken inneholder en del røykgasser og sotpartikler som kan være skadelig for mennesker ved
innånding. Likeledes blir det igjen en brenne-rest (residu) etter brannen. Teknikken er derfor best egnet
til bruk offshore eller i ubebodde områder. Oljetype og oljens egenskaper er viktig for antennelse og
brennbarhet. Brenneeffektiviteten er blant annet avhengig av oljetype, og lettere oljetyper har generelt
en høyere brenneeffektivitet enn tyngre oljer. Når oljen forvitrer på sjøen, mister den de lettere
fraksjonene gjennom fordampning og den kan ta opp vann og danne en emulsjon. Begge disse
prosessene gjør oljen mer utfordrende å antenne. På åpen sjø kan brannsikre lenser eller overflateaktive
kjemikalier (herders) brukes til å oppkonsentrere oljen før antennelse. Gitt de mange faktorene som må
vurderes før bruk av ISB bør beslutningsprosessen adresseres i arbeidet med en beredskapsplan for
oljevern.

4.3.2 Beskrivelse av metode/teknologi
For å brenne olje etter uhellsutslipp på vann eller i is må tre elementære faktorer være til stede:
brennbart materiale (altså: oljen), oksygen og en antennelseskilde. For at oljen skal antennes må den
varmes opp til antennelsestemperaturen (fire point), som er temperaturen hvor oljen er varm nok til å
generere gasser, og det er gassene som antennes og brennes. Denne temperaturen er vanligvis noen
grader over flammepunktet (flash point) til oljen. ISB av olje er altså et dampfasefenomen (Figur 4-5).
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Figur 4-5 Noen grunnleggende forutsetninger for antennelse av et oljeflak på sjøen (SL Ross
Environmental Research).
En av de viktigste parameterne for en vellykket ISB er oljefilmens tykkelse. Hvis oljefilmen er tykk nok
fungerer den som isolasjon som reduserer varmetapet til det underliggende vannet. Når oljefilmen blir
tynnere, tapes stadig mer varme til vannet slik at oljens temperatur synker under flammepunktet, og
brannen vil slukkes.

4.3.3 Praktisk bruk av teknologien
ISB har potensiale til å behandle store oljemengder. Under Deepwater Horizon (Macondo) i Mexicogulfen
i 2010 ble det under svært gunstige forhold utført mer enn 400 branner i brannsikre lenser, og ca.
43.000 m3 olje ble antent (Allen et al., 2011). Dersom antennelse kan foregå på en effektiv måte (f.eks.
ved bruk av droner eller helikopter), at ISB foregår i is-fylte farvann uten bruk av brannsikre lenser og
man ikke tar sikte på å samle opp brann-residu, blir det hevdet at ISB krever mindre ressurser
sammenlignet med andre responsmetoder. Men, det antas at fartøysplattformene og behov for personell
ofte kan være det samme som for øvrige metoder (f.eks. dispergering), særlig dersom brannsikre lenser
skal benyttes. Dersom brann-residu skal samles opp er det behov for tankkapasitet. Brannsikre lenser
krever relativt stort lagringsvolum, og etter OPV 2018 og 2019 har man også erfart at kvaliteten på
brennelenser svekkes allerede etter én brennesyklus, slik at det kan være behov for flere lenser i en
større aksjon. Eventuell bruk av herdere og påføring av herder i stedet for brennelenser, vil også være
ressurskrevende. Bruk av droner til antennelse (f.eks. OPV 2018 og 2019) krever sertifiserte og trente
droneoperatører.
ISB kan brukes i øde områder med lite infrastruktur og kan være det eneste alternativ i Arktiske
områder med is/snø og lave temperaturer. Fram til i dag har det vært en felles forståelse i Norge at ISB
kan være et alternativ ved et eventuelt oljeutslipp i isforhold hvor andre metoder ikke kan forventes å
fungere godt. ISB har ikke vært sett på som et alternativ i åpent vann.
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Brannsikre lenser kan brukes for å oppkonsentrere et oljeflak til tykkelser som er nødvendig for
antennelse og brenning. Figur 4-6 viser et bilde fra brenning av olje i is i en brannsikker lense under et
feltforsøk i 2009 (oppsummert i Sørstrøm et al., 2010). Generelle "tommelfinger-regler" sier at minimum
oljefilm tykkelse for antennelse av olje på vann er stipulert til: 1 mm for fersk råolje, 2-5 mm for
forvitret men vannfri råolje og diesel, 10 mm for tyngre bunkersoljer og emulsjoner. På åpen sjø eller i
lav is-dekningsgrad kan spredning av olje føre til at tykkelsen blir for lav for antennelse og oljen må
oppkonsentreres. Brannsikre lenser kan brukes til det i åpent vann og i lav is-dekningsgrad (tentativt
inntil 30%). Eksisterende brannsikre lenser er hovedsakelig til bruk i rolige farvann og de har begrenset
gjenbruk etter ISB.

Figur 4-6 Brenning av olje i is ved bruk av brannsikker lense under feltforsøk i det nordlige
Barentshavet i 2009 (SINTEF Oil in ice JIP).

Herders (herding agents) er overflateaktive kjemikalier som blir brukt til å fortykke et oljeflak med tynn
oljefilm slik at det kan antennes (Buist et al., 2017). Herders blir sprayet på vannet som omgir oljeflaket
og det dannes et tynt lag (monolayer = monolag) av surfaktanter på vannoverflaten. Surfaktantene
reduserer overflatespenningen til vannet i betydelig grad. Når det tynne monolaget når kanten av et tynt
oljeflak vil endringer i grenseflatespenning forårsake at oljen trekker seg sammen i tykkere lag. Figur
4-7 viser et bilde ved brenning av fersk olje ved bruk av herders.
Som for de fleste oljevern beredskapsteknikker er det også begrensninger ved bruk av herders. Rolig
ikke-brytende bølgebevegelser (typisk opp til 5 m/s vind i åpent vann) kan påvirke bruk av herders
positivt. I åpent vann er det antatt at virkningsgraden vil kunne avta når vindhastigheten nærmer seg 8
m/s på grunn av dannelse av brytende bølger. Herders har vist seg å kunne være mer effektive etter lett
fordampning av oljen og har også i forsøk vist at den kan fungere på lett emulgerte oljer (opp til 25%
vanninnhold).
I samarbeid med Canadiske forskningsmiljøer er det gjennomført testing med herders i Norge ved to
anledninger: i et feltforsøk i Barentshavet i 2008 og i OPV feltforsøk i 2016. I begge forsøkene ble
herders påført på en enkel måte, manuelt ved å spraye herderen på vannet rundt oljeflaket fra en lettbåt.
Mesteparten av FoU rundt bruk av herders har vært gjort i Canada og USA. Dette inkluderer også testing
med påføring fra helikopter. Bruk av helikopter eller drone kan være en effektiv måte for å påføre
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herders, men i dag er dette på utprøvingsstadiet og det finne ikke en operativ metodikk for dette i Norge
i dag.

Figur 4-7 Brenning av olje etter bruk av herders under feltforsøk i det nordlige Barentshavet I
2008 (SINTEF Oil in ice JIP).
Antennelsesmetodikk i forbindelse med feltforsøk har ofte vært bruk av gelifisert bensin ("napalm"). Det
ble tidlig utviklet et system for bruk av helikopter, heli-torch, bestående av en enhet som henger under
helikopteret og slipper brennende gelifiserte bensinpakker ned på oljen. Guenette og Sveum (1995b)
testet forskjellige typer gelifiserte antennelsesmidler (igniters), blant annet for antennelse av emulsjoner,
og så at ved å erstatte bensin med diesel eller råolje ble effektiviteten av antennelsesmidlet forbedret
ved at antennelsesmidlets flammetemperatur og brennetid økte. Et av disse antennelsesmidlene ble
testet i et feltforsøk med heli-torch på britisk sektor i Nordsjøen i 1996 (Guenette og Thornborough,
1997). I Norge har det i de senere år vært jobbet med å utvikle antennelsessystemer ved bruk av droner
(NOFO/Desmi) (del av NOFOs Oljevern 2015 prosjekt) og dette har også vært brukt i feltforsøk. I USA
og Canada har det vært gjennomført utvikling av antennelsessystemer som baserer seg på bruk av
helikopter og fly (Buist et al., 2016). Antennelse ved bruk av fly er tenkt brukt spesielt for å kunne nå
områder som ligger langt fra infrastruktur.

4.3.4 Status med referanse til gjennomførte og pågående FoU
prosjekter
Den første dokumenterte bruk av ISB som en responsmetode i Arktis var i 1958 under et rørlednings
utslipp i Mackenzie elven i Canada. Siden er det gjennomført en gradvis utvikling av teknologien. ISB har
i dag mange fordeler sammenlignet med de andre tradisjonelle bekjempelsesmetodene under spesielle
scenarier. Spesielt gjelder dette som tiltak i kaldt klima med is og i fjerntliggende områder med
begrenset infrastruktur. Til tross for at metoden ble benyttet med en grad av suksess etter Macondohendelsen i Mexicogulfen, er den fremdeles ikke implementert som en aktuell beredskapsmetode over
store deler av verden.
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Det er gjennomført forholdvis omfattende studier og prosjekter på in situ brenning (ISB) hovedsakelig i
Canada, USA og også her i Norge (hovedsakelig på Svalbard). Mange større feltforsøk med ISB er
gjennomført, spesielt i Arktis, med de første feltforsøkene i Alaska i 1971-1972. Et større USA/Canada
feltforsøk utenfor Newfoundland i 1993 (NOBE = Newfoundland Offshore Burn Experiment) refereres
fortsatt i ISB sammenheng (Fingas et al., 1995). Råolje ble antent og brent inne i en brannsikker lense
og flere miljø-parametere som sammensetning av røyk (karsinogener, PAH'er etc.), toksisitet av brenneresiduet og påvirkning på den øvre del av vannsøylen ble studert. Parallelt med dette (ca. 1990-95) ble
det i Norge gjennomført store prosjekter på isen i Van Mijenfjorden på Svalbard (blant annet Guenette
og Sveum, 1995a og 1995b). Det ble også gjennomført laboratoriestudier under kontrollerte og
reproduserbare betingelser for å studere enkelte prosesser som antenning og brenneeffektivitet som
basis for design av feltforsøk. Dette er også benyttet for å definere operasjonsvinduet for denne
bekjempelsesmetoden. Tabell 4-9 angir en omtrentlig tidslinje for de viktigste FoU aktivitetene innenfor
ISB gjennomført i USA, Canada og Norge. Under OPV (Olje-på-vann) feltforsøkene i 2018 og 2019 ble
det gjennomført testing med ISB (se senere i avsnittet). Det er belegg for å si at disse tre landene har
stått i spissen når det gjelder FoU på ISB som et tiltak for å bekjempe oljeutslipp. Men det er også andre
nasjoner som har bidratt og i de senere år har blant annet Danmark (f.eks. Fritt-Rasmussen et al., 2013
og 2015) gjennomført flere prosjekter innenfor ISB.
Tabell 4-9 Omtrentlig tidslinje for noen viktige FoU aktiviteter innenfor ISB med fokus på
USA, Canada og Norge

USA/Canada:

Norge:

Oljevern FoU aktiviteter
In-situ brenning
• Brennbarhet vs forvitring – bassengstudier med olje
(fordampning/emulgering/vind/bølger)
• Brannsikre lenser – utvikling/testing med olje
• Antennelse – utvikling/testing med olje
• Herders – lab/basseng testing med olje
• Antennbarhet - lab/basseng testing med forskjellige oljer
• Felt testing – storskala/offshore

Omtrentlig tidslinje
1980

1990 2000

2010

I USA ble det tidlig utarbeidet retningslinjer for sikker implementering av ISB som et oljevern
beredskapstiltak og i 1994 ble dette inkorporert i beredskapsplan for Alaska (Unified Response Plan) og
ble dermed det første Arktiske området som formelt aksepterte ISB som et oljevern beredskapstiltak
(ARRT, 2008). Samme år utarbeidet SL Ross i Canada en "håndbok" for ISB som oppsummerte FoU
status, teknologi og effekter av ISB i åpent vann fra starten i 1958 til 1993 (Buist et al. 1994).
Fra 2006 til 2010 ble det gjennomført en større JIP (Joint Industry Project) med støtte fra oljeindustrien
og Forskningsrådet. JIP'en ble koordinert av SINTEF med deltagende FoU institusjoner fra USA (Dickins
Associates) og Canada (SL Ross) (https://www.sintef.no/projectweb/jip-oil-in-ice/). Som et ledd i dette
prosjektet ble det gjennomført omfattende testing i en "brennecelle" i laboratorieskala for blant annet å
teste antennbarhet som en funksjon av oljetype og forvitringsgrad. Det ble gjennomført en rekke tester i
et basseng skåret ut i isen i Van Mijenfjorden på Svalbard for å verifisere antennbarhet som en funksjon
av forvitring ved å forvitre oljen over tid i bassenget før antennelse. I et feltforsøk i det nord-østlige
Barentshavet i 2008 ble brannsikre lenser styrke-testet i is og det ble gjennomført en brann ved
iskanten hvor herder ble brukt for å oppkonsentrere oljen før antennelse (se Figur 4-7). I et feltforsøk i
det samme området i 2009 ble det gjennomført flere ISB forsøk, både ved antennelse av olje inne i isen
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etter lengre tids forvitring og det ble gjennomført to branner i brannsikre lenser hvor oljen var blandet
med is før antennelse og brenning (oppsummert i Sørstrøm et al., 2010).
I 2012 initierte IOGP (International Association of Oil and Gas Producers) FoU programmet "Arctic Oil
Spill Response Technology Joint Industry Programme" (http://arcticresponse.wpengine.com/). Det ble
utarbeidet en omfattende statusrapport (State of Knowledge) i 2013 (Buist et al., 2013b) og et resyme
av denne rapporten ble presentert under AMOP konferansen i 2013 (Buist et al. 2013a). En rekke
prosjekter på ISB ble gjennomført i denne JIP'en inkludert blant annet bruk av herders, helikopter
påføring av herders, integrerte antennelsessystemer og lang-distanse antennelsessystemer. Som et ledd
i denne JIP'en ble det i 2015 gjennomført et større feltforsøk i et landbasert basseng (90 x 90m) litt
utenfor Fairbanks i Alaska, bygd for formålet. Fem tester ble gjennomført ved først å påføre herders ved
hjelp av et helikopter og deretter antennelse av oljen ved bruk av helikopter og en heli-torch (Potter et
al., 2016).
I Norge har NOFO og Kystverket gjennomført feltforsøk med bruk av ISB. I 2016 ble det gjennomført et
"Olje-på-vann"-feltforsøk på Friggfeltet i Nordsjøen hvor bruk av herders ble testet offshore. På tross av
et ganske smalt værvindu definert i utslippssøknaden, ble det gjennomført flere vellykkede forsøk
(Singsaas et al, 2017). Det ble fløyet med drone påmontert sensorer for å måle på sot og røykgasser.
Senere ble dette feltforsøket fulgt opp med OPV feltforsøk i 2018 og 2019, med testing av brannsikre
lenser og måling på sot og røykgasser. I 2018 ble to oljer antent og i 2019 ble fire oljer antent. Disse
feltforsøkene har hevet kunnskapen om sot og røykgasser, antenningsmetode, brenneeffektivitet og
holdbarheten til brannsikre lenser. En overordnet målsettingen har vært å gjøre ISB operativt i Norge.
Videre FoU er igangsatt for å se på brenneeffektivitet som en funksjon av oljetype og forvitringsgrad og
studere brenne-residuet nærmere blant annet med hensyn til mulig giftighet. Metodikk for oppsamling
av brenne-residuet har vært testet og er under videreutvikling.
Basert på den forskningen som er gjennomført er det utarbeidet et sett med "tommelfingerregler" for
bruk av ISB på åpent vann og i is (Tabell 4-10). Reglene må betraktes som svært generelle og bør
revideres etter hvert som vi får mer erfaring og ny kunnskap om ISB:
Tabell 4-10 Generelle "tommelfingerregler" for gjennomføring av ISB på vann og i is (Buist et
al., 2013a).
Minimum filmtykkelse for antennelse av olje på vann
• Fersk råolje
ca 1 mm
• Forvitret, vannfri råolje og diesel
ca 2 til 5 mm
• Bunkeroljer (f.eks. IFO380) og emulsjoner
ca 10 mm
Vellykket antennelse når 1 m2 av oljeflaket brenner
Brennehastigheter for olje på vann
4.5 mm/min
• Bensin > 10 mm filmtykkelse
4.0 mm/min
• Destillater (diesel og kerosen) > 10 mm
3.5 mm/min
• Råolje > 10 mm
2.0 mm/min
• Bunkersolje > 10 mm
90% av brennehastighet for 10 mm
• 5 mm filmtykkelse
50% av brennehastighet for 10 mm
• 2 mm filmtykkelse
Estimerte brennehastigheter for råoljer (flak større enn 3.5 m diameter)
• Vannfri
3.5 mm/min
• 10% vann
3.0 mm/min
• 25% vann
2.5 mm/min
• 50% vann
2.0 mm/min
Effekter av vanninnhold (emulsjoner)
• Opp til ca 12.5% vanninnhold
Liten påvirkning på effektivitet
• Vanninnhold >12.5%
Merkbar reduksjon i effektivitet.
• Vanninnhold over 25%
Ingen effektivitet for stabile emulsjoner
med >25% vann. Noen ustabile
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Rest tykkelse etter at brannen har slukket naturlig
• Vannfri olje opp til 40 mm filmtykkelse
• Vannfri olje opp til 50 mm filmtykkelse
• Vannfri olje opp til 100 mm filmtykkelse
• For emulsjoner
• For lette og middel-destillat fuels
•
•

I løs pakkis (brash) eller slush-is under rolige forhold
I løs pakkis (brash ice) med bølger

emulsjoner kan brennes effektivt med
høyere vanninnhold
Rest på ca 1 mm
Rest på ca 3 til 5 mm
Rest på ca 6 mm
Rest tykkelsen kan være høyere
Rest 1mm, uavhengig av flakets
tykkelse
Rest større enn åpent vann (1.5mm)
Rest ca 2x i rolig åpent vann (2mm)

4.3.5 Muligheter og begrensninger med fokus på nordområdene
Prosjektgruppen har gjort en vurdering av begrensninger og muligheter ved bruk av ISB med fokus på
Arktiske forhold (Tabell 4-11). Bortsett fra testing ved bruk av herders til oppkonsentrering av olje før
antennelse under OPV feltforsøk i 2016, er det gjennomført lite FoU på bruk av herders i Norge. Det er
heller ikke implementertmetodikk for påføring av herders og slik sett kan ikke det betraktes som en
operasjonell metodikk i dag. Vi har, imidlertid, valgt å inkludere bruk av herders i diskusjonen i dette
kapitlet inkludert tabell 4-11.
Tabell 4-11 Antatte begrensninger ved bruk av ISB i nordområdene og mulige tiltak for å
redusere begrensingene.
Nordområdefaktor Mulig hendelse
Effekt av hendelse Mulige tiltak
Lave temperaturer,
• Oljen kan stivne,
• Vurdere andre tiltak for
• Stivnepunktswind-chill
vanskeliggjør bruk
å øke oljefilmtykkelsen
problemer
av herders
(oppkonsentrering)
Vind
• Får ikke antent
• Mer "robust" igniter
• Antennelse vanskelig
oljen
som gir høyere
ved vind over 8-12
flammetemperatur
m/s
Sjøtilstand

Strøm
Sjøis og isfjell

Mørke og dårlig sikt

• Bruk av brannsikre
lenser i høye bølger
• Herders vanskelig å
bruke i brytende
bølger (vind > 5-8
m/s)
• Krevende å operere
brannsikre lenser
• Krevende å operere
brannsikre lenser
• Dårligere effekt av
herders i slush-is
• Visuell observasjon
vanskeliggjøres
• Herder påføring og
antennelse fra luft
vanskeliggjøres

Store avstander/
mangel på
infrastruktur

• Lang responstid
• Bruk av helikopter
vanskeliggjøres
• Ødelegging av utstyr
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• Stor lenselekkasje
• Ingen effekt ved
bruk av herders
• Kan ikke oppkonsentrere oljen
• Kan ikke oppkonsentrere oljen
• Kan ikke oppkonsentrere oljen
• Lite effektiv bruk
av brannsikre
lenser
• Lite effektiv bruk
av herders og
igniters
• Tidsvindu for ISB
ute
• Får ikke påført
herder eller igniter
• Stopp i ISB
aksjonen

• Vurdere alternative
responstiltak
• Vurdere andre tiltak for
oppkonsentrering
• Vurdere andre tiltak for
oppkonsentrering
• Vurdere alternative
responstiltak
• Vurdere alternative
responstiltak
• Guiding med FLIR eller
annen egnet sensor
• Guiding med FLIR eller
annen egnet sensor

• Vurdere alternative
responstiltak
• Vurdere alternative
metoder for herder
påføring og antennelse
• Reservedeler
tilgjengelig

4.3.6 Modenhet og nytteverdi
Prosjektgruppen har gjort en vurdering av nytteverdi, begrensninger og modenhet for teknologier som
benyttes når ISB av et oljeutslipp til sjø skal gjennomføres (Tabell 4-12).
Tabell 4-12 Vurdering av nytteverdi, begrensninger og modenhet for forskjellige teknologier
som brukes i forbindelse med ISB.
Metode/teknologi
Nytteverdi
Svakheter/begrensninger Modenhet
Brannsikre lenser
Høy. Testet og godt
Sensitiv for vind, bølger og
Høy. Fortsatt testing
dokumentert. Mye
strøm. Ikke velegnet i
med brannsikre
brukt under Macondo i isdekningsgrad over 30%.
materialer.
2010.
Begrenset gjenbruk.
Herders
Lav/Medium. Testet
Vind, bølger, strøm, slushLav/Medium. Mer
både i lab og felt, men is, oljens forvitringsdokumentasjon på
er så langt ikke
egenskaper
effektivitet er ønsket.
operasjonalisert.
Påføringsteknologi må
videreutvikles.
Antennelsesmidler
Høy. Gelifisert bensin
Vind, oljens forvitringsMedium. Økning av
(Igniters)
har vært brukt og har
egenskaper, flammepunkt til antennelsesmidlets
fungert bra.
antennelsesmidlet.
flammetemperatur og
brenntid ved å
erstatte bensin med
diesel eller råolje.
Metodikk for påføring
Medium. Testing med
Vind, bølger, strøm, is,
Lav. Gjenstår en del
av herders og
helikopter og droner
arbeid før metodikken
antennelsesmidler
er gjennomført.
er utprøvd og
operasjonalisert.

4.3.7 Effektivitet ved in-situ brenning
Effektiviteten ved bruk av ISB kan variere med en rekke faktorer som oljetype, forvitringsgrad,
oljetykkelse, værforhold etc. Brenneeffektiviteten i forsøk har vist seg å variere fra 50-60% og opptil 9095%, gjennom å kvantifisere gjenværende brenne-residu. I Tabell 4 10 angis brennehastigheter som
varierer mellom oljetype og vanninnhold i en emulsjon. Generelt er det forventet at en fersk olje kan ha
større brenneeffektivitet enn en forvitret og emulgert olje. Gode værforhold kan også bidra til høyere
effektivitet da f.eks. vind kan bidra til at brannen slukker raskere enn i stille vær.

4.3.8 NEBA/SIMA vurderinger
Ved bruk av ISB vil det dannes svart og sotaktig røyk. Foruten at den kan være skadelig for mennesker
kan den også være det samme for dyr som ikke kan komme unna. Brukt i isfylte farvann kan
sotpartiklene legge seg som et sort lag på hvit snø/is og bidra til tining. Det pågår studier for å se om
brenne-residuet kan inneholde toksiske oljekomponenter, men det er fram til nå ansett for å være
relativt inert og lav- eller ikke-toksisk. I en NEBA/SIMA vurdering må disse potensielt negative effektene
vurderes opp mot at oljen får drive fritt på sjøen eller drive inn i is eller på strand. Dersom andre
respons metoder kan være aktuelle må det også vurderes opp mot disse. Det er antatt at ISB kan være
eneste mulige tiltaket i tett is hvor f.eks. et alternativ i innfrysingsfasen (høst/tidlig vinter) kan være å la
oljen fryse inn i isen for å sette inn tiltak i tinefasen på våren.
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4.4 Strandrensing
4.4.1 Generell beskrivelse av metoder og teknologi
Ved stranding av olje etter et uhellsutslipp vil
scenariet for opprensing varierer fra hendelse til
hendelse ("every spill is unique"), og da er det
nødvendig å ha en velassortert verktøykasse for å nå
målene for aksjonen. Valg av strategi/teknikk for
strandrensing bestemmes for en stor del av disse
målsetningene for aksjonen for de ulike
strandsegmentene. Målsetningen vil som regel være
knyttet til tid, olje mengde/konsentrasjon og
fordeling/lokalisering, mulig relokalisering,
avfallshåndtering/generering, skade/miljøeffekter og bruk av området. Men også faktorer som logistikk
og infrastruktur, klima, årstid, tilgjengelighet av utstyr og menneskelige ressurser vil kunne påvirke valg
av opprensknings strategi/teknikker.

SCAT (Shoreline Cleanup Assessment Technique) er en metodikk for å beskrive og dokumentere status
på oljeforurensede strandsegmenter. Input dataene benyttes til å foreta en objektiv prioritering av
områdene for opprenskning og hvilke strategier og teknikker som skal benyttes. Ansvar for de ulike deler
av prosessen er klart definert. Faser i SCAT prosessen inkluderer;
•

Rekognosering/undersøkelse

•

Dokumentasjon av forurensning

•

Prioritering av forurensede segmenter

•

Anbefaling av rense-strategi/teknikker (og målsetning med opprenskning)

•

Inspeksjon av renseprosessen

•

Akseptkriterier for renseprosessen oppnådd

•

Dokumentasjon og monitorering

Beskyttelse av strandsonen
Generelt så er det ønskelig å bekjempe uhellsutslipp av olje i marint miljø så nærme kilde som praktisk
mulig gjennom flere barrierer. (Barriere 1-5 jfr. NOFO/KyV strategi). Beskyttelse av strandsonen vil si
tiltak som hindrer olje å forurense strandsegmenter. Målsetningen med denne strategien kan være:
•

Hindre olje å forurense spesifikke følsomme områder

•

Begrense området som forurenses

•
Hindre remobilisering av olje fra å forurense nye områder
Tiltak kan gjennomføres på sjøen eller i strandsonen. Dette vil gjerne være områder som er identifisert i
forkant som miljøfølsomme, og/eller spesielt utfordrende for å gjennomføre effektive
strandrenseaksjoner.
Tiltak på sjø/ved strandsonen:
•
Samle og opptak av olje med lenser og oljeopptagere
•
Ledelenser ut fra strandsonen (beskytte miljøfølsomme områder)
•
Ledelense mot strandsonen (ikke viktig strandsone eller områder hvor
oppsamling/rensing er lettere)
•
Stenge miljøfølsomme områder med lenser
•
Alternative tiltak som dispergering og brenning
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Tiltak på strandsonen:
•
Samle opp olje ved bruk av strandlenser eller andre barrierer, og oppsamling med egnet
skimmer eller sorbenter
•
Hindre olje å komme i kontakt med strandsonen med kjemiske, hydrauliske eller fysiske
barrierer, gjennom for eksempel beleggmidler, vann flømming og lenser.
I Norge viser historien at skipsulykker med utslipp av olje til marint miljø ofte skjer svært nær kystlinjen,
og strandpåslag skjer derfor relativt umiddelbart. Dette medfører at det vil være behov for å iverksette
aksjon for å fjerne denne oljen, som ofte kan være et svært omfattende arbeid.

Ingen tiltak - selvrensing
Ingen tiltak velges når ingen effektiv metode kan benyttes for rensing eller for å begrense effekten på
miljøressurser. Eller at det forventes at strandsonen vil restitueres raskt ved naturlige prosesser til
ønsket renhet. En beslutning om selvrensing må være knyttet til en kunnskapsbasert beslutning med
hensyn på fjerning gjennom naturlige prosesser om den spesifikke oljen og dens egenskaper i
strandsegmentet, eksponering, miljøressurser i området, og bruk av det oljeforurensede området. Denne
strategien generer intet avfall. Men dette krever overvåkning og monitorering av området.
Egnet for alle strandtyper/habitater. Benyttes når hastigheten for selvrensing er høy, ved begrenset
oljeforurensning, begrenset infrastruktur (tilgjengelighet) eller fare for sikkerheten til personell, eller når
aktiv opprenskningsaksjonen vil forårsake mer skade enn ved selvrensing.
Svært variabel effektivitet, bestemmes av oljen (mengde, type, forvitring, fordeling),
strandkarakteristika og eksponering. Restitusjon vil kunne oppnås i løpet av dager til år. Dette er en
metode som må overvåkes, og kan utsette avslutting av en aksjon. På eksponerte steder kan
selvrensing være spesielt aktuelt når gjenværende oljemengde er begrenset.

Fysiske metoder
Fysisk fjerning av olje eller oljetilgriset materiale fra strandsonen som avfall, sediment og vegetasjon. I
disse teknikkene benyttes gjerne utstyr eller materiell som vanligvis har annen anvendelse for
håndtering av jord/sediment. Teknikkene kan deles inn som:
•

Manuell rensing

•

Mekanisk opprensing

•

Sorbenter

•

Vakumsuging

•

Kutting av vegetasjon

•

Fjerning av oljetilgriset avfall
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Figur 4-8 Manuell rensing av svaberg og steinstrand (Foto KyV).
Utstyret som benyttes ved disse teknikkene spenner over et vidt område. Manuell rensing gjennomføres
med tradisjonelle håndredskaper som skraper, spader, bøtter osv. gjerne i kombinasjon med sorbenter.
Mens ved mekaniske teknikker benyttes anleggsmaskiner som hjullastere, traktorer, tankbiler og
lignende. Sorbenter er ofte spesifikt utviklet for å binde til seg olje/kjemikalier. Disse er av
naturprodukter eller syntetiske produkter, og kan benyttes som løst material, duk/ark eller lenser. Det
finnes også maskinelt utstyr som er spesielt utviklet for å samle opp oljeforurensning fra strandsubstrat.
Mengde avfall som genereres med disse metodene varierer mye. Vakumsuging benyttes for å pumpe
opp akkumulert ren olje på overflaten, eller fra sediment som er mettet av olje.

In-situ teknikker
Metoder som gjennomføres på stedet og utnytter og stimulerer de naturlige prosessene som ved
selvrensing. Dette er prosesser som for eksempel utvasking, dispergering, dannelse av olje/mineralpartikler og biodegradering. Tilsvarende som for selvrensing genereres vanligvis ingen avfall ved disse
metodene. Eksempler på dette er
•

Sediment bearbeiding

•

Sedimentvasking – "surf washing"

•

In-situ brenning

•

Kjemiske og biologiske metoder (se nedenfor)

Bearbeiding og forflytning av sediment gjennomføres med bruk av maskinelt utstyr for å stimulere
nedbrytning, dispergering og dannelse av mineral/olje dråper. Brenning av olje på strandsegmentet kan
gjøres for oppsamlet antennbar olje når ingen andre metoder kan gjennomføres.

Vasking/spyling
Metoder som benytter vann for å re-lokalisere mobil olje fra strandsubstratet. Oljen transporteres
sammen med vannfasen nedover strandsonen og vanligvis for å samles opp med egnet utstyr i
vannkanten eller i grøfter. De ulike metodene skilles ved bruk av mengde vann med ulike trykk og
temperatur. Dette bestemmes av egenskapene til oljen og strandsubstratet. Disse metodene vil kunne
påvirke biota ved økende temperatur og spyletrykk. I tillegg kan substrat (geologi) ødelegges ved bruk
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av høye spyletrykk. Vaskemetoder kan også benyttes i kombinasjon med bruk av kjemiske midler, og
som sandblåsing og bruk av tørris. Ulike metoder er delt inn som
•

Flømming

•

Spyling lavt trykk – kaldt eller varmt vann

•

Spyling høyt trykk – kaldt eller varmt vann

•

Steaming

•

Sandblåsing

•

Tørrisblåsing

Sandblåsing og tørrisblåsing krever spesielt utstyr for disse teknikkene, mens de andre teknikkene kan
bruke vanlig utstyr med vannpumpe og spylere som kan reguleres til ønsket trykk og eventuelt utstyr for
oppvarming av vannet. Lenser og skimmere benyttes for å hindre spredning og oppsamling av mobilisert
olje.

Figur 4-9 Flømming/spyling med lavt trykk etter Exxon Valdez hendelsen (Foto Exxon).

Kjemisk/biologisk rensing
De ulike forvitringsprosessene endrer egenskapene til oljen før og etter stranding. Oljens egenskaper vil i
stor grad påvirke valg av renseteknikk, men disse egenskapene kan modifiseres ved tilsats av
kjemikalier. Eksempler på dette er dispergeringsmidler (reduseres overflatespenningen til oljen),
strandrensemidler (endrer overflatespenning og viskositet), herdere og størknere («solidifiers»). Bruk av
dispergeringsmidler og strandrensemidler på strandsubstrat brukes gjerne på sterkt forvitret olje i
forbindelse med vasketeknikker og/eller på høyeksponerte strandsegment. Tilsats av kjemikalier for
rensing av oljeforurensning krever spesifikk godkjennelse av forurensningsmyndighetene.

DNV GL – Rapportnr. 2019-1318, Rev. 2 – www.dnvgl.com

Figur 4-10 Feltforsøk med bioremediering på Svalbard (Foto SINTEF).

Biodegradering av olje i sediment er en viktig prosess for fullstendig nedbrytning av oljen. Dette er
vanligvis en relativt langsom prosess. Hastigheten på biodegraderingen begrenses ofte av
transportprosesser, tilgang på næringsstoffer, temperatur og oksygen. Disse begrensingene kan
reduseres ved tiltak som bearbeiding av sedimentet, og/eller tilsats av næringsstoffer. Dette stimulerer
aktivitetene til de naturlig forekommende mikroorganismene i naturen. I spesielle tilfeller kan eksterne
mikrober tilsettes, men dette krever spesifikk godkjennelse.

4.4.2 Status for gjennomførte og pågående nasjonale og internasjonale
FoU programmer
I forbindelse med alle uhellsutslipp av olje til det marine miljøet er hovedregelen å bekjempe
forurensningen så nærme kilden som mulig – da har aksjonen størst sannsynlighet for å bli begrenset,
effektiv og kostnadseffektiv. Men en aksjon på sjøen vil sjelden bli fullstendig, og i noen tilfeller vil
utslippet av oljen gi strandpåslag, som generelt vil bety svært økte kostnader, krav om høy
arbeidsinnsats og skader på miljøressurser. I Norge er ansvaret for statens beredskap mot uhellsutslipp,
utover det den ansvarlige selv og/eller berørt kommune og IUA håndterer alene, lagt til Kystverket.
Kystverket har gjennom de siste femti årene har hatt ansvaret for en rekke middels store og mindre
hendelser med strandpåslag, mens IUA under aksjonering vil ivareta ansvar for utførelse av
strandrensing. Hovedstrategien i dette arbeidet har vært knyttet til manuelle teknikker, vaskemetoder
og mekanisk oppsamling. Gjennom erfaringer fra aksjoner er disse metodene videreutviklet og
effektivisert, og danner fremdeles basisen for den operative beredskapen for strandrensing. Men
fremdeles ansees strandaksjoner som lite effektive både med hensyn på tid og kostnader. Imidlertid har
KyV/IUA gjennom aksjoner de siste 10-15 årene benyttet pågående aksjoner til å teste ut noen nye
teknikker/strategier for å videreutvikle verktøykassen for strandaksjoner. I noen tilfeller er disse
teknikkene også operasjonalisert. Det er viktig at dette arbeidet blir gjennomført systematisk med en
kombinasjon av erfaringsbasert og forskningsbasert FoU.
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Figur 4-11 Uttesting av tromling med løs sorbent, etterfulgt av bølgevasking under Full City
aksjonen (Foto KyV).

SINTEF har arbeidet med forståelse og generering av kunnskap av prosesser/mekanismer (olje i
sediment) og teknikker for rensing av oljeforurensning i /på strandsediment siden 80-tallet med flere
feltstudier langs norskekysten og ikke minst på Svalbard. Disse prosjektene var dels finansiert av
oljeselskaper og dannet blant annet bakgrunn og dokumentasjon for bruk av renseteknikk etter Exxon
Valdez hendelsen i 1989, og dels som følge av en rekke forlis av skipstrafikk langs kysten på 80-tallet.
Etter disse hendelsene ble det også gjennomført store prosjekter i felt på Svalbard/Svea (ITOSS og
BIOREN programmene). Samtidig ble det etablere meso-skala eksperimentelle fasiliteter for mere
kontrollerbare og reproduserbare studier. Dette ble etablert gjennom et samarbeid med Cedre i
Frankrike for samkjøring av design og kalibrering av meso-skala eksperimenter. Økt kunnskap om
prosesser og mekanismer for oljens oppførsel og hvordan disse påvirkes av miljøparametere ble generert
gjennom Coastal Oil Spill JIP for både akuttfasen (eks. adhesjon, penetrering og retensjon, avdampning,
utvasking og foto-oksydasjon) og restitusjonsfasen (utvasking, biodegradering, erosjon og interaksjon
med mineralske partikler). Dette ble også benyttet til å videreutvikle in-situ rensemetoder
(strandrensemidler/bioremediering), og til å utarbeide veileder M224-2014 «Retningslinjer for
giftighetstesting og bestemmelse av virkningsmekansime og effektivitet for strandrensemidler». I dette
arbeidet har SINTEF samarbeidet med andre ledende miljøer innenfor strandrensing som Cedre, Polaris
(USA) og Environment Canada.

Figur 4-12 Uttesting av strandvaskemidler under Full City aksjonen (Foto SINTEF).
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I mange av SINTEF prosjektene har Kystverket medvirket som deltagere i styringskomite,
referansegruppe og i noen tilfeller oppdragsgiver i disse forskningsbaserte prosjektene. Imidlertid har
Kystverket sin naturlige deltagelse vært viktigere under og i etterkant av pågående oljevernaksjoner.
Derigjennom å videreutvikle de tradisjonelle teknikkene til å bli mere kostnadseffektive samt ivareta
HMS aspektet ved aksjonene. Blant annet er det utviklet og definert et standardisert innhold i en
beredskapscontainer som skal benyttes i akuttfasen av en aksjon. Under aksjoner har det også vært
økende vilje og motivasjon til å teste ute nye teknikker/strategier. Det som har vært mest vellykket er
bruk av strandrensemidler i kombinasjon med vaskeprosesser (Server og Full City) og tromling i
kombinasjon med sorbenter og bølgevasking (Full City). Disse er operasjonalisert og vil bli benyttet ved
eventuelle fremtidige aksjoner hvor det definerte operasjonsvinduet finnes. Andre teknikker som tørrisblåsing, vakumsuging og brenning var mindre vellykket under scenariene de ble testet. Denne
uttestingen er dessverre dokumentert/publisert i begrenset grad.
I programmene Oljevern 2010/15 var det et svært begrenset antall prosjekter knyttet til strandrensing
gjennomført. Unntaket er MOSE (maskinell skrubbing/oppsamling av immobil olje på fast substrat) som
ble produsert i et begrenset antall, som er utplassert på enkelte depot.
Kystverkets/IUA sin tradisjonelle beredskapsstrategi inkluderer bruk av sorbenter for mange formål for å
binde/immobilisere forurensingen, lette oppsamling og hindre sekundær forurensing. For dette formålet
har bark tradisjonelt vært benyttet, men nye og ofte mere effektive naturlige produkter som torv har
også vært testet ut og implementert i noe grad. Det finnes også syntetiske produkter i markedet, men
bruk av disse er begrenset til bruk i lenser og som ark som må/kan samles opp. Utvikling og bruk av nye
sorbenter blir begrenset da regelverket ikke sier noe om testing av effektivitet og giftighet av denne type
produkter. NORUT Narvik har også aktiviteter innenfor denne produktgruppen.
Andre eksempler på produktutvikling rettet mot strandrensing er ulike varianter av Vacuna og Foxblower
for spredning av sorbenter, mens oppsamling med samme utstyr ikke blir anbefalt. Det er også utviklet
mindre skimmere som skal være egnet til bruk ved strandsonen for opptak av mobilisert olje, og
spesielle fartøy som kan benyttes ved strandaksjoner. Under Full City aksjonen ble også tromling i
kombinasjon med bølgevasking (surf-washing) og tørrisblåsing uttestet.
Internasjonalt er det et begrenset antall aktører som er involvert i FoU knyttet til utvikling av
strandrenseteknikker. Også internasjonalt er aktiviteter svært ofte knyttet til og i etterkant av større
aksjoner. «Viktig» i denne sammenhengen er Amoco Cadiz (Bretagne 1979), Torry Canyon (Engelske
kanal 1966), Exxon Valdez (Alaska 1989) og Macondo (Mexicogulfen 2009). Spesielt de to siste i USA
har generert stor aktivitet både for akutt og restitusjonsfasen. Dette gjelder både med hensyn på å
videreutvikle teknikker og metodikk, men klart størst aktivitet knyttet til å dokumentere biologiske
effekter innenfor influensområdet. Dette pågår fremdeles etter begge aksjonene gjennom større
programmer (GoMRI (Gulf of Mexico Research Initiative)/Macondo og Exxon Valdez). Under Macondo
aksjonen ble 70 millioner timer benyttet til strandrenseprosessen, hvor også i hovedsak de tradisjonelle
renseteknikkene ble benyttet; sorbenter, manuell og mekanisk rensing, vakumsuging, vasking, kutting
av vegetasjon, sediment bearbeiding og selvrensing tilpasset de dominerende strandtypene.
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Figur 4-13 Finrensing av sandstrand med manuell teknikk etter Macondo utslippet (Foto BP).

Under og i etterkant av Macondo aksjonen ble SCAT (Shoreline Cleanup Assessment Technique)
teknikken/strategien benyttet og videreutviklet. Dette er en metodikk for å samle og systematisere
informasjon om blant annet oljeforurensning, miljøparametere, miljøressurser og bruk av strandsonen –
som benyttes som grunnlag for å velge strandrenseteknikker/strategier og prioriteringer mellom de ulike
forurensede områdene. SCAT er i dag beskrevet, anerkjent og anvendes som en teknikk/strategi i
mange organisasjoner (ITOPF, POSOW, EPPR) og hos myndigheter globalt (NOAA/USEPA, Env Can),
inkludert Kystverket i Norge.
Innenfor EU regimet er det gjennomført ett større prosjekt for utvikling av strandrenseteknikker; KillSpill
(www.killspill.eu)(2010-2015). Dette programmet med mange deltagere hadde som målsetning å
etablere bioteknologiske verktøy som er effektive og gunstig med hensyn på kostnader og
miljøpåvirkning. Dette skulle være sensorer, dispergeringsmidler, sorbenter, og mikrober/næringsstoffer,
som skulle utvikles, testes og verifiseres i mesoskala system og feltstudier. Grad av operasjonalisering
og «hylleprodukter» etter dette programmet er imidlertid svært begrenset.
I Canada er det iverksatt et større forskningsprogram (Multi Partner Research Initiative - MPRI)
finansiert av canadiske myndigheter for å beskytte landets marine økosystem mot uhellsutslipp av olje til
marint miljø. Dette inkluderer også prosesser og teknologier for strandrensing som bruk av
strandrensemidler og bioremedieringsprodukter, in-situ brenning og bearbeiding av forurenset sediment
og oljens interaksjon med mineralske partikler. Målsetningen er å utvikle ny teknologi og protokoller for
å kunne velge best tilgjengelig teknologi, som reduserer miljøeffektene og stimulerer restitusjon.
Prosjektet startet i 2018 og vil vare i 5 år. SINTEF er partner i flere av de pågående aktivitetene og
samarbeider med flere kanadiske/amerikanske universiteter og forskningsinstitusjoner. Cedre i Frankrike
har i lang tid samarbeidet med norske institusjoner og myndigheter, som SINTEF, Akvaplan-NIVA, NOFO
og Kystverket i flere prosjekter.
Det foregår noe forskning rundt de naturlige prosesser knyttet til skjebnen til olje på strand. Spesielt for
prosessene rundt interaksjon mellom olje/oljedråper og mineralske partikler og biodegradering.
I tillegg er erfaringen at det presenteres/publiseres nyheter om «vidundermiddel» som kan/skal ha store
positive bidrag til miljøet ved oljevernaksjoner som innebærer strandrensing. Dette gjelder spesielt
strandrensemidler, sorbenter, bioremedieringsmidler (inkludert mikrobekulturer). Svakheten med de
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fleste av disse produktene er at «dokumentasjonen» hverken er erfaringsbasert eller forskningsbasert
FoU. Utfordringen for de fleste av disse produktene er at det ikke finnes gode og allment aksepterte
metoder for å dokumentere effektivitet og potensielle skade på det ytre miljø, og mulighet for å
verifisere effektivitet ved realistiske forhold ved feltstudier. Det finnes heller ikke i akseptkriterier for
effektivitetsmålingene. I Norge har imidlertid Miljødirektoratet anbefalt metoder for å teste effektivitet og
giftighet av strandrensemidler, og akseptgrenser for effektivitet ved bruk av standardiserte
laboratoriemetoder (M224-2014).

4.4.3 Muligheter og begrensninger med spesielt fokus på
nordområdene
Generelt med hensyn på strandrenseaksjoner i nordområdene - HMS settes på prøve. For fjerntliggende
områder – med begrenset tilgjengelighet og mulighet for logistikk:
•

Begrense behovet for mye personell og utstyr

•

Begrense varighet av aksjon

•

Minimere generering av avfall

•

Definere målsetning for aksjon innenfor segment med disse faktorene

Derfor anbefales:
•

Tillate naturlig restitusjon; selvrensing

•

Utvikle og operasjonalisere in-situ teknikker; bioremediering, dispergering, brenning, sediment
forflytning og bearbeiding, og kombinasjoner av disse.

Figur 4-14 Strandrensing på strand med snø/is (Foto Kystverket).

Om andre teknikker/strategier velges vil det være viktig å fokusere på begrensninger/muligheter for
logistikk og avfallsgenerering. Tabell 4-13 oppsummerer en del faktorer i nordområdene som kan ha
påvirkning på strandrensing.
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Tabell 4-13 Nordområdefaktorers påvirkning på strandrensing.
Nordområdefaktor Mulig hendelse
Effekt av hendelse
Lave
temperaturer

Utfordrende
arbeidsmiljø

Raske værskifter

Temperatur
svingninger, store
mengder nedbør, og
eller kraftig vind.
Aksjon må kunne
avsluttes eller endres
raskt
Dannelse av is i/på
mekanisk utstyr og
lenser; se kap 4.1.3

Ising

Redusert effektivitet; personell
og utstyr - kortere
arbeidsøkter
Oljens egenskaper – endres
pga lavere temperatur
Oljens forvitring - forsinkes
Akuttfasen kan vare lengre på
grunn av langsommere
forvitring av oljeforurensingen
Prioriteringer av segmenter
viktig
HMS må planlegges spesifikt
Valg av metoder må kunne
tilpasses/endres raskt
Redusert effektivitet – kortere
effektiv arbeidsinnsats
Arbeidsmiljø
Tilpasning av mekanisk utstyr
for kalde forhold ønskelig om
mulig
Redusert effektivitet av aksjon
Krevende arbeidsmiljø
Teknikker som involverer
mekanisk utstyr, vil være
mindre egnet
Begrenset mulighet for aksjon
Konservering av
oljeforurensingen under is,
redusert forvitring og
selvrensing
Tildekking av strandsegmenter
Redusert effektivitet
Økt fare for arbeidsuhell

Mulige tiltak
Definere "window of
opportunity" for de
enkelte renseteknikkene
for effektiv opprensking og
hva som er realistisk i de
enkelte scenariene
Redusere bruk av
personell

Arbeidsplan –
modifiseringer/fleksibilitet
Motta tilstrekkelig sikre
varsler
Prioriteringer av oppgaver
Valg av teknikker som
ikke vil kunne bli påvirket
av isdannelse

Sjøis og isfjell

Istyper-scenarier på
strand;
•
Isdannelse ved
strand i
akuttfasen
•
Tining av
innkapslet is
•
Gjentatt frysing
og tining
•
Istransport på
strandsediment
•
Dannelse av isfot
(avrenning fra
landsiden)

Mørke og dårlig
sikt

Mørke, kraftig nedbør
og tåke
Polarnatt/midnattsol

utfordrende å observere oljen
på strandsedimentet
Sikkerhet til personell
Kortere arbeidsperioder
Effektivt arbeid vanskelig i
mørke
Observasjon/identifikasjon av
oljen begrenses ved
Redusert effektivitet
Observasjon av vilt (Svalbard)
er vanskeligere

Prioritering av områder i
den lyse årstid
Behov for kunstig lys
Tilpasse aktivitet ved
mørke og lyse perioder
Bruk av selvlysende
arbeidstøy

Store
avstander/mangel
på infrastruktur

Manglende tilgang på
vei og havner i
nærheten.
Tidkrevende og
utfordrende tilførsel

Langvarige og mindre effektive
aksjoner
Innhold i verktøykassa
begrenses
Endrede betingelse for

Velge in-situ prosesser,
lite arbeidskrevende
teknikker/strategier
Begrense generering av
avfall
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Øke kunnskap om
interaksjon is
strandsubstrat og strandet
olje, med behov for både
kontrollerte
laboratorieforsøk og
feltundersøkelser
Dokumentere skjebnen til
oljen – mulighet for økt
selvrensing
Velge andre segmenter
uten mulig ising

Dyreliv
(Svalbard)

og supplering av
personell og utstyr.
Fasiliteter for
personell

prioriteringer av
innsatsområder og strategier
Redusert effektivitet
Mellomlagring og uttransport
av avfall
Tilførsel/utskiftning av utstyr,
personell

Isbjørn i nærheten

Avslutte aksjon (midlertidig),
trygghet til personell

Observasjonsposter
Isbjørnvakter

4.4.4 Muligheter, begrensinger og modenhet for ulike teknikker i
Nordområdene
Tabell 4-14 viser en vurdering av antatt nytteverdi og svakheter/begrensninger ved forskjellige
strandrensemetoder. Ved valg av teknikk(er) er det viktig å ta utgangspunkt i realistiske målsetning(er)
for aktiviteten/aksjonen for de enkelte strandsegmentene.

Figur 4-15 Islagt strand som følge av avrenning fra terrenget (Foto SINTEF).

Tabell 4-14 Nytteverdi og svakheter/begrensninger ved strandrensemetoder
Metode/
Nytteverdi
Svakheter/begrensninger
Modenhet
teknologi
Selvrensing
Ingen generering av avfall
Kunnskapsbasert - mangelfull
Middels for tunge
Lite behov for
dokumentasjon
bunkersoljer, lav
utstyr/mannskap
(ikke dokumentert)
Feltforsøk, dokumentasjon
Egnet for lite tilgjengelige
for råoljer og nye
mangler
områder
bunkersoljer
Oljens egenskaper viktig
Sikkerhet personell ikke
Ikke for større
relevant
mengder/konsentrasjoner
Metoden er ikke skadelig i
Må unngå remobilisering av
seg selv
forurensningen
Vurdering av miljøressurser viktig
Krever overvåkningsprogram
Manuell rensing
Tyngre oljer, mindre
Høyt behov for
Godt utviklet
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utstrekning med immobil
olje
Kan være nyttig ved krav
til høyt renhet

mannskapsressurser
Generelt lav effektivitet
Ikke egnet for lette produkter
Begrensede lav effektivitet

Mekanisk
oppsamling

Høy effektivitet hvor den
kan implementeres
Større områder kan
behandles over kort tid

Sorbenter

Lenser for oppsamling
lette produkter – lokalt og
i kombinasjon med
spyleteknikker og evt.
strandvaskemidler
Løse sorbenter for å
binde/immobilisere mobile
oljer og hindre
remobilisering
Kan fritt benytte naturlige
produkter (bark og mose)
Krever akkumulering av
større mengder
God effektivitet på lette og
lite forvitrede oljer i
akuttfasen
Effektiv oppsamling av
akkumulert olje
In-situ teknikk som krever
begrensede ressurser
(utstyr og personell)
Medium/større mengder
Kan håndtere større
områder

Tilgjengelig mekanisk utstyr kan
være utfordrende
Krever noe uniforme utstrakte
strandsegmenter
Genererer mye avfall
Lite egnet ved små mengder
Mulig skade på terreng/vegetasjon
Krever infrastruktur
Avfallshåndtering – kan være
betydelige mengder
Is/kulde begrenset effektiviteten
Begrenset oppsamling av løst
materiale/flak
Begrenset effektivitet ved bruk på
tyngre olje/emulsjoner

Vakuum suging

Surf washing

Sedimentvasking

In-situ brenning

Antenne akkumulerte og
lite forvitret olje
Begrenset til akuttfasen
Redusert avfallsmengde

Flømming /
Spyling- lavt
trykk

Akuttfasen – mobil olje
Begrenset til lette mobile
produkter på semi/impermeable substrat
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gjennom aksjoner
langs kysten på
fastlandet, for
tyngre
bunkersoljer
Middels god

God - Lang
tradisjon for bruk
av bark ved
aksjoner med
tyngre
bunkersoljer

Tilgjengelighet og adkomst av
egnet spesialutstyr
Må ha kontroll på miljøressurser

Middels

Akuttfasen
Ikke oppsamling av mobilisert olje
– må ha god kunnskap om
miljøressurser i området
Må ha "kontroll" på spredning av
mobilisert olje – unngå forurensing
av nytt område
Genererer ikke avfall
Egnet for sand/grus/stein strender
med bølgeeksponering
Dårlig dokumentering
Må få definert operasjonsvindu
Gir mulig skade på vegetasjon
Ufullstendig forbrenning gir
partikkelforurensning og fortsatt
restforurensning ved bruk i
strandsonen.
Egenskaper til restprodukt ukjent
Lave temperatur – lengre
operasjonsvindu
Strandsediment – mindre
varmetap og gir høyere effektivitet

Begrenset

Temperatur må være over
frysepunktet
Miljøressurser i resipienten –
utfordrende
Unngå ny spredning av mobilisert
olje - oppsamling nødvendig på sjø
med bruk av lenser og

Middels

Lav

oljeopptagere

Dispergerings
midler

In-situ teknikk med
naturlig bølgeeksponering
Ingen avfallsgenerering

Strand
vaskemidler

In-situ teknikk kombinert
med spyling og/eller
bølgeeksponering
Letter mobilisering av
tyngre oljer

Bioremediering
næring

Sekundær renseteknikk,
begrensede
konsentrasjoner
Nedbryting av olje i
dybden
Lite ressurskrevende
Vil gi høy renhet raskere
enn selvrensing

Ikke oppsamling – ikke
miljøfølsom resipient
Tilstrekkelig energieksponering av
bølger kreves
Mangler felt dokumentasjon
Operasjonsvindu med defineres
Begrenset behov for personell
Oppsamling av mobilisert olje i
resipienten nødvendig for å hindre
forurensing av nye segmenter
Produkt må kunne brukes ved lave
temperaturer
Påføringsmetode og utstyr
Mangler felt dokumentasjon ved
lave temperaturer
Mye lab-studier, men mangler felt
dokumentasjon
Identifisere begrensende faktor –
ofte næringsstoffer
Overvåkning nødvendig for
dokumentasjon
Gjentatt tilførsel av næring
Kombinasjon med andre tiltak
Tilgjengelighet av gode «Slow
release» produkter

Lav - Ikke
dokument på
strandsonen

Middels bra –
benyttet i aksjoner
(Full City)

Middels god –
mangler
dokumentasjon fra
felt studier og
operasjonalisering

4.4.5 Forventet effektivitet og mulig skade av strandrensing
Erfaringer fra strandrenseaksjoner langs kysten etter uhellsutslipp av bunkersolje etter skipsuhell viser
generelt lang aksjonsperiode, høye kostnader og begrenset effektivitet målt som mengde olje opptatt.
De er i praksis umulig å tallfeste generelle effektivitetstall for de ulike strandrensemetodene og
strategiene. Dette vil variere over et veldig vidt spenn og bestemmes av en lang rekke faktorer som;
mengde, type og forvitringsgrad av utslippet, infrastruktur og logistikk, årstid og klima, strandtype og
målsetning og krav til renhet etter aksjonen.
Ved enhver aksjon vil det med SCAT metodikken bli gjort en vurdering omkring potensiale for
selvrensing av de enkelte forurensede strandsegmentene. Ved behov for aktiv innsats for å redusere
effekten av oljeforurensningene, vil det være viktig å kunne vurdere disse opp mot mulige effekter av
aktive tiltak som er vist i Tabell 4-15 for ulike strandtyper.
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Tabell 4-15 Relativ potensiell skade av strandrenseteknikker på ulike strandtyper
Klipper og fjellvegg

Svaberg

Blokk og stein

Menneskeskape strukturer

Stein og grov grus

Grus

Fin og grov sand

Silt og leire

Torv og strandeng

Selvrensing
Manuell rensing
Mekanisk opprensking
Sorbenter
Vakumsuging
Kutting av vegetasjon
Sediment bearbeiding
Sedimentvasking
In-situ brenning
Flømming
Vasking LP/ LT
Vasking LP/HT
Vasking HP/LT
Vasking HP/HT
Steaming
Sandblåsing
Strand dispergering
Strandvaskemidler
Størknere
Bioremediering

*
L
*
L
L
M
*
*
L
L
L
M
L
M
M
H
L
L
L
L

*
L
*
L
L
M
*
*
L
L
L
M
L
M
M
H
L
L
L
L

*
L
M
L
L
M
*
*
M
L
L
M
M
M
H
*
L
L
L
L

*
L
*
L
L
L
*
*
L
L
L
L
L
L
L
M
L
L
L
L

*
L
L
L
L
*
M
M
M
L
M
M
H
H
H
*
L
L
L
L

*
L
L
L
L
*
M
M
M
L
M
M
L
L
H
*
L
L
L
L

*
L
L
L
L
*
M
M
M
L
M
H
H
H
H
*
L
L
L
L

*
H
H
L
M
*
L
L
H
L
H
H
H
H
H
*
*
*
M
L

*
M
H
L
L
M
H
H
*
L
L
H
H
H
H
*
L
L
L
L

Høy – Middels – Lav,
Ikke relevant: *
Vasking med ulikt trykk (P) og temperatur (T)

Et nyttig verktøy i forbindelse med strandaksjoner er et oppdatert landsdekkende prioriteringskart som
er utviklet av Kystverket og Miljødirektoratet (01/2020), som skal gi effektiv beslutningsstøtte og sikrere
bedre treffsikkerhet av innsats under aksjoner mot akutt forurensning. Metodikken som ligger til grunn
for kartet gir resultater som fastslår hvilke verdier som er viktigst og mest sårbare, og hvilke verdier
som forvaltningsmessig er høyest verdsatt. Begrepet miljøressurs er i denne sammenheng benyttet både
om naturlige naturområder og menneskeskapte anlegg som bruker. I tillegg inkluderes også
naturbaserte aktiviteter. Miljøressursene rangeres ut fra fire faktorer: 1) om området eller forekomsten
finnes naturlig i miljøet, 2) om området eller forekomsten kan erstattes, 3) verneverdi og 4) sårbarhet
overfor akutt oljeforurensning. Det nye prioriteringskartet for innsats mot akutt forurensning er utviklet
med utgangspunkt i metoden i veileder for miljøprioriteringer i oljevernberedskapen (MOB).
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4.5 Fjernmåling
4.5.1 Formål og strategi
Med fjernmåling menes et system som uavhengig av sikt, lys og værforhold kan oppdage og bestemme
posisjon, areal og mengde av forurensning på havoverflaten. Ved fjernmåling er det ikke fysisk kontakt
mellom sensorer og forurensningen. Fjernmåling innebærer datainnsamling og tolking, ikke beregninger
og prognoser frem i tid. Fjernmåling kan utføres fra satellitt, fly, helikopter, aerostat, drone, innretning,
skip eller land. Sensorene kan være aktive (sende ut og motta energi), eller passive (kun motta energi).
Formålet med overvåkning er å oppdage akutt forurensning samt å bidra til at de riktige tiltakene blir
satt i verk for å stanse, avgrense og kartlegge forurensningen. Formålet med fjernmåling er deretter å
sikre et løpende situasjonsbilde og gi oversikt over oljens posisjon, areal og bekjempbarhet. Når
fjernmåling sammenholdes med prognoseverktøy, vil det være mulig å utøve løpende støtte til taktisk og
operativ disponering av oljevernressurser. Fjernmåling vil slik være en viktig støtte for fartøy og
innsatsleder med å holde oversikt over omfang av forurensning.

4.5.2 Beskrivelse av metode og teknologi
Under oljevernaksjoner gjennomføres kontinuerlig en fjernmålingssyklus hvor man anvender de
forskjellige fjernmålingssensorer etter behov. Satellittdata gir et overordnet bilde på hvor oljen er og
hvor den drifter og gir både operasjonsledelse og operatører et oversiktsbilde. Overvåkningsfly bidrar til
å verifisere deteksjon fra satellitt og kan gi mer detaljert informasjon om posisjon, areal og mengde
olje, samt muligens om oljen er bekjempbar eller ikke. For mer lokalt overblikk og behov for mer data i
tilnærmet nåtid så benyttes også droner og aerostat. På fartøy benyttes også skipsbasert
oljedeteksjonsradar. AIS driftbøyer er også en del av fjernmålingsressursene som kan benyttes.
Tilgjengelighet på de ulike plattformene er styrende for hvilke teknologier som benyttes. Høyere
oppløsning gir som regel mindre dekningsareal og «besøksfrekvens» i et gitt område.
Sensorteknologier er i det foreliggende beskrevet med utgangpunkt i plattformen som de benyttes på
enten det er fra satellitt, luftbårne fra fly, aerostat eller drone eller fra fartøy/installasjon.
Satellittbaserte sensorer
Satellittbasert fjernmåling for overvåkning og detektering har vært benyttet siden slutten av 1980-tallet
og innebærer også en erfaringsbasert og kalibrert tolkning av data som medfører god deteksjonsevne og
god pålitelighet med få falske alarmer. Tjenesten er under kontinuerlig utvikling både når det gjelder
prosessering/tolking og antall satellitter og dermed frekvens for overvåking. Per i dag er det på de
sentrale delene av norsk sokkel 1—2 overflygninger i døgnet som er aktuell frekvens. I nordområdene
kan frekvensen være høyere. Radarsensorene på satellittene har værbegrensinger som gjør at
fjernmålingssystemet må bestå av flere deteksjons – og kartleggingsmetoder.
•

SAR (Synthetic Apeture Radar) er en radar som inneholder an aktiv mikrobølgesensor. SAR
sensorer er primærressurser for KSAT for oljedeteksjon og omfatter bl.a.. Radarsat-2, Sentinel
1a og 1b, TerraSAR-X og TanDEM-X, CosmoSkyMed og Risat-1 (se tabell 1). SAR kan detektere
olje på overflaten som følge av oljens demping av bølger og krusninger på sjøoverflaten. SAR
operer uavhengig av lys og skyer, har god dekning, gir posisjon og areal– og er svært sensitiv
for demping av små kapillarbølger på havoverflaten (kan detektere små søl ned til 40 liter).
Begrensinger ligger i at dempningseffekten av olje på havet må kunne detekteres (dvs. mellom 2
-15 m/s vind). SAR data kan detektere, men ikke klassifisere og gir ingen estimat på volum.
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Tabell 4-16 Oversikt over satellitt baserte SAR sensorer. Kilde: Fingas et al. (2018).

•

Polarimetrisk SAR radar kan i forhold til SAR gi ekstra informasjon om bølgedempningen og
sprede mekanismene, men har uavklarte ytelser i forhold til oljedeteksjon.

•

Optiske sensorer dekker synlig eller infrarød (IR) bølgespekter er installert på både på
geostasjonære satellitter og satelitter i lavere bane (polar/neopolar) typisk 400-1000 km (Low
earth orbit). Oppløsning fra geostasjonære satellitter er begrenset til grovere oversiktsbilder
(godt over 100 m oppløsning) av store havområder. Fra satellitter i lavere baner kan optiske
sensorer gir detaljerte optiske bilder ned til 25 cm oppløsning.

•

Radiometrisk sensor, termisk eller mikrobølge måler radiometrisk utstråling fra
mikrobølgeområdet og kan gi generelle oversiktsbilder med lav oppløsning for deteksjon over
store områder.

Fly/helikopter/aerostat/drone-baserte systemer
Sensorer fra luftbaserte plattformer kan omfatte både SAR, SLAR, IR kamera, FLIR, hyperspektrale
kamera, laser flouresensor eller 3D lidar sensorer.
•

SAR gir stor romlig oppløsning uavhengig av avstand for deteksjon av oljeutslipp ved demping
av krusninger. Korrelasjon med oljetykkelse er usikker og SAR kan være kometansekrevende
med mange operasjonsparametre/modi. Maksimal rekkevidde er 30 km fra fly eller drone.

•

SLAR (Side Looking Airborne Radar) gir sideveis avbildning med flyets bevegelse og er egnet
for rutinemessig overvåkning med stor arealdekning, men er avhengig av moderat vindstyrke.

•

IR kamera kan være kjølt eller ukjølt. Ukjølt IR sensor er enkel og kan detektere ulik termisk
utstråling fra hhv. sjøvann og olje i form av mørke, lyse eller farge-kodede areal. Kan benyttes i
både dagslys og mørke, men påvirkes av temperatur, luftfuktighet, nedbør og oljens termiske
egenskaper. Kjølt IR kamera kan gi både deteksjon av olje og tykkelsesgradering av tykke
oljefilmer på sjøoverflaten, men krever god sikt og god kompetanse for operasjon. Kjølte system
tilpasses normalt fly eller helikoptre og kan gi godt situasjonsoverblikk i dagslys og mørke. FLIR
(Forward Looking InfraRed) kamera benyttes om bord i aerostat eller helikopter/droner.

•

Hyperspektralt kamera eller skanner analyserer reflektert lys i et stort antall bølgelengdeområder, herunder IR. Kan identifisere og klassifisere olje i form av IR signatur og "farger" i det
visuelle spektrum, men krever god sikt og dagslys for de visuelle bølgespektrene. Hyperspektralt
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kamera er krevende å kalibrere, operere og tolke. Har potensiale for automatisert bruk av
BAOAC (Bonn Agreement Oil Appearance Code).
•

3D LIDAR benyttes til måling av partikler og lag på sjøoverflaten og i vannvolum basert på blått
laserlys som penetrerer vannmasser. Kan gi detaljert kartlegging av oljelag/plumer, dispergenter
og dispergert olje på og under overflaten men ytelse påvirkes av sollys.

•

LFS – laser fluoresensor består av en aktiv UV-laser som fra fly (og evt. drone) kan benyttes
mot olje på sjø. Laseren får oljen til å ”lyse opp”, og dette lyset tas imot og analyseres.
Systemet har vært i operativ bruk for olje i bl.a. Tyskland og Canada og kan måle oljetykkelse
opp til 0,2 mm og skille mellom ulike oljetyper.

Figur 4-16 Synlig bilde fra Deepwater Horizon oljeutslippet i Mexicogulfen tatt 24 mai 2010.
Foto fra NASAs Terra satellitt (https://en.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon_oil_spill).

Plattform- og skipsbaserte radarsensorer
Det er et stort antall ulike plattform- og skipsbaserte sensorer herunder navigasjonsradar med
oljedeteksjon (OSD), millimeterbølge radar, mikrobølge radiometer, visuelle overvåkningskamera med
eller uten stabilisator, samt ulike IR kamera (kjølt/ukjølt), UV skanner, laserkamera (nær IR) og 3D
LIDAR.
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•

Navigasjonsradar med OSD gir oljedeteksjon basert på krusningsdempning på sjøoverflaten.
Ytelse avhenger av vind, oljetype og mengde.

•

Millimeterbølge radarsystem måler bølgedemping i Ku-bånd, er noe mer følsom enn OSD og
kan også gi relativ tykkelse av oljefilmer.

•

Mikrobølge radiometer (MWR) måler termisk egenutstråling fra sjøoverflaten og kan gi
direkte måling av tykkelsen av tykke oljefilmer. Ytelsen påvirkes av vindforhold og nedbør og har
lavere nytteverdi enn IR.

•

Visuelle overvåkningskamera gir god situasjonsoversikt og er egnet for å understøtte visuelle
vurderinger med synet men er kun nyttig i dagslys. Sikker deteksjon og BAAC bare mulig ved
betraktningsvinkel over 45o.

•

IR kamera kan gi deteksjon av olje basert på ulik termisk utstråling enn sjøvann. Kjølt sensor
er 10-50 ganger mer følsom enn ukjølt og kan også gi tykkelsesgraderinger av tykke oljefilmer.

•

UV skanner gir deteksjon av hydrokarboner basert på belysning av olje med UV kilde og
registrering av respons (fluorescens). Aktiv UV krever lokal belysning mens passiv UV krever
dagslys. Har potensial til å skille mellom ulike typer hydrokarboner. Kan også detektere tynne
oljefilmer, men ikke relative tykkelsesforskjeller.

•

Laserkamera, nær infrarød gir detaljert avbildning sjøoverflaten med høy oppløsning og lang
rekkevidde, men påvirkes av tåke og regn.

4.5.3 Praktisk bruk av teknologien
Fjernmåling utføres i dag både fra satellitter, helikopter og fly, aerostat, skip og droner. NOFO har pr. i
dag 9 verktøy for fjernmåling med følgende egenskaper (Tabell 4-17). Fjernmåling med bruk av satellitt
for deteksjon av mulig akutt forurensning på sjø er uavhengig av lys- og sikt, mens oppfølging av slike
observasjoner kan skje både med visuelle teknikker og sensorer avhengig av de rådende sikt- og
lysforhold. Følgende verktøy er tilgjengelig under ulike lys- og siktforhold:
•

Dagslys og god sikt: Alle verktøy kan benyttes

•

Dagslys, redusert sikt: Radar, visuell vurdering gjennom systematisk søk med skip

•

Mørke, god sikt: Radar, flybasert IR

•

Mørke, redusert sikt: Radar
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Tabell 4-17 Oversikt over NOFOs verktøy for fjernmåling.

NOFO har etablert en kontinuerlig fjernmålingssyklus hvor man anvender de forskjellige
fjernmålingssensorene etter behov (Figur 4-17).

Figur 4-17 NOFOs fjernmålingsplan/syklus. Kilde: https://www.nofo.no/planverk/operativplan/taktikker/fjernmaling/
Kystverkets fjernmålingssensorer for olje på vann omfatter i dag:
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•

Radar (til deteksjon). Skipsbasert X-bånd radar + oljealgoritme. SLAR oljeradar fra fly og fra
satellitt.

•

IR/EO (til klassifikasjon). Kjølt IR (3-5 µm MWIR / NIR) på fartøy og fra fly. Drone,
fartøysoperert samt fartøysmontert ikke kjølt IR på Indre Kystvakt (8-12 µm LWIR)

•

Laser (til identifikasjon). Pointer fra drone og vid laser samt NIR fra fly.

Figur 4-18 Drone med FLIR, optisk kamera og MBR radio. Foto: Kystverket
I forhold til tykkelsesmåling av olje benyttes som regel modifisert Bonn Agreement kode (BAOAC) som
angitt i Tabell 4-18 og i Figur 4-19.
Tabell 4-18 Bonn Agreement tykkelsesguide for olje på sjø. Kilde: Bonn Agreement 2012.

Figur 4-19 Eksempler på kodebeskrivelse ihht. BAOAC. Undervannsutslipp i Nordsjøen til
venstre og dieselutslipp til høyre. Foto: Kystverket
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4.5.4 Status for gjennomførte og pågående nasjonale og internasjonale
FoU programmer
NOFO og Kystverkets Olje-på-vann verifikasjonsøvelser har alltid hatt elementer med fjernmåling i sitt
opplegg. Under øvelsen i 2018 ble fjernmåling med TRIAD og ISPAS radar testet, CIRFA/MET samlet inn
metocean-parametere som kan understøtte modelleringsaktiviteten og algoritmeutvikling for analyse av
SAR data, og visuell/IR/UV fra fly ble benyttet i studier av radar polarimetri.

Figur 4-20 Radar display under NOFO Olje på Vann øvelse 2018 (Ka-bånd radar data).

ARCTIC OIL SPILL RESPONSE TECHNOLOGY JIP har hatt et eget programområde for oljedeteksjon
og kartlegging ved dårlig sikt og i is. JIP’en har dokumentert status både på overflatesensorer og
subsea-sensorer i egne rapporter. Det har blitt utført samtidig testing av sensorer på sjøoverflaten, på is
og i vannsøylen under eksperimentelle forhold i en periode på to måneder. I tillegg har det vært testing
av multi-bølgelengde IR og FMWC radar og blitt utarbeidet en operasjonell veiledning for valg av
fjernmålingsteknikker under ulike arktiske forhold. Arctic OSRT JIP har i stor grad bekreftet at det er
flere luftbårne overflate-sensorteknologier som eksisterer i dag og som har potensiale for effektiv
fjernmåling innenfor et begrenset spekter av is og miljøforhold som man finner i nordområdene. Storskala basseng tester viste at mange sensorer har deteksjonskapabilitet i is under spesifikke forhold.
CIRFA (Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting Operations for Arctic
Operations https://cirfa.uit.no/research/work-package-3/) ved universitetet i Tromsø har en egen
arbeidspakke på Oil Spill Remote Sensing og arbeider med å utvikle teknikker for oljedeteksjon og
karakterisering, samt å forbedre modellering av oljens oppførsel og skjebne i isfylte farvann.
GRACE prosjektet (Integrated Oil Spill Response Actions and Environmental Effects) er et EUprosjekt finansiert under Horizon2020 med fokus på effektivitet og miljøeffekter ved oljevern i kystnære
arktiske områder (https://www.grace-oil-project.eu/en-US). Prosjektet ble avsluttet i 2019.
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Arbeidspakke 1 ser blant annet på dette med deteksjon av olje i is i forhold til bruksområder for ulike
sensorer.

4.5.5 Muligheter og begrensninger med fokus på nordområdene
Utfordringer ved fjernmåling med fokus på Arktiske forhold er flere. Generelt er tilstedeværelse av is
begrensende på flere fjernmålingsteknikker. Lave temperaturer og høy «Windchill»-faktor kan også være
utfordrende for overflatesystemer. Dårlig sikt, tåke, nedbør og snødrift er generelt utfordrende for
passive optiske sensorer. Mye vind kan skape snødrift på snødekte isområder og dette er også
utfordrende for overflatedeteksjon. Puestow et al (2013) har utført en vurdering av
fjernmålingsteknikker for arktiske forhold (Tabell 4-19). Dette er videre oppsummert i
nordområdeutfordringer ved fjernmåling i Tabell 4-20.

Tabell 4-19 Evaluering av fjernmålingsteknikker i arktiske forhold. Puestow et al (2013)
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Tabell 4-20 Antatte begrensninger ved bruk av fjernmåling i nordområdene og mulige tiltak
for å redusere begrensingene.
Nordområdefaktor Mulig hendelse
Effekt av hendelse
Mulige tiltak
Lave temperaturer,
Kulde,
Termisk IR krever
wind-chill
temperaturforskjell
mellom olje og
omkringliggende vann
eller is og denne
minskes om natten.
Generelt utfordrende
for overflatesystemer.
Vind
Drivende snø på
Begrensninger på
Vurdere alternative
snødekt sjøis
enkelt sensorer
fjernmålingsteknikker

Sjøtilstand

Begrensinger på bruk
av sensor plattformer
(fly, helikopter, doner)
Høye bølger
Nedblanding av olje i
vannsøyle
Regn som endrer
sjøoverflatens jevnhet

Sjøis og isfjell

Olje mellom sjøis eller
oppå sjøis
Bølgedemping som
følge av sjøis

Mørke og dårlig sikt

Mørketid
Tåke

Store avstander/
mangel på
infrastruktur

Begrenset tilgang til
satelittdata.
Begrensinger i flytid.

Dårlig kapasitet, lite
operasjonsvindu
Termisk IR blir
påvirket av tåke,
dårlig vær og røff sjø.
SAR/SLAR påvirkes
negativt av høy sjø og
kan også påvirkes
regn.
Optiske signaler blir
påvirket/dempet av
sjøis, samt at
smeltevann på is og
sediment og smuss på
isen kan forveksles
med olje.
Sjøisens
bølgedempende effekt
begrenser bruk av
radar (SAR /SLAR).
Dårlig sikt og mørke
påvirker i hovedsak
passive optiske
sensorer men også
laser fluorosensor.
Mangel på
data/datautveksling.
Lite informasjon og
støtte.

Prioritere tiltak i
områder med størst
operabilitet
Vurdere alternative
fjernmålingsteknikker
Prioritere tiltak i
områder med størst
operabilitet
Kapabilitet på optiske
sensorer i mørke kan
forbedres ved bruk av
aktiv belysning

Trening av personell for
tolkning av optiske
bilder
Øke infrastruktur,
forkorte avstander
mellom baser

4.5.6 Modenhet og nytteverdi
Prosjektgruppen har gjort en vurdering av nytteverdi, begrensninger og modenhet for
fjernmålingsteknologier som benyttes (Tabell 4-21). Tabellen er i stor grad basert på vedlegg 1 i
anbefalte retningslinjer for deteksjon og kartlegging av akutt forurensning fra Norsk olje & gass (under
revidering).
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Tabell 4-21 Vurdering av nytteverdi, begrensninger og modenhet for forskjellige teknologier
som brukes i forbindelse med fjernmåling.
Metode/teknologi
Nytteverdi
Svakheter/begrensninger Modenhet
Ad hoc visuell
Ingen tekniske
Ikke mulig i mørket og
Deteksjon er moden
deteksjon
hjelpemidler.
redusert sikt. Krever
gitt at observatøren
moderat kompetanse.
har nødvendig
Visuelle vurderinger
kompetanse.
av mengde og
Sikker deteksjon (dvs. av
bekjempbarhet krever oljens egenfarge) bare
systematisk
mulig ved observasjon med
kartlegging
betraktningsvinkel på minst
45 grader.
Systematisk
Primær metode for
Hyppighet og kvalitet
Eksisterende metode
deteksjon fra
enhver fjernmåling i
påvirkes av tilgang på
(BAOAC) er moden og
fly/helikopter/drone
dagslys. Observasjon
dagslys og sikt. Krever god
brukes for å
gjøres jf. Bonn
kompetanse og operativ
understøtte og utfylle
Agreement
erfaring.
automatiske
Appearance Code
systemer.
(BAOAC)
Navigasjonaradar med Kùn deteksjon av olje
Ingen kartlegging av
Moden og utprøvd
OSD
på sjøoverflaten.
tykkelse/oljemengde.
teknologi. Flere
Mulighet for
leverandører.
Krever noe vind.
kontinuerlig
overvåkning og
automatisk deteksjon
Millimeterbølge
Som OSD, men med
Mer kostbar sensor enn
Operativt testet for
radarsystem
større følsomhet og
OSD, men noe større
deteksjon og funnet
detaljeringsgrad.
værvindu (vind). Måling av
moden på
(ISPAS)
oljetykkelse er i liten grad
innretninger og skip.
testet operativt.
Mikrobølge radiometer Direkte måling av
Ytelsen påvirkes av
Eksperimentelt
(MWR)
tykkelsen av tykke
vindforhold og nedbør
oljefilmer. Lavere
nytteverdi enn IR.
IR kamera, ukjølt
Enkel sensor for
Uforutsigbar deteksjonsevne Robust, moden og
observasjon av tykk
som følge av enkel sensor.
enkel teknologi
olje på sjø. Kan også
Mest aktuell for droner der
gi en
lav vekt og pris er styrende.
situasjonsoversikt i
For fly velges kjølte system.
mørke. Fastmontert
utstyr har normalt en
noe bedre sensor enn
håndhold.
IR kamera, kjølt
Høy følsomhet gir
Krever kompetanse for
Moden. Tilbys ofte i et
lang rekkevidde og
optimal utnyttelse. Krever
system der flere
mer forutsigbar
sikt men kan gi nytte også i
sensorer kan inngå i
deteksjon og
disig vær.
en kartbasert konsoll
kartlegging.
koblet til nettverk (gir
et lokalt Common
Operating Picture –
COP
UV skanner
Potensial til å skille
Aktiv UV krever lokal
Systemer for test og
mellom ulike typer
belysning. Passiv UV krever
in situ bruk finnes,
hydrokarboner.
dagslys. Detekterer også
men innen
tynne filmer, men ikke
oljedeteksjon og
relative tykkelsesforskjeller.
stasjonær bruk er det
ikke kommersielt
tilgjengelig.
3D lidar
Gir detaljert
Rekkevidde utover
Ny teknologi. Uprøvd
kartlegging av
sjøoverflaten er begrenset
mot oljeutslipp og
oljelag/plumer,
(500 m). Ytelse negativt
klassifikasjon av olje
dispergenter og
påvirket av direkte sollys
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SLAR

SAR

Hyperspektralt
kamera

dispergert olje på og
under overflaten
Robust deteksjon og
arealbestemmelse av
oljeutslipp i dagslys
og mørke.
Kan gi høyoppløselig
bilder på lange
avstander. God
deteksjonsevne
upåvirket av
lys/mørke /skyer.
Identifikasjon og
klassifisering av olje i
form av IR signatur
og "farger" i det
visuelle spektrum.
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Er avhengig av moderat
vindstyrke. Kùn deteksjon.
Kan ikke kartlegge filmtykkelse eller type olje.
Kompetansekrevende pga
av mange modi/
operasjonsparametre. Ingen
deteksjon i lite vind ("flat
sjø").

Etablert og utprøvd
teknologi. Krever
kompetent operatør.

Krever god sikt, og dagslys
for de visuelle
bølgespektrene. Mye
informasjon, krevende å
kalibrere, operere og tolke.

Moden. Praktisk
anvendelse for olje er
begrenset. Potensial
for automatisert bruk
av Bonn Agreement
Oil Appearance Code
(BAOAC).

Moden teknologi. Men
anvendelse og
kalibrering for
oljedeteksjon er
begrenset.

5

KUNNSKAPS- OG UTVIKLINGSBEHOV

Det er gjennomført en analyse av kunnskaps- og utviklingsbehov. Her ble det definert en ønsket
fremtidig situasjon innenfor de forskjellige temaene som er diskutert (kapittel 4) basert på målsettinger
og anbefalinger i Meld.St.35 «Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning”, samt
Ly-utvalgets rapport «Norsk oljevernberedskap – rustet for fremtiden?». Disse ble så sammenholdt med
funnene i statusbeskrivelsen i kapittel 5: "Status for forskning og utvikling innen oljevern". Det er tatt

utgangspunkt i både petroleumsaktivitet og skipsfart og det er lagt spesielt vekt på nordområdene.

Begrensninger ved metoder og teknologi, samt kunnskapsbehov hos de operative aktørene innen norsk
oljevern (statlig, privat og kommunal beredskap) er vektlagt. Det er tidligere avholdt statusmøter med
Kystverket i Horten og NOFO i Stavanger, som blant annet bidro til å gi innspill til analysen. Den er
gjennomført av DNV GL og SINTEF og ble gjennomgått og diskutert med SOMM, Kystverket og NOFO i et
eget arbeidsmøte i Oslo 23. oktober 2019. Det er forventet at anbefalingene fra analysen av kunnskapsog utviklingsbehov vil kunne utgjøre en del av grunnlaget for SOMM og Kystverkets videre arbeid med
prioriteringer og planer for framtidig FOU virksomhet.

5.1 Mekanisk oppsamling
Følgende punkter er gjennom analysen definert som kunnskaps- og utviklingsbehov når det gjelder bruk
av mekanisk oppsamling som et tiltak i beredskapen mot akutt oljeforurensning:
Utvikling av høyhastighetssystemer, herunder integrerte systemer og 1-båts operasjon har vært et stort
framskritt. Også utvikling av Arctic Foxtail og Foxtail Mini (bærbar) er verdifullt for Kystverket og NOFO.
Videre utviklingsbehov er knyttet til separasjon av fritt vann og olje som fortsatt er en utfordring.
Det samme gjelder oljeregnskap relatert til slik separasjon.
For øvrig anses mekanisk oppsamling som «moden» teknologi ift. OPV testing, men det er behov for
videre testing av mekanisk oppsamling i ulike is-konsentrasjoner og under ulike isforhold (istilpasset teknologi). Det er også behov for produktutvikling og vintertilpasning av eksisterende
utstyr for bedre operasjoner i kulde og is.
Kystverket har gjennomført studie av nye typer lavsvoveldrivstoff og Marine Diesel- og Gassoljer
(MDO/MGO). Det er imidlertid behov for å videreføre prosjektet som gjelder mekanisk opptak av
diesel- og hybridoljer i kaldt vann. Det er også behov for å gjennomføre felttesting i Barentshavet
samt å etablere et bedre testregime for mekanisk opptak.
Videre er bruk av ubemannet fartøy interessant, blant annet i situasjoner med støvelhav dvs.
grunne områder hvor ubemannede fartøyer kan øke operasjonsområdet for mekanisk oppsamling evt.
også ved utsetting av ledelenser.

5.2 Dispergering
Følgende punkter er gjennom analysen definert som kunnskaps- og utviklingsbehov når det gjelder bruk
av dispergeringsmiddel som et tiltak i beredskapen mot akutt oljeforurensning:
En utredning er gjennomført og det er laget planer for etablering av statlig dispergeringsberedskap
mot kystnære utslipp av bunkersoljer. Testing av effektivitet av dispergeringsmiddel på nye lavsvovel drivstoff er initiert. Helikopter er tenkt brukt til påføring og det må utvikles en ny påføringstank.
Kystverket har mot slutten av 2019 initiert en anbudskonkurranse på utvikling av en slik tank.
Påføringsutstyr både for helikopter og båt må testes og kalibreres i forhold til nye drivstoff.
Beslutningsstøtte for kystnær dispergering må etableres.
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Det er behov for videreutvikling av dispergering som et beredskapstiltak for olje som driver inn i
is eller et oljeutslipp i is inkludert påføringsteknologi. Dette inkluderer også strategier for bruk i isen.
"Vinterisering" av påføringsutstyr vil være nødvendig ved bruk i nordområdene. Det bør dokumenteres
hvor dypt den dispergerte oljen går ned i vannsøylen ved bruk inn mot en fast is-barriere eller inne i isen.
Ytterligere studier for å se på negative effekter på is- og iskantfauna - NEBA/SIMA analyser. Behov for
felttesting som inkluderer påføring og bruk av kunstig energi.
Det er behov for videreutvikling og testing av mekanisk dispergering og tilførsel av "kunstig" (ikke
bølger) energi. Dette inkluderer både mekanisk dispergering uten bruk av dispergeringsmiddel og
storskala testing av utstyr etter at dispergeringsmiddel er påført, men hvor bølgeenergien er for lav til å
kunne starter dispergeringsprosessen. Dette kan f.eks. være lavtrykk spyling med store mengder vann,
høytrykk spyling med små mengder vann eller bruk av skipspropeller (prop-wash). Behov for felttesting
for å verifisere disse teknikkene.
Etter Macondo-utblåsningen i 2010 ble det økt interesse for bruk av kjemisk og etter hvert mekanisk
undervanns-dispergering. I dag eksisterer metodikk for bruk av dispergeringsmiddel (SSDI = SubSea
Dispersant Injection) og mekanisk undervannsdispergering av olje (SSMD = SubSea Mechanical
Dispersion). Det er behov for videre testing og utvikling av teknologiene inkludert testing og verifikasjon
gjennom et offshore feltforsøk.

5.3 In-situ brenning (ISB)
Følgende punkter er gjennom analysen definert som kunnskaps- og utviklingsbehov når det gjelder bruk
av in-situ brenning som et tiltak i beredskapen mot akutt oljeforurensning:
Det er gjennomført utvikling og testing av antennelsesteknologi for oljeflak på sjøen inkludert
antennelsesutstyr fra drone og helikopter. Men, videreutvikling er nødvendig for å ha en operasjonell
teknologi. Utvikling av ignitere som gir høyere flammetemperatur og lengre brenntid. Testing av
antennelsesteknologi mot nye lav-svovel drivstoffoljer.
Fortykkelse av et oljeflak før antennelse er et viktig element ved bruk av ISB og i åpent vann og lav
isdekningsgrad kan brannsikre lenser benyttes. De har begrenset gjenbruk og løsninger for å øke
gjenbruksgraden bør adresseres. Det har vært forsket mye på bruk av herdere, men bedre
dokumentasjon på effektivitet i forhold til oljetykkelse bør adresseres. Effektiv påføringsteknologi
mangler.
Forventet brenneeffektivitet vil variere med en rekke faktorer som oljetype, forvitringsgrad,
værforhold etc. Brenneeffektivitet for forskjellige oljetyper er ikke godt nok kartlagt, inkludert også nye
lav-svovel drivstoffoljer.
Karakterisering av røykgasser og potensiell giftighet er et viktig element ved bruk av ISB. Måling
av røykgasser var en del av feltforsøk allerede i 1993 og har senere vært gjennomført som en del av
NOFO og Kystverkets OPV feltforsøk i 2016, 2018 og 2019, og kan sies å være relativt godt kartlagt.
Men, det er behov for å studere potensiell giftighet (både mennesker og dyr) og miljøpåvirkning.
Det er behov for bedre karakterisering og oppsamling av brann-residu. Det kan ha høy tetthet med
potensiale for synking. Det er behov for bedre karakterisering av med hensyn til skjebne, oppførsel og
giftighet. Det er også et behov for videreutvikling av teknologi for eventuell oppsamling av brann-residu.
Metodikk for å gjennomføre NEBA/SIMA analyser for ISB vil være viktig i arbeidet med å
operasjonalisere ISB. Det bør vurderes å inkludere utvikling av kontroll- og beslutningsskjema likt det
man har for bruk av dispergeringsmiddel i Norge. Sammen med en nasjonal forskrift vil det gjøre det
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enklere å inkludere ISB som en del av en oljevernberedskapsplan når man vet hvilke kriterier som
gjelder.
Det er anbefalt å inkludere in-situ brenning i et mulig fremtidig feltforsøk i isfylte farvann. Brenning
av fersk olje i høy isdekningsgrad er relativt godt dokumentert i felt. Det er behov for bedre
dokumentasjon rundt antennelse og brenning av forvitret olje mot en fast is-barriere eller i slush-is.

5.4 Strandrensing
Følgende punkter er gjennom analysen definert som kunnskaps- og utviklingsbehov når det gjelder
strandrensing som et tiltak i beredskapen mot akutt oljeforurensning:
Det anbefales videreutvikling, dokumentasjon, operasjonalisering og implementering av in-situ
strandrenseteknikker. Dette inkluderer: bioremediering, surf-washing, strandrensemidler, sediment
bearbeiding, in-situ brenning. I tillegg til selvrensing, hvor det er behov for kunnskap om de naturlige
forvitringsprosessene under ulike scenarier. Bedre dokumentasjon bør lede til definisjon av mulighetsrom
(window-of-opportunity) for de forskjellige teknikkene. Selvrensing er aktuelt på tynne lag og i
eksponerte områder, kunnskapen om når aktive rensetiltak kan avsluttes bør kartlegges bedre.
Det er et behov for videreutvikling og operasjonalisering av SCAT (Shoreline Cleanup
Assessment Technique) metodikk som brukes til å beskrive og dokumentere status på
oljeforurensede strandsegmenter. Kunnskapsbasen bør videreutvikles med in-situ teknikker, mål for
strandrenseaksjoner og window-of-opportunity for forskjellige teknikker.
I relasjon til økt skipstrafikk i nordområdene er det behov for videreutvikling av metodikk for
strandrensing i Arktiske og isfylte farvann inklusive Svalbard. Utfordringer i dag er begrensninger
mht. infrastruktur, logistikk, tilgang på personell og utstyr samt utfordringer med HMS. Det er behov for
oppbygging av en strandrenseberedskap i dette området som også inkluderer kartlegging av relevante
sårbare miljøressurser og som tar høyde for "nye" lav-svovel drivstoffoljer og marin gassolje som gjerne
har andre egenskaper enn tyngre bunkersoljer som dagens beredskap er bygget opp rundt.
Metodikk for testing av sorbenter og andre strandrensemidler (nye produkter) for effektivitet og
giftighet bør videreutvikles og etableres. Det bør etableres bedre rammer og fasiliteter for testing og
videreutvikling av gode ideer og det bør etableres et system for "spill-of-opportunity" slik at det er mulig
å utbytte fremtidige oljesøl i FoU sammenheng.
Det er definert et stort behov for å kunne teste ut og verifisere forskjellige strandrenseteknikker,
inkludert in-situ teknikker, gjennom kontrollerte og realistiske betingelser i felt. Slik testing
bør også brukes til å utvide kunnskapen om naturlige forvitringsprosesser av olje på strand og graden av
selvrensing ved ulike miljøbetingelser. Dokumentasjon og verifikasjon gjennom felttesting vil være
absolutt nødvendig for å operasjonalisere og implementere nye teknikker og strategier for strandrensing.
Felttesting bør kunne gjøres under ulike eksponeringsregimer og strandtyper.

5.5 Fjernmåling
Følgende punkter er gjennom analysen definert som kunnskaps- og utviklingsbehov når det gjelder
fjernmåling som et tiltak i beredskapen mot akutt oljeforurensning:
Videreutvikling av teknologi som også kan detektere oljetykkelse og skille mellom olje og
is/issørpe. Det pågår noe arbeid på dette området blant annet ved UiT (CIRFA). Deteksjon av olje i is, i
drivis og under is er utviklingsbehov. Det er behov for sensorer som bedre kan gradere og bestemme
faktisk oljefilmtykkelse (ikke begrenset til radar). Både fly og drone med EO/IR er en viktig plattform for
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datainnhenting i operasjon i områder med is/issørpe, men erfaringsgrunnlaget for bruk er lite i slike
områder.
Ubemannet fjernmåling av oljedrift og spredning i sjøområder med is er et aktuelt bruksområde.
Det er stort fokus på bruk av droner både til fjernmåling og som plattform for kommunikasjonsrele
(relevant i nordområdene). Kan også benyttes som logistikk (laste) enhet. Indre kystvaktfartøy er
utstyrt med droner. Droner i kombinasjon med fly ble brukt under Helge Ingstad og kombinasjon
drone/fly er effektivt for felles situasjonsforståelse. Kystverket deltar i utviklingsprosjekter med blant
annet helikopterdrone. Men det er fortsatt behov for mer kunnskap om bruk av droner i
tilknytning til oljevernaksjoner. For eksempel kan lettvekts laser floursensor (LFS) være svært
interessant med tanke på bruk fra drone for å verifisere olje og evt. oljetype.
Videre er det det generelt er det behov for ytterligere integrasjon av fjernmålingsdata i felles
situasjonsbilde, for eksempel videreutvikling av COP (Common Operating Picture). Det er også
identifisert et kunnskapsbehov opp mot operasjonell benyttelse av satellittdata dvs. tilgjengelighet i tid
og rom opp tilgjengelig ekspertise for tolkning og videre til utvekslingsformater for integrasjon i GIS og
COP.

5.6 Annet
Øvrige tema som også har blitt vurdert utover hoved teknologier og metoder er tema som
avfallshåndtering, kommunikasjon, logistikk, organisasjon og øving og trening. Følgende punkter er
gjennom analysen definert som kunnskaps- og utviklingsbehov når det gjelder disse andre temaene
relatert til beredskapen mot akutt oljeforurensning:
Videreutvikling av metoder for "in-situ" behandling av oljeforurensning på strand med fokus
på avfallsminimering. Herunder utvikling av brenning som metode for behandling av oljepåslag på
strand.
Utvikling av miljøvennlige produkter som kan erstatte bruk av olje i test sammenheng. Dagens
miljøvennlige substitutter har til dels betydelig forskjellige egenskaper enn olje og gir dermed begrenset
nytteverdi i testsammenheng. Utviklingsprosjekt er forsøkt iverksatt (KyV), men ingen i relevant
leverandørindustri har skissert en løsning som ikke er for dyr.. Oversikt over mulige alternative
testmedium er utarbeidet av DNV GL/SINTEF. SINTEF har også utarbeidet en oversikt over prosjekter
med feltforsøk.
Systematisering og kunnskapslogging fra de årlige olje-på-vann (OPV) verifikasjonene. Selv
om verifikasjon er hovedformål med OPV, så er det flere sideeffekter og målsetninger som blir testet ut.
Det er stort potensiale for å systematisere og dokumentere kunnskapsoppbygging fra disse
verifikasjonene og det ansees som et viktig tiltak for videre kunnskapsbygging.
Det er videre avdekket behov for felles terminologi og definisjoner i oljevernberedskapen for å sikre
effektiv håndtering av akutte forurensningshendelser.
Det er også aktuelt å se på status for teknologi knyttet til nødlossing av fartøy, jf. erfaringer fra
Northguider-aksjonen ved Svalbard inneværende vinter.
I henhold til Ly-utvalgets målsetning om at det burde etableres et eget Oljevernforum med deltagelse
fra myndigheter, norske beredskapsaktører, leverandørindustri og forskningsmiljø som fokuserer på
felles problemstillinger, utfordringer og erfaringsutveksling, så ble et slikt seminar arrangert av Senter
for oljevern og marint miljø og Kystverket i Svolvær i september 2019 med positive tilbakemeldinger.
Seminaret bør videreføres.
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Når effektivitet og kapasitet for systemer og barrierer beskrives/vurderes tas det ofte utgangspunkt i
systemkomponentens enkeltvise og optimale egenskaper, f.eks. teoretisk opptakskapasitet per time for
en oljeopptaker. Det er viktig å være klar over at slike beregninger ikke gir en fasit på hva som vil være
reell effektivitet og kapasitet ved en hendelse. For å kunne vurdere reell effektivitet og kapasitet i
oljevernet er det derfor behov for en transparent, ensartet og helhetlig systemtilnærming.
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Om SINTEF
SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor
teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Vi utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og
forvaltning og er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa. Vår visjon er Teknologi for
et bedre samfunn.

Om DNV GL
DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering. Siden 1864 har vårt
formål vært å sikre liv, verdier og miljøet. Vi bistår våre kunder med å forbedre deres virksomhet på en
sikker og bærekraftig måte.
Vi leverer klassifisering, sertifisering, teknisk risiko- og pålitelighetsanalyse sammen med programvare,
datahåndtering og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til
energibedrifter. Med 80,000 bedriftskunder på tvers av alle industrisektorer er vi også verdensledende
innen sertifisering av ledelsessystemer.
Med høyt utdannede ansatte i 100 land, jobber vi sammen med våre kunder om å gjøre verden sikrere,
smartere og grønnere.
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