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Hensikt med notatet 
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Samferdselsdepartementet (SD) med henvisning til tildelingsbrevet for 2017 til Kystverket og 
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1 Sammendrag 

Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø viser i denne utredningen hvordan 

etablering av test-, trenings- og øvelsesfasiliteter kan styrke arbeidet med oljevern og 

innsatsen mot marin forsøpling for å nå regjeringens mål på området.  

For å styrke innsatsen for oljevern og mot marin forsøpling ser etatene behov for fasiliteter 

for forskning, utvikling og testing av utstyr og fasiliteter som legger til rette for utdanning, 

trening og øving av innsatspersonell under krevende forhold. For å få belyst behov og 

muligheter så bredt som mulig har utredningen sett både på en innendørs klimaregulert 

testfasilitet i Horten eller Fiskebøl, samt muligheter for storskala/fullskala utendørs test-, 

trenings- og øvelsesfasiliteter på Fiskebøl. 

Etableringen av test- og treningsfasiliteter skal bidra til bedre beredskap gjennom å legge til 

rette for utvikling og testing av teknologi, metoder, tiltak og utdanning/kompetanseheving av 

innsatspersonell til håndtering av oljeutslipp under alle klimatiske forhold. Etableringen skal 

også legge til rette for bred kunnskapskartlegging, samt utvikling av kostnadseffektive og 

miljøvennlige løsninger for opprydding av marin forsøpling. 

Utredningen har sett på fire alternative løsninger: 

1. Alternativ 1a. Ny innendørs test-, kurs- og treningsfasilitet for oljevern i is og kulde i 

Horten 

2. Alternativ 1b. Ny innendørs test-, kurs- og treningsfasilitet for oljevern i is og kulde på 

Fiskebøl 

3. Alternativ 3a. Nytt innendørs anlegg i Horten samt storskala/fullskala utendørsanlegg 

på Fiskebøl 

4. Alternativ 3b. Nytt innendørs anlegg og storskala/fullskala utendørsanlegg på 

Fiskebøl 

Det er utarbeidet et sett med effektmål for å undersøke hvor stor nytte de ulike alternativene 

vil gi med hensyn til å nå samfunnsmålene innen oljevern og marin forsøpling. I kapittel 7.2 

oppsummeres effektmålene og graden av nytte ved de ulike alternativene. Oppsummeringen 

viser at en utbygging av et storskala/fullskala anlegg i Fiskebøl (alternativ 3a og 3b) i størst 

grad vil bidra til oppfyllelse av de definerte effektmålene og slik gi størst nytte. Et utendørs 

test-, trenings- og øvelsessenter vil muliggjøre FoU-aktivitet innenfor områder hvor det er 

kunnskapshull i dag, og legge til rette for trening av innsatspersonell og øvelser i et naturlig 

miljø. En slik etablering vil også kunne gi synergieffekter gjennom å legge til rette for 

overføring av kompetanse, teknologier, metoder og tiltak fra fagområdet oljevern til innsatsen 

mot marin plastforsøpling.   

DNV GL har på oppdrag for Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø utført en 

samfunnsøkonomisk analyse av testfasiliteter for styrking av norsk oljevern, innsats mot 

marin forsøpling og mulige synergier mellom fagfeltene (DNV GL, 2019) som inkluderer en 

kost-/ nyttevurdering av de ulike alternativene. Ut fra en vurdering av kost-nytte er DNV GLs 

konklusjon at det beste alternativet samfunnsøkonomisk sett er at en ny innendørs test- og 

treningsfasilitet for oljevern i kaldt klima etableres i Horten i tilknytning til dagens testsenter 

for oljevern (alternativ 1a). DNV GL har ikke identifisert nyttevirkninger som vil overstige 

merkostnaden ved at ishallen etableres på Fiskebøl fremfor i Horten (alternativ 1b). De 

vurderer at kvaliteten på kunnskapsproduksjon rundt oljevern i kaldt klima og oljevern 
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generelt vil bli bedre om ishallen legges nær den kompetansen som er bygd opp rundt 

eksisterende testmiljø og brukere av dette i Horten. 

DNV GLs vurdering av å etablere stor- og fullskala test- og treningsfasiliteter for oljevern og 

marin forsøpling på Fiskebøl (alternativ 3a og 3b) er at alternativene per i dag ikke er godt 

nok definert med tanke på innhold til at de ut fra samfunnsøkonomisk lønnsomhet kan 

anbefale å gjennomføre tiltakene i sin helhet nå. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det kan 

være samfunnsøkonomisk lønnsomt å etablere utendørs storskala-/fullskala test- og 

treningsfasiliteter på Fiskebøl. De anbefaler å hente inn mer informasjon om kostnader og 

nytte/behov før det eventuelt tas en beslutning om et utendørs anlegg. For å kunne gjøre en 

reell vurdering av samfunnsmessig kost-nytte må framtidige fasiliteter være tilstrekkelig 

konkretisert i forhold til type bruk, omfang og kostnader til investering og drift. 

Det må etableres en drifts- og prismodell for et test- og treningssenter som legger til rette for 

at ulike aktører kan benytte anlegget. Det forutsettes offentlig finansiering av investering og 

fremtidig drift, men fasilitetene vil på sikt ha et potensial for kommersielle inntekter.  

DNV GL mener det er relevant å vurdere om Senter for oljevern og marint miljø som et 

forvaltningsorgan med særskilte fullmakter kan ha en mer fristilt rolle enn Kystverkets 

beredskapsavdeling ved drift av nasjonale test- og treningsfasiliteter innen marin forsøpling 

og oljevernberedskap. I lys av dette skisserer DNV GL to alternative modeller for drift av 

testfasiliteter: 1) Dagens modell videreføres hvor Kystverket eier og drifter testfasilitetene i 

Horten. 2) Senter for oljevern og marint miljø overtar ansvaret for drift av testfasiliteter, også 

ved eksisterende Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr i Horten. Se kapittel 6 for en 

drøfting av driftsmodeller. 

Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø mener det er nødvendig å etablere test-, 

trenings- og øvelsesfasiliteter for å styrke arbeidet med oljevern og mot marin forsøpling for å 

nå nasjonale mål på områdene. 

Det er nødvendig å etablere fasiliteter hvor det innenfor sikre fysiske barrierer kan testes og 

trenes med mineralolje under ulike klimatiske forhold og i et naturlig miljø. Slike fasiliteter vil 

muliggjøre FoU-aktivitet for å lukke dagens kunnskapshull innen oljevern under arktiske 

forhold. Videre vil en slik etablering legge til rette for trening av innsatspersonell som skal 

håndtere oljeutslipp under ulike klimatiske forhold, herunder kalde og isfylte farvann.  

Etablering av fasiliteter vil, avhengig av valgt alternativ, også legge til rette for framtidig FoU-

aktivitet for å utvikle og teste kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger for kartlegging og 

opprydding av marin forsøpling, samt gjøre det mulig å utnytte synergieffekter fra 

oljevernarbeid til tiltak mot marin forsøpling ved at teknologi og erfaring fra oljevernarbeidet 

kan videreutvikles, testes og benyttes i arbeidet mot marin forsøpling.  
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2 Oppdraget fra Samferdselsdepartementet 

2.1 Mandat 

Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø fikk 26. september 2018 følgende oppdrag 

fra Samferdselsdepartementet: 

«Felles oppdrag om utredning av etablering av fasiliteter for testing av 

oljevernteknologi 

Vi viser til tildelingsbrev for 2017 til Kystverket der SD ber Kystverket prioritere forskning og 

utvikling innen håndtering av akutt forurensning og utstyr i islagte farvann. Kystverket skal 

bygge opp kapasitet til å simulere forurensning i islagte farvann ved nasjonalt senter for 

testing av oljevernutstyr. 

Vi viser videre til tildelingsbrev for 2018 til SOMM der senteret får i oppdrag å starte arbeidet 

med å utrede etablering av fasiliteter for testing av oljevernteknologi, slik sluttrapporten for 

utredningen av senteret anbefaler.  

Vi ber om at etatene setter i gang et felles utredningsarbeid for å løse disse to oppdragene, 

der disse blir sett i sammenheng. Som ledd i utredningen ber vi om at etatene vurderer 

fordeler og ulemper med å etablere testfasiliteter på Fiskebøl versus i Horten og ulike 

modeller for samarbeid, finansiering og drift av testfasiliteter. Utredningen skal ha en bred 

tilnærming der både oljevern, marin forsøpling og synergier vurderes som mulighetsrom.  

Frist for å levere rapport til Samferdselsdepartementet er 1. april 2019.» 

 

2.2 Presiseringer/oppdragsforståelse 

Kystverket har prosjektert en innendørs klimaregulert testfasilitet, fysisk knyttet til dagens 

nasjonale senter for testing av oljevernutstyr. Den nye hallen er tenkt å inneholde strand og 

basseng, og den utrustes for å kunne simulere alle værforhold i både arktisk og frostfritt 

klima. De to fasilitetene vil utfylle hverandre funksjonsmessig og vil kunne benytte 

overlappende tekniske installasjoner.  

Senter for oljevern og marint miljø er etablert i 2018 som et nasjonalt og internasjonalt 

kompetansesenter. Senteret lokaliseres i Vesterålen/Lofoten med en delt etablering mellom 

Svolvær (kompetansesenter) og Fiskebøl (FoU/praktiske oppgaver). Senteret er i dag 

etablert med kontor i Svolvær. Denne utredningen har sett på behov og synliggjort 

alternativer for hvilke fasiliteter og funksjoner knyttet til FoU og praktiske oppgaver som kan 

etableres på Fiskebøl. 

Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø har sett på ulike alternativer for etablering 

av fasiliteter i Horten og på Fiskebøl og vurdert fordeler og ulemper med alternativene. 

Etatene er ikke bedt om å anbefale ett alternativ.  

For å styrke innsatsen for oljevern og mot marin forsøpling ser etatene behov både for 

fasiliteter for testing av utstyr/materiell og fasiliteter som legger til rette for utdanning, trening 

og øving av innsatspersonell under krevende forhold. For å få belyst behov og muligheter så 

bredt som mulig har utredningen også sett på muligheter for storskala/fullskala utendørs test- 

og treningsfasiliteter på Fiskebøl. 
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En etablering av test- og treningsfasiliteter vil også, avhengig av valgt alternativ, kunne tilby 

testfasiliteter for virksomheter og næringer utover fagområdene oljevern eller marin 

forsøpling. Mulighetene for å realisere slike effekter er ikke undersøkt nærmere i denne 

utredningen. Tiltakene som foreslås her tar utgangspunkt i nasjonale mål for arbeidet med 

oljevern og marin forsøpling og de oppdrag Samferdselsdepartementet har gitt Kystverket og 

SOMM.  

 

3 Utfordringer og ambisjoner innen oljevern og marin 

forsøpling 

Norge er en havnasjon. Havet og kysten har preget, og preger, utviklingen av det norske 

samfunnet og har formet mye av vår identitet. Naturverdiene og opplevelsesverdien av havet 

og kystområdene er viktige for kulturen, friluftslivet og turismen. Videre er norsk handel og 

økonomi sterkt knyttet til havet, fra skipsfart og skipsbygging til sjømat, olje og gass. Vi ser 

også utviklingen av ny havbasert industri basert på nye produkter, tjenester og teknologi. En 

stor del av norsk verdiskaping kommer fra havet og kontinentalsokkelen 

(Kunnskapsdepartementet, 2018). 

Rent hav er grunnleggende for å sikre norsk verdiskapning som kommer fra havet. 

Overordnet handler både oljevernberedskap og innsats for bekjempelse av marin forsøpling 

om å sikre rent hav ved å unngå forurensing av havet. 

Oljeinstallasjoner og fartøy utgjør en risiko for ulykker med uventede utslipp av olje (akutt 

forurensing1) til havs. I Norge har vi en oljevernberedskap mot akutt forurensing som har som 

hensikt å forhindre og begrense miljøskader ved akutt forurensing eller fare for akutt 

forurensing. Oljevernberedskapen skal være forberedt til innsats for å oppnå dette. 

På samme måte som akutte oljeutslipp medfører miljøskader har også marin forsøpling store 

negative konsekvenser for det marine miljøet. Dette ønskes forhindret gjennom den 

innsatsen som gjøres for å bekjempe marin forsøpling. 

Regjeringens hovedmål for nasjonal beredskap mot akutt forurensning er å forhindre og 

begrense miljøskade ved akutt forurensning, eller fare for akutt forurensning. Regjeringen vil 

oppnå dette ved å legge til rette for en god og effektiv beredskap. Regjeringens arbeid og 

prioriteringer på dette området er omtalt i blant annet St. meld. 35 (St.meld. 35, 2015-2016). 

Til tross for en betydelig nasjonal og internasjonal FoU aktivitet, konkluderte man i 

stortingsmeldingen med at: «Det er imidlertid fortsatt mange kunnskapshull og et stort behov 

for teknologi- og utstyrsutvikling innen oljevern under arktiske forhold». 

Regjeringen har som ambisjon at havområder og ferskvann ikke skal tilføres plast og 

mikroplast (St.meld. 45, 2016-2017). Det er samtidig nødvendig å rydde opp eksisterende 

marin forsøpling for å redusere skader på naturmangfold og negativ påvirkning på bruk av 

kyst og hav. Det er behov for bred kunnskapskartlegging, tilrettelegging, utvikling av og 

formidling av kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger for opprydding av marin 

forsøpling.  

                                                

1 «Forurensningsloven definerer forurensning som tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen som kan være til 

skade eller ulempe for miljøet. Begrepet «forurensning» omfatter således både olje og andre stoffer. Akutt forurensning er 

forurensning av betydning som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt» (Klima og miljødepartementet, 1983). 
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Denne utredningen viser hvordan etablering av test- og treningsfasiliteter kan styrke arbeidet 

med oljevern og mot marin forsøpling og bidra til å nå regjeringens mål på området. 

Regjeringen har høye ambisjoner for Senter for oljevern og marint miljø og for Kystverket 

som sentrale verktøy i arbeidet med å nå målene. Fasilitetene skal derfor bidra til å etablere 

Senter for oljevern og marint miljø som et nasjonalt og internasjonalt ledende 

kompetansesenter, særlig ved å sette senteret i stand til å bli en pådriver for utvikling av 

kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier, metoder og tiltak for oljevern og mot marin 

forsøpling. På samme måte skal fasilitetene bidra til at Kystverket blir et verdensledende 

kompetansemiljø og en viktig bidragsyter og premissgiver innen anskaffelser av utstyr, FoU 

og opplæring, nasjonalt og internasjonalt, med vekt på håndtering av akutt forurensning på 

sjø og strand under alle forhold, og i arktiske strøk spesielt. 

Det er gode muligheter for kunnskapsoverføring mellom fagfeltene oljevern og marin 

forsøpling som vil kunne gi synergieffekter. Siden oljevern er et mer modent fagfelt enn 

arbeidet mot marin forsøpling, er det særlig muligheter for å overføre kompetanse, 

teknologier, metoder og tiltak fra fagområdet oljevern til innsatsen mot marin plastforsøpling.  

Senter for oljevern og marint miljø har som et av sine hovedmål å styrke innsatsen mot marin 

forsøpling og for oljevern gjennom realisering av mulige synergier mellom områdene. SOMM 

og Kystverket jobber sammen for å utvikle, teste og evaluere løsninger basert på identifiserte 

synergier, og begge etatene ser et stort potensial for overføring av teknologi og kompetanse 

mellom feltene.  

Utredningen ser i det følgende nærmere på hva som er utfordringene på feltene oljevern og 

marin forsøpling i dag, og hvilke mål som skal nås gjennom etablering av test-, trenings- og 

øvingsfasiliteter.  

 

3.1 Oljevern 

3.1.1 Problembeskrivelse oljevern 

Økt virksomhet og skipstrafikk i og rundt Arktis øker risikoen for akutte utslipp i et miljøsårbart 

område. Oljevernaksjoner under arktiske forhold som is, kulde, nedising av utstyr, vind og 

bølger har vist at oljevernutstyr og metoder har kapasitetsutfordringer. Det er behov for mer 

kunnskap, teknologi- og metodeutvikling for å bygge opp en bedre beredskap for akutte 

utslipp, særlig under arktiske forhold. Det mangler også kunnskap om skjebnen til og 

konsekvenser av strandet olje samt metoder for rensing av strandet olje, teknikker for 

oppsamling av olje i sjøis og metodikk for kontrollert brenning. Det mangler også reelle 

fasiliteter for øving av komplette systemer. Lukking av disse kunnskapshullene forutsetter 

tilgang til fasiliteter for å teste oljevernutstyr og øve på bruk av oljevernutstyr og 

teknikker/metoder med mineralolje på en sikker og kontrollerbar måte, også i arktiske og 

naturlige omgivelser. 

Det regjeringsoppnevnte Ly-utvalget vurderte hvordan «teknologi, produktutvikling, 

industribygging og kompetanse innen oljevernberedskap kan styrkes» og konkluderte i 2015 

med at det som følge av økt aktivitet i nordområdene vil være behov for ny kunnskap, nye 

produkter og teknologi for å løse de utfordringer som oljevernaksjoner i kaldt klima vil møte 

(Ly, 2015). Utvalget anbefalte etablering av et nytt 5-årig FoU-program, og at programmet 

bør inkludere utvikling av metoder, teknologi og produkter for strandrenseoperasjoner. Ifølge 

utvalget mangler Norge et skole- og kompetansesenter som kan kombinere teoretisk og 

praktisk opplæring og tilby formalisert og verifiserbar kompetanse innen oljevern. Et slikt 
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senter burde ha tilgang til fullskala trening i kyst- og strandsonen, enten med oljesubstitutter 

eller med mineralolje.  

Ifølge SINTEF er det behov for kontrollerte feltforsøk med fokus på forvitringsprosesser av 

olje på strand, metodeutvikling, effektivitetstesting, dokumentasjon av saneringsteknikker, 

samt opplæring og øvelse i disse og forsøk med effekter av olje på strandbiota og i 

tidevannssonen. Det mangler i dag fasiliteter med de tjenester og servicetilbud som skal til 

for å kunne legge effektivt til rette for slike feltforsøk (Ramstad & m.fl., 2016). 

Ifølge Riksrevisjonens «Undersøkelse av myndighetenes arbeid med å ivareta miljø og 

fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene» er det gjort for lite for å styrke forskning 

som kan bidra til ny og mer effektiv oljevernteknologi for nordområdene. Rapporten peker 

blant annet på at beredskapssystemer og beredskapsutstyr har «store begrensninger under 

flere naturlige forhold, som sterk vind, høye bølger, mørke og forekomst av is.» 

(Riksrevisjonen, 2019) Erfaringer fra hendelsen med tråleren «Northguider» som grunnstøtte 

i Hinlopenstredet på Svalbard i desember 2018 viste konkrete utfordringer knyttet til HMS-

forhold for mannskap og håndtering av beredskapsmateriell under ekstreme værforhold.  

 

3.1.2 Hva skjer om det ikke etableres test- og treningsfasiliteter?  

Beredskapen mot akutte forurensningshendelser får ikke tilstrekkelig erfaring i praktisk 

håndtering av oljeforurensning i naturen gjennom reelle hendelser. Beredskapen er avhengig 

av å erverve kompetanse gjennom å finne effektive og miljøvennlige teknikker, prøve ut 

materiell og å øve innsatspersonell i et dertil egnet miljø. Det finnes i dag ikke noe miljø 

verken med naturlig stabilt kaldt klima eller et tilstrekkelig realistisk miljø hvor det kan testes 

og trenes med mineralolje. Den eneste muligheten for å erverve nødvendig kompetanse og 

teknologi er gjennom å etablere test- og treningsfasiliteter der forurensende materiale kan 

holdes innenfor sikre fysiske barrierer. 

Dersom det ikke etableres en klimaregulert test- og treningsfasilitet vil beredskapen mot 

akutt forurensning fortsatt ha mangelfull kompetanse for å håndtere hendelser i kulde og 

islagte farvann. Testing vil da begrenses til de mulighetene som ligger i eksisterende 

testfasilitet i Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr, og konkret identifiserte 

utviklingsbehov vil ikke bli dekket. Dette gjelder både utvikling av teknologi og metoder for 

mekanisk oppsamling, strandrenseoperasjoner, in-situ behandling og deteksjon, særlig under 

arktiske forhold.  

Trening og øvelse av innsatspersonell vil ikke gi nødvendig kompetanseheving så lenge det 

ikke eksisterer tilrettelagte øvelsesområder hvor personell kan trene effektivt på innsats med 

mineralolje i et realistisk miljø.  

Dersom det ikke etableres test- og treningsfasiliteter for oljevern vil det bli svært vanskelig å 

utvikle og teste nødvendige beredskapssystemer og -utstyr, samt øke kompetansen på 

bekjemping av akutt forurensning til et nivå som er i tråd med nasjonale politiske føringer på 

området. 

 

3.1.3 Samfunnsmål oljevern 

Oljevernberedskapen skal styrkes både nasjonalt og internasjonalt for bedre å kunne 

håndtere utslipp generelt, med spesiell vekt på arktiske forhold. Etableringen av test- og 

treningsfasiliteter, utover eksisterende nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr, skal 

bidra til bedre beredskap gjennom å legge til rette for utvikling av teknologi, metoder, tiltak og 
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utdanning/kompetanseheving av innsatspersonell til håndtering av oljeutslipp under alle 

klimatiske forhold.  

 

3.1.4 Effektmål oljevern 

For å realisere samfunnsmålet har Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø 

identifisert følgende effektmål innen oljevern som konkretiserer de funksjoner etablering av 

test- og treningsfasiliteter bør ha for å bygge opp under og nå samfunnsmålene.  

 

Utvikling og testing av metoder samt teknologi/utstyr/materiell 

1. Fasilitetene skal legge til rette for utvikling, testing og verifikasjon av teknologi og 

metoder for mekanisk oppsamling av ulike oljetyper under ulike klimatiske forhold, 

som i tempererte, kalde og isfylte farvann (hele landet m/Svalbard). 

2. Fasilitetene skal legge til rette for utvikling av mer effektive og miljøvennlige metoder 

og teknologi for strandrenseoperasjoner 

3. Fasilitetene skal legge til rette for utvikling og testing av kunnskap og teknologi om in-

situ behandling av akutt forurensning, som brenning, bioremediering, kjemisk og 

mekanisk dispergering samt strandrensemidler 

4. Fasilitetene skal legge til rette for forskning på og utvikling av metoder for deteksjon, 

kartlegging og overvåking av oljeforurensning (på strand, vann, i vannsøylen og på 

havbunn) og hvordan ubemannede farkoster (droner, ROV, UAV) kan benyttes til 

formålet. 

 

Kurs og øvelser 

5. Fasilitetene skal legge til rette for kurs-, trenings- og øvelsesaktivitet slik at 

kompetansen i oljevernbekjemping økes blant innsatspersonell, også under 

utfordrende værforhold (som kulde, mørke og vind).  

 

Skjebne og konsekvenser 

6. Fasilitetene skal legge til rette for økt kunnskap om skjebnen til og miljøkonsekvenser 

av strandet olje 

 

3.2 Marin forsøpling 

3.2.1 Problembeskrivelse marin forsøpling 

Marin plastforsøpling representerer i dag en stor miljørisiko og medfører forsøpling av 

naturen med alvorlige konsekvenser for naturmangfold, økosystemer og de havbaserte 

næringene. Det er allerede tilført store mengder plast til havet og mengden som tilføres øker 

for hvert år som går.  

Marint avfall transporteres og akkumuleres i havet, på strender, langs kysten og i 

polområdene. Det er blant annet påvist høye konsentrasjoner av mikroplast i havisen 

(Peeken & m.fl., 2018). Avfallet finnes både som godt synlig avfall (makroplast) og som 

partikler (mikro- og nanoplast), og omfanget er ikke kjent.  

Sett i forhold til arbeidet med oljevern er marin forsøpling et umodent fagområde med et stort 

kunnskapsbehov. Ifølge SALT er forskning på marin forsøpling enda i en tidlig fase, og det er 
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begrenset tilgang på data av god kvalitet. Dette gjør det utfordrende å avgjøre hvilke tiltak 

som er best egnet til å bekjempe marin forsøpling. Det er heller i dag ingen overordnet 

koordinering av forskning og tiltak for bekjemping av marin forsøpling, noe som åpner for stor 

bredde i tiltak og forskning, men som også øker sannsynligheten for dobbeltarbeid og lite 

målrettet bruk av ressurser. Det er særlig behov for å tette kunnskapshull knyttet til 

kartlegging av marin forsøpling langs norskekysten, både i strandsonen, i vannmassene og 

på havbunnen. Det trengs bedre data, og det er behov for videreutvikling av metodene som 

brukes til kartlegging for å oppnå dette. Det er i tillegg behov for feltvalidering av både 

kartleggingsmetoder og av modeller (SALT, 2018).  

 

3.2.2 Hva skjer om det ikke etableres test- og treningsfasiliteter?  

Det er stor usikkerhet knyttet til kilder, omfang, distribusjon og konsekvenser av marin 

forsøpling, og det trengs innsats både med hensyn til deteksjon, kartlegging og overvåking. 

Arbeidet med å identifisere og utvikle effektive og miljøvennlige tiltak, metoder og teknologi 

er også i en tidlig fase, samtidig som det er klare muligheter for kunnskapsoverføring fra 

oljevern til arbeidet mot marin forsøpling.  

Dersom det ikke etableres test- og treningsfasiliteter vil arbeidet med deteksjon/kartlegging 

og utvikling av tiltak, metoder og teknologi mot marin forsøpling ta mer tid og bli mindre 

koordinert enn om det etableres fasiliteter som legger til rette for en slik innsats. Det vil heller 

ikke bli mulig å utvikle og realisere synergier knyttet til deteksjon, oppsamling og 

kompetanseoverføring mellom feltene oljevern og marin forsøpling om det ikke etableres 

slike felles fasiliteter.  

 

3.2.3 Samfunnsmål marin forsøpling 

Regjeringen har som ambisjon at havområder og ferskvann ikke skal tilføres plast og 

mikroplast. FN vedtok etter initiativ fra Norge i 2017 en nullvisjon for tilførsel av plast til havet 

(UNEP, 2017), og EU-kommisjonen la i 2018 fram en egen plaststrategi (European 

Commission, 2018). 

I tillegg til å stanse tilførselen av plast er det nødvendig å rydde opp marin forsøpling for å 

redusere skader på naturmangfold og negativ påvirkning på bruk av kyst og hav. Norge har 

gjennom OSPAR forpliktet seg til å overvåke marin forsøpling og vesentlig redusere marint 

søppel til nivåer der det ikke kan gjøre skade (St.meld. 10, 2010-2011). 

Det er behov for bred kunnskapskartlegging, tilrettelegging, utvikling av og formidling av 

kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger for opprydding av marin forsøpling. Ifølge Meld. 

St. 45 (St.meld. 45, 2016-2017) skal Senter for oljevern og marint miljø bidra til 

tilrettelegging, utvikling av og formidling av kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger for 

opprydding av marin forsøpling. Det er også nødvendig med økt kunnskap om hva som er 

kildene og opprinnelsen til marin forsøpling dersom det skal bli mulig å identifisere og 

iverksette effektive og målrettede tiltak som hindrer at slik forsøpling oppstår. Et klart mål 

med etablering av testlokasjoner og fasiliteter er å legge til rette for at Norge kan utvikle og 

øke kompetansen om kartlegging, overvåking og opprydding av marint avfall.  

Det er viktig at innsatsen mot marin forsøpling gjøres så kostnadseffektiv som mulig, og det 

er derfor et mål å identifisere og realisere synergier mellom oljevern og marin forsøpling. 

Synergier kan identifiseres bredt innen ressursbruk, organisering og kunnskapsutvikling og 

spesielt innen utvikling av teknologi, metoder og tiltak.  



 

Side 12/44 

 

3.2.4 Effektmål marin forsøpling 

For å realisere samfunnsmålet har Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø 

identifisert følgende effektmål innen marin forsøpling som konkretiserer de funksjoner 

etablering av test- og treningsfasiliteter bør ha for å bygge opp under og nå 

samfunnsmålene.  

 

Utvikling og testing av metoder samt teknologi/utstyr/materiell 

7. Fasilitetene skal legge til rette for forskning på og utvikling av metoder for deteksjon, 

kartlegging og overvåking av marin forsøpling (på strand, vann, i vannsøylen og på 

havbunn) og hvordan ubemannede farkoster (droner, ROV, UAV) kan benyttes til 

formålet. 

8. Fasilitetene skal legge til rette for utvikling av teknologier, metoder og tiltak for 

oppsamling av makro- og mikroplast i overflate, vannsøyle, på havbunnen og i 

sedimenter. 

9. Fasilitetene skal legge til rette for testing og videreutvikling av allerede eksisterende 

metoder og teknologi innen oljevern til arbeidet mot marin forsøpling.  

 

Kurs og øvelser 

10. Fasilitetene skal legge til rette for utvikling av trening, kurs- og øvelsesaktivitet slik at 

kompetansen i opprydding av marin forsøpling økes blant innsatspersonell. 

11. Fasilitetene skal legge til rette for realisering av synergier med hensyn til øving og 

undervisning av innsatspersonell innen oljevern og marin forsøpling.  

 

Skjebne og konsekvenser 

12. Fasilitetene skal legge til rette for økt kunnskap om skjebnen til og konsekvenser av 

marin forsøpling, herunder effekter på marine økosystemer  

 

3.3 Krav til etableringen 

Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø har identifisert følgende krav ved 

gjennomføring av tiltak. 

 

Miljøhensyn 

1. Etableringen av test- og treningsfasilitetene skal i minst mulig grad gi negative 

konsekvenser for naturtypers og økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet. 

 

Konkurransehensyn 

2. Etableringen skal være uavhengig og sikre fri konkurranse mellom alle brukere av 

fasilitetene 
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4 Alternative løsninger for test- og treningsfasilitet(er) 

Følgende alternative løsninger for fasiliteter for utvikling og testing av metoder og teknologi, 

trening, kurs og øvelser ligger til grunn for denne utredningen: 

1. Alternativ 0. Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr i Horten (som i dag) 

2. Alternativ 1a. Ny innendørs test-, kurs- og treningsfasilitet for oljevern i is og kulde i 

Horten 

3. Alternativ 1b. Ny innendørs test-, kurs- og treningsfasilitet for oljevern i is og kulde på 

Fiskebøl 

4. Alternativ 3a. Nytt innendørs anlegg i Horten samt storskala/fullskala utendørsanlegg 

på Fiskebøl 

5. Alternativ 3b. Nytt innendørs anlegg og storskala/fullskala utendørsanlegg på 

Fiskebøl 

Beskrivelsene av de ulike alternativene bygger på (DNV GL, 2019). Det er valgt å benytte 

samme nummerering av alternativene som i DNV GLs rapport for enkel gjenkjenning av 

alternativene.  

 

4.1 Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr (som i dag) 

Kystverket eier og driver Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr (Kystverket, 2015). 

Senteret er lokalisert ved Kystverkets beredskapsavdeling i Horten. Senteret tilbyr norske og 

utenlandske utstyrsleverandører, forskningsinstitusjoner og andre aktører innen beredskap 

mot akutt forurensning mulighet til utvikling og testing av utstyr eller trening av operatører. I 

tillegg kan private og offentlige aktører benytte senteret til å evaluere materiell før 

anskaffelse. 

 

 

Figur 1. Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr ved Kystverkets beredskapsavdeling i Horten (Kystverket, 
2016) 

Senteret har et innendørs saltvannsbasseng hvor utstyr kan testes i realistiske omgivelser 

ved å tilføre bølger og strøm i bassenget. Bassengets lengde er 30 meter, bredde 7 meter og 

total dybde 4,4 meter. Bassenget kan tilføres strøm opp til 3 - 4 knop og bølger opp til 0,6 

meter bølgehøyde.  
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I bassenget kan oljeopptakere testes i full størrelse under kontrollerbare sjøtilstander. Små 

oljelenser kan prøves ut i full størrelse og større lenser kan testes ut i modellskala med 

hensyn til fleksibilitet, stabilitet og evne til å holde på olje under varierende sjøtilstander og 

strømhastigheter. Det er også et laboratorium hvor det blant annet kan måles vanninnhold, 

viskositet og tetthet i oljen. Eksisterende hall har imidlertid ikke muligheter for testing og 

øvelser i kaldt klima og isfylte farvann. 

 

4.2 Ny innendørs test-, kurs- og treningsfasilitet for oljevern i is og kulde i Horten 

Alternativ 1a innebærer bygging av en ny test-, kurs- og treningsfasilitet ved Nasjonalt senter 

for testing av oljevernutstyr i Horten. Det må bygges en ny hall ved siden av eksisterende 

testhall . Den nye hallen vil ha en strand og et basseng for simulering av kaldt klima og isfylte 

farvann. En ny hall er prosjektert og kostnadsberegnet i 2017 av Kystverket på oppdrag fra 

SD (Frost, Kvamme, & Dokken, 2017). Byggetomt, reguleringsstatus mv. er ivaretatt. Den 

nye hallen vil muliggjøre utprøving av oljevernmateriell, utvikling av metoder og trening av 

personell både på vann og på strand under alle simulerte værforhold i både arktisk og 

frostfritt klima.  

 

 

Figur 2. Nytt innendørs testanlegg i Horten (Frost, Kvamme, & Dokken, 2017). 

Ny testhall/basseng skal kunne ivareta følgende oppgaver:  

1) Funksjonsteste og kapasitetsmåle oljeopptakere og strandrensemateriell under 

kontrollerbare og stabile klimatiske forhold, herunder simulering av arktiske forhold 

gjennom temperaturregulert luft, vann og strand med is/snø/frost 

2) Utvikle metoder for oljeopptak fra vann og strand under ulike klimatiske tilstander, 

herunder kulde og islagte farvann 

3) Utvikle metoder og teknikk for rensing av strand med ulik beskaffenhet 
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4) Trene innsatspersonell i oljeopptak fra vann og strand under realistiske og 

kontrollerte klimatiske tilstander, herunder kulde og islagte farvann. 

En ny testhall vil kun gi muligheter for testing av komponenter og ikke hele oljevernsystemer 

med fartøy osv. i full skala. Videre dekkes ikke kjemisk dispergering, eller in-situ brenning. 

Det er imidlertid mulig å teste strandrensemidler i mesoskala. Anlegget er dimensjonert for 

trening av personell på lagstørrelse. 

Hverken den eksisterende testfasiliteten i Horten, eller den planlagte utvidelsen er planlagt å 

dekke testing eller trening rettet mot marin forsøpling. Begge anleggene kan brukes til dette i 

større eller mindre grad, selv om slike funksjoner per i dag ikke er identifisert eller planlagt.  

 

4.3 Ny innendørs test-, kurs- og treningsfasilitet for oljevern i is og kulde på Fiskebøl  

Alternativ 1b innebærer at det bygges en ny test-, kurs- og treningsfasilitet for oljevern i is og 

kulde på Fiskebøl tilsvarende som alternativ 1a. Eksisterende testfasilitet (Nasjonalt senter 

for testing av oljevernutstyr) vil ligge i Horten som i dag, og det etableres ikke en tilsvarende 

fasilitet på Fiskebøl.  

Bruksmulighetene for testing og trening vil være de samme som i Alternativ 1a, men 

funksjonene blir delt på to geografiske lokasjoner, hvor testing i arktisk/kaldt klima og isfylte 

farvann legges til Fiskebøl og det øvrige i Horten. 

For å kunne etablere tilsvarende funksjonalitet på Fiskebøl som er planlagt i Horten, må det 

gjøres tilleggstiltak på Fiskebøl sammenlignet med alternativ 1a. Dette skyldes at en ved 

etablering i Horten kan benytte flere av de allerede etablerte funksjonene ved det 

eksisterende testbassenget. Dette gjelder oljelagringstanker, oljer til testformål, 

oljeseparator, bølgegenerator, sjøvannsinntak til basseng (røropplegg, ventiler, 

pumpesystemer), oljelaboratorium (eget rom, instrumenter, viskositetsmålere, tetthetsmålere, 

vanninnhold), utslippstillatelse ved tømming og rengjøring av basseng, lagringsfasiliteter for 

testmateriell (type RUBB hall), stor og liten truck, avfallshåndtering, møtelokaler, kontorer for 

ansatte, kantinefasiliteter (for ansatte og kursdeltagere), garderober (dusj, toalett, ren og 

skitten sone), undervisningslokaler, klasserom, uteområder/parkeringsfasiliteter og eventuelt 

annet. 

Alternativ 1b er ikke teknisk prosjektert eller kostnadsberegnet, og i dette arbeidet forutsettes 

det derfor samme funksjonalitet som planlagt i Horten (alternativ 1a). Det forutsattes at 

arealbehovet kan ivaretas innenfor Fiskebøl industriområde hvor kommunen har iverksatt et 

reguleringsplanarbeid.  

 

4.4 Nytt innendørs anlegg i Horten samt storskala/fullskala utendørsanlegg på 

Fiskebøl 

Alternativ 3a innebærer at det bygges en ny innendørs test- og treningsfasilitet ved Nasjonalt 

senter for testing av oljevernutstyr i Horten (som i alternativ 1a). I tillegg etableres et 

utendørs storskala test-, trenings- og øvelsesanlegg med utendørs basseng og lukket 

sjøbasseng for oljevern og marin forsøpling på Fiskebøl, samt tilrettelegging med egnet 

fartøy, utstyr og kvalifisert personell for å gjennomføre utendørs fullskala testing og øvelser i 

Lofoten/Vesterålen. 

Bruksmulighetene for innendørsanlegg når det gjelder oljevern blir de samme som i 

Alternativ 1a.  
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Med storskalafasilitet menes et utendørs anlegg i et naturlig miljø/klima bestående av et 

utendørsbasseng og et lukket sjøbasseng med strandsone og sjøoverflate, men 

tilrettelagt/lukket slik at man kan teste, øve og trene med mineralolje og/eller kunstig tilført 

forsøpling på en miljøvennlig måte. Det forutsettes at anlegget ikke vil generere utslipp av 

hydrokarboner eller andre stoffer som overstiger 15 ppm til miljøet. Et utendørs 

storskalaanlegg vil være et supplement til eksisterende innendørs testhall i Horten, samt til 

ny planlagt innendørs klimaregulert testhall. Anlegget vil gi mer naturlige forhold enn et 

innendørsanlegg, men er også prisgitt naturgitt vær og temperatur, samt årstidsvariasjoner. 

Dette forventes å gi lavere forutsigbarhet for spesielle forhold, herunder is, kulde mv, enn for 

en klimakontrollert innendørs fasilitet. Et storskalaanlegg forutsettes på den annen side å ha 

kapasitet til større tester og øvelser enn innendørsfasiliteter, og/eller samtidige aktiviteter.  

 

 

Figur 3. Illustrasjon av mulighetsrom for en storskala test-, trenings- og øvelsesfasilitet på Fiskebøl2. 

Potensielle brukere av anlegget kan omfatte et bredt spekter innen forskning, 

teknologiutvikling, beredskapspersonell, oppryddingspersonell mv. For fullskalatesting har 

det tidligere også blitt påpekt et mulig potensial i andre næringer, herunder akvakultur og 

annen maritim industri (Samferdselsdepartementet, 2016). Det har ligget utenfor rammene 

for dette arbeidet å vurdere dette nærmere.   

Et referanseanlegg er CEDRE i Frankrike (CEDRE, u.d.). Anlegget i CEDRE har flere 

relevante funksjoner, men ikke mulighet til å simulere is eller kaldt klima. Her er det bl.a. et 

                                                

2 Illustrasjon utarbeidet av Våg Arkitektur AS. Illustrasjonen er ment som en visualisering av mulighetene på området. Arbeidet med 

utfylling og tilrettelegging av infrastruktur og bygging av nye kaiområder er ikke lagt til grunn for kostnadsberegningene utført av 

DNV GL (se kap. 5.3). 
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større basseng med strandsone, noe som også vil være svært relevant i et storskalaanlegg 

på Fiskebøl. Etablering av et storskalaanlegg forutsetter også bygging av nødvendige bygg 

og anlegg for å ivareta personell, utstyr og logistikk. Dette kan være undervisningslokaler, 

møterom, kantine, garderobe/toalett, lagerlokaler og verksted mv. Det er også aktuelt med et 

enkelt laboratorium for enkle målinger, samt sikker oppbevaring av prøver mv.  

Med fullskalafasilitet menes et naturlig hav/fjordområde hvor man kan gjennomføre tester og 

trening i full skala, inklusivt med fartøy og tilhørende systemkomponenter. Slike tester kan 

omfatte utslipp av mineralolje og/eller kunstig tilført forsøpling, noe som vil være avhengig av 

utslippstillatelse. Fullskala kan også dekke ulike typer feltstudier i et naturlig miljø i mindre 

skala, både innen oljevernberedskap og marin forsøpling. Kystverket har gjort en overordnet 

egnethetsvurdering av ulike fjordområder i Lofoten/Vesterålen til oljevernformål (Kystverket, 

2015). Et område som er fremhevet er Sløverfjorden på Austvågøya som ligger i nærheten 

av Fiskebøl. For marin forsøpling er det bl.a. aktuelt å studere naturlige prosesser på ulike 

lokasjoner i Lofoten/Vesterålen som er lite påvirket av annen aktivitet.  

 

 

Figur 4. Område for fullskala test- og treningsfasilitet i Sløverfjorden (Kartutsnitt fra (Norgeskart, 2019). 

Aktuelle funksjoner for storskalafasiliteter med utendørsbasseng og lukket sjøbasseng med 

strandsoner: 

• Funksjonstesting og kapasitetsmålinger av oljevernutstyr i delvis kontrollert miljø. 
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• Mulighet for testing av mindre oljevernsystemer- og eller systemkomponenter med 

mineralolje i delvis kontrollerbart miljø. Muligheter for testing under varierende 

temperaturer, samt med is og snø, når naturgitte forhold muliggjør det.  

• Anlegget kan være anvendbart for testing av dispergering, strandrensemidler og in-

situ brenning (avhengig av utslippstillatelse til luft).   

• FoU virksomhet for dokumentasjon og videreutvikling av effektive rensemetoder 

strandnært og på ulike strandtyper. Kan gjelde både oljevern og marin forsøpling. 

• Anlegget vil gi gode muligheter for trening/øving på reell olje i kaldt klima med ulike 

teknikker og ulike systemer/metoder. Anlegget kan benyttes i forbindelse grunnkurs 

og spesialkurs. Øve innsatspersonell i oljevern/ strandryddepersonell marin 

forsøpling. 

• Studier av utvasking av olje i akutt og restitusjonsfasen ved at deler av strandsone 

kan benyttes til studier av naturlig utvasking/nedbryting av olje i strandsonen over tid, 

og med ulik klimapåvirkning, tidevann, is etc. Testområde må være tilstrekkelig rent 

(ikke kontaminert), dvs. et område kan ikke benyttes «mange ganger» med mindre 

substratet skiftes ut.  

• Effektstudier av mineralolje på biologiske arter på oljebefengt strand/vann/sjøbunn 

samt vurdering av nettokonsekvenser av forurensning samt rensing i et tilnærmet 

naturlig miljø.   

• Anlegget kan benyttes til øving og testing av fjernmålings- og sensorteknologi alene 

eller i sammenheng med øvrige studier/tester/øvelser. Dette er relevant for både 

oljevern og marin forsøpling.  

Det understrekes at andre funksjoner også kan være ønskelige og mulige.  

 

Figur 5 Lukket sjøbasseng med strandsone 
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Aktuelle funksjoner for fullskalafasiliteter med naturlige hav- og fjordområder: 

• Et naturlig sjøområde gir gode muligheter for testing av fullskala oljevernsystemer 

med eller uten mineralolje på vann og/eller strand under naturlige og realistiske 

forhold, herunder kaldt klima. Det er aktuelt både for mekanisk oppsamling, 

kjemisk/mekanisk dispergering og in-situ brenning, samt fjernmåling og monitorering. 

Det kan være et viktig supplement til og verifisering av tester i storskalaanlegg. Er 

også aktuelt for testing av oppsamlingsteknologi for marin forsøpling. Fullskalatesting 

av oljevernsystemer med mineralolje og/eller tilført forsøpling vil avhenge av 

utslippstillatelser etter forurensningsloven.  

• Naturlige områder gir gode muligheter for FoU virksomhet for dokumentasjon og 

videreutvikling av effektive rensemetoder strandnært og på ulike strandtyper, 

herunder i kaldt klima. Kan være et viktig supplement til tester i storskalaanlegg.   

• Muligheter for trening og øvelser på reell olje på vann/strand i større grad enn i dag 

(olje på vann øvelsene). Det forutsetter imidlertid utslippstillatelse for olje dersom det 

skal gi noe merverdi utover den treningen som allerede foregår. Det kan også 

benyttes til trening av strandryddepersonell for marin forsøpling. 

• Studier av utvasking av olje i akutt og restitusjonsfasen, dvs. FoU virksomhet for 

dokumentasjon av forvitringsprosesser under naturlige/realistiske forhold. Kan være 

et viktig supplement/verifisering av lab-tester og tester i storskalaanlegg.   

• FoU virksomhet knyttet til overvåkning av forsøpling, samt skjebnen til forsøplingen i 

sjø, på havbunn og på strand av ulike typer forsøpling og avfallsfraksjoner.  

• FoU virksomhet knyttet til studier av effekter på dyre og planteliv i sjøen og 

fjæresonen mv. ved forsøpling/forurensning.  

• Anlegget kan benyttes til øving og testing av fjernmålings- og sensorteknologi alene 

eller i sammenheng med øvrige studier/tester/øvelser. Dette er relevant for både 

oljevern og marin forsøpling. 

Det understrekes at andre funksjoner også kan være ønskelige og mulige.  

Utendørs storskala- og fullskalafasiliteter er per i dag ikke prosjektert eller kostnadsberegnet, 

og funksjonene er foreløpig kun beskrevet på et overordnet nivå. Det forutsattes at 

arealbehovet kan ivaretas innenfor Fiskebøl industriområde hvor kommunen har iverksatt et 

reguleringsplanarbeid. 

 

4.5 Nytt innendørs anlegg og storskala utendørsanlegg på Fiskebøl 

Alternativ 3b er funksjonsmessig likt med alternativ 4, men alle nye anlegg plasseres på 

Fiskebøl. Anlegget ved Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr i Horten benyttes som 

tidligere. 

 

5 Vurdering av ulike løsninger 

Følgende løsninger er foreslått: 

1. Alternativ 0. Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr i Horten (som i dag) 
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2. Alternativ 1a. Ny innendørs test-, kurs- og treningssenter for oljevern i is og kulde i 

Horten 

3. Alternativ 1b. Ny innendørs test-, kurs- og treningsfasilitet for oljevern i is og kulde på 

Fiskebøl 

4. Alternativ 3a. Nytt innendørs anlegg i Horten samt storskala/fullskala utendørsanlegg 

på Fiskebøl 

5. Alternativ 3b. Nytt innendørs anlegg og storskala/fullskala utendørsanlegg på 

Fiskebøl 

Nullalternativet vurderes ikke ettersom det ikke innebærer endringer sammenlignet med 

dagens situasjon.  

 

5.1 Vurdering av grad av oppfyllelse av effektmål 

Vurderingen av graden av oppfyllelse av effektmål er utført ved i første omgang å vurdere 

alle alternativene for hvert enkelt effektmål. I tabellen nedenfor er det gitt en vurdering av 

oppfyllelse med bruk av en fem-punkt skala, samt gitt en begrunnelse for vurderingen.  

Følgende skala for vurdering av oppfyllelse av effektmål er benyttet: 

• 0 Liten eller ingen vesentlige bidrag til oppfyllelse av effektmål 

• - Mulig framtidig behov (behovet er ukjent pr. i dag) 

• *   Noe bidrag oppfyllelse av effektmål 

• **    Vesentlig bidrag oppfyllelse av effektmål 

• ***   Stort bidrag til oppfyllelse av effektmål 
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Oljevern 

 

1. Fasilitetene skal legge til rette for utvikling, testing og verifikasjon av teknologi og metoder for mekanisk oppsamling av ulike 

oljetyper under ulike klimatiske forhold, som i tempererte, kalde og isfylte farvann (hele landet m/Svalbard) 

 

Alternativ 1a (Horten) Alternativ 1b (Fiskebøl) Alternativ 3a (Horten/Fiskebøl) Alternativ 3b (Fiskebøl) 

** ** *** *** 

Muliggjør utvikling av teknologi og 

metoder innendørs gjennom 

kontrollert testing og verifikasjon i 

kaldt klima, isfylte farvann og med 

nediset utstyr. 

Muliggjør utvikling av teknologi og 

metoder innendørs gjennom 

kontrollert testing og verifikasjon i 

kaldt klima, isfylte farvann og med 

nediset utstyr. 

Muliggjør utvikling av teknologi og 

metoder innendørs gjennom 

kontrollert testing og verifikasjon i 

kaldt klima, isfylte farvann og med 

nediset utstyr. 

Muliggjør utvikling av teknologi og 

metoder gjennom testing med 

mineralolje i større utendørs basseng 

og i lukket sjøbasseng med 

strandsone. 

Tilrettelegger for testing uten olje i 

ulike og krevende værforhold i åpen 

sjø 

Tilrettelegger for utvikling, testing og 

verifikasjon med mineralolje i ulike og 

krevende værforhold i åpen sjø 

(forutsetter utslippstillatelse)  

Muliggjør utvikling av teknologi og 

metoder innendørs gjennom 

kontrollert testing og verifikasjon i 

kaldt klima, isfylte farvann og med 

nediset utstyr. 

Muliggjør utvikling av teknologi og 

metoder gjennom testing med 

mineralolje i større utendørs basseng 

og i lukket sjøbasseng med 

strandsone. 

Tilrettelegger for testing uten olje i 

ulike og krevende værforhold i åpen 

sjø 

Tilrettelegger for utvikling, testing og 

verifikasjon med mineralolje i ulike og 

krevende værforhold i åpen sjø 

(forutsetter utslippstillatelse) 
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2. Fasilitetene skal legge til rette for utvikling av mer effektive og miljøvennlige metoder og teknologi for strandrenseoperasjoner  

 

Alternativ 1a (Horten) Alternativ 1b (Fiskebøl) Alternativ 3a (Horten/Fiskebøl) Alternativ 3b (Fiskebøl) 

* * *** *** 

Muliggjør testing av metoder og 

teknologi for strandrenseoperasjoner i 

mindre skala og på kunstig oppbygd 

strand, som gir mulighet for å 

kontrollere temperatur, vind, ising og 

snø 

Muliggjør testing av absorbenter 

under kalde og kontrollerbare forhold 

(bark, torvmose, o.l.) 

Muliggjør testing av metoder og 

teknologi for strandrenseoperasjoner i 

mindre skala og på kunstig oppbygd 

strand, som gir mulighet for å 

kontrollere temperatur, vind ising og 

snø 

Muliggjør testing av absorbenter 

under kalde og kontrollerbare forhold 

(bark, torvmose, o.l.) 

Muliggjør testing av metoder og 

teknologi for strandrenseoperasjoner i 

mindre skala og på kunstig oppbygd 

strand, som gir mulighet for å 

kontrollere temperatur, vind, ising og 

snø 

Muliggjør testing av absorbenter 

under kalde og kontrollerbare forhold 

(bark, torvmose, o.l.) 

Tilrettelegger for testing av metoder 

og utstyr for strandrenseoperasjoner 

med mineralolje på ulike typer 

strand/kystsone i lukket sjøbasseng 

med strandsone i et naturlig utendørs 

miljø under reell værpåvirkning  

Muliggjør testing av metoder og 

teknologi for strandrenseoperasjoner i 

mindre skala og på kunstig oppbygd 

strand, som gir mulighet for å 

kontrollere temperatur, vind, ising og 

snø 

Muliggjør testing av absorbenter 

under kalde og kontrollerbare forhold 

(bark, torvmose, o.l.) 

Tilrettelegger for testing av metoder 

og utstyr for strandrenseoperasjoner 

med mineralolje på ulike typer 

strand/kystsone i lukket sjøbasseng 

med strandsone i et naturlig utendørs 

miljø under reell værpåvirkning  
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3. Fasilitetene skal legge til rette for utvikling og testing av kunnskap og teknologi om in-situ behandling av akutt forurensning, som 

brenning, bioremediering, kjemisk og mekanisk dispergering samt strandrensemidler 

 

Alternativ 1a (Horten) Alternativ 1b (Fiskebøl) Alternativ 3a (Horten/Fiskebøl) Alternativ 3b (Fiskebøl) 

* * *** *** 

Muliggjør testing av mekanisk 

dispergering i kaldt klima islagte 

farvann 

Muliggjør testing av kjemisk 

dispergering i et separat lukket 

basseng 

Muliggjør testing av mekanisk 

dispergering i kaldt klima islagte 

farvann 

Muliggjør testing av kjemisk 

dispergering i et separat lukket 

basseng 

Muliggjør testing av mekanisk 

dispergering i kaldt klima islagte 

farvann 

Muliggjør testing av kjemisk 

dispergering i et separat lukket 

basseng 

Muliggjør utvikling av kunnskap og 

teknologi gjennom testing av in-situ 

behandling (brenning, kjemisk og 

mekanisk dispergering) i egne 

tilpassede testbassenger, med og 

uten is 

Muliggjør testing av mekanisk 

dispergering i kaldt klima islagte 

farvann 

Muliggjør testing av kjemisk 

dispergering i et separat lukket 

basseng 

Muliggjør utvikling av kunnskap og 

teknologi gjennom testing av in-situ 

behandling (brenning, kjemisk og 

mekanisk dispergering) i egne 

tilpassede testbassenger, med og 

uten is 
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4. Fasilitetene skal legge til rette for forskning på og utvikling av metoder for fjernmåling av oljeforurensning og hvordan 

ubemannede farkoster (droner, ROV, UAV) kan benyttes til formålet. 

 

Alternativ 1a (Horten) Alternativ 1b (Fiskebøl) Alternativ 3a (Horten/Fiskebøl) Alternativ 3b (Fiskebøl) 

* * *** *** 

Innendørs testhall muliggjør testing av 

sensorer til bruk for fjernmåling og på 

ubemannende farkoster 

Innendørs testhall muliggjør testing av 

sensorer til bruk for fjernmåling og på 

ubemannende farkoster  

Innendørs testhall muliggjør testing av 

sensorer til bruk for fjernmåling og på 

ubemannende farkoster  

Muliggjør utvikling og testing av 

fjernmåling av oljeforurensning i 

utendørs basseng, i sjøbasseng og 

naturlig miljø – med satellitt, fly og 

droner 

Muliggjør testing av AUV og ROV i 

lukket sjøbasseng 

Innendørs testhall muliggjør testing av 

sensorer til bruk for fjernmåling og på 

ubemannende farkoster  

Muliggjør utvikling og testing av 

fjernmåling av oljeforurensning i 

utendørs basseng, i sjøbasseng og 

naturlig miljø – med satellitt, fly og 

droner 

Muliggjør testing av AUV og ROV i 

lukket sjøbasseng 
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5. Fasilitetene skal legge til rette for kurs-, trening- og øvelsesaktivitet slik at kompetansen i oljevernbekjemping økes blant 

innsatspersonell, også under utfordrende værforhold (som kulde, mørke og vind).  

 

Alternativ 1a (Horten) Alternativ 1b (Fiskebøl) Alternativ 3a (Horten/Fiskebøl) Alternativ 3b (Fiskebøl) 

** ** *** *** 

Muliggjør kurs og trening i innendørs 

testhall for å øke kompetanse om 

mekanisk opptak og strandrensing i 

kaldt klima – for mindre grupper 

Muliggjør trening med mineralsk olje i 

klimaregulert innendørs testhall i 

Horten 

Muliggjør kurs og trening i innendørs 

testhall for å øke kompetanse om 

mekanisk opptak og strandrensing i 

kaldt klima – for mindre grupper 

Muliggjør trening med mineralsk olje i 

klimaregulert innendørs testhall på 

Fiskebøl 

Muliggjør kurs og trening i innendørs 

testhall i Horten for å øke kompetanse 

om mekanisk opptak og strandrensing 

i kaldt klima – for mindre grupper 

Muliggjør trening med mineralsk olje i 

klimaregulert innendørs testhall i 

Horten 

Muliggjør kurs og trening med bruk av 

mineralolje i større utendørs basseng 

på ulike typer strand/kystsone i lukket 

sjøbasseng under reell værpåvirkning 

på Fiskebøl, også for større grupper. 

Muliggjør kurs, trening og øvelse i in-

situ metoder på Fiskebøl 

Deling mellom lokasjonene vil gi 

ulemper for kursvirksomheten 

Muliggjør kurs og trening i innendørs 

testhall på Fiskebøl for å øke 

kompetanse om mekanisk opptak og 

strandrensing i kaldt klima – for 

mindre grupper 

Muliggjør trening med mineralsk olje i 

klimaregulert innendørs testhall på 

Fiskebøl 

Muliggjør kurs og trening med bruk av 

mineralolje i større utendørs basseng 

på ulike typer strand/kystsone i lukket 

sjøbasseng under reell værpåvirkning 

på Fiskebøl, også for større grupper 

Muliggjør kurs, trening og øvelse i in-
situ metoder på Fiskebøl 

Alternativet gir et helhetlig kurs- og 

øvelsestilbud hvor alle fasiliteter er 

samlet et sted 
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6. Fasilitetene skal legge til rette for økt kunnskap om skjebnen til og miljøkonsekvenser av strandet olje 

 

Alternativ 1a (Horten) Alternativ 1b (Fiskebøl) Alternativ 3a (Horten/Fiskebøl) Alternativ 3b (Fiskebøl) 

* * *** *** 

Innendørs fasiliteter vil i noen grad 

legge til rette for økt kunnskap om 

skjebne og miljøkonsekvenser av 

strandet olje ved studier av frossen 

olje og olje i ulike temperaturer 

Innendørs fasiliteter vil i noen grad 

legge til rette for økt kunnskap om 

skjebne og miljøkonsekvenser av 

strandet olje ved studier av frossen 

olje og olje i ulike temperaturer  

Innendørs fasiliteter vil i noen grad 

legge til rette for økt kunnskap om 

skjebne og miljøkonsekvenser av 

strandet olje ved studier av frossen 

olje og olje i ulike temperaturer 

Tilrettelegger for feltstudier av 

oljetypers skjebne og konsekvenser 

på ulike typer strand/kystsone i et 

naturlig utendørs miljø under reell 

værpåvirkning gjennom egnet fartøy, 

enkle laboratorier og kvalifisert 

personell. 

Innendørs fasiliteter vil i noen grad 

legge til rette for økt kunnskap om 

skjebne og miljøkonsekvenser av 

strandet olje ved studier av frossen 

olje og olje i ulike temperaturer 

Tilrettelegger for feltstudier av 

oljetypers skjebne og konsekvenser 

på ulike typer strand/kystsone i et 

naturlig utendørs miljø under reell 

værpåvirkning gjennom egnet fartøy, 

enkle laboratorier og kvalifisert 

personell. 
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Marin forsøpling 

 
7. Fasilitetene skal legge til rette for forskning på og utvikling av metoder for deteksjon, kartlegging og overvåking av marin 

forsøpling (på strand, vann, vannsøyle og på havbunn) og hvordan ubemannede farkoster (droner, ROV, UAV) kan benyttes til 

formålet 

 

Alternativ 1a (Horten) Alternativ 1b (Fiskebøl) Alternativ 3a (Horten/Fiskebøl) Alternativ 3b (Fiskebøl) 

- - *** *** 

Muliggjør FoU-aktivitet om deteksjon 

av marin forsøpling (primært 

mikroplast) i vannsøylen i 

klimaregulert innendørs testhall, 

eksempelvis akkumulering i is 

 

Muliggjør FoU-aktivitet om deteksjon 

av marin forsøpling (primært 

mikroplast) i vannsøylen i 

klimaregulert innendørs testhall, 

eksempelvis akkumulering i is  

Muliggjør FoU-aktivitet om deteksjon 

av marin forsøpling (primært 

mikroplast) i vannsøylen i 

klimaregulert innendørs testhall, 

eksempelvis akkumulering i is 

Tilrettelegger for FoU-aktiviteter som 

gjelder deteksjon, kartlegging og 

overvåking av marin forsøpling i 

utendørs basseng, samt på strand, i 

vann, vannsøyle og på havbunn i 

lukket sjøbasseng  

Tilrettelegger for utvikling av metoder 

for deteksjon, kartlegging og 

overvåking av strand/kystlinje, 

havoverflate, vannsøyle og sjøbunn i 

et større naturlig miljø i 

Lofoten/Vesterålen  

Tilrettelegging for forskning, utvikling 

og testing av hvordan droner, ROV og 

UAV kan benyttes for deteksjon, 

kartlegging og overvåking i et større 

naturlig miljø i Lofoten/Vesterålen 

Muliggjør FoU-aktivitet om deteksjon 

av marin forsøpling (primært 

mikroplast) i vannsøylen i 

klimaregulert innendørs testhall, 

eksempelvis akkumulering i is 

Tilrettelegger for FoU-aktiviteter som 

gjelder deteksjon, kartlegging og 

overvåking av marin forsøpling i 

utendørs basseng, samt på strand, i 

vann, vannsøyle og på havbunn i 

lukket sjøbasseng  

Tilrettelegger for utvikling av metoder 

for deteksjon, kartlegging og 

overvåking av strand/kystlinje, 

havoverflate, vannsøyle og sjøbunn i 

et større naturlig miljø i 

Lofoten/Vesterålen  

Tilrettelegging for forskning, utvikling 

og testing av hvordan droner, ROV og 

UAV kan benyttes for deteksjon, 

kartlegging og overvåking i et større 

naturlig miljø i Lofoten/Vesterålen 
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8. Fasilitetene skal legge til rette for utvikling av teknologier, metoder og tiltak for oppsamling av makro- og mikroplast i overflate, 

vannsøyle, på havbunnen og i sedimenter. 

 

Alternativ 1a (Horten) Alternativ 1b (Fiskebøl) Alternativ 3a (Horten/Fiskebøl) Alternativ 3b (Fiskebøl) 

* * *** *** 

Muliggjør FoU-aktivitet om 

oppsamling av marin forsøpling i 

overflate og vannsøyle i klimaregulert 

innendørs testhall 

Muliggjør FoU-aktivitet om 

oppsamling av marin forsøpling i 

overflate og vannsøyle i klimaregulert 

innendørs testhall 

Muliggjør FoU-aktivitet om 

oppsamling av marin forsøpling i 

overflate og vannsøyle i klimaregulert 

innendørs testhall i Horten  

Muliggjør testing av utstyr for 

oppsamling av marin forsøpling i 

overflate og vannsøyle i utendørs 

basseng og i overflate, vannsøyle, på 

havbunnen og i sedimenter i lukket 

sjøbasseng 

Tilrettelegger for testing av utstyr for 

oppsamling av marin forsøpling i ulike 

kysttyper i et naturlig miljø i 

Lofoten/Vesterålen 

Muliggjør FoU-aktivitet om 

oppsamling av marin forsøpling i 

overflate og vannsøyle i klimaregulert 

innendørs testhall på Fiskebøl 

Muliggjør testing av utstyr for 

oppsamling av marin forsøpling i 

overflate og vannsøyle i utendørs 

basseng og i overflate, vannsøyle, på 

havbunnen og i sedimenter i lukket 

sjøbasseng 

Tilrettelegger for testing av utstyr for 

oppsamling av marin forsøpling i ulike 

kysttyper i et naturlig miljø i 

Lofoten/Vesterålen 
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9. Fasilitetene skal legge til rette for testing og videreutvikling av allerede eksisterende metoder og teknologi innen oljevern til 

arbeidet mot marin forsøpling.  

 

Alternativ 1a (Horten) Alternativ 1b (Fiskebøl) Alternativ 3a (Horten/Fiskebøl) Alternativ 3b (Fiskebøl) 

* * *** *** 

Muliggjør videreutvikling og testing av 

om oljevernutstyr (eksempelvis lenser 

og oljeopptagere) er mulig å benytte i 

arbeidet mot marin forsøpling i 

klimaregulert innendørs testhall 

Muliggjør videreutvikling og testing av 

om oljevernutstyr (eksempelvis lenser 

og oljeopptagere) er mulig å benytte i 

arbeidet mot marin forsøpling i 

klimaregulert innendørs testhall 

Muliggjør videreutvikling og testing av 

om oljevernutstyr (eksempelvis lenser 

og oljeopptagere) er mulig å benytte i 

arbeidet mot marin forsøpling i 

klimaregulert innendørs testhall i 

Horten 

Muliggjør videreutvikling og testing av 

om oljevernutstyr er mulig å benytte i 

arbeidet mot marin forsøpling i 

utendørs basseng og lukket 

sjøbasseng 

Tilrettelegger for videreutvikling og 

testing av om oljevernutstyr og 

metoder er mulig å benytte i arbeidet 

mot marin forsøpling i ulike kysttyper i 

et naturlig miljø i Lofoten/Vesterålen  

Muliggjør videreutvikling og testing av 

om oljevernutstyr (eksempelvis lenser 

og oljeopptagere) er mulig å benytte i 

arbeidet mot marin forsøpling i 

klimaregulert innendørs testhall på 

Fiskebøl 

Muliggjør videreutvikling og testing av 

om oljevernutstyr er mulig å benytte i 

arbeidet mot marin forsøpling i 

utendørs basseng og lukket 

sjøbasseng 

Tilrettelegger for videreutvikling og 

testing av om oljevernutstyr og 

metoder er mulig å benytte i arbeidet 

mot marin forsøpling i ulike kysttyper i 

et naturlig miljø i Lofoten/Vesterålen 
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10. Fasilitetene skal legge til rette for utvikling av trening, kurs- og øvelsesaktivitet slik at kompetansen i opprydding av marin 

forsøpling økes blant innsatspersonell. 

 

Alternativ 1a (Horten) Alternativ 1b (Fiskebøl) Alternativ 3a (Horten/Fiskebøl) Alternativ 3b (Fiskebøl) 

0 0 ** ** 

Klimaregulert innendørs testhall lite 

egnet for kurs og øvelse for 

opprydding av marin forsøpling 

Klimaregulert innendørs testhall lite 

egnet for kurs og øvelse for 

opprydding av marin forsøpling 

Tilrettelegger gjennom etablerte 

fasiliteter og tilgang på kvalifisert 

personell for kurs og øvelse i 

opprydding av marin forsøpling i 

utendørs basseng, i sjøbasseng og i 

ulike kysttyper i et naturlig miljø. 

Tilrettelegger gjennom etablerte 

fasiliteter og tilgang på kvalifisert 

personell for kurs og øvelse i 

opprydding av marin forsøpling i 

utendørs basseng, i sjøbasseng og i 

ulike kysttyper i et naturlig miljø. 
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11. Fasilitetene skal legge til rette for realisering av synergier med hensyn til øving og undervisning av innsatspersonell innen 

oljevern og marin forsøpling.  

 

Alternativ 1a (Horten) Alternativ 1b (Fiskebøl) Alternativ 3a (Horten/Fiskebøl) Alternativ 3b (Fiskebøl) 

0 0 ** ** 

Klimaregulert innendørs testhall lite 

egnet for kurs og øvelse for 

opprydding av marin forsøpling, derfor 

få synergieffekter 

Klimaregulert innendørs testhall lite 

egnet for kurs og øvelse for 

opprydding av marin forsøpling, derfor 

få synergieffekter 

Muliggjør kurs og øvelse av 

innsatspersonell både innen oljevern 

og marin forsøpling i utendørs 

basseng og sjøbasseng 

Tilrettelegger for kurs og øvelse av 

innsatspersonell i ulike kysttyper i et 

naturlig miljø 

Fremmer erfaringsoverføring og 

læring mellom innsatspersonell 

Muliggjør kurs og øvelse av 

innsatspersonell både innen oljevern 

og marin forsøpling i utendørs 

basseng og sjøbasseng 

Tilrettelegger for kurs og øvelse av 

innsatspersonell i ulike kysttyper i et 

naturlig miljø 

Fremmer erfaringsoverføring og 

læring mellom innsatspersonell 
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12. Fasilitetene skal legge til rette for økt kunnskap om skjebnen til og konsekvenser av marin forsøpling, herunder effekter på 

marine økosystemer 

 

Alternativ 1a (Horten) Alternativ 1b (Fiskebøl) Alternativ 3a (Horten/Fiskebøl) Alternativ 3b (Fiskebøl) 

- - ** ** 

Klimaregulert innendørs testhall 

muliggjør framtidig forskning om plast 

i kaldt klima, bl.a. simulering av 

skjebnen til marint avfall (nedbryting) 

og akkumulering i is 

Innendørs testhall er lite egnet for 

FoU om konsekvenser av marin 

forsøpling 

Klimaregulert innendørs testhall 

muliggjør framtidig forskning om plast 

i kaldt klima, bl.a. simulering av 

skjebnen til marint avfall (nedbryting) 

og akkumulering i is 

Innendørs testhall er lite egnet for 

FoU om konsekvenser av marin 

forsøpling 

Klimaregulert innendørs testhall 

muliggjør framtidig forskning om plast 

i kaldt klima, bl.a. simulering av 

skjebnen til marint avfall (nedbryting) 

og akkumulering i is 

Innendørs testhall er lite egnet for 

FoU om konsekvenser av marin 

forsøpling  

Tilrettelegger for FoU-aktivitet om 

skjebnen til og konsekvenser av marin 

forsøpling i utendørs basseng, lukket 

sjøbasseng og i ulike kysttyper i et 

naturlig miljø i Lofoten/Vesterålen  

Klimaregulert innendørs testhall 

muliggjør framtidig forskning om plast 

i kaldt klima, bl.a. simulering av 

skjebnen til marint avfall (nedbryting) 

og akkumulering i is 

Innendørs testhall er lite egnet for 

FoU om konsekvenser av marin 

forsøpling  

Tilrettelegger for FoU-aktivitet om 

skjebnen til og konsekvenser av marin 

forsøpling i utendørs basseng, lukket 

sjøbasseng og i ulike kysttyper i et 

naturlig miljø i Lofoten/Vesterålen  
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5.2 Andre forhold  

Miljøhensyn 

1. Etableringen av test- og treningsfasilitetene skal i minst mulig grad gi negative 

konsekvenser for naturtypers og økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet. 

Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr i Horten har de nødvendige utslippstillatelser til 

å drive testing med mineralolje. En ny testhall i Horten vil kunne bruke eksisterende 

renseanlegg og ikke medføre økte utslipp til vann. Det antas at tilsvarende renseanlegg kan 

bygges ved evt. bygging av innendørs testfasilitet på Fiskebøl og at utslippstillatelse gis. 

Etablering av utendørs storskalafasilitet vil nødvendigvis medføre inngrep i det aktuelle 

området. Hadsel kommune har utarbeidet et planprogram for fremtidig områderegulering for 

oljevern- og miljøsenter ved Fiskebøl (Hadsel kommune, 2016). Konsekvensene av denne 

områdereguleringen vurderes ikke nærmere i denne utredningen, men det forutsettes at 

Hadsel kommune ivaretar aktuelle miljøkrav i reguleringsplanen for området.  

Forurensningsloven krever at det må søkes om tillatelse for utslipp av mineralolje eller andre 

typer olje i naturen. Brenning av olje krever egen tillatelse.  

Det forutsettes at det vil være mulig å få godkjent utslippstillatelse fra innendørs testhall, 

utendørs basseng og et lukket sjøbasseng med renseanlegg som behandler og renser evt. 

forurenset sjøvann før det pumpes ut i sjøen på Fiskebøl. 

Det vil være en mer krevende prosess å få utslippstillatelser til fullskalaforsøk med olje på sjø 

i området. Her må det søkes om utslippstillatelser for hvert enkelt forsøk med begrunnelse 

slik at miljømyndighetene kan vurdere om utslippstillatelse kan gis. Sannsynligheten for å få 

slik tillatelse vil variere avhengig om det er forsøk med små mengder olje på strand for å 

analysere nedbryting og konsekvenser, eller om det er forsøk med større mengder olje på 

sjø. I denne utredningen forutsettes det at det søkes om utslippstillatelser ved behov, og at 

kravene i utslippstillatelsene blir fulgt.  

 

Konkurransehensyn  

2. Etableringen skal være uavhengig og sikre fri konkurranse mellom alle brukere av 

fasilitetene. 

Et nytt test- og øvelsessenter må være uavhengig av ulike kommersielle aktører i markedet. 

Spørreundersøkelsen DNV GL gjennomførte antyder at enkelte aktører ikke anser Fiskebøl 

som gunstig plassering på grunn av forhold som logistikk og konkurransemessige forhold på 

stedet. Hvis det etableres et senter på Fiskebøl må det sikres at testing av slikt utstyr skjer 

uavhengig av andre aktiviteter, med konfidensialitet og skjermet mot innsyn fra andre.  

Det må etableres en drifts- og prismodell for et test- og treningssenter som legger til rette for 

at ulike aktører kan benytte anlegget. Det finnes ulike modeller for finansiering og drift. Se 

også kap. 6 for nærmere diskusjon om driftsmodeller. Det forutsettes offentlig finansiering av 

investering og drift under etablering og i oppstart. Det vil på sikt være et potensial for økte 

kommersielle inntekter. 

 

5.3 Kost-/nyttevurderinger 

DNV GL har på oppdrag for Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø utført en 

samfunnsøkonomisk analyse av testfasiliteter for styrking av norsk oljevern, innsats mot 
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marin forsøpling og mulige synergier mellom fagfeltene (DNV GL, 2019) som inkluderer en 

kost-/ nyttevurdering av de ulike alternativene. Tabell 1 viser anslag over nytte- og 

kostnadseffekter per alternativ sammenlignet med nullalternativet. Nytten er ikke prissatt og 

tallverdiene representerer rangering per nytteeffekt hvor 1 betyr høyest nytte og 4 er lavest 

nytte. Der det ikke er grunnlag for å gi alternativene en verdi utover nullalternativet er det 

symbolisert med (NA). 

Tabell 1. Kostnader og nytter per alternativ sammenlignet med nullalternativet. Nåverdi. Prissatte kostnader er i 
MNOK, mens ikke-prissatt nytte og kostnader er rangert. 

 Alternativ 1a 

Innendørs 

Horten 

Alternativ 1b 

Innendørs 

Fiskebøl 

Alternativ 3a 

Innendørs Horten, 

utendørs Fiskebøl 

Alternativ 3b 

Innendørs og 

utendørs Fiskebøl 

Samlet rangering 1 2 2 4 

Nytte – ikke-prissatt 3 4 1 2 

Styrket oljevernberedskap 

i kaldt klima  
3 4 1 2 

Eksport av kunnskap og 

oljevernprodukter 
3 4 1 2 

Styrket innsats knyttet til 

marin forsøpling 
(NA) (NA) (NA) (NA) 

Kostnader – prissatt 100 220 420 455 

Investeringskostnader 55 110 250 255 

Drift- og vedlikehold 25 40 65 65 

Bemanning og opplæring 10 50 55 80 

Skattefinansieringskostnad 10 20 50 50 

Usikkerhet 
Minst 

usikkerhet 
  Størst usikkerhet 

 

DNV GLs konklusjon er at dersom det skal etableres ny test- og treningsfasilitet for oljevern 

er det beste alternativet samfunnsøkonomisk sett at en ny innendørs test- og treningsfasilitet 

for oljevern i kaldt klima etableres i Horten i tilknytning til dagens testsenter for oljevern. 

Tilsvarende anlegg på Fiskebøl vil ha høyere investering-, drift- og vedlikeholdskostnader 

samt kostnader for bemanning og opplæring knyttet til å gjennomføre tester. Det er vesentlig 

usikkerhet knyttet til merkostnaden, men DNV GL sine foreløpige beregninger indikerer en 

merkostnad på over MNOK 100. 

DNV GL har ikke identifisert nyttevirkninger som vil overstige merkostnaden ved at ishallen 

etableres på Fiskebøl fremfor i Horten. Deres vurdering går heller i motsatt retning. De 

vurderer at kvaliteten på kunnskapsproduksjon rundt oljevern i kaldt klima og oljevern 

generelt vil bli bedre om ishallen legges nær størsteparten av brukerne av et slikt anlegg 

(Kystverket, NOFO, samt norsk og internasjonal oljevernindustri). I tillegg vurderer DNV GL 

nytten av det eksisterende testmiljøet i Horten som har bygd opp sin kompetanse over tid, 

som betydelig. Det er ikke umulig å bygge opp et tilsvarende kompetansemiljø for testing på 

Fiskebøl, men deres vurdering er at dette vil kunne ta tid slik at nytteeffekten vil komme på et 

senere tidspunkt.  

Bekjempelse av marin forsøpling framstår per i dag som et vesentlig mindre modent felt enn 

oljevernberedskap. Når det gjelder kunnskapsproduksjon rundt marin forsøpling har DNV GL 

ikke identifisert at denne vil få større verdi dersom ishallen etableres på Fiskebøl fremfor i 

Horten. Det fremheves her at det generelt ikke har framkommet noe konkret behov for 
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innendørs testfasilitet/ishall for marin forsøpling i noen av alternativene. Mulighetene og 

potensialet for testing- og øvelser knyttet til marin forsøpling vil slik alternativene med kun 

innendørs testhall slik den er beskrevet per i dag være like uavhengig av lokalisering. Et 

viktig punkt i denne vurderingen er at SOMM i seg selv representerer en betydelig satsing 

innen marin forsøpling, men at dette ligger i nullalternativet. Man kan derfor ikke utelukke at 

geografisk nærhet til SOMM kan generere aktiviteter i en ishall på Fiskebøl knyttet til marin 

forsøpling som er større enn i Horten. 

DNV GL har også vurdert lønnsomheten av å etablere stor- og fullskala test- og 

treningsfasiliteter for oljevern og marin forsøpling på Fiskebøl. Deres vurdering er at 

alternativene per i dag ikke er godt nok definert med tanke på innhold til at vi ut i 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet kan anbefale å gjennomføre tiltakene i sin helhet nå.  

Nytten av å investere i testfasiliteter for marin forsøpling nå framstår svært usikker. Det kan 

være en nytteeffekt når det gjelder fullskala testing og/eller tilrettelegging for feltstudier og 

trening (måleinstrumenter, dedikert strand), men dette kan dekkes uten vesentlig 

investeringer (krever ikke bygging av større, permanente anlegg). Verdien av 

utendørsanlegg for oljevern avhenger av utslippstillatelser som er avgjørende for nytten. Å få 

nødvendige utslippstillatelser til et lukket, storskala anlegg forventes å være realistisk, noe 

som vil gi merverdi knyttet til å gjennomføre tester/øvelser på en dedikert strand med 

olje/brenning av olje i is/kaldt klima. Fullskala anlegg i fjord uten olje har ingen vesentlig 

merverdi for oljevernet sammenlignet med nullalternativet, og et vesentlig premiss for at 

fullskalatesting skal kunne ha et visst omfang i framtiden er derfor utslippstillatelse med 

relativt vide rammer. Per i dag vurderes sannsynligheten for en slik tillatelse som liten. 

Usikkerhetene i kostnadsanslagene er store for flere av alternativene. Det er kun Alternativ 

1a og 1b som har tilfredsstillende nivå på usikkerheten til at det er forsvarlig å sette en 

kroneverdi for kostnadene. DNV GL har likevel valgt å illustrere kostnadene med en 

kroneverdi også for de øvrige alternativene. Dette for å gi et bilde på hva den samlede 

kostnaden kan bli, og hvordan alternativene skiller seg fra hverandre når det gjelder 

kostnadsbildet. 

Ifølge DNV GL kan det ikke utelukkes at det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å 

etablere utendørs storskala-/fullskala test- og treningsfasiliteter på Fiskebøl. Det bør hentes 

inn mer informasjon om kostnader og nytte/behov før det eventuelt tas en beslutning om 

tiltak. For å kunne gjøre en reell vurdering av samfunnsmessig kost-nytte må framtidige 

fasiliteter være tilstrekkelig konkretisert i forhold til type bruk, omfang og kostnader til 

investering og drift. 

 

6 Alternative driftsmodeller 

DNV GL har diskutert alternative modeller for drift av test- og treningsfasiliteter (DNV GL, 

2019), da primært for deres anbefalte alternativ 1a. Hovedpunkter fra deres diskusjon er 

presentert i dette kapitlet. Deres diskusjon omfatter også eventuell utbygging av fullskala 

/storskala anlegg på Fiskebøl, se kap. 6.2. En avklaring av driftsmodell bør ses i 

sammenheng med beslutning om utbygging av testfasiliteter.  

Det må etableres en drifts- og prismodell for et test- og treningssenter som legger til rette for 

at ulike aktører kan benytte anlegget. Det forutsettes offentlig finansiering av investering og 

fremtidig drift, men fasilitetene vil på sikt ha et potensial for kommersielle inntekter. Et nytt 

test- og treningssenter vil også, avhengig av valgt alternativ, kunne tilby testfasiliteter for 
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virksomheter og næringer utover fagområdene oljevern eller marin forsøpling. Dette kan 

være utvikling og testing av teknologi for f.eks. fiskeri, havbruk og annen maritim næring. 

Mulighetene for å realisere slike effekter er ikke undersøkt nærmere i denne utredningen. 

DNV GL (DNV GL, 2019) har skissert to ulike modeller for finansiering og drift av deres 

anbefalte alternativ og mener det vil være hensiktsmessig å avklare Kystverkets og SOMMs 

framtidige roller og ansvar for utbygging, finansiering og drift av test- og treningsfasiliteter på 

et mer prinsipielt grunnlag. I og med at begge aktører har fått nasjonale roller innenfor til dels 

overlappende fagfelt/ansvarsområder, er det etter deres vurdering ikke tilfredsstillende i 

samfunnsøkonomisk forstand å legge til grunn at fasiliteter på Fiskebøl bør driftes av SOMM, 

mens fasiliteter i Horten bør driftes av Kystverket. 

DNV GL sier det bør vurderes om drift av test- og treningsfasiliteter for oljevern og marin 

forsøpling i framtiden bør være et sektoransvar, eller om det er hensiktsmessig at slik 

virksomhet kan fristilles i en mer fleksibel modell. For oljevernberedskapen, hvor man har 

flere års erfaring, har det blitt påpekt at Kystverket kan komme i en dobbeltrolle som 

ansvarlig myndighet for akutt forurensning, anskaffer av oljevernutstyr og fasilitator for 

utvikling og testing av oljevernteknologi. 

DNV GL mener det er relevant å vurdere om SOMM som et forvaltningsorgan med særskilte 

fullmakter underlagt Samferdselsdepartementet vil kunne ha en mer fristilt rolle enn 

Kystverkets beredskapsavdeling ved framtidig tilrettelegging og drift av nasjonale test- og 

treningsfasiliteter innen marin forsøpling og oljevernberedskap. Det bør vurderes om en 

fristilling av driften av fasiliteter har potensial for høyere samfunnsøkonomisk effektivitet for 

både eksisterende og framtidige fasiliteter. I lys av dette skisserer DNV GL to alternative 

modeller for drift av alternativ 1a, som er det anbefalte alternativet basert på den 

samfunnsøkonomiske analysen.  

 

6.1 Videreføring av dagens modell 

Dette innebærer at den nye ishallen etableres i Horten, samt finansieres og driftes som en 

videreføring av dagens modell: 

• Samferdselsdepartementet/Kystverket tar investeringsbeslutning og finansierer 

investeringen over statsbudsjettet. 

• Kystverket eier og drifter testfasilitetene i Horten (etter avtale med Statsbygg). 

Dersom det på et senere tidspunkt tas beslutning om test- og treningsfasiliteter på Fiskebøl, 

forutsettes det i denne modellen at SOMM drifter dette. 

 

6.2 Ny modell – Horten og Fiskebøl organiseres som et nasjonalt senter 

Fiskebøl og Horten organiseres som et nasjonalt senter. Dette vil kunne sikre en enhetlig 

ledelse og strategi for de to sentrene. Det vil forhindre overlappende aktivitet og legge til rette 

for erfaringsoverføring. En mulighet er at testsenteret i Horten legges inn i SOMM. Fristilling 

av drift av ny ishall og eksisterende testfasilitet kan bidra til samfunnsøkonomisk effektivitet: 

• Bruken av fasilitetene kan ekspandere med ny aktivitet. Der Kystverket i dag har et 

begrenset mandat knyttet til oljevern, og ikke har insentiver til å se «mulighetene» for 

andre bruksområder kan en fristilling bidra til økt aktivitet. F.eks. innen marin forsøpling 

og/eller andre nåværende/fremtidige områder.  
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• Frihet til satsinger/investeringer ut fra kommersielle betraktninger der tilbudet tilpasses 

en betalingsvilje på etterspørselssiden.  

• Kunnskapsproduksjon kan produseres mer effektivt som en følge av 

virksomhetsinterne, kostnadsreduserende tiltak. Kostnader og bruk av testfasiliteter vil 

synliggjøres i større grad enn i dag. Kost/nytte vurderinger fremtvinges. 

 

7 Oppsummering 

Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø har på oppdrag fra 

Samferdselsdepartementet utredet etablering av fasiliteter for testing av oljevernteknologi i 

Horten versus Fiskebøl. Utredningen har en bred tilnærming der både oljevern, marin 

forsøpling og synergier er vurdert. 

 

7.1 Alternative løsninger for etablering av test-, trenings- og øvelsesfasiliteter 

Flere alternative løsninger for etablering av fasiliteter for utvikling og testing av metoder og 

ny teknologi, samt et senter for trening, kurs og øvelser ligger til grunn for denne 

utredningen: 

5. Alternativ 1a. Ny innendørs test-, kurs- og treningsfasilitet for oljevern i is og kulde i 

Horten 

6. Alternativ 1b. Ny innendørs test-, kurs- og treningsfasilitet for oljevern i is og kulde på 

Fiskebøl 

7. Alternativ 3a. Nytt innendørs anlegg i Horten samt storskala/fullskala utendørsanlegg 

på Fiskebøl 

8. Alternativ 3b. Nytt innendørs anlegg og storskala/fullskala utendørsanlegg på 

Fiskebøl 

 

7.2 Grad av oppfyllelse av effektmål 

Det er utarbeidet et sett med effektmål og graden av oppfyllelse av effektmålene er vurdert 

for alle alternativene. Følgende skala for vurdering av oppfyllelse av effektmål er benyttet: 

• 0 Liten eller ingen vesentlige bidrag til oppfyllelse av effektmål 

• - Mulig framtidig behov 

• *   Noe bidrag oppfyllelse av effektmål 

• **    Vesentlig bidrag oppfyllelse av effektmål 

• ***   Stort bidrag til oppfyllelse av effektmål 

Nedenfor følger en tabell med oppsummering av denne vurderingen, samt en diskusjon om 

andre forhold relevant for en framtidig beslutning om utbygging.  
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Effektmål  Alt. 1a Alt 1b Alt 3a Alt 3b 

1. Fasilitetene skal legge til rette for utvikling, testing og 

verifikasjon av teknologi og metoder for mekanisk oppsamling av 

ulike oljetyper under ulike klimatiske forhold, som i tempererte, 

kalde og isfylte farvann (hele landet, m/Svalbard) 

** ** *** *** 

2. Fasilitetene skal legge til rette for utvikling av mer effektive og 

miljøvennlige metoder og teknologi for strandrenseoperasjoner 

* * *** *** 

3. Fasilitetene skal legge til rette for utvikling og testing av 

kunnskap og teknologi om in-situ behandling av akutt 

forurensning, som brenning, bioremediering, kjemisk og 

mekanisk dispergering samt strandrensemidler 

* * *** *** 

4. Fasilitetene skal legge til rette for forskning på og utvikling av 

metoder for fjernmåling av oljeforurensning (på strand, vann, i 

vannsøylen og havbunn) og hvordan ubemannede farkoster 

(droner, ROV, UAV) kan benyttes til formålet 

* * *** *** 

5. Fasilitetene skal legge til rette for kurs-, trenings- og 

øvelsesaktivitet slik at kompetansen i oljevernbekjemping økes 

blant innsatspersonell, også under utfordrende værforhold (som 

kulde, mørke og vind) 

** ** *** *** 

6. Fasilitetene skal legge til rette for økt kunnskap om skjebnen 

til og miljøkonsekvenser av strandet olje 

* * *** *** 

7. Fasilitetene skal legge til rette for forskning på og utvikling av 

metoder for deteksjon, kartlegging og overvåking av marin 

forsøpling (på strand, vann, vannsøyle og på havbunn) og 

hvordan ubemannede farkoster (droner, ROV, UAV) kan 

benyttes til formålet 

- - *** *** 

8. Fasilitetene skal legge til rette for utvikling av teknologier, 

metoder og tiltak for oppsamling av makro- og mikroplast i 

overflate, vannsøyle, på havbunnen og i sedimenter 

* * *** *** 

9. Fasilitetene skal legge til rette for testing og videreutvikling av 

allerede eksisterende metoder og teknologi innen oljevern til 

arbeidet mot marin forsøpling 

* * *** *** 

10. Fasilitetene skal legge til rette for utvikling av trening, kurs- 

og øvelsesaktivitet slik at kompetansen i opprydding av marin 

forsøpling økes blant innsatspersonell 

0 0 ** ** 

11. Fasilitetene skal legge til rette for realisering av synergier 

med hensyn til øving og undervisning av innsatspersonell innen 

oljevern og marin forsøpling 

0 0 ** ** 

12. Fasilitetene skal legge til rette for økt kunnskap om skjebnen 

til og konsekvenser av marin forsøpling, herunder effekter på 

marine økosystemer  

- - ** ** 
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Som tabellen ovenfor viser, vil en utbygging av et storskala/fullskala anlegg på Fiskebøl bidra 

til stor grad av oppfyllelse av de definerte effektmålene. Et utendørs test-, trenings- og 

øvelsessenter vil muliggjøre FoU-aktivitet innenfor områder hvor det er kunnskapshull i dag, 

og legge til rette for trening av innsatspersonell og gjennomføring av øvelser i et naturlig 

miljø. Det er imidlertid også en del andre forhold som bør tas med i vurderingen av hvilket 

alternativ som bør velges.  

 

7.3 Innendørs klimaregulert testhall 

Når det gjelder bygging av ny klimaregulert testhall er det noen spesifikke forhold som er av 

betydning for lokalisering. Følgende spesifikke forhold er av betydning ved bygging av ny 

klimaregulert testhall Horten: 

• Ny testhall bygges i tilknytning til eksisterende Nasjonalt senter for testing av 

oljevernutstyr. Dermed kan etablerte funksjoner og utstyr (utslippstillatelser, systemer 

for behandling av olje, bølgegenerator, sjøvannsinntak til basseng, kontorer, 

undervisningsrom, garderober, osv.) benyttes.  

• Tilgang på kvalifisert og kompetent personell 

• Ny testhall i Horten er prosjektert og kostnadsberegnet.  

• DNV GLs vurdering er at dette er det beste alternativet samfunnsøkonomisk sett.  

Følgende spesifikke forhold av betydning ved eventuell bygging av klimaregulert testhall på 

Fiskebøl: 

• Funksjoner og utstyr som allerede er etablert i Horten mangler på Fiskebøl. Dermed vil 

bygging av ny testhall på Fiskebøl ha høyere investerings-, drifts- og 

vedlikeholdskostnader samt kostnader for bemanning og opplæring enn en hall i 

Horten.  

• Ny klimaregulert innendørs testhall på Fiskebøl er ikke prosjektert eller 

kostnadsberegnet. Usikkerheten rundt kostnadsanslagene er større for Fiskebøl enn 

Horten. 

• Nærhet til SOMM kan generere aktiviteter knyttet til marin forsøpling på Fiskebøl som 

er større enn i Horten. 

Beslutning om bygging av ny innendørs klimaregulert testhall vil også påvirkes av 

beslutningen om det skal bygges utendørs storskala/fullskala test- og øvelsessenter på 

Fiskebøl. Dette vil innebære felles bruk av ulike støttefunksjoner slik at det er 

samdriftsfordeler.  

 

7.4 Storskala/fullskala fasiliteter på Fiskebøl 

Som tabellen viser vil en utbygging av et storskala/fullskala anlegg på Fiskebøl gi størst 

nytteverdi. De største fordelene med å etablere et utendørs storskala/fullskala anlegg er: 

• Det legges til rette for utvikling og testing av metoder og teknologi for in-situ behandling 

av akutt forurensing og oppsamling av ulike oljetyper under ulike klimatiske forhold.  

• Tilrettelegger for FoU om kunnskap til og skjebnen til og miljøkonsekvenser av strandet 

olje. 

• Muliggjør testing av metoder og utstyr for strandrenseoperasjoner.  

• Muliggjør FoU på metoder for fjernmåling av oljeforurensning og bruk av ubemannende 

farkoster. 

• Tilrettelegger for FoU om metoder for deteksjon, kartlegging og overvåking av marin 

forsøpling og hvordan ubemannede farkoster kan benyttes til dette. 
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• Tilrettelegger for utvikling og testing av metoder og utstyr for oppsamling av marint 

avfall i overflate, vannsøyle, på havbunnen og i sedimenter. 

• Tilrettelegger for kurs-, trening og øvelser i utfordrende værforhold for å øke 

kompetansen hos oljevernpersonell og innsatspersonell mot marin forsøpling. 

Utendørs storskala- og fullskalafasiliteter er per i dag ikke prosjektert eller kostnadsberegnet, 

og funksjonene er foreløpig kun beskrevet på et overordnet nivå. Det forutsattes at 

arealbehovet kan ivaretas innenfor Fiskebøl industriområde hvor kommunen har iverksatt et 

reguleringsplanarbeid. DNV GL har også vurdert lønnsomheten av å etablere stor- og 

fullskala testfasiliteter for oljevern og marin forsøpling på Fiskebøl. Deres vurdering er at 

alternativene per i dag ikke er godt nok definert med tanke på innhold til at de ut ifra 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet kan anbefale å gjennomføre tiltakene i sin helhet nå. Men, 

ifølge DNV GL kan det heller ikke utelukkes at det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å 

etablere utendørs storskala-/fullskala test- og øvelsesfasiliteter på Fiskebøl. DNV GL 

anbefaler å hente inn mer informasjon om kostnader og nytte/behov før det eventuelt tas en 

beslutning om å etablere en storskala/fullskala testfasilitet. 

Det pågår arbeid med ny utdanningsmodell og toårig fagskoleutdanning for brann og 

redning, hvor innsats mot akutt forurensning er tenkt lagt inn i ny læreplan. Fagskolen skal 

ha hovedsete i Fjelldal i Tjeldsund kommune, og en etablering av storskala treningsfasiliteter 

på Fiskebøl bør derfor ses i sammenheng med utdanning av innsatspersonell innen akutt 

forurensning på Norges brannskole.  

Storskala/fullskala fasiliteter vil kunne tilby tjenester og nødvendige fasiliteter for 

virksomheter og næringer utover fagområdene oljevern eller marin forsøpling, eksempelvis 

fiskeri, havbruk og annen maritim næring.  

  

7.5 Alternative driftsmodeller 

Det må etableres en drifts- og prismodell for et test- og treningssenter som legger til rette for 

at ulike aktører kan benytte anlegget. Det forutsettes offentlig finansiering av investering og 

fremtidig drift, men fasilitetene vil på sikt ha et potensial for kommersielle inntekter. Et nytt 

test- og treningssenter vil også, avhengig av valgt alternativ, kunne tilby testfasiliteter for 

virksomheter og næringer utover fagområdene oljevern eller marin forsøpling. Mulighetene 

for å realisere slike effekter er ikke undersøkt nærmere i denne utredningen. Tiltakene som 

foreslås her tar utgangspunkt i nasjonale mål for arbeidet med oljevern og marin forsøpling 

og de oppdrag Samferdselsdepartementet har gitt Kystverket og SOMM.  

DNV GL mener det er relevant å vurdere om SOMM som et forvaltningsorgan med særskilte 

fullmakter underlagt Samferdselsdepartementet vil kunne ha en mer fristilt rolle enn 

Kystverkets beredskapsavdeling ved framtidig tilrettelegging og drift av nasjonale test- og 

treningsfasiliteter innen marin forsøpling og oljevernberedskap. I lys av dette skisserer DNV 

GL to alternative modeller for drift: 1. Dagens modell videreføres hvor Kystverket eier og 

drifter testfasilitetene i Horten. 2. SOMM overtar ansvaret for drift av testfasiliteter, også 

eksisterende Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr i Horten. Se kapittel 6 for en 

drøfting av driftsmodeller. 
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7.6 Konklusjon 

Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø mener det er nødvendig å etablere test-, 

trenings- og øvelsesfasiliteter for å styrke arbeidet med oljevern og mot marin forsøpling og 

nå nasjonale mål på områdene. 

Det er nødvendig å etablere fasiliteter hvor det innenfor sikre fysiske barrierer kan testes og 

trenes med mineralolje under ulike klimatiske forhold og i et naturlig miljø. Slike fasiliteter vil 

muliggjøre FoU-aktivitet for å lukke dagens kunnskapshull innen oljevern under arktiske 

forhold. Videre vil en slik etablering legge til rette for trening av innsatspersonell som skal 

håndtere oljeutslipp under ulike klimatiske forhold, herunder kalde og isfylte farvann.  

Etablering av fasiliteter vil, avhengig av valgt alternativ, også legge til rette for framtidig FoU-

aktivitet for å utvikle og teste kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger for kartlegging og 

opprydding av marin forsøpling, samt gjøre det mulig å utnytte synergieffekter fra 

oljevernarbeid til tiltak mot marin forsøpling ved at teknologi og erfaring fra oljevernarbeidet 

kan videreutvikles, testes og benyttes i arbeidet mot marin forsøpling. 
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Vedlegg Illustrasjoner av mulighetsrom for storskala 
testfasilitet på Fiskebøl  

Alle illustrasjoner i vedlegget er utarbeidet av Våg Arkitektur AS.  

Illustrasjonene er ment som en visualisering av mulighetene på området. Arbeidet med 

utfylling og tilrettelegging av infrastruktur og bygging av nye kaiområder på området er ikke 

lagt til grunn for kostnadsberegningene utført av DNV GL. 

 

 

Figur 6 Kaifront med utendørs basseng 

 

 

Figur 7 Stort utendørs basseng og to mindre basseng.  
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Figur 8 Lukket sjøbasseng med strandsone 

 

 

Figur 9 Utstyrslager 


