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En effektivt oljevernberedskap
▪ Hovedmål:
– «Forhindre og begrense miljøskade ved akutt forurensning,
eller fare for akutt forurensning”.
▪ Delmål:
– “Effektiv håndtering av akutte forurensningshendelser”.

Trengs det et klarere nasjonalt rammeverk for å
sikre en konsistent og helhetlig tilnærming til
effektivitetsbegrepet og samtidig ivareta ulike
behov?
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Ingen tvil om at effektivitet er viktig i oljevernet…
▪ Omtalt på 74 steder i Stortingsmeldingen, bl.a:
– “Effektiv fjernmåling”
– “Effektiv organisering”
– “Effektive støtteverktøy”
– “Effektiv logistikk”
– “Effektiv samhandling”
– “Effektiv skadebegrensing”
– “Effektiv håndtering”
– “Effektiv oppsamling”
– “Effektiv dispergering”
– “Effektiv aksjonering”
– “Effektiv depotstruktur”
– “Effektive metoder”
– “Effektiv varsling”
– “Effektiv bistand”
–…
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Foto: Kystverket

Men har man en felles forståelse av hva et effektivt oljevern er?
Ly-utvalget,2015

▪ «Etter revisjonens oppfatning er det derfor usikkert
om den kystnære beredskapen i nordområdene vil
være i stand til å håndtere et større utslipp av olje».

▪ «Norge holder et godt internasjonalt nivå innen
oljevern, og forskningsaktiviteten og produktutviklingen blir lagt merke til internasjonalt».

▪ «Samferdselsdepartementet har i liten grad fulgt opp
behovet for å styrke forskningen på nye, effektive
teknologier for oljevern».

▪ “…det er ingenting i dag som tilsier at det er mulig å
oppnå en status der tiltakene innen
oljevernberedskapen er effektiv alle årets dager og
under alle værforhold”.
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I teorien

I oljevernet

▪ Effektiv betyr virkningsfull, og brukes om noe
som virker på tilsiktet måte
▪ Effektivitet er det å være effektiv,
virkningsfull, det at noe virker etter plan, at
utbyttet eller avkastningen er stor i forhold til
innsatsen
▪ Oljevern er et konsekvensreduserende tiltak
Effectiveness = evnen til å skape en virkning
Efficacy = evnen til å skape en ønsket virkning
Efficiency = hvor godt virkningen blir skapt
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▪ Oljevernet er effektivt dersom det bidrar til å
redusere skade på miljøet (Efficacy)
▪ Konsekvensreduksjonen kan være mer eller
mindre virkningsfull (Efficiency)

Nyttevirkning vs. virkningsgrad
Har beredskapen en nyttevirkning?

Hva er virkningsgraden?

▪ Utslippstype/mengde

▪ Responstid (h)

▪ Miljøsårbarhet
▪ Operasjonsvindu

▪ Overvåkning/fjernmåling
(deteksjonskapasitet/dekning)

▪ Bekjempbarhet

▪ Bekjempelseskapasitet (m3/h)

▪ Netto miljøgevinst

▪ Logistikk-kapasitet (Fraktekapasitet mm.)
▪ Innsatspersonell (antall, kompetanse)
▪ Kost/nytte

Virkningsgsgrad

Virkning
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• Størrelse og type utslipp/olje

Faktorer som kan påvirke effektiviteten ved en oljevernaksjon

• Sted/tidspunkt
• Spredning
• Fordamping

Virkning

• Nedblanding
• Vannopptak
• Viskositet

• Vind

• Flaktykkelse

• Bølger

• Type ressurser

• Strøm
• Temperatur
• Is/ising

• Mengde ressurser
• Responstid
• Organisering

• Sikt
• Lys/mørke

• Kompetanse
• Mobilitet
• Fleksibilitet
• Robusthet

• HMS

• Logistikk

• Sårbart miljø
• Situasjonsbilde
• Strategi og taktikk
• Ledelse og
kommunikasjon
Foto:Kystverket

DNV GL ©

15 September 2020

• Planlegging

Virkningsgrad

Hva er erfaringene fra oljevernaksjoner?
“In the response community, recovery of 20 percent of
the spill volume is considered to be a good effort” 1.
1

Spills of emulsified fuels. Risk and response. National Research Comittee, 2002

Nøkkeltall fra oljeregnskap etter
Full City aksjonen2
Totalt om bord

Tonn
1154

Opptatt olje gjennom sjøoperasjon

28

Opptatt olje gjennom strandoperasjon

74

Olje pumpet fra havarist

860

Gjenværende olje i miljøet

191

Utsluppet olje
Prosent tatt opp på sjøen
Prosent tatt opp på land

293 tonn
9,6 %
25,3 %

Evaluering av den statlige oljevernaksjonen etter grunnstøtingen av MV Full City
juli 2009. PricewaterhouseCoopers AS, 17.02.2010
2
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31.

Foto: Kystverket

Når trenger vi å kunne vurdere og beskrive effektivitet på en enhetlig måte?

Verifi-

F&U

kasjon
Kjøp/salg
Dimensjonering
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Effektivitet kan vurderes på ulike nivåer

Beredskap

Barriere

System

Komponent
Illustration: NOFO
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Effektivitet på system/komponent-nivå
▪ Oljevernsystemer fungerer i prosesser som innvolverer
flere:
– operasjonelle trinn
– systemkomponenter
▪ Hoved-trinn (eks. mekanisk oppsamling)
1. Lokalisering av olje
2. Posisjonering/tilflyt
3. Konsentrasjon (lense)
4. Opptak (skimmer)

5. Lagring
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Komponentkapasitet/

effektivitet

6. Tømming
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effektivitet

Dokumentasjon, standarder and verktøy (noen eksempler)
▪ Dokumentasjon
– Laboratorie og meso-scala testing (f.eks. SINTEF, CEDRE)
– Baseng testing (f.eks. Kystverket, CEDRE, OHMSETT)
– Felttesting (f.eks. Olje på vann-øvelser)
– Erfaringer fra aksjoner (Nasjonalt/internasjonalt)
▪ Standarder
– SINTEF laboratorie protokoller
– ASTM standarder
– DNV GL standarder/teknologikvalifisering RP
– Norsk Olje og Gass (Veiledning for miljørettede beredskapsanalyser)
– NOFO Planverk og standarder
– IPIECA/IOGP
▪ Verktøy
– BarKal Kalkulator (NOFO)
– AISyRisk, EnviRisk, RespoRisk (Kystverket)
– Response System Planning Calculators, Technology Readyness Levels (BSEE)
– Modell-verktøy; OSCAR (SINTEF), OilMap (RPS)
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Behov for et klarere nasjonalt rammeverk?
▪ Vurdering av kapasitet og effektivitet er viktige elementer i beredskap mot akutt forurensing
– Gjøres og beskrives på ulike måter i dag, og har delvis ulike formål
– Tilgjengelig dokumentasjon om realistiske kapasiteter og effektiviteter for oljevernsystemene er
begrenset
▪ Ulike oppfatninger om hva oljevernberedskap skal/kan utrette
– Dimensjonering
– Kravstilling

▪ Positivt initiativ fra Statlig samarbeidsforum for FoU oljevern
– Belyse kapasiteten og effekten som mekanisk oljevern har i dag
– Få bedre dokumentasjon, nordområdene
– Starte en prosess
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Takk for oppmerksomheten!
Rapport Kunnskapsstatus om oljevern:

https://cdn.sanity.io/files/gcyuq3ns/production/72d6d07134d42d10f7ecbb8233dcaf53997cc82a.pdf?dl=

Hans Petter Dahlslett
Hans.petter.dahlslett@dnvgl.com
+47 951 86643

www.dnvgl.com

SAFER, SMARTER, GREENER
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