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Verdensledende industrielle løsninger 
for renere hav og havnæringer!

Vår visjon



«Klyngens styrker er 
medlemmenes samlede 

kompetanse og de helhetlige 
løsninger for renere hav som 

vi kan sette sammen.»



Oljevern for nye 
teknologier innen 

oljeutvinning

Beredskap for 
det grønne 

maritime skiftet

MORGENDAGENS 
OLJEVERN OG MILJØBEREDSKAP

HELHETLIGE INDUSTRIELLE LØSNINGER 
FOR MARIN FORSØPLING

Overvåking, 
oppsamling og 

gjenbruk av eierløs 
havplast

Sikring av marint ytre 
miljø ved 

infrastrukturutbygging

VARSLING, VERN OG OPPRYDDING 
VED MARINE, BIOLOGISKE TRUSLER

Sikring av effektivt 
og bærekraftig 

havbruk

Opprydding for 
bærekraftig reiseliv 

langs kysten

Våre tre fokusområder



Vår innovasjonsprosess



Standardisering – hva vil vi?



Standardisering – vårt forslag

• Forstudium («desk research» med sluttrapport) 
som gir anbefalinger til et hovedprosjekt – Budsjett: 

MNOK 1-1,5

Gjennomføring: 
6-9 mnd

• Status på «standardisering» innen etablerte oljevernsløsninger 

• Interessenter nasjonalt og internasjonalt

• Prosjektramme / omfang / problemstillinger rundt 
«standardiseringsbehov i oljevern» som bør tas videre i 
hovedprosjekt

• Avgrensning til / anbefalt håndtering av temaer som 
«sertifisering»

• Eierskap og prosjektorganisasjon - hvem / hvilke aktører som 
bør delta i hovedprosjekt



Standardisering – «Hvorfor…?»

• Timingen – hvorfor nå?

• Forstudium – hvorfor det?

• NOSCA Clean Oceans – hvorfor oss?



Veien videre – kort sikt

Workshop 15/9, med følgende spørsmål;

1. Hva mener deltakerne om de skisserte premissene, og hvilke justeringer bør 
eventuelt gjøres?

2. Hvilke konkrete temaer bør belyses i forstudiet?

3. Hvilke konkrete organisasjoner bør delta i styringsgruppen?

4. Hvilke interessenter bør involveres / kontaktes / intervjues i selve studiet?
• Nasjonale
• Internasjonale 

5. Hvordan kan / bør studiet finansieres?
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