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ER MINDRE SYSTEMER MER EFFEKTIVE I MEKANISK BEKJEMPELSE?

Dag Nilsen, Utviklingssjef



Momenter

• Oljevern; hvorfor er kvantifisering av reell evne til å samle 
olje så vanskelig?

• Spredning av olje

• Beredskapsanalyser på norsk sokkel

• BEE metode: Samme jobb for en femtedel av kostnadene?



I verdenshistorien, har noen hørt om en 
oljelense som i en virkelig aksjon har tatt opp 

mer enn noen hundre m³ ren olje 
eller emulsjon på et døgn?



Aktiviteter som gir 
klimaavtrykk og eller 

kostnader
relatert til mekanisk 

oljevern!



GRENSEBETINGELSER FOR OLJELENSER
Mye kunnskap tilgjengelig



MILJØ OG VÆR
Mye kunnskap tilgjengelig



MARINE OPERASJONER
Mye kunnskap tilgjengelig



OLJESPREDNING
Mye kunnskap tilgjengelig



Forstår vi likevel samspillet mellom
alle faktorene godt nok når de opptrer samtidig i en oljevernaksjon?



Vanlig lensesystem med skimmer Tapsmekanismer vanlig oljelense



Oljetap ved for høy og 
for lav tauehastighet



Lav hastighet gir
begrenset forflytningsevne
også sideveis.



Når det gjelder lensefart 
gjennom vann er det to viktige 
punkter 
1) Maksimal fart ved stille hav, 
2) Maksimale bølger når lensen 
står stille. 
Operasjonell fart er en trade-off!



- Ca. 5000-6000 båter
- Ca. 500 lektere
- Ca. 500-700 oljeopptakere
- Ca. 50 fly og helikoptre 

MACONDO UTSTYRSRESSURSER

7000 enheterI snitt fra Dag 1 er det omtrent
2800 fartøyer i operasjon frem til 14. juli. 



1030 km

JULI

KONVENSJONELLE OLJELENSER 
(Absorberende lenser ikke inkludert)

14. juli er det omtrent
3.400.000 ft. lenser satt ut.

Dette tilsvarer 1036 km lenser eller
2600 stk. 400 m lenser.

I snitt er det 1300 stk. 
400 m lenser (brukt på alle mulige
måter, ofte der det ikke er olje)



Source:

710 tonn emulsjon tatt opp
totalt med oljelenser pr. dag



Norsk sokkel:
Man har bestemt seg for at en oljelense tar opp:
2400 x 0,8 = 1920 m3/døgn
2400 x 0,55 x 0,9 = 1188 m3/døgn
-eller 2865 m3/døgn iht. BarKalk 2019



I «miljøretta» beredskapsanalyser planlegger “vi” i Hs 4 m bølger 
(Hmax 8 m), om natten med oljeradar og IR å ta opp 

gjenomsnittlig 1188 m³/døgn (1,2 millioner liter/døgn) pr. oljelense.

Dette er 1.7 ganger mer enn den kombinerte 
innsatsen for alle oljelensene under Deepwater Horizon????

Noe er feil!!



Ved en oljeutblåsning spres oljen på grunn av:

• Generell områdestrøm (ofte varierende med flo og 
fjære)

• Tetthetsforskjell mellom olje og vann (oljen flyter utover 
som vann på et gulv)

• Forskjell i overflatespenning mellom olje og vann (som 
drar oljen utover)

• Plume ved subsea blowout (som gjør at bredden på 
oljeflaket kan starte på hundrevis av meters bredde på 
overflaten)

• Vind, spesielt varierende vind, som skyver på oljen som 
ligger øverst (som vinden ville skyve på et løvblad som 
ligger på vannet)

• Vinddrevet overflatestrøm (som også setter vannet 
under oljen i bevegelse) 

• Bølger
• Langmuir sirkulasjon –vinddrevne «mikro» strømmer 

som møtes (legger oljen ofte i striper)
• Små og større horisontale sirkelstrømmer (vortex)



OLJESPREDNING - MYE KUNNSKAP, GAMMEL OG NY!



WMF - Wind Modified Fay Model



Equation Source: WMF – Wind Modified Fay Model, D. Simecek-Beatty, W.J. Lehr 2017, ELSVIER, Extended Oil Spreading with Langmuir circulations
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Lavere viskositet gir høyere spredning!



Equation Source: WMF – Wind Modified Fay Model, D. Simecek-Beatty, W.J. Lehr 2017, ELSVIER, Extended Oil Spreading with Langmuir circulations

240 m³/dag

2400 m³/dag

24000 m³/dag

Høyere volum gir større spredning!



Equation Source: WMF – Wind Modified Fay Model, D. Simecek-Beatty, W.J. Lehr 2017, ELSVIER, Extended Oil Spreading with Langmuir circulations

6 m/s

12 m/s

Vindstille

Mer vind gir større spredning!



Deepwater Horizon Prestige

Bredde ca. 15 km Bredde ca. 12 km



Varying Wind 5 and 0 m/s from N, 2400 m³/day (7200 m³ over 3 days),
Medium Crude, Stop after 3 days, Square 1400x1852m





Equation Source: WMF – Wind Modified Fay Model, D. Simecek-Beatty, W.J. Lehr 2017, ELSVIER, Extended Oil Spreading with Langmuir circulations

14 systemer

7 systemer

4 systemer
8 systemer

13 systemer

24 systemer

Følgende er ikke hensyntatt
Undervannsutblåsning:  + X

Systemer som tømmes for olje: + X
Systemer ute av drift på grunn av stopp på skimmer: +X
Systemer ute av drift på grunn av skade på lense: + x

Er bredden på oljeflaket kjent kan man omregne det til antall lensesystemer!



LATERAL SPREADING OF THE OIL IS PARAMOUNT

Example of possible spreading of the oil from a blowout.  
Several OilBoom-systems is required to form two barriers 

(In this example 7 in Barrier 1 and 14 in Barrier 2).



Slik planlegges Miljøberedskapen på norsk sokkel! 











NOFO
BarKalk



At oljen sprer seg er eller burde være basiskunnskap i alle fagmiljø innenfor norsk oljevern. Dette 
inkluderer eksempelvis Norsk Olje og Gass, NOFO og oljeselskapene. 

Miljørisikoanalyses-selskapene eksempelvis Akvaplan Niva, DNV-GL og oljeselskapene bruker 
spredning aktivt i sine miljørisikoanalyser og er svært godt kjent med oljespredning.

Selv om loven i klartekst krever at man tar hensyn til spredning av olje 
(ref. styringsforskriften §17 sitt krav til drift- og spredningssimulering), blir 
plutselig oljespredning «glemt» av alle i beredskapsanalysene på 
sokkelen! 

– da går man over på Norsk Juletreberedskap



Verdensrekord i å bryte fysiske lover!  Spill for galleriet! Keiserens nye klær! –og disse er de snille betegnelsene!

Oljen spres sideveis



Eksempler på annen tulle-dimensjonering av kapasitet:

- Hagle ratet til 2865* mink pr. døgn (verifisert på leirduebane)

- Fiskestang ratet til 286* pukkellaks pr. døgn (verifisert i oppdrettsanlegg)

- Brannbil ratet til 28* branner pr. døgn (verifisert på et havarivernsenter)

*)For å få reell effektivitet ved dimensjonering av beredskap må reduksjonsfaktorer brukes:
0.8 om natten, 0.9 i tåke, 0.6 ved sterk vind, 0.8 ved frost om vinteren. 

Eksempel på beregning av virkelig kapasitet: Kapasitet hagle nattestid om vinteren i snøstorm og tåke: 
2865*0.8*0.9*0.6*0.8 = 880 mink pr. døgn (36 mink pr. time)  

Ingen tror på dette fordi man først må se på hvordan er minken, pukkellaksen og 
brannene er fordelt, men «oljebransjen» tror merkelig nok på: 

Oljelense ratet til 2865* m³/døgn (verifisert ved å slippe olje ut inni en oljelense på 
Olje på Vann-øvelser)

-uten å se på fordelingen av oljen på sjøen



Mekanisk oljevern handler mye om to områder. 
Begge må være på plass for å ha en reell beredskap.

Det første handler om spredning av oljen. 

Det andre, har det første som inngangsverdi, 
handler om effektivitet på utstyret og organisasjon som skal ta opp oljen!



KORTVERSJONEN AV DIMENSJONERING AV BEREDSKAP MED VANLIGE LENSER:

1) DEFINER HVORDAN OLJEN SPRER SEG. DETTE GIR HVOR BREDT OLJEFLAKET ER VED 
BARRIEREN. BREDDEN GIR HVOR MANGE OLJELENSER (SYSTEMER) SOM TRENGS PR. 

BARRIERE.  
Definer oljetype og utblåsingsvolum for å finne ut hvor fort oljen renner utover havet. Er utblåsingen på eller under havflaten som gjør at bredden 

på flaket kan starte på hundrevis av meters bredde? Hva er den generelle områdestrømmen og er den varierende den med flo og fjære? Vindstyrke 
og vindretning som vil blåse oljen utover og sette opp vinddrevet overflatestrøm.

2) DEFINER PÅLITELIGHETEN (OPPETIDEN PÅ HVERT SYSTEM). 
DETTE GIR HVOR MANGE SYSTEMER DET ER BEHOV FOR I TILLEGG

Pålitelighet på skimmer (ofte lav på grunn av søppel sammen med oljen), pålitelighet på oljelense, tid for tømming av ORV fartøy for olje, bunkring 
og etterforsyning. 

3) DEFINER HVOR MYE SOM GÅR GJENNOM BARRIEREN SOM INNGANGSVERDIER TIL NESTE 
BARRIERE. GJENTA 1 OG 2.

Effektivitet på barrieren reduseres på grunn av vind og bølger, uvær, sterk strøm, mørke, tåke, is/snø, vanskelig olje etc. etc



LATERAL SPREADING OF THE OIL IS PARAMOUNT

Eksempel på regneark som beregner mengde opptatt olje pr. oljelense i barriere 1 og 2.

Dette tallet begynner å stemme med erfaring fra 
Deepwater Horizon



HISTORY OF THE NOFI CURRENT BUSTER TECHNOLOGY 

What is NOFI Current Buster Technology? • Operational speed 5 knots
• Storage and separation of collected oil
• Handle waves
• Single tow vessel
• Open access to the oil
• Recover diesel and heavy oil



2012 HISTORY OF THE NOFI CURRENT BUSTER TECHNOLOGY  

Norwegian Fishing Vessels close to North Cape based on the Alaska model.

Testing with the Netherlands Coastguard in the English Channel 5 Knots



2001 HISTORY OF THE NOFI CURRENT BUSTER TECHNOLOGY  

Recovery of Marine Diesel 
Viscosity 6 cPs
Calm, 6 and 12 inch waves
0,5 to 2,5 knots
Percentage recovered (TE) :

Average 22 tests: 93,5%

US NAVY tests gave 
Extremely Good results 
during recovery of DIESEL!



2019 HISTORY OF THE NOFI CURRENT BUSTER TECHNOLOGY  

Solomon Trader Accident, Solomon Islands



2019-2020 HISTORY OF THE NOFI CURRENT BUSTER TECHNOLOGY  

Totally re-designed  NOFI Current Buster 4
- Expected to operate in 0,4 knots higher speed   
through water (from 4 to 4,4 knots)
- Expected to operate in slightly higher waves
- Can rapidly empty separator-tank during recovery by  
new automatic discharge valves
- Higher Capacity of Separator-Tank
- Larger front opening (when using small Boom Vane)

On water testing witnessed by DNVGL Oct. 2019
To be validated and qualified in Ohmsett March 2021

CFD tools used in the design





Oljen kan være; 
- Jevnt fordelt på overflaten (oftest nær kilden)

- I striper (starter ofte etter et par timer pga. bla. Langmuir sirkulasjon)
- Striper med 80/20 eller 90/10 fordeling (ofte pga. vind)
- I individuelle oljeflak med 80/20 eller 90/10 fordeling 

Vi skal sammenligne en vanlig oljelense med en mindre 
høyhastighetslense i de forskjellige situasjoner!



Når oljen er likt fordelt på 
havet (nær en blowout) med 
noenlunde samme tykkelse 
overalt kan en 
høyhastighetslense være ca.   
1,4 X mer effektiv enn en 
400 m lense!

OLJEN LIKT FORDELT PÅ SJØEN – DEKNINGSAREAL 



Smale og lange flak

From the wheelhouse Helicopter view

Bilder fra Macondo



OLJEN I STRIPER – EFFEKTIVT DEKNINGSAREAL



OLJEN I 80/20 i Oljeflaket



OLJEN KONSENTRERT INNE I FLAK



OLJEN KONSENTRERT INNE I FLAK



HIGH-SPEED RECOVERY SYSTEMS  ARE MORE EFFICIENT

5x+ Times higher towing speed gives excellent oil recovery efficiency!

1x Speed

5x Speed

OLJEN KONSENTRERT INNE I FLAK



Vi våger påstanden om at i en gjennomsnittlig 
oppsamlingssituasjon, med forskjellige typer spredning 

av olje, så er en høyhastighetslense lik NOFI Current 
Buster i snitt rundt tre ganger mer effektiv enn en 

vanlig oljelense på grunn av høy fart!

Men dette er relatert til virkelige oppsamlingstall 
avhengig av oljespredning eksempelvis:

Barriere 1: fra 150 til 450 m³/dag
Barriere 2: fra 30 til 90 m³/dag

Og forutsetter at oljen blir pumpet opp fra 
høyhastighetslensen på en effektiv måte!



NOFI Current Buster 4 Oppgradert, Pilottesting oktober 2019, Fart 4,4 knop.
Test bevitnet av DNV GL



BEE PUMP 
METODEN

- Mulig måte å effektivisere oljevern



BEE PUMP METODEN;

- Ny måte å tenke operativt system innenfor mekanisk oljevern der målet er å samle opp mest mulig olje pr. tidsenhet 
pr. ressurs.  

- Øker kapasiteten til Oil Recovery Vessel vesentlig (pumpe -, lagre- og overføre olje til land/tanker). 

- Ikke fysisk kobling mellom oljelense og pumpefartøy (ORV) som gir vesentlig  høyere pålitelighet (oppetid spesielt 
relatert til søppel og vrakgods som stopper pumpe men beholder lensen i operasjon. 

- BEE utformingen gir ultrarask bytte av pumpehode - som oftest gir stopp. Det er heller ikke plunder og heft når ORV 
må gå til land for å tømme tankene

- Gir evne til maksimal effektivitet i kortere perioder spesielt ved varierende værvindu der det periodevis ikke er mulig 
å drive oljevern.

- Gir evne til raskt å skalere opp kapasitet vesentlig ved en storulykke, basert på å bruke på lokale fartøyressurser.

- Gir en aktiv høyeffektiv barriere. 





FUTURE BEE PHILOSOPHY 

BEE PUMP METODE – FØRSTE FORSØK UNDER DEEPWATER HORIZON





NOFI BEE PUMP, NØKKELPARAMETRE

- Ultrarask ca. 20 m arm bevegelig i alle akser for å 
kunne brukes i røffere vær

- Hiv-kompensering

- Dimensjonert for å tømme 40 tonn oljeemulsjon fra 
en full høyhastighetslense på 4 min (600 tonn i timen)

- Avrundet pumpehode, myk slange med svivel, myk 
ende på kranarmen for å hindre skade på lense

- Svært raskt å bytte (eller reparere) pumpehodet ved 
stopp på grunn av fremmedlegemer etc. som var et 
stort problem under Deepwater Horizon. 

- Kan utstyres med forskjellig typer pumpehode (HiVis
skimmer, grab, vanlig skimmerhode, søppelkvern for 
plastsøppel)



BEE PUMP METODEN KREVER;

- Høyhastighetslense med åpen mellomlagringstank som separerer olje og vann 
for enkel tilkomst til ekstern BEE pumpe. 

- Vessel of Opportunity utstyrt med samme oljedeteksjons sensorer som dagens 
ORV fartøy

- Spesiell BEE pumpe (ikke utviklet).



- Hvilket kobbel med lenser 
samler mest olje?

- Og hvor mye mer samler de?

- Hvilket system utnytter ORV 
fartøyene best (slik at de 
hurtig kan fylle opp tankene 
med olje og gå inn og levere 
den)?

- Hvilket kobbel gir lavest 
klimaavtrykk og kostnad (pr. 
tonn opptatt olje)?



OPPSUMMERING

En vanlig norsk oljelense på sokkelen er ratet til 2865* m³/døgn, fire ganger mer enn alle 
oljelenser til sammen under Deepwater Horizon??!!?? Denne JULETREBEREDSKAPEN 
må vi slutte med!

Spredningsbetraktning viser at sokkelens 2865 m³/døgn skulle ha vært redusert til noen 
hundre m³ i Barriere 1 og noen titalls m³ i Barriere 2.

Oil Recovery Vessel er en begrenset og verdifull ressurs. De burde ikke være fysisk festet 
til en oljelense som tar noen titalls eller i beste fall noen hundretalls m³ i døgnet der det 
kan ta uker å fylle tanken.

Reell kapasitet til et Oil Recovery Vessel vil kunne minst femdobles (eller kostnadene 
reduseres tilsvarende målt i kr. pr. tonn opptatt olje) dersom den kunne pumpe olje fra 
mange mindre høyhastighetslenser ved hjelp av BEE metoden.



Hele foredraget er herved å anses som innspill til det
Statlige samarbeidsforumet for F&U.



BEE Metoden – effektivitet og pålitelighet til en fraksjon av kostnadene!

Oil spill cleanup;

The noble art of saving nature by catching rapidly spreading oil 
mixed with debris through a complex marine operation in an 
unfriendly and altering environment.
Dag Nilsen

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


