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Kunnskapsstatus og utfordringer i norsk oljevern
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Innhold

▪ Presentasjon av oppdraget 

▪ Foreløpige funn/observasjoner

▪ Problemstillinger/innspill til diskusjon
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Presentasjon av oppdraget

▪Skal avdekke kunnskapsbehov og gi oppdatert kunnskapsstatus

▪Utarbeide statusrapport for FoU om effektive og miljøvennlige metoder og teknologi 

innen oljevern

–Kartlegge begrensninger ved dagens metoder og teknologi

–Særlig vektlegge nordområdeutfordringer

–Statusoversikt tiltak anbefalt av Ly-utvalget og Meld. St. 35 (2015-2016)

–Kartlegge hvilke kunnskapsbehov de operative aktørene har

–GAP-analyse for å avdekke framtidige FoU-behov

–Kunnskapsstatus skal formidles gjennom SOMMs nettportal
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Leveranser
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SOMMs nettbaserte temasider

• Kunnskapsformidling

• Faktabasert

• Pedagogisk

▪Rapport

–Tematisk presentasjon av metoder og 

teknologi -> innhold til nettbaserte temasider

–Fokus på utviklingstrekk, begrensninger, 

muligheter, behov

▪Referanser

–Forskningspublikasjoner og rapporter

–For innlegging i kunnskapsportal/database hos 

SOMM

Mekanisk oppsamling

• Formål og strategi

• Utstyr, personell, plattform etc.

• Praktisk bruk av teknologien

• Annen info
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Fokusområder

▪ Status tidligere og pågående FoU 

programmer

– Oljevern 2010

– Oljevern 2015

– Olje på vann (OPV)

– BaSEC tokt

– Andre FoU aktiviteter

▪ Metoder og teknologi

– Begrensninger

– Nordområdeutfordringer

▪ Status og kunnskapsbehov

– Mekanisk oppsamling

– Dispergering

– In-situ brenning

– Strandrensing

– Fjernmåling

– Annet

– Kommunikasjon

– Logistikk

– Organisasjon

– Øving og trening 

– Mv.
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Mål, utfordringer og satsingsområder for norsk oljevernberedskap
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▪ Hovedmål: 

– Forhindre og begrense miljøskade ved akutt forurensning, eller fare for akutt 

forurensning

▪ Delmål: 

– Effektiv håndtering av akutte forurensningshendelser

Utfordringer

• Økende skipstrafikk

• Endringer i drivstofftyper

• Nordområdene og oljevern i kaldt 

klima/is

Satsingsområder/anbefalte tiltak

• Teknologiutvikling

• Sterkere FoU-insentiver

• Kunnskap, opplæring, samordning 
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Foreløpige funn og observasjoner

▪ Bredt fagfelt – få store aktører (nasjonalt)

▪ De store aktørene har FoU som del av sine strategier og planer

▪ I stor grad brukerstyrt FoU (Kystverket og NOFO/operatørselskapene)

▪ En betydelig FoU aktivitet innenfor instituttsektoren og akademia, oftest i samarbeid med 

industrien.

▪ Betydelig “in-house” FoU hos leverandørene

▪ Relativ høy FoU aktivitet – økt aktivitet etter hendelser

▪ Fokus på anvendt forskning og utviklingsarbeid

– Teknologiutvikling/”hard-ware”

– Organisasjon/”software”

▪ Betydelig samarbeid både nasjonalt og internasjonalt

▪ Økende fokus på nordområdene senere år

▪ Varierende grad/tilgjengelighet av FoU dokumentasjon
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Metoder og teknikker
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Mekanisk
«Starten» på norsk oljevern
Mye moden teknologi:
• Pumpe, opptaker, lenser, 

fartøy, lagring
• OPV, Oljevern 2010 og 

2015
Mye erfaring fra reelle 
hendelser

Viktig innovasjon senere år: 
• Enbåtsystemer med 

paravan
• Høyhastighetslenser, samt 

integrerte opptakere
• Utfyllende regelverk for 

oljevernfartøy

Dispergering
Anerkjent metode nasjonalt 
og internasjonalt
• En rekke FoU aktiviteter
Lite operativ erfaring fra reelle 
hendelser (nasjonalt)

Viktig innovasjon senere år: 
• Implementert i NOFOs 

havgående beredskap
• Statlig dispergerings-

beredskap innføres
• FoU og erfaring med 

undervanns- dispergering 
(DWH)

• Mekanisk dispergering 

Brenning
Gammel metode, med nytt 
“gjennombrudd” under DWH 
hendelsen (2010)
Internasjonal FoU
• Potensielt viktig i is og 

isfylte farvann/remote
areas

Ikke operasjonalisert i norsk 
oljevernberedskap
• Miljøvennlighet? 

Viktig innovasjon senere år: 
• Herdere
• Remote igniters

Strandrensing
Internasjonal FoU fokus siden 
Exxon Valdez (1989)
• Effekter, teknikker, strategi
• Meso skala eksperimenter
• Erfaringsbasert FoU

Viktig innovasjon senere år: 
• Økende fokus på akuttfasen 
• Operative konsepter

• Strandrense-
container

• In-situ teknikker
• Strandrensemidler 

Strandrensehåndbok/app.
• SCAT

Fjernmåling
Betydelig teknologiutvikling 
også «utenfor oljevernet»

Viktig innovasjon senere år: 
• Fjernmålingskapasitet 

(taktisk) på fartøy
• Utvikling av sensorer: SAR, 

IR, 3D Lidar, Hyperspektral, 
navigasjonsradar med OSD 
mfl.  

• Utvikling av plattformer: 
Satellitt, fly, aerostat og 
droner

• Integrasjon mot 
beslutningsstøttesystemer/
COP
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Andre tema

▪ Organisasjon

– Innføring av Enhetlig Ledelsessystem/ICS

– Beslutningsstøtte verktøy (Kystinfo, CIM,  NOFO COP, MIMIR)

– Ressursregister

▪ Øving og trening

– Nasjonal læreplan

– Felles øvingsprogram

– Veiledere, planverk, AFterm

▪ Oljeegenskaper og miljøeffekter

– Marin diesel og nye hybridoljer

– Miljøvirkninger, data, NEBA

▪ Operasjonelle muligheter og begrensninger
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Framtiden?  
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Problemstillinger til paneldiskusjonen

▪ Paneldiskusjon 1: 

– Hvordan kan vi samarbeide bedre og sikre at FoU innen oljevern er relevant og anvendbar for 

de som har “støvlene på”? 

▪ Paneldiskusjon 2: 

– Hvilke forutsetninger legges til grunn for oljevernberedskapen. Og henger vi med i svingene? 
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Takk for oppmerksomheten – spørsmål? 
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