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Hendelser har skjedd – og vil skje igjen..

Northguider 2019

Tide Carrier 2017

Deepwater Horizon 2010

KNM Helge Ingstad 2018

Crete Cement 2008



Norske havområder – ”porten til Arktis”



Skiftende rammebetingelser

– nye utfordinger

• Klimaendringer

• Økende aktivitet > arealkamp i havrommet?

• Nye sjøruter

• Økende turisme (også om vinteren)

• Sårbart miljø – kort og intensiv sesong i nord

• «Det grønne skiftet»

• Begrensede beredskapsressurser



Forventningene



Nasjonal beredskap mot akutt forurensning

• Tredelt beredskap

– Private virksomheter

– Kommunene og IUA

– Staten 

• Kystverket ivaretar statens beredskap

– Beredskap overfor større hendelser

– Bistå kommunale aksjoner

– Kan overta aksjoner ved større hendelser

– Samordne privat, kommunal og statlig beredskap

• Private virksomheter og kommunene har aksjons- og bistandsplikt

• Nasjonal beredskapsplan 

– Statlig overtagelse av aksjonsledelsen fra ansvarlig forurenser



Myndighetsutøvelse ved akutt forurensning

Miljødirektoratet
• Underlagt Klima- og 

Miljødepartementet

• Stiller krav til kommuner og 
private om beredskap mot 
akutt forurensning

• For petroleumsvirksomhet 
vurderes miljørisiko og 
krav til beredskap knyttet til 
de enkelte aktiviteter

• Kontroll med krav før 
oppstått akutt forurensning

Petroleumstilsynet
• Underlagt Arbeids- og 

sosialdepartementet.

• Myndighetsansvar for å 
forebygge akutt 
forurensning fra 
petroleumsvirksomhet. .

• Påse at utslipp stoppes ved 
kilden (tilsyn). 

Kystverket
• Underlagt Samferdsels-

departementet

• Ivaretar statens beredskap

• Kan overta fra ansvarlig 

forurenser

• Fører tilsyn ved akutt 

forurensing (og fare for)



Samordnet nasjonal beredskap

• Samarbeidsavtaler

• Kontaktmøter

• Felles prosjekter

• Kurs og øvelser

• Ressurser



Internasjonale avtaler og 

samarbeid akutt forurensning

• IMO - OPRC Konvensjonen

• Bonn - avtalen

• Københavnavtalen

• Barentshavavtalen 

• NorBrit - planen

• Arktisk oljevernavtale

• EMSA

• EUs krisemekanisme - ERCC

• ICE og MAR-ICE– kjemikalieuhell

• Bilaterale avtaler med USCG og CCG

• Arktisk Råd - EPPR arbeidsgruppe



Strategi ved oljevernaksjoner

• Bekjempe så nærme kilden som mulig

• Prioritere mekanisk opptak - kjemisk dispergering når dette gir netto 
miljøgevinst

• Strandsanering etter opptak av fritt-flytende olje.

• Generell prioritering av innsats under aksjoner
– Helse, miljø og sikkerhet

– Naturressurser

– Menneskeskapte og økonomiske ressurser

• Løpende miljøundersøkelser

• Utnytte samlede nasjonale ressurser



Utvalg for styrking av oljevernberedskap

Anbefalinger overlevert SD februar 2015



Anbefalinger

• Utvalget fremmer 16 anbefalinger innen følgende 

kategorier:

– Forskning og utvikling av tjenester og produkter

– Styrking av kompetanse

– Stimulering av norsk oljevernindustri

– Om nye test- og utprøvingsfasiliteter

• Utvalget er enstemmig i sine anbefalinger 

• Rapporten er tilgjengelig på nett
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-utredning-norsk-

oljevernberedskap--rustet-for-fremtiden/id2394869/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-utredning-norsk-oljevernberedskap--rustet-for-fremtiden/id2394869/


Anbefalinger
Forskning og utvikling av tjenester og produkter

1. 5-årig forsknings- og utviklingsprogram med årlig ramme på minimum 40 millioner kroner

2. Ordning som kan finansiere følgeforskning for tjeneste- og produktutviklere 

3. Utvikling av metoder, teknologi og produkter for strandoperasjoner



4. Kompetansekrav til funksjonene i aksjons-organisasjonen og til de som driver opplæringen

5. Grunnopplæring og utdanning av brannmannskap bør omfatte håndtering av akutt 

forurensning

6. Redusere gapet mellom statens oljevernberedskap og forventningene til kommunenes 

ytelser ved store hendelser

7. Etablere kunnskapsbank som innhenter, systematiserer og tilgjengeliggjør internasjonal og 

nasjonal forskning, erfaring og kunnskap

8. Etablere nasjonalt kompetanse- og skolesenter der teoretisk og praktisk opplæring 

kombineres

Anbefalinger
Styrking av kompetanse



9. Etablere langtidsplaner for statlig anskaffelse av oljevernmateriell og –tjenester og 

støtteordninger til internasjonal markedsføring for eksport

10. Stimulere til utvikling av ny teknologi ved å stille funksjonskrav utover det eksisterende utstyr 

kan innfri

11. Myndighetene bør i større grad stille funksjonelle krav til beredskapspliktige virksomheter

12. Etablere et oljevernforum med deltagelse fra myndigheter, beredskapsaktører, 

leverandørindustri og forskningsmiljø

13. Styrke leverandørindustrien gjennom eget leverandørutviklingsprogram rettet mot små og 

mellomstore leverandører av utstyr og –tjenester

Anbefalinger
Stimulering av norsk oljevernindustri



14. Gjennomføre en utredning, inkludert en internasjonal markedsundersøkelse, før beslutning 

om en eventuelt ny innendørs testfasilitet i Norge blir tatt

15. Utvikle produkter som kan erstatte mineralolje i testsammenheng, og fullskala sjøtester bør 

kombineres med et nasjonalt kompetanse- og skolesenter der man kan simulere fullskala 

oljevernaksjoner

16. Videreføre de årlige olje-på-vann verifikasjonene

Anbefalinger
Om nye test- og utprøvingsfasiliteter



Oppsummering:

• Det viktigste er å forebygge 

• Endrede rammebetingelser gir nye 
utfordringer

• Færre hendelser - større konsekvenser

• Nasjonalt samvirke og internasjonalt 
samarbeid

• Ivareta samfunnets forventinger

• Uhell vil skje - også i fremtiden

– Vi tar ansvar for sjøvegen




