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SAMMENDRAG 

DNV GL har på oppdrag for Kystverket (KyV) og Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) utført en 

samfunnsøkonomisk analyse av testfasiliteter for styrking av norsk oljevern, innsats mot marin 

forsøpling og mulige synergier mellom fagfeltene.  

Utgangspunktet for analysen er at Kystverket (KyV) har prosjektert en klimaregulert testfasilitet, fysisk 

knyttet til dagens nasjonale senter for testing av oljevernutstyr i Horten. Den nye hallen er tenkt å 

inneholde strand og basseng, og den utrustes for å kunne simulere alle værforhold i både kaldt og 

frostfritt klima. Samtidig er Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) etablert i 2018 som et nasjonalt 

kompetansesenter lokalisert i Lofoten/Vesterålen. SOMM har fått i oppdrag å utrede etablering av 

testfasiliteter knyttet til oljevern, marin forsøpling og synergier mellom feltene.  

Målet med utredningen er å sikre et godt grunnlag for vurderinger og valg av løsninger, herunder å 

belyse oppnåelse av samfunnsmål og effektmål, ivaretakelse av brukerbehov, og andre sentrale kost- 

nytte virkninger av 5 definerte alternativer. Utredningsarbeidet har vært basert på systematikk og 

metode for samfunnsøkonomiske analyser, supplert med oppdragsgivers og DNV GLs fagkompetanse 

innen oljevernberedskap, marin forsøpling og drift av testsenter. Prosjektet er gjennomført i nært 

samarbeid med oppdragsgiverne.  

Mål med tiltakene 

Rent hav er viktig for å sikre norsk verdiskapning som kommer fra havet. Overordnet handler både 

oljevernberedskap og innsats for å bekjempe marin forsøpling om å sikre rent hav ved å unngå 

forurensing av havet. 

De samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til akutt oljeforurensning og marin forsøpling i havet kan i 

hovedsak deles i to. Det ene faktoren er kostnadene knyttet til ressursinnsatsen for å redusere 

forurensingen i havet, mens den andre faktoren er kostnadene for samfunnet som følger av at havet er 

forurenset (etter effekten av innsatsen). 

Det overordnede målet for tiltakene vi ser på bør være at kostnadene for samfunnet av forurensing til 

havs bør være så lave som mulig. Samfunnsmålet er derfor satt til: 

De samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til akutt oljeforurensning og marin forsøpling av havet skal 

være så lave som mulig. 

Vi har definert to effektmål som er knyttet til det vi mener er den overordnede hensikten med tiltakene 

som analyseres. Det ene er knyttet til oljevernberedskap og det andre er knyttet til marin forsøpling. I 

tillegg har vi definert effektmål som er utledet av andre behov, ønskede og ikke-ønskede sideeffekter. 

Effektmålene knyttet til den overordnede hensikten er: 

E1. Samfunnets kostnader knyttet til en miljøskade ved akutt oljeutslipp og/eller kostnadene ved å 

gjennomføre en oljevernaksjon i arktisk klima/kaldt miljø er lavere enn uten økt ressursinnsats. 

E2. Samfunnets kostnader knyttet til marin forsøpling reduseres sammenlignet med uten økt 

ressursinnsats. 
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Anbefaling vedrørende investering i nye test- og øvingsfasiliteter 

Dersom det skal etableres ny testfasilitet for oljevern er vår konklusjon at det beste alternativet 

samfunnsøkonomisk sett er Alternativ 1a. Ny innendørs test- og øvingsfasilitet for oljevern i kaldt klima 

etableres i Horten i tilknytning til dagens testsenter for oljevern.  

Tilsvarende anlegg i Fiskebøl (Alternativ 1b) vil ha høyere investering-, drift- og vedlikeholdskostnader 

samt kostnader for bemanning og opplæring knyttet til å gjennomføre tester. Det er vesentlig usikkerhet 

knyttet til merkostnaden, men våre foreløpige beregninger indikerer en merkostnad på over MNOK 100.  

Vi har ikke identifisert nyttevirkninger som vil overstige merkostnaden ved at ishallen etableres på 

Fiskebøl fremfor i Horten. Vår vurdering går heller i motsatt retning. Vi vurderer at kvaliteten på 

kunnskapsproduksjon rundt oljevern i kaldt klima og oljevern generelt vil bli bedre om ishallen legges 

nær størsteparten av brukerne av et slikt anlegg (KyV, NOFO, samt norsk og internasjonal 

oljevernindustri). I tillegg vurderer vi nytten av det eksisterende testmiljøet i Horten som har bygd opp 

sin kompetanse over tid, som betydelig. Det er ikke umulig å bygge opp et tilsvarende kompetansemiljø 

for testing på Fiskebøl, men vår vurdering er at dette vil kunne ta tid slik at nytteeffekten vil komme på 

et senere tidspunkt. Bekjempelse av marin forsøpling framstor per i dag som et vesentlig mindre modent 

felt enn oljevernberedskap.   

Når det gjelder kunnskapsproduksjon rundt marin forsøpling har vi ikke identifisert at denne vil få større 

verdi dersom ishallen etableres på Fiskebøl fremfor i Horten. Det fremheves her at det generelt ikke har 

framkommet noe konkret behov for innendørs testfasilitet/ishall for marin forsøpling i noen av 

alternativene. Mulighetene/potensialet for testing- og øvelser knyttet til marin forsøpling vil slik 

alternativene 1a og 1b er beskrevet per i dag være like uavhengig av lokalisering. Et viktig punkt i denne 

vurderingen er at SOMM i seg selv representerer en betydelig satsing innen marin forsøpling, men at 

dette ligger i nullalternativet. Man kan derfor ikke utelukke at geografisk nærhet til SOMM kan generere 

aktiviteter i en ishall på Fiskebøl knyttet til marin forsøpling som er større enn i Horten.  

Vi har også vurdert lønnsomheten av å etablere stor- og fullskala testfasiliteter for oljevern og marin 

forsøpling på Fiskebøl (Alternativ 3a og 3b). Vår vurdering er at alternativene per i dag ikke er godt nok 

definert med tanke på innhold til at vi ut i samfunnsøkonomisk lønnsomhet kan anbefale å gjennomføre 

tiltakene i sin helhet nå. 

Nytten av å investere i testfasiliteter for marin forsøpling nå framstår svært usikker. Det kan være en 

nytteeffekt når det gjelder fullskala testing og/eller tilrettelegging for feltstudier og trening 

(måleinstrumenter, dedikert strand), men dette kan dekkes uten vesentlig investeringer (krever ikke 

bygging av større, permanente anlegg).  

Verdien av utendørsanlegg for oljevern avhenger av utslippstillatelser som er avgjørende for nytten. Å få 

nødvendige utslippstillatelser til et lukket storskala anlegg forventes å være realistisk, noe som vil gi 

merverdi knyttet til å gjennomføre tester/øvelser på en dedikert strand med olje/brenning av olje i 

is/kaldt klima. Fullskala anlegg i fjord uten olje har ingen vesentlig merverdi for oljevernet sammenlignet 

med nullalternativet, og et vesentlig premiss for at fullskalatesting skal kunne ha et visst omfang i 

framtiden er derfor utslippstillatelse med relativt vide rammer. Per i dag vurderes sannsynligheten for en 

slik tillatelse som liten.  

Usikkerhetene i kostnadsanslagene er store for flere av alternativene.  Det er kun Alternativ 1a og 1b 

som har tilfredsstillende nivå på usikkerheten til at det er forsvarlig å sette en kroneverdi for kostnadene. 

Vi har likevel valgt å illustrere kostnadene med en kroneverdi også for de øvrige alternativene. Dette for 
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å gi et bilde på hva den samlede kostnaden kan bli, og hvordan alternativene skiller seg fra hverandre 

når det gjelder kostnadsbildet. 

Tabell 0-1 viser anslag over nytte- og kostnadseffekter per alternativ sammenlignet med nullalternativet. 

Nytten er ikke-prissatt og tallverdiene representerer rangering per nytteeffekt hvor 1 betyr høyest nytte 

og 4 er lavest nytte. Der det ikke er grunnlag for å gi alternativene en verdi utover nullalternativet har vi 

symbolisert med (NA). 

 

Tabell 0-1. Kostnader og nytter per alternativ sammenlignet med nullalternativet. Nåverdi. 

Prissatte kostnader er i MNOK, mens ikke-prissatt nytte og kostnader er rangert. 

 Alternativ 1a 

Innendørs Horten 

Alternativ 1b 

Innendørs Fiskebøl 

Alternativ 3a 

Innendørs 

Horten, utendørs 

Fiskebøl 

Alternativ 3b 

Innendørs og 

utendørs Fiskebøl 

Samlet rangering 1 2 2 4 

Nytte – ikke-prissatt 3 4 1 2 

Styrket oljevernberedskap i 

kaldt klima 
3 4 1 2 

Eksport av kunnskap og 

oljevernprodukter 
3 4 1 2 

Styrket innsats knyttet til 

marin forsøpling 
(NA) (NA) (NA) (NA) 

Kostnader – prissatt 100 220 420 455 

Investeringskostnader 55 110 250 255 

Drift- og vedlikehold 25 40 65 65 

Bemanning og opplæring 10 50 55 80 

Skattefinansieringskostnad 10 20 50 50 

Usikkerhet Minst usikkerhet   Størst usikkerhet 

 

Skissering av driftsmodeller for anbefalt alternativ 

DNV GL mener det vil være hensiktsmessig å avklare Kystverkets og SOMMs framtidige roller og ansvar 

for utbygging, finansiering og drift av testfasliteter på et mer prinsipielt grunnlag. I og med at begge 

aktører har fått nasjonale roller innenfor til dels overlappende fagfelt/ansvarsområder, er det etter vår 

vurdering ikke tilfredsstillende i samfunnsøkonomisk forstand å legge til grunn at fasiliteter på Fiskebøl 

bør driftes av SOMM, mens fasiliteter i Horten bør driftes av Kystverket.  

Det bør vurderes om drift av test- og øvingsfasiliteter for oljevern og marin forsøpling i framtiden bør 

være et sektoransvar, eller om det er hensiktsmessig at slik virksomhet kan fristilles i en mer fleksibel 

modell. Det finnes mange gode erfaringer fra fristilling av ulike offentlige oppgaver de senere årene, 

herunder at et mer markedsbasert fokus synes å ha bidratt til samfunnsøkonomiske effektivitet gjennom 

tre mekanismer (Arnesen, 2008):   

• At de tradisjonelle godene og tjenestene produseres mer effektivt, som en følge av 

virksomhetsinterne, kostnadsreduserende tiltak.  
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• At foretakene har benyttet sin frie stilling til å ekspandere sin virksomhet, både med ny aktivitet 

og ved å kjøpe seg inn i andre selskaper.  

• At friheten til selv å finansiere større investeringer og satsinger ut fra kommersielle 

betraktninger har innebåret at tilbudet tilpasses en betalingsvilje på etterspørselssiden. Flere har 

fått de goder de er villige til å betale for, fra en produsent de selv har valgt. 

Det ligger utenfor rammene av dette arbeidet å anbefale en driftsmodell. Vi mener likevel det er relevant 

å vurdere om en fristilling av driften av testfasiliteter har potensial for høyere samfunnsøkonomisk 

effektivitet for både eksisterende og framtidige fasiliteter.  

To alternative løsninger skisseres for drift av alternativ 1a, som er det anbefalte alternativet basert på 

den samfunnsøkonomiske analysen.  

• Videreføring av dagens modell:   

o Samferdselsdepartementet/KyV tar investeringsbeslutning og finansiere investeringen over 

statsbudsjettet 

o KyV eier og drifter testfasilitetene i Horten (etter avtale med Statsbygg).  

• Ny modell 

o Fiskebøl og Horten organiseres som et nasjonalt senter. Dette vil kunne sikre en enhetlig 

ledelse og strategi for de to sentrene. Det vil forhindre overlappende aktivitet og legge til 

rette for erfaringsoverføring. En mulighet er at testsenteret i Horten legges inn i SOMM.  

Videre arbeid knyttet til nye test- og øvingsfasiliteter på Fiskebøl  

Det kan ikke utelukkes at det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å etablere utendørs storskala-

/fullskala test- og øvelsesfasiliteter på Fiskebøl. Det bør hentes inn mer informasjon om kostnader og 

nytte/behov før det eventuelt tas en beslutning om tiltak. For å kunne gjøre en reell vurdering av 

samfunnsmessig kost-nytte må framtidige fasiliteter være tilstrekkelig konkretisert i forhold til type bruk, 

omfang og kostnader til investering og drift.  

Det er også aktuelt å iverksette enklere tiltak for fasilitering av feltstudier for å starte erfaringsbygging 

innen denne typen virksomhet. Videre vurdering av tiltak innen marin forsøpling bør bygge på en 

behovsanalyse og en mulighetsstudie f.eks. i tråd med KVU-metodikk. Dette arbeidet bør bygge videre 

på arbeidet til Miljødirektoratet (2014) og Salt (2015) hvor flere tiltak for å styrke innsatsen for å 

bekjempe marin forsøpling ble belyst.  
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1 INNLEDNING 

DNV GL har på oppdrag for Kystverket (KyV) og Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) utredet 

testfasiliteter for styrking av norsk oljevern, innsats mot marin forsøpling og mulige synergier mellom 

fagfeltene. For fire alternativer er kostnader og nytte vurdert samfunnsøkonomisk i forhold til dagens 

situasjon (nullalternativet), og det er gitt en anbefaling basert på dette.  

 

1.1 Bakgrunn 

Kystverket (KyV) har prosjektert en klimaregulert testfasilitet, fysisk knyttet til dagens nasjonale senter 

for testing av oljevernutstyr i Horten. Den nye hallen er tenkt å inneholde strand og basseng, og den 

utrustes for å kunne simulere alle værforhold i både kaldt og frostfritt klima. Dagens testhall og 

utvidelsen av denne vil utfylle hverandre funksjonsmessig og vil kunne benytte overlappende tekniske 

installasjoner. 

Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) ble etablert i 2018 som et nasjonalt kompetansesenter. 

Senteret er lokalisert i Lofoten/Vesterålen med en delt etablering mellom Svolvær (kompetansesenter) 

og Fiskebøl (FoU/praktiske oppgaver). Foreløpig har senteret etablert kontorer (kompetansesenter) i 

Svolvær. Senteret skal utrede etablering av testfasiliteter på Fiskebøl i Hadsel kommune knyttet til 

oljevern, marin forsøpling og synergier mellom feltene. 

KyV og SOMM har gått sammen om å gjennomføre utredningen, og har vært felles oppdragsgiver for 

DNV GL.  

 

1.2 Formål 

Målet med utredningen er å sikre et godt grunnlag for vurderinger og valg av løsninger, herunder å 

belyse oppnåelse av samfunnsmål og effektmål, ivaretakelse av brukerbehov, og andre sentrale kost- 

nytte virkninger av de 5 alternativene som er definert.  

Tiltakene er:  

0. Ingen bygging av testfasiliteter verken i Horten eller på Fiskebøl. Hva blir problemene fremover, 

dersom det ikke iverksettes noen tiltak. 

1. Bygge Kystverkets konsept i Horten som en utvidelse av Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr 

– ingen etablering av fasiliteter på Fiskebøl 

2. Bygge et tilsvarende konsept som Kystverket har prosjektert på Fiskebøl, men med nødvendig 

tillegg/tilpasning for å inkludere testfasiliteter knyttet til marin forsøpling – ingen utvidelse i Horten 

3. Bygge utvidelsen i Horten – ingen bygging av innendørs testfasiliteter på Fiskebøl. Samtidig se på 

muligheter for utendørs testing og øvelsesområder på Fiskebøl og i tilgrensende områder, på hav og 

strand, knyttet til både oljevern og marin forsøpling 

4. Muligheter for en delt løsning hvor det bygges både innendørs og utendørs testfasiliteter begge steder, 

men hvor funksjonene deles ut fra naturgitte og samfunnsmessige fortrinn (eks. naturtyper, vær, 

kompetansemiljøer, infrastruktur mm.) og med henblikk til at senteret også skal jobbe med marin 

forsøpling og synergier. 
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Utredningen skal identifisere relevante aktører som arbeider med oljevern og marin forsøpling generelt, 

men særlig innen teknologi og utstyr og opplæring. Utredningen skal kartlegge disse organisasjonenes 

behov for test- og øvingsfasiliteter innen feltene. Eksempler på aktører er bedrifter som arbeider med 

oljevern og/eller marin forsøpling, forskningsinstitutter, relevante utdanningsinstitusjoner, 

vertskommuner, etater og direktorater på myndighetsområdet, operative aktører som NOFO, Kystvakten, 

IUA og Redningsselskapet, fiskeriorganisasjoner, miljøorganisasjoner og internasjonale aktører som har 

testbehov.  

Utredningen skal vurdere nytte og kostnadsvirkninger av fire definerte tiltak, samt et nullalternativ. 

Positive og negative virkninger av hvert enkelt tiltak skal identifiseres med hensyn til måloppnåelse og 

økonomisk kostnad, sammenlignet med nullalternativet. Virkningene skal i så stor grad som mulig 

verdsettes og tallfestes. De viktigste usikkerhetene ved hvert enkelt tiltak skal synliggjøres, herunder 

sannsynlighet og påvirkning på nytten om usikkerheten inntreffer. Tiltakene skal rangeres ut fra 

måloppnåelse, og ett av tiltakene skal anbefales. Det anbefalte tiltaket skal beskrives nærmere og det 

skal for dette tiltaket foreslås to ulike skisser/modeller for finansiering og drift, herunder både 

nødvendige bygninger/fasiliteter og personell/kompetansebehov. 

 

1.3 Gjennomføring 

Arbeidet har gått over ca. 11 uker fra midten av desember 2018 og ut februar 2019 i en iterativ 

arbeidsprosess med 7 hovedtrinn:  

1. Interessentanalyse 

2. Gjennomgang og klargjøring av mål 

3. Klargjøring/spesifisering av tiltak og alternativer 

4. Identifisere og tallfeste kostnad- og nyttevirkninger 

5. Rangere alternativer, og anbefale løsning 

6. Skisser for drift for anbefalt alternativ  

7. Rapportering 

Utredningsarbeidet har vært basert på systematikk og metode for samfunnsøkonomiske analyser, 

supplert med oppdragsgivers og DNV GLs fagkompetanse innen oljevernberedskap, marin forsøpling og 

drift av testsenter. Det har vært avholdt befaring med oppdragsgivers representanter i Svolvær/Fiskebøl 

og Horten, i tillegg til 4 forhåndsplanlagte arbeidsmøter på skype. I tillegg har det vært løpende kontakt 

underveis, og supplerende møter har blitt gjennomført ved behov.  

 

1.4 Avgrensninger 

Det har vært nødvendig å fokusere arbeidet innenfor de tilgjengelige rammene. De viktigste 

avgrensningene og prioriteringene ved hvert trinn har vært:  

1. Interessentkartleggingen 

Av hensyn til framdriften i prosjektet måtte interessentkartleggingen gjennomføres raskt og konsentrert 

i tid. Dette ga begrenset tid til å forberede undersøkelsen, og identifisere respondenter. Samtidig ble 
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svarprosenten høy, noe som indikerer at undersøkelsen traff relevante grupper. Det ble gjennomført 

oppfølgende samtaler med et utvalg respondenter, og det ble tilstrebet en bred sammensetning av disse 

i forhold til virksomhet, størrelse og lokalisering. Ikke alle ønsket eller hadde anledning til å bidra på 

denne måten. Undersøkelsen har blitt brukt i prosjektet som supplement til øvrige informasjonskilder. 

Tidsrammene i prosjektet har ikke tillatt gjennomføring av en full behovsanalyse iht. Veileder nr. 9 om 

utarbeidelse av KVU/KL dokumenter (Finansdepartementet, 2010).        

2. Gjennomgang og klargjøring av mål 

Til utredningen forelå det fra oppdragsgivers side utkast til samfunnsmål og effektmål som utgangspunkt 

for analysen. Som normalt er i samfunnsøkonomiske analyser har målene modnet og blitt konkretisert 

underveis i arbeidsprosessen.      

3. Klargjøring/spesifisering av tiltak og alternativer 

Underveis i arbeidet er det i samråd med oppdragsgiverne gjort justeringer av tiltaksalternativene. Det 

ble bl.a. tidlig avklart at det ikke var aktuelt å vurdere etablering av utendørsfasiliteter i Horten som 

opprinnelig angitt i alternativ 4. Det har også vært forsøkt å konkretisere innholdet i flere av 

alternativene underveis ettersom beskrivelsene/spesifikasjonene for flere av tiltakene var lite spesifisert.  

4. Identifisere og tallfeste kostnad- og nyttevirkninger 

Detaljeringsnivået i underlagsmaterialet har variert betydelig. Kun ett av alternativene har vært 

selvstendig utredet (prosjektert og kostnadsberegnet) på forhånd, mens de øvrige alternativene har 

vært overordnet beskrevet. Dette medfører usikkerhet på kostnadssiden, både for investerings- og 

driftskostnader. Av samme grunn er det ikke satt kroneverdi på nyttevirkninger. Fokuset har vært å se 

på de relative forskjellene mellom alternativene, og ikke vurdere om investeringene er 

samfunnsøkonomisk lønnsomme. Alle estimater er satt i samråd med oppdragsgiver. 

Nytte/kostnadseffekter knyttet til mulig åpning av nye områder for petroleumsvirksomhet, sjøfart mv. er 

ikke vurdert.  

5. Rangere alternativer, og anbefale løsning 

Rangering av alternativene er i hovedsak et resultat av en sammenligning av de indentifiserte kostnad 

og nyttevirkningene, samt usikkerhet.  

6. Skisser for drift for anbefalt alternativ.  

Som en del av arbeidet er det skissert to alternative driftsmodeller for det anbefalte alternativet. 

Alternativene fokuserer mer på overordnede forhold enn på detaljer rundt drift.  

7. Rapportering 

I samråd med oppdragsgiverne er rapporten anonymisert i forhold til respondentene i arbeidet.  
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1.5 Begreper og definisjoner 
Absorberingsmidler Midler som brukes for å trekke opp oljen. Bark og torv er naturlige 

absorberingsmidler. Absorberingsmidlene virker på en slik måte at oljen 
binder seg til dem og gir den større overflate, noe som gjør den lettere 

tilgjengelig for oljenedbrytende mikroorganismer eller for oppsamling. 

Aksjon Organiserte tiltak mot akutt forurensning (varsling, mobilisering, 

bekjempning, sanering og restaurering). 

Akutt forurensning Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt 
etter bestemmelsene i eller i medhold av forurensningsloven. 

Bekjempning Fysiske, operative tiltak for å stoppe og begrense et akutt utslipp og som 
pågår fra et utslipp har funnet sted og frem til utslippet er kommet under 

kontroll. 

Beredskap Alle tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som skal hindre at 

en inntrådt faresituasjon utvikler seg til en ulykkessituasjon, eller som 
skal hindre eller redusere skadevirkningene av inntrådte ulykkes- eller 
krisesituasjoner. 

Beredskapsorganisasjon Det personell som i en beredskapsplan er tildelt funksjoner med 
tilhørende oppgaver. 

Dispergering Tilsetting av kjemisk middel som finfordeler olje i vann. 

Emulsjon En blanding av to vesker som ikke er fullstendig løselige med hverandre. 

Den ene vesken finnes som dråper i den andre vesken.  

Forurensningsmyndighet Offentlig instans som har myndighet i henhold til forurensningsloven. 

Kystverket omtales i denne rapporten som forurensningsmyndighet.    

Forvitring Endring av oljens egenskaper over tid ved at oljen utsettes for ulike 

påvirkninger fra miljøet den er i. 

Kystberedskap Med kystberedskap menes de planer, rutiner og ressurser som danner 

den beredskaps- og sikkerhetsmessige rammen rundt aktiviteten på 

kysten og i våre havområder. 

Makroplast Plastpartikler større enn 5 millimeter regnes som makroplast. 

Marin forsøpling Definert som alt fast materiale fra menneskelig aktivitet - plast, trevirke, 
metall, glass, gummi, tekstiler, papir - som er forlatt eller på annen måte 

havner i havet. Inkluderer avfall fra landbaserte kilder som er fraktet til 
havet med vassdrag, avløp eller vind. Inkluderer ikke avfall i væskeform, 
som mineralsk eller vegetabilsk olje, parafin og andre kjemikalier. 

Biologisk nedbrytbart avfall fra fiskerinæringen og akvakultur omfattes 
heller ikke. (Miljødirektoratet, 2016). 

Mikroplast Plastpartikler mindre enn 5 millimeter regnes som mikroplast. 

Mobilisering Iverksetting av tiltak som forberedelse til innsats. 

Mobiliseringstid Tid fra varsel om akutt utslipp er mottatt til utstyr/personell er klart til 
avreise (dvs. responstid minus transporttid). 

Nanoplast Partikler mindre enn 1 millimeter regnes som nanoplast 

Oljeskimmere/oljeopptakere Oljeskimmere eller oljeopptakere er utstyr som kan fjerne olje som flyter 

på havoverflaten. 

Renhetsgrad Det vil alltid finnes spor av olje igjen etter rensingen av et forurenset 

område. Målet er å gjøre det så rent at naturen klarer resten selv. 

Plast Begrepet plast i denne rapporten benyttes om syntetiske materialer som i 

hovedsak er lagd av fossil olje eller gass. 

Responstid Tiden fra varsel om akutt utslipp er mottatt til aktuelle 
bekjempningstiltak iverksettes på skadestedet. 

Risiko Uttrykk for kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens av en uønsket 
hendelse. 

Risikovurdering Samlet prosess som består av planlegging, risikoanalyse og 

risikoevaluering. 

Sanering Tiltak som iverksettes etter at bekjempningsfasen er over. Iverksetting 
av tiltak utfra en begrunnet konklusjon fundamentert i en analyse av 

forurensningssituasjonen (miljørisiko). 
Iverksetting av saneringstiltak krever også synliggjøring av saneringsmål 
og avklaring av tiltakenes netto miljøgevinst. 

Sikker jobb analyse (SJA) En systematisk og trinnvis gjennomgang av alle risikoelementer i forkant 
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av en konkret arbeidsoppgave eller operasjon, slik at tiltak kan 

iverksettes for å fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene. 

Scenario En definert fare- og ulykkeshendelse som representerer en miljørisiko 

over akseptkriteriet. Scenariet er grunnlaget for dimensjonering av 
beredskapen mot akutt forurensning. 

Strandrensemidler Vanligvis brukes kjemikalier (såper), i noen tilfeller kan 
bioremedieringsmidler (oljenedbrytende mikroorganismer) brukes. Alle 
produktene må være testet og godkjent for giftighet og effektivitet før de 
tas i bruk. 

Viskositet Er et mål på oljens seighet. Noen oljer er tyntflytende (lite viskøs) og 
mindre seig enn andre oljer som kan være tyktflytende (svært viskøse). 

For eksempel har flybensin lavere viskositet enn asfalt. 

Øvelse Utprøving og kontroll av om ferdighetskrav tilfredsstilles. 
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2 BEHOVSANALYSE 

I dette kapittelet gis en overordnet gjennomgang av problemstillinger for oljevern under kaldt klima og 

arktiske forhold, samt marin forsøpling - med vekt på forhold av relevans for potensielle test- og 

øvingsfasiliteter.  

Det ligger utenfor rammen av dette arbeidet å gjøre en fullverdig behovsanalyse av tiltak mot akutt 

forurensning og marin forsøpling. En overordnet forståelse er likevel viktig i vurderingen av dagens 

situasjon (nullalternativet), og i vurderingen av relativ kostnad/nytte av de definerte tiltaksalternativene.   

 

2.1 Oljevernberedskap i kaldt klima og arktiske forhold - 
behov/problembeskrivelse 

2.1.1 Generelt om oljevern i Norge 

Begrepet oljevern brukes her om beredskap mot akutt forurensning i norske havområder. Med akutt 

forurensning menes forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt. De vanligste 

kildene for utslipp til havs er utslipp fra skip i forbindelse med ulykker/havari, samt utslipp fra 

petroleumsvirksomheten. Store utslipp er imidlertid sjeldne. Med økende aktivitet i nordområdene øker 

sannsynligheten for utslipp, og risikoen for skade på sårbare miljøressurser kan dermed øke.  

Oljevernberedskap omfatter tiltak for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av 

forurensning. Hovedfokuset er forebygging av utslipp. Gitt et utslipp i et marint miljø vil olje raskt spres 

ut over sjøoverflaten og eventuelt treffe strandsonen, samt eventuelt is og snø. Det er derfor generelt 

krevende å samle opp eller bekjempe et utslipp på en effektiv måte. Mekanisk oppsamling av olje på sjø 

og strand er den mest utbredte bekjempelsesformen av oljesøl i Norge, deretter kjemisk dispergering. 

In-situ brenning har tradisjonelt vært lite benyttet, men kan gi en effektiv bekjempelse under gunstige 

forhold. En større oljevernaksjon til havs og i kystsonen er normalt en arbeidskraftintensiv og kompleks 

logistikkoperasjon, hvor god planlegging, organisering og operativ ledelse er avgjørende. Sikkerhet for 

liv og helse har alltid førsteprioritet under aksjoner, og HMS er derfor en viktig del av alle ledd i en 

aksjon.     

Norge har i dag en samvirkemodell der private, kommunale og statlige ressurser inngår. Internasjonale 

avtaler sørger for at det også er mulig å kunne håndtere store utslipp, det vil si hendelser som går ut 

over det risikobaserte dimensjoneringsregimet forurensningsloven krever. Kystverket ivaretar statens 

ansvar, og skal i tillegg sørge for samordningen mellom aktørene. Kystverket er også statens 

tilsynsmyndighet ved private og kommunale/interkommunale aksjoner. Kommunene har ansvar for 

mindre hendelser lokalt, og samarbeider gjennom ordningen for Interkommunale Utvalg for akutt 

forurensning (IUA). IUAene utgjør den største mannskapspoolen for strandrenseaksjoner i Norge. Privat 

industri, hovedsakelig petroleumsindustrien representert ved NOFO, utgjør de private aktørene. NOFO 

drifter en betydelig organisasjon og beredskapsressurser som ivaretar operatørselskapenes behov og 

forpliktelser.  

 

2.1.2 Nordområdeutfordringer 

Ofte benyttes begrepet arktisk oljevern, også i dette arbeidet, men begrepet er upresist. Kaldt klima og 

vinterforhold med lave temperaturer forekommer i varierende grad i alle norske farvann. Arktis som 

geografisk region omfatter normalt arktiske/polare og enkelte sub-arktiske strøk, men det finnes ulike 

sørlig avgrensingskriterier. Det finnes heller ingen internasjonal entydig definisjon av hva som er 
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arktiske forhold i oljevernsammenheng. I St. meld. Nr. 35 På rett kurs - Forebyggende sjøsikkerhet og 

beredskap mot akutt forurensning (Samferdselsdepartementet, 2015) brukes begrepet 

Nordområdeutfordringer, som oppsummeres som lange avstander, lite eksisterende infrastruktur og 

vanskelige kommunikasjonsforhold. Videre at svært skiftende forhold mht. sjøis, lys, sikt, temperatur og 

ising kan begrense operasjonsvinduet. I tillegg ble behovet for mer kunnskap om miljøeffekter 

fremhevet. Til tross for en betydelig nasjonal og internasjonal FoU aktivitet, konkluderte man i 

stortingsmeldingen med at: «Det er imidlertid fortsatt mange kunnskapshull og et stort behov for 

teknologi- og utstyrsutvikling innen oljevern under arktiske forhold».  

Det er i senere år blitt gjennomført flere studier av dagens status og fremtidige behov for oljevern i 

nordområdene, både nasjonalt og internasjonalt. Tabell 2-1 gir en oversikt over en del av disse, og 

illustrerer den faglige bredden og kompleksiteten innen feltet.  

 

Tabell 2-1 Studier knyttet til oljevern i arktiske strøk/kaldt klima 

Aktør Arbeid/prosjekt/dato Stikkord 

BaSEC (Barents 

Sea Exploration 
Collaboration) 

Flere utredninger og 

aktiviteter (2015 -) 

Arbeidsgrupper innenfor følgende tema: 1. Metocean and 

Ice 2. Environment and Preparedness 3. Emergency 
Response and Logistics 4. Helth and Working 
Environment 5. Mobile Drilling Units 

 

DNV GL Oljevern-
beredskapsplan for 

Bjørnøya, 2015  

Kartlegging og vurdering av oljevernberedskapsstrategier 
for Bjørnøya i Barentshavet - Nord-Europas største 

sjøfuglkoloni. Omfatter vurdering og operative strategier 
for ulike barrierer, tilgjengelig infrastruktur på øya, samt 

roller og ansvar.  

 

DNV GL Best practice Arctic Oil 

Spill Response, 2014 

Karlegging av best practice innen arktisk oljevern og 

tilhørende Response Gap analyse for Barentshavet og 
store deler av Norsk Kontinentalsokkel (Nordlig del).   
 

EPPR Circumpolar Response 
Viability Analysis, 
2017 

Omfattende analyse av metocean forhold i hele Arktis og 
mulighet (viability) for bruk av 10 ulike oljevernsystemer 
(DNV GL/NUKA, 2017) 

 

EPPR Guide to oil spill 

response in snow and 
ice conditions in the 
Arctic, 2015 

Omfattende veiledning i planlegging og gjennomføring av 

oljevernaksjoner arktiske forhold.  Dekker planlegging, 
oljens egenskaper, strategier, aksjonering og sikkerhet 
for innsatspersonell.  

 

OGP Arctic Response 
Technology JIP, 2012 

- 2017 

Project 1: Fate of dispersed oil under ice Project 2: 
Dispersion of oil in ice Project 3: Environmental impacts 

from arctic oil spills and oil spill response technologies 
Project 4: Oil spill trajectory modelling in ice Project 5: 
Oil spill detection and mapping in low visibility and ice 

Project 6: Mechanical recovery of oil in ice Projects 7, 8 
and 9: In-situ burning of oil in arctic environments 
Project 10: Field Research 

 

INTSOK Russian – Norwegian 

Oil & Gas industry 
cooperation in the 
High North. 
 

Environmental protection, monitoring systems and oil 

spill contingency. 19th of December 2014, revision 2. 

KonKraft Nordover - Norsk 
Sokkel i Endring, 2016 

Rapport som beskriver utviklingstrekk på norsk sokkel og 
i Nordområdene, herunder hensynet til miljø, sikkerhet 

og beredskap.  
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Kystverket Beredskapsanalyse for 

skipstrafikken rundt 
Svalbard og Jan 
Mayen, 2014 

 

Kystverkets analyse for dimensjonering av statens 

beredskap mot akutt forurensning rundt Svalbard og Jan 
Mayen, basert på sjøsikkerhetsanalyse.  

Kystverket og 
Norsk Olje og 

Gass 

Brodokument mellom 
operatørene og 

Kystverket. Versjon 2 
– 31. januar 2016. 

Kystverket og Norsk Olje & Gass (2016). Etablering av 

statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner 

med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er 

ansvarlig. 

 

Kystverket/NOFO Oljevern 2015 Teknologiutviklingsprosjekt hvor oljevern i isfylte farvann 
er ett av 5 tema.  

 

MARPART Rapport 4: MARITIME 

PREPAREDNESS 
CAPACITIES IN 
ARCTIC NORWAY, 

RUSSIA, ICELAND 
AND GREENLAND 
 

Oversikt over eksisterende ressurser innen SAR og 

oljevernberedskap I Norge, samt vurderinger av aktuelle 
gap og forbedringsområder.  

NOFO Oljevern i områder 
med kulde og is – 
konsepter 

 

Konseptbeskrivelse for oljevernoperasjoner i kulde og is 

Norges 

Brannskole 

Kurs oljevern i kulde 

og is, 2016 - 2018 

Kurs for innsatspersonell i oljevernaksjoner med fokus på 

operasjoner under vinterforhold 
  

NOROG Arbeid i kaldt klima – 
faktagrunnlag 
(udatert) 

Rapport med faktaunderlag for en bedre forståelse av 
HMS-utfordringene som medfølger en industriell aktivitet 
i arktiske strøk og spesielt for vintersesongen med risiko 
for eksponering for kaldt klima i arbeidssituasjonen. 

 

SINTEF Weathering Properties 

and Toxicity of 
Marine Fuel Oils, 2017  

Studie av seks marine drivstoffoljer og deres 

forvitringsegenskaper. Slike oljetyper brukes i økende 
grad bl.a. i de arktiske områdene, og studien så bl.a. på 
egenskaper ved lave temperaturer, dispergerbarhet og 

egnethet for brenning.    
 

SINTEF with 
Partners 

JIP Oil In Ice (2006 - 
2009) 

Olje i is JIP var et omfattende forskningsprogram som 
pågikk i perioden 2006-2010 studerte bla. bruk av ulike 
bekjempelsesteknikker i is, herunder mekanisk 
bekjempelse, brenning og dispergering. Prosjektet ga 

nyttig erfaring om for eksempel behov for vinterisering 
av utstyr.  
 

 

Det er også gjennomført flere forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt, og det har vært et 

økende fokus på øving og trening i kaldt klima/arktiske forhold. Det pekes av flere på fortsatte svakheter 

i oljevern for nordlige farvann.   
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2.1.3 Test- og øvingsfasiliteter i oljevernsammenheng 

Oljevernberedskap er et bredt og komplekst fagfeltfelt som involverer en rekke spesialområder innen 

bl.a. miljø, teknologi, maritim- og operativ virksomhet. En av hovedgrunnene for at man i 

oljevernsammenheng har behov for å drive med testing og øving, er at reelle oljevernaksjoner skjer for 

sjelden til å danne en tilstrekkelig basis for vedlikehold og utvikling av kompetanse, teknologi og 

organisasjon som utgjør ryggraden i beredskapen. 

Med test- og øvingsfasiliteter tenker man i dette arbeidet på et bredt spekter av type anlegg, områder 

eller infrastruktur til bruk i forbindelse med teknologiutvikling, testing og verifikasjon av utstyr og 

metoder under ulike forhold, effektstudier av forurensing på miljøet, betydning av ulike oljetyper, 

vurdering og dokumentasjon av rensemetoder, samt øving og trening av personell i 

oljevernsammenheng. Opplistingen er ikke uttømmende.  

Test og øvingsfasiliteter kan utformes på ulike måter, avhengig av type bruk, omfang mv. Et viktig 

element er å ha kompetansen til å formulere behov på den ene siden, og å finne hensiktsmessige måter 

å løse disse behovene på.  

 

2.1.3.1 Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr  

Testing av nye typer oljevernutstyr er et viktig element i Kystverkets arbeid med å videreutvikle 

teknologi og utstyr til bekjempelse av akutt forurensning. Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr 

ligger i tilknytning til Kystverkets beredskapsavdeling i Horten. Senteret eies og drives av Kystverket. 

Senteret tilbyr norske og utenlandske utstyrsleverandører, forskningsinstitusjoner og andre aktører 

innen beredskap mot akutt forurensning mulighet til testing av utstyr. I tillegg benytter Kystverket 

senteret til å evaluere materiell som det offentlige vurderer å anskaffe. 

Dagens anlegg består av et innendørs testbasseng på 30 x 7 meter, med 4 meters vanndyp, propeller og 

mulighet for å generere 4 knop strøm. Her er det mulig å teste oljeopptakere i full størrelse under 

kontrollerbare sjøtilstander. Den første utendørs testtanken i Horten ble etablert på 1970-tallet. 

Nåværende anlegg gjennomgikk en større oppgradering i 2013 – 2015.  
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Figur 2-1. Bildene viser dagens test- og øvelsesfasilitet i Horten. Venstre, Kilde: (Ly, et al., 2015), 
Høyre, Kilde: Kystverket 

 

 

Figur 2-2. Kystverkets beredskapsavdeling i Horten. Kilde: Kystverket (Kystverkets beredskapsavdeling, 

2016) 

 

2.1.3.2 Andre test- øvings- og forskningssentre (nasjonalt og 

internasjonalt) 

Tabell 2-2 viser en oversikt over eksisterende og planlagte testanlegg for oljevernberedskap som 

omfattes av nullalternativet.  
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Tabell 2-2 Oversikt over eksisterende og planlagte testanlegg (Ramstad, et al., 2016) 

Anlegg/basseng Mål i meter  

(L x B x D) 

Beliggenhet Spesifikasjoner 

SINTEF basseng 12 x 4 x 3 Trondheim Testing med olje og is. Strøm/bølger. Lufttemp. 

Ned mot -18o C 

Norges Brannskole Utendørs Fjelldal, Tjeldsund Naturlig fjord og strandsone. Øvingskar for 

testing med olje, samt in-situ brenning. 

Olje på vann-øvelse Utendørs Nordsjøen Naturlig havområde. Fullskala testing av 

oljevernsystemer, herunder overvåkning  

CEDRE Utendørs Brest, Frankrike Utendørs anlegg for storskala testing og øvelser 

i basseng og strandsone. Omgivelses- 

temperatur.  

Hamburg Ship Model 

Basin, HSVA 

78 x 10 x 2,5 Hamburg, Tyskland Kan teste med olje i is. Mest fartøytesting. 

Lufttemp. ned mot -20o C 

Ohmsett 203 x 20 x 2,4 New Jersey, USA Testing med olje og i is. Eksternt laget is. 

Strøm/bølger. Omgivelsestemperatur. 

MARINTEK 80 x 50 x 10 

39 x 6 x 1,5 

Trondheim Havbassenglaboratoriet. Marin 

kybernitikklaboratoriet. Strøm/bølger. Ikke 

testing med olje og is.  

SINTEF, Hirtshals 30 x 8 x 6 Hirtshals, Danmark Testing av utstyr for fiskerinæringen. Strøm. 

Ikke testing med olje eller is.  

CRREL Flere basseng 

innendørs 

Hannover, NH, USA Testing med olje og is. Lufttemp. ned mot -30o 

C 

Churchill Marine 

Observatory (CMO) 

Ca. 20 x 10 x 

3 

Hudson Bay, Canada Testing med olje og is 

SARI (Svea Arctic 

Research Initiative 

Utendørs Svea, Svalbard Planlagt, men status i dag er uavklart. Mulighet 

for testing med fjordis i dag.   

Newfoundland Innendørs St. Johns, Canada Planlagt, men status i dag er uavklart. Mulighet 

for testing med olje og is 

Finnland Innendørs 

eller utendørs 

Kemi, Finnland Planlagt, men status i dag er uavklart. Mulighet 

for testing med olje og is 

 

I tillegg til FoU basert virksomhet forutsetter en velfungerende forurensningsberedskap at 

innsatspersonellet har fått tilstrekkelig opplæring. Det er utviklet en nasjonal læreplan og aktørene som 

gjennomfører opplæring i henhold til læreplanen skal godkjennes av Kystverket. En vesentlig del av 
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grunnopplæringen gjennomføres per i dag ved Norges Brannskole i Tjeldsund kommune, Nordland fylke.  

Trening og øvelser vil være viktig for å sikre at partene kjenner sitt ansvar og myndighet ved denne 

typen hendelser. Kystverket, NOFO og IUAer gjennomfører regelmessig trening og øvelser hver for seg 

og sammen for å sikre at partene med ansvar og roller i den nasjonale beredskapen har en klar 

forståelse av dette. 

Øvelser er viktig for å sikre at partene kjenner sitt ansvar og myndighet ved denne typen hendelser. Alle 

med et ansvar forutsettes å gjennomføre øvelser regelmessig for å sikre at ansvar og rolle i den 

nasjonale beredskapen kan ivaretas på en tilfredsstillende måte. Kystverket gjennomfører hvert år større 

nasjonale øvelser som skal bidra til en god samordning innenfor beredskap mot akutt forurensning. I 

tillegg arrangerer og deltar Norge i internasjonale øvelser som skal sikre god internasjonal koordinering 

og bistand. 

 

2.1.4 Senter for oljevern og marint miljø i Svolvær 

Senter for oljevern- og marint miljø ble etablert i 2018 og ligger i Svolvær. Senteret ble etablert som et 

ledd i regjerningens arbeid for rent hav, og skal være «et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter 

som skal fremme kunnskap, kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier og metoder for arbeidet med 

oljevern og marin plastforsøpling» (Regjeringen, 2018). Senteret vil «ha spesielt fokus på plast i havet 

og følge opp FNs bærekraftsmål 14.1 som sier at all marin forurensning, spesielt fra landbaserte kilder, 

inkludert marin forsøpling og næringssalter, skal forebygges og signifikant reduseres innen 2025», 

(Regjeringen, 2018). 

Senteret et tildelt flere oppgaver. «Oljevern- og miljøsenteret skal blant annet 

- Tilby oversikt over best tilgjengelig vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap innfor oljevern og 

marin forsøpling. 

- Etablere nettverk og møteplasser på tvers av fag og sektorer og være en pådriver for utvikling 

og rådgiver til offentlige myndigheter innenfor oljevern og marin forsøpling. 

- Tilby veiledning og tilrettelegging for forebygging av marin forsøpling, med særlig vekt på 

sjøbaserte kilder. 

- Tilrettelegge for, utvikle og formidle kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger for opprydding 

av marin forsøpling både i egen regi og i samarbeid med etablerte aktører og være en pådriver 

for at disse blir tatt i bruk». 

- Veilede om, tilrettelegge for og gjennomføre tiltak knyttet til opprydding av marin forsøpling i 

samarbeid med relevante fagmyndigheter». (Regjeringen, 2018).  

 

2.1.5 Behovsvurderinger av nye test- og øvingsfasiliteter 

Behovet for nye offentlige test- og øvingsfasiliteter i oljevernet har tidligere vært vurdert ved flere 

anledninger. Et bredt sammensatt regjeringsoppnevnt utvalg overleverte bl.a. i 2015 sine vurderinger og 

anbefalinger til Samferdselsdepartementet (Ly, 2015). I rapporten «Norsk Oljevernberedskap – rustet 

for fremtiden?» drøftet man muligheter, begrensninger og insentiver for forskning, teknologiutvikling og 

kompetanse på alle nivåer innen oljevernet. Utredningen vurderte også behovet for test og 

utprøvingsfasiliteter i en slik helhetlig kontekst, og man beskrev bl.a. eksisterende anlegg/ressurser som 

finnes/brukes per i dag i Norge og internasjonalt. Utvalget konstaterte at praktisk test og utprøving av 
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oljevernmateriell har spilt en viktig rolle for teknologi og produktutvikling, og at slike aktiviteter har vært 

svært varierte i innhold; 

• Fullskala olje-på-vann verifisering på havet 

• Fullskala tester i utendørs eller innendørs basseng med olje 

• Mindre skalaforsøk eller modellforsøk i basseng  

Med hensyn til behov for eventuelt nye testfasiliteter observerte dette utvalget et sprik i innspillene de 

mottok, og man konkluderte derfor ikke med at eksisterende anlegg var utilstrekkelige. Man påpekte 

også at alle eksisterende testanlegg for oljevern ikke var kommersielt bærekraftige. Utvalget påpekte 

imidlertid svært interessante muligheter i å utføre fullskala operative tester i kyststrøk ved bruk av 

miljøvennlige stoffer som kan erstatte olje (fullskala tester i kombinasjon med miljøovervåking og et 

kompetanse- og skolesenter for oljevern der bransjen kan simulere fullskala oljevernaksjoner i et kyst- 

og fjordmiljø). Utvalget anbefalte en utredning, herunder en internasjonal markedsundersøkelse, før 

beslutning om en eventuell ny innendørs testfasilitet i Norge ble tatt. Dette refererte til et større initiativ 

fra Hadsel Vekst AS, med bl.a. en innendørshall på 300 x 30 x 9 meter (Hadsel Vekst AS, 2013)  

Samferdselsdepartementet (SD) utredet i perioden 2016 – 2017 et oljevern- og miljøsenter i 

Lofoten/Vesterålen (LoVe). Arbeidet ble gjennomført som et prosjekt og det ble etablert et sekretariat til 

å gjennomføre arbeidet. Utredningen så på hvordan et senter kunne fremme kunnskap, teknologi og 

metoder for arbeid med oljevern og mot marin forsøpling for et renere havmiljø. Prosjektet kartla og 

vurderte en rekke forhold, og fikk i tillegg utarbeidet rapportene Marin forsøpling – kunnskap, tiltak og 

behov (SALT, 2016), Innhenting av kunnskapsgrunnlag om behovet for testfasiliteter i 

Lofoten/Vesterålen for utvikling av teknologi og metoder i havbaserte næringer (Dahlslett, et al., 2016) 

og Utredning av oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen (Ramstad, et al., 2016).  

I sin sluttrapport konkluderer sekretariatet med at mulighetene for realisering av stor/fullskala 

testfasiliteter i Lofoten/Vesterålen burde vurderes nærmere i en egen utredning eller et forprosjekt som 

involverer industrien og virkemiddelapparatet sterkere fra start. Man vurderte mulighetene som små for 

at en slik etablering kunne baseres kun på utvikling av oljevernutstyr. Man anså videre at miljøkrav ikke 

gjør det mulig å tilby særlig merverdi ut over det som allerede dekkes gjennom de etablerte "olje på 

vann"-forsøkene og generell bruk av sjøområder til testing og opplæring. Man konkluderte med at 

oljevern- og miljøsenteret ikke ville være avhengig av at det etableres en stor/fullskala testfasilitet, men 

at man ville kunne inngå i og dra nytte av en eventuell slik etablering. 

Kystverket utredet i 2017 muligheten for å bygge opp kapasitet til å simulere forurensning i islagte 

farvann ved nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr i Horten. Utgangspunktet for denne 

utredningen var at kystverkets egen beredskapsorganisasjon ikke får tilstrekkelig erfaring i praktisk 

håndtering av oljeforurensning i naturen gjennom tilfeldige hendelser. Organisasjonen er avhengig av å 

finne effektive teknikker, prøve ut materiell og å øve innsatspersonell i et dertil egnet miljø. Det finnes 

ikke noe miljø med stabilt og kaldt klima, der olje kan slippes løs. Arbeidet konkluderte med et forslag 

om å utvide eksisterende testanlegg i Horten med funksjoner for testing og trening i kaldt klima.  
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2.2 Marin forsøpling – problembeskrivelse 

Dette kapittelet gir en overordnet problembeskrivelse knyttet til marin forsøpling og er basert på 

beskrivelsen i (Salt, 2015) og (Miljødirektoratet, 2014).  

Marin forsøpling1 påfører samfunnet i dag store kostnader som følge av de negative konsekvensene 

forsøplingen har på det marine miljøet og for de som ferdes langs kysten og til havs. De negative 

konsekvensene ønskes forhindret gjennom innsats for å bekjempe marin forsøpling. Innsatsen knyttet til 

marin forsøpling er imidlertid, sammenlignet med oljevern, et forholdsvis nytt problem som har fått 

fokus i den senere tid. 

2.2.1 De totale kostnadene er ukjent 

Samfunnets kostnader knyttet til marin forsøpling bestemmes av hvor store skader forsøplingen 

medfører, hvor lenge skadene varer og hvor mange som berøres. 

Vi kjenner ikke de samlede kostnadene. Dette henger sammen med at vi ikke har eksakt kunnskap om 

hvor mange som berøres og hva alle skadevirkningene er, men marint avfall må antas å kunne påføre 

samfunnet store kostnader. Dette blant annet som følge av skader på fiskeutstyr og fartøy, tap av 

turisme, reduserte bestander av dyr og planter, helserisiko gjennom forurensing av sjømat, redusert 

estetisk verdi og lignende. 

Det er velkjent at det er mye marint avfall i havet, og at det tilføres betydelig mengder hvert år. Marint 

avfall er observert fra ekvator til polene, fra overflaten til havbunn, i åpne vannmasser og langs kysten. 

Det finnes imidlertid ingen gode globale estimater for hvor mye søppel som befinner seg i 

verdenshavene eller hvordan utviklingen i tilførsel av nytt marint avfall er. Noen forskere (Jambeck et al., 

2015) anslår imidlertid at det slippes ut mellom 4,8 og 12,7 millioner tonn plast i havet hvert år. Dette 

anslaget er basert på kunnskap om søppelhåndtering i alle verdens kystnasjoner sammenholdt med 

befolkningstetthet i de ulike landene (Salt, 2015). 

Selv om vi ikke kjenner skadevirkningene er det også velkjent at marin forsøpling har negativ effekt på 

organismer og økosystem; organismer skades ved at de spiser eller setter seg fast i marint avfall, arter 

invaderer nye områder fordi de transporteres med marint avfall, marint avfall utgjør nye habitater for 

kolonisering og marint avfall forårsaker fysisk skade på marine økosystemer (Salt, 2015).  

Det er knyttet spesielt stor bekymring til skadevirkningene av mikroplast, men det er foreløpig lite 

dokumentert kunnskap om skadevirkningene mikroplastforurensingen får på kort eller lang sikt for 

marine økosystemer og menneskelig helse. Kunnskapshullene er mange og store, men det er grunn til å 

ta plastforurensingen i marint miljø på alvor (Salt, 2015) (Miljødirektoratet, 2014). 

2.2.2 Dagens innsats for å redusere samfunnets kostnader som knytter 
seg til marin forsøpling 

Selv om vi ikke eksakt kjenner samfunnets kostnader som følger av marin forsøpling, vet vi nok til at 

forurensingen tas på alvor. Det legges inn en betydelig innsats for å bekjempe marin forsøpling på flere 

områder i dag, hvor etableringen av SOMM er en del av denne innsatsen.  

Grovt sett kan innsatsen deles i to. Det ene er forskning og utvikling (FoU) som overordnet omhandler 

hvordan marin forsøpling kan bekjempes mest mulig effektivt (redusere samfunnstapet til lavest mulig 

ressursinnsats). Det forskes på miljøeffekter, nedbrytning av avfall med mer for å øke kunnskapsnivået 

generelt samt bidra til at tiltak baseres på kunnskap. 

                                               
1 Marin forsøpling består av en rekke materialer som tre, metall, glass og plast. Av disse er det plastmaterialet som utgjør den største 

utfordringen i det marine miljøet. 
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Det andre er operativ innsats for å redusere mengden marin forsøpling i havet. Det innebærer 

forebyggende tiltak parallelt med opprydding av marin forsøpling. 

2.2.2.1 Forskning og utvikling  

Forskning og utvikling relatert til marin forsøpling handler om hvordan marin forsøpling kan bekjempes 

mest mulig effektivt. Det vil si hvordan samfunnskostnaden kan reduseres på en mest mulig 

kostnadseffektiv måte.  

Forskningsinnsatsen på marin forsøpling har økt i takt med oppmerksomheten omkring problemet. 

Forskningsfeltet tilknyttet marin forsøpling er svært vidt, med tematikk som spenner fra effekter av 

mikroplast på marine organismer, dynamikken til mikroplast i miljøet (nedbrytning, utsynking med mer) 

til registrering av strandsøppel og modellering av søppelmengder i havet (Salt, 2015).  

I den tidlige fasen av forskningen på feltet var det fokus på mengder og kilder til avfall og observasjoner 

av dyr som hadde tatt skade av store søppelgjenstander. Forskningsinnsatsen tilknyttet negative 

effekter av mikroplast på organismer og næringskjeder er i dag stekt økende innen forskningsfeltet (Salt, 

2015). 

Forskningen handler om:  

• Kartlegging av kilder til marin forsøpling 

• Forskning på materialer i det marine miljø 

• Kvantifisering og kartlegging av marint søppel i hav og på strand 

• Effekter av marin forsøpling på organismer og økosystemer 

• Skjebnen til plast i miljøet (nedbrytning, utsynking med mer) 

Videre er det, for å kunne drive med forskning og utvikling, nødvendig med tilgang til utstyr, fartøy, 

testfasiliteter og laboratorier. Hva som er nødvendig avhenger av hva det skal forskes på eller hva som 

skal utvikles. Utstyr, fartøy og testfasiliteter er også en del av ressursinnsatsen for å bekjempe marin 

forsøpling. Det er flere fagmiljøer i dag som benytter eksisterende labfasiliteter til forskning på 

mikroplast som eksempelvis Sintef, Norges Geotekniske Institutt og NIVA. For makroplast er 

hovedinntrykket at betydelige ressurser gis til ulike opprydningsprosjekter (strandrydding), men også 

her er fagmiljøer inne som med ulike akademiske prosjekter, som eksempelvis SALT Lofoten. 

2.2.2.2 Reduksjon av mengden marin forsøpling 

For å redusere mengdene av marin forsøpling legges det inn en innsats i forebyggende tiltak parallelt 

med opprydding av marin forsøpling. 

Forebyggende tiltak handler om å forhindre at avfall kommer på avveie og/eller at forurensingen havner 

i det marine miljøet. Vi kan i hovedsak dele dagens forebyggende tiltak i to. Det ene er ikke-

kildespesifikke tiltak; avfallshåndtering i kommuner, informasjon til allmennheten, fishing-for-litter, 

innsamlingsordninger med videre. Det andre er kildespesifikke tiltak; Produsentansvarsordning for 

fiskeredskaper, utrangert utstyr for fiskeredskap og kasserte fritidsbåter, utfasing av primær mikroplast i 

konsumentprodukter, bedre rensing av avløpsvann, med videre. (Miljødirektoratet, 2014). 

Opprydding av marin forsøpling handler om å fjerne søppel som allerede finnes i det marine miljøet. Det 

vil si det som finnes i strandsonen, vanmassene og på havbunnen. Per i dag utføres den største 

ryddeinnsatsen av frivillige. Oppryddingen kan foregå ved elvemunninger, havner, kystsonen (strand) og 

på havbunnen. Opprydding kan gjennomføre manuelt eller maskinelt. 
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Den mest effektive innsatsen for å redusere mengden marin forsøpling anses å være forebyggende tiltak 

som hindrer at avfall havner på avveie og blir til marint søppel. For søppel som allerede er i havet, er det 

sannsynligvis mest effektivt å sørge for oppsamling av avfall nær kilden, som i elver og havner. Også 

strandrydding antas å være en effektiv metode for å fjerne søppel fra havet. Opprydding på havbunnen 

og i de åpne vannmassene er svært kostnadskrevende. (Salt, 2015). Dette er illustrert i Figur 2-3. 

 

 
Figur 2-3. Konseptuell figur som viser hvordan effekt og kostnad tilknyttet ulike tiltak for å 

redusere marin forsøpling øker med avstand til kilden. (Salt, 2015) 
 

 

2.3 Interessentkartlegging 

Som en del av arbeidet har DNV GL gjennomført en interessentkartlegging mot relevante aktører innen 

marin forsøpling og oljevern i kaldt klima/arktiske forhold. Kartleggingen har bestått av en nettbasert 

spørreundersøkelse (Quest Back), og oppfølgende samtaler mot utvalgte aktører. I dette kapittelet 

oppsummeres hovedfunnene i kartleggingen.  

2.3.1 Gjennomføring 

Den nettbaserte spørreundersøkelsen ble gjennomført mellom 3 – 10. januar 2019. Potensielle 

respondenter ble identifisert i samarbeid med oppdragsgiver, og det ble sendt et forhåndsvarsel før jul 

om at undersøkelsen ville bli sendt ut på nyåret. Undersøkelsen ble sendt ut til ca. 80 aktører med roller 

eller interesser innen marin forsøpling og oljevernberedskap, herunder:   

• Beredskapsaktører 

• Miljømyndigheter 

• Virkemiddelapparat 

• Teknologi- og utstyrsprodusenter 

• Forskningsinstitusjoner 

Undersøkelsen besto av totalt 25 spørsmål fordelt på tre hovedtema (Vedlegg 1):  
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• Generelt om behov 

• Anlegg og infrastruktur 

• Lokalisering 

I alt 49 respondenter besvarte undersøkelsen. Av disse ble det tatt kontakt med 20 aktører for 

oppfølgende samtaler. Disse ble identifisert i samarbeid med KyV og SOMM, og en variert 

sammensetning ble tilstrebet for å avspeile ulike aktører med ulike behov. Av disse ble det gjennomført 

møter med 15 aktører. Samtalene ble gjennomført via Skype/telefon og ga respondentene mulighet til å 

utdype og nyansere sine skriftlige innspill.  

 

2.3.2 Resultater 

En sammenstilling av hovedresultatene fra undersøkelsen er gitt i Vedlegg 1. Utfyllende kommentarer er 

ikke gjengitt av hensyn til respondentenes anonymitet.  

 

2.3.3 Diskusjon 

Kartleggingen avdekket mangfoldige vurderinger av behovet for testfasiliteter innen marin forsøpling og 

oljevern, herunder aktuelle anlegg og infrastruktur, samt spørsmålet om lokalisering. Undersøkelsen er 

ikke tilstrekkelig presis til å kunne legges til grunn som et fullstendig informasjonsgrunnlag, men gir en 

del interessante observasjoner og indikasjoner. Noen hovedpoeng gjengis nedenfor.  

• Det er gjennomgående enighet om at systematiske forsøk, testing og trening er viktig både 

innen marin forsøpling og oljevern. Det er også mange som fremhever at realistiske feltforsøk er 

svært viktig, og at simulerte forhold ikke er tilstrekkelig i lengden, selv om dette kan være 

viktige skritt underveis.   

• Innen oljevernberedskap er det stort sett konsensus om at det per i dag er begrensede 

muligheter for realistisk og systematisk testing/trening/forskning/dokumentasjon av utstyr, 

metoder og personell med olje, i kulde og is og på strand. Øvrige behov ser grunnleggende sett 

ut til å være dekket med eksisterende nasjonale/internasjonale kapasiteter. Preferansene for 

ulike alternativer avspeiler mer ulike ambisjonsnivåer enn mangelfull dekning av grunnleggende 

behov (hva er godt nok?).  

• Sammenlignet med oljevernberedskap framstår bekjempelse av marin forsøpling som et nytt 

fagområde. Behov for testfasiliteter, anlegg og infrastruktur er generelt lite konkretisert fra 

respondentenes side. Det er vanskelig å observere klare begrensinger per i dag som skyldes 

mangel på testfasiliteter. De største aktørene innen marin forsøpling i undersøkelsen rapporterer 

at de ikke har behov for testfasiliteter hverken i Horten eller på Fiskebøl. 

• Mange fremhever at kunnskap innen oljevern har overføringsverdi til marin forsøpling, men det 

er f.eks. uenighet om oppsamling av makroplast i sjøen er et effektivt tiltak. Mindre omdiskutert 

er områder som strandrensemetodikk/organisering/HMS, samt overvåkning/deteksjon. Her 

påpeker mange at det er synergier mellom oljevern og marin forsøpling. Foreløpig finnes det 

imidlertid ikke et praktisk og enhetlig regime rundt strandrydding som er klart til å motta og 

operasjonalisere denne kunnskapen.   
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• Innen oljevernet eksister en juridisk ansvarsfordeling som skaper et marked med tilbud og 

etterspørsel for beredskapstjenester og teknologi. Innen oljevern er det også et betydelig årlig 

basisbehov knyttet til vedlikehold av beredskapsevnen, i tillegg til behov innen FoU. Dette 

omfatter et relativt stort bruksvolum innen opplæring, trening og øvelse av personell og materiell. 

Et tilsvarende basisbehov er ikke identifisert for marin forsøpling som per i dag nesten 

utelukkende ser ut til å være relatert til FoU. Det kommersielle potensialet framstår uklart.     

• En del argumenterer for at nye testfasiliteter vil virke generelt utløsende i forhold til innovasjon 

og utviklingsaktiviteter innen både oljevern og marin forsøpling. Testfasiliteter framstilles som 

viktige ledd i en «nødvendig nasjonal satsing» på bred basis, uten at det nødvendigvis betyr så 

mye rent direkte for den enkelte virksomhet. Det indikeres en forventning om at et testsenter vil 

innta en ledende FoU posisjon og generere betydelig aktivitet i seg selv. Dette gjelder særlig ved 

ev. lokalisering på Fiskebøl hvor et testsenter av flere vurderes som et signal-bygg av stor 

regional betydning. Samtidig fremhever de fleste at et testsenter bør være nøytralt, og primært 

legge til rette/fasilitere for andre virksomheter som ønsker å bruke senteret.  

• Når det gjelder hvilke typer anlegg og infrastruktur som er nødvendig for å dekke behov 

framstår dette som mangfoldig, noe som illustrerer bredden av aktører og virksomhet i 

undersøkelsen. Sammenholdt med de oppfølgende samtalene er inntrykket at behovene ikke er 

like omfattende som en først kan få inntrykk av. For eksempel viste det seg svært vanskelig å få 

konkrete innspill til innendørs testfasiliteter for marin forsøpling. På samme måte kom det fram 

at fullskalafasiliteter (fjordområde/åpent hav) ikke nødvendigvis trenger å omfatte så store 

arealer. Det kom også fram at ulik bruk (oljevern, marin forsøpling, øving, effektstudier, 

teknologiutvikling) i mange tilfeller ikke kan gjennomføres i samme område samtidig.    

• Det er en tendens at aktører med konkrete behov melder om færre begrensninger ved nå-

situasjonen enn de med mer diffuse eller framtidige behov. Aktører som driver aktiv 

teknologiutvikling og som har jobbet fram et eller flere produkter over tid virker også mer 

kostnadsbevisste, og er opptatt av å velge testmetodikk som er tilpasset produktets 

utviklingsnivå. Mange av disse har funnet fram til og benyttet internasjonale fasiliteter i sitt 

arbeid, og rapporterer ikke om dette som en begrensende faktor.    
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3 MÅL OG KRAV 

Mål og krav skal klargjøre retningen for det en ønsker å oppnå med tiltakene – det vil si virkningen. 

Målene skal ha utspring i og være konsistent med identifiserte behov. Det betyr at det må være en klar 

sammenheng mellom behovet som utløser tiltak og målene som er definert. 

DNV GL har utarbeidet et målhierarki i samarbeid med oppdragsgiver. Målhierarkiet viser hvordan 

overordnete mål understøttes av underordnede mål. Målhierarkiet har tre nivåer: samfunnsmål, 

effektmål og krav. Samfunnsmålet beskriver hvilken samfunnsutvikling prosjektet skal bygge opp under 

og er knyttet til tiltakets virkninger for samfunnet. Effektmål beskriver hvilke virkninger som søkes 

oppnådd for brukerne. Kravene beskriver betingelsene som må oppfylles for å oppnå ønskede 

virkninger/effekter. Kravene skal utformes med sikte på effekter og funksjoner, og ikke tekniske 

løsninger. Samfunns- og effektmål er vist i Tabell 3-1. 

Tabell 3-1 Målhierarki med samfunnsmål og effektmål  

 

 

 

Det forelå et forslag til samfunns- og effektmål i oppdragsgivers tilbudsforespørsel. Disse har vært 

nyttige som bakteppe for arbeidet, og har vært diskutert underveis. I en samfunnsøkonomisk analyse er 

det hensiktsmessig med relativt få og konkrete mål, og de opprinnelige målene er derfor spisset 

ytterligere og søkt ivaretatt i det reviderte målhierarkiet. De opprinnelige målene er gjengitt i vedlegg 3.  

Under følger en gjennomgang av det oppdaterte målhierarkiet, herunder samfunnsmål, effektmål og 

krav. Forslaget til mål er basert på den informasjonen vi har per i dag. Vi ser ikke bort ifra at disse bør 

bearbeides, og de bør oppdateres og konkretiseres dersom ny informasjon om behov foreligger. 

3.1 Samfunnsmål 

Norge er en havnasjon. Havet og kysten har preget, og preger, utviklingen av det norske samfunnet og 

har formet mye av vår identitet. Naturverdiene og opplevelsesverdien av havet og kystområdene er 

viktige for kulturen, friluftslivet og turismen. Videre er norsk handel og økonomi sterkt knyttet til havet, 

fra skipsfart og skipsbygging til sjømat, olje og gass. Vi ser også utviklingen av ny havbasert industri 



 

 
Side 26 av 68 

 

  Rapport Testsenter_final 6.3.19 

 

basert på nye produkter, tjenester og teknologi. En stor del av norsk verdiskaping kommer fra havet og 

kontinentalsokkelen (Kunnskapsdepartementet, 2018). 

Rent hav er viktig for å sikre norsk verdiskapning som kommer fra havet. Overordnet handler både 

oljevernberedskap og innsats for bekjempelse av marin forsøpling om å sikre rent hav ved å unngå 

forurensing av havet. 

Oljeinstallasjoner og fartøy utgjør en risiko for ulykker med uventede utslipp av olje (akutt forurensing) 

til havs. I Norge har vi en oljevernberedskap mot akutt forurensing som har som hensikt å forhindre og 

begrense miljøskader ved akutt forurensing eller fare for akutt forurensing. Oljevernberedskapen skal 

være forberedt til innsats for å oppnå dette. 

På samme måte som akutte oljeutslipp medfører miljøskader vil også marin forsøpling ha negative 

konsekvenser for det marine miljøet. Dette ønskes forhindret gjennom den innsatsen som gjøres for å 

bekjempe marin forsøpling. 

Lofoten, Vesterålen og nordområdene er pekt på som sårbare i forhold til oljeforurensing og marin 

forsøpling. Det er viktig med økt kunnskap om hvordan, man kan håndtere forurensning best mulig samt 

å forstå hvordan miljø og fiskebestanden påvirkes av endringer i marin forsøpling og eventuelle 

oljeutslipp. 

De samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til akutt oljeforurensning og marin forsøpling i havet kan i 

hovedsak deles i to. Det ene faktoren er kostnadene knyttet til ressursinnsatsen for å redusere 

forurensingen i havet, mens den andre faktoren er kostnadene for samfunnet som følger av at havet er 

forurenset (etter effekten av innsatsen). Dette er illustrert i Figur 3-1. 

 

 

Figur 3-1 viser at de samfunnsøkonomiske kostnadene av forurensing til havs i hovedsak kan 

deles i to 

 

Det overordnede målet for tiltakene vi ser på i dette arbeidet bør være at kostnadene for samfunnet av 

forurensing til havs bør være så lave som mulig. Samfunnsmålet har vi derfor satt til: 

De samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til akutt oljeforurensning og marin forsøpling av havet skal 

være så lave som mulig.  

3.2 Effektmål 

Tiltakene som vurderes i denne analysen innebærer å styrke ressursinnsatsen til oljevernberedskapen og 

innsatsen for å bekjempe marin forsøpling. Å styrke ressursinnsats kan enten bety å bli mer effektive i 

måten ressursene anvendes på, og/eller at kostnadene som følger av forurensing i havet reduseres. Vi 

har definert to effektmål som er knyttet til det vi mener er den overordnede hensikten (det 

prosjektutløsende behovet) med tiltakene som analyseres. Det ene målet er knyttet til 

oljevernberedskap og det andre er knyttet til marin forsøpling. I tillegg har vi definert effektmål som er 

utledet av andre behov, såkalte ønskede og ikke-ønskede sideeffekter. Effektmålene gjennomgås 

nedenfor.  



 

 
Side 27 av 68 

 

  Rapport Testsenter_final 6.3.19 

 

3.2.1 Effektmål og krav utledet av behovet knyttet til å styrke 
oljevernberedskap 

Det er en forventning om at kostnader forbundet med en oljevernaksjon og kostnadene som følger av en 

ulykke med oljeutslipp i kaldt klima/arktiske forhold er vesentlige. På bakgrunn av dette er følgende 

effektmål samt krav til en oljevernaksjon for at effektmålet kan nås definert: 

E1. Samfunnets kostnader knyttet til en miljøskade ved akutt oljeutslipp og/eller kostnadene ved å 

gjennomføre en oljevernaksjon i arktisk klima/kaldt miljø er lavere enn uten økt ressursinnsats. 

For å oppnå denne effekten bør følgende betingelser oppfylles: 

K1. Mengden olje som samles opp og/eller fjernes ved en oljevernaksjon i Arktis økes. 

K2. Den gjennomsnittlige statistiske operabiliteten for oljevern nordområdene økes fra ca 60 % 

til 70 % eller høyere.   

K3. Utstyr og materiell som benyttes ved en oljevernaksjon i arktisk virker i temperaturer fra 

0o C eller lavere iht. spesifikasjoner 

K4. Personell og organisasjon har tilstrekkelig kompetanse og er trent til å gjennomføre en 

oljevernaksjon i arktisk. 

Kostnadene ved en oljevernaksjon i arktisk forventes å være høyere sammenlignet med en aksjon i 

mindre krevende miljø/klima, og i mer sentrale strøk. I arktiske farvann gjør is, kulde, mørke og store 

avstander med krevende logistikk det mer krevende å aksjonere enn i farvann med mindre krevende 

forhold. Videre er ikke all oljevernteknologien tilpasset forholdene i arktisk med kulde og is, slik at 

nedetid, plunder og heft øker. Kunnskapen om hvordan utstyr og materiell fungerer på ulike typer olje, 

hvilke metoder (mekanisk, dispergering eller in-situ brenning mv.) som er mest egnet eller kunnskapen 

om hvilke strandrensemetoder som egner seg på ulike typer olje under arktisk/kaldt klima, er ikke 

optimal per i dag. 

Det er ikke kjent hva kostnadene ved en aksjon i Arktis/kaldt klima er, og hendelser med akutte 

oljeutslipp og oljevernaksjoner er i realiteten forskjellige. Aksjonene og konsekvensene av en ulykke 

påvirkes av faktorer som eksempelvis vær, lysforhold, topografi, geografi, bosetting, infrastruktur, 

naturverdier og de forurensede områdenes tilgjengelighet. Vi vet imidlertid at kostnadene ved 

gjennomføring av en aksjon mot akutt oljeforurensning fra skip og/eller oljeinstallasjoner er vesentlig. I 

2009 havarerte Full City ved Langesund. Dette er den dyreste oljevernaksjonen Norge har hatt, og 

statens kostnader for aksjonen er beregnet til i overkant av 255 millioner kroner. Det antas at en 

omfattende oljevernaksjon i arktis vil kunne bli vesentlig dyrere. Eksempelvis oppgir ExxonMobile på sine 

hjemmesider at deres kostnader etter Exxon Valdez ulykken i Alaska i 1989 tilsvarte nesten 40 milliarder 

norske kroner («4.3 billion USD as a result of the accident, including compensatory payments, cleanup 

payments, settlements and fines»).  

I tillegg til at kostnadene ved en aksjon er betydelige, er også muligheten for negative 

miljøkonsekvenser betydelige, og potensielt høyere enn i andre områder avhengig av bl.a. lokale forhold 

og sesong. Dette både fordi naturressursene i nordområdene kan være svært sårbare, men også fordi vi 

regner med at det ikke er mulig å samle opp like mye olje som i farvann med mindre utfordrende vær og 

klima som følge av utfordringene knyttet til beredskapen i arktisk. Erfaringer viser at det sjelden lar seg 

gjøre å samle opp og fjerne mer enn 10–15 prosent (Kystverket) av oljeutslippet ved oljevernaksjon på 

sjøen (gelder mekanisk oppsamling). Selv om mange faktorer spiller inn er det rimelig å anta at andelen 

effektiv bekjempelse generelt vil være lavere under arktiske forhold.  
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(Lindhjem, et al., 2016) har, basert på betalingsvillighetsundersøkelser, estimert samfunnets kostnader2 

knyttet til en miljøskade som følge av oljeutslipp i kroner. Kostnaden som er beregnet varierer mellom 

160 millioner 2015-kroner for liten miljøskade i mindre befolkede områder til opp mot 2,5 milliarder 

2015-kroner for å unngå en svært stor miljøskade i høyt befolkede områder. Hvor stort kostnaden til 

sammen er bestemmes av hvor stor miljøskaden er, hvor lang tid den varer og hvor mange mennesker 

som påvirkes. Miljøskaden vil videre avhenge av blant annet av oljemengde og -type og miljøets 

sårbarhet der utslippet treffer. Når et oljeutslipp inntreffer, vil det påvirke naturmiljøet langs kysten og 

havet i en periode og i en geografisk utstrekning. Figur 3-2 illustrerer samfunnets kostnader 

(velferdstapet) før og etter en oljevernaksjon (opprydding). Denne kostnaden kommer i tillegg til 

kostnader ved en oljevernaksjon (som allerede nevnt), materielle skader på skip/oljeinstallasjoner og 

last, samt personskader og negative effekter for hav- og kystbaserte næringer. 

 

 

Figur 3-2. illustrerer samfunnets kostnader ved miljøskader før og etter gjennomført 
oljevernaksjon. Kilde: (Lindhjem, et al., 2016). 

3.2.2 Effektmål og krav utledet av behovet knyttet til marin forsøpling 

Marin forsøpling og konsekvenser det har for det marine miljøet innebærer vesentlige 

samfunnskostnader, og det er lagt inn en betydelig innsats for å bekjempe marin forsøpling. På 

bakgrunn av dette har vi definert følgende effektmål og krav som bør oppfylles for at effektmålet kan 

nås: 

E2. Samfunnets kostnader knyttet til marin forsøpling reduseres sammenlignet med uten økt 

ressursinnsats. For å oppnå denne effekten bør følgende betingelser oppfylles: 

K1. Mengden marin forsøpling i havet bør reduseres sammenlignet med uten tiltak. 

K2. Kunnskapen om hvilken type avfall som er mest skadelig for økosystem og mennesker er 

kjent – i større grad enn uten tiltak. 

K3. Kildene til marin forsøpling er kjent – i større grad enn uten tiltak. 

K4. Det er kjent hvilke tiltak og metoder for å redusere mengden marin forsøpling som er 

mest effektivt. 

K5. Opprydding av marint søppel foregår mer effektivt enn i dag. 

                                               
2 (Lindhjem, et al., 2016) bruker begrepet velferdstap. Et velferdstap i samfunnsøkonomisk forstand er nyttetapet til de husstander som påvirkes 

direkte eller indirekte av utslippet.  
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K6. FoU-aktivitetene benytter seg av eksisterende kunnskap fra andre områder med lignende 

problemstillinger (knyttet til oljevern spesielt) for å utvikle metoder og teknologi 

(«standing on shoulders»-effekter/synergieffekter). 

Vi vet at konsekvensene marin forsøpling har for samfunnet er vesentlige, men det er ikke tilstrekkelig 

informasjon om hvor store de er. Det er velkjent at det er betydelige mengder forsøpling i havene og 

langs kysten, og at marin forsøpling gir negative effekter på organismer og økosystemet, samt at dette 

igjen vil påvirke oss mennesker. Vi kjenner likevel ikke eksakt hvor store mengder marin forsøpling som 

finnes eller eksakt hva kildene til marin forsøpling er.  

Selv om det ikke er kjent hva størrelsen på samfunnets kostnader knyttet til marin forsøpling er, vet vi 

nok til at forurensingen tas på alvor. Det legges derfor inn en betydelig innsats for å bekjempe marin 

forsøpling på flere områder i dag, og etableringen av SOMM er i seg selv et vesentlig tiltak for styrking 

av arbeidet innen marin forsøpling. Innsatsen dreier seg i hovedsak om FoU-aktiviteter, aktiviteter for å 

forhindre at avfallet havner i det marine miljøet (forebyggende tiltak) og opprydding av avfall som 

allerede er i det marine miljøet. Dette er nødvendig for å redusere samfunnets kostnader som følger av 

marin forsøpling.  

3.2.3 Effektmål utledet av andre behov og ønskede/ikke-ønskede 
sideeffekter av tiltaket 

Tiltakene for å styrke oljevernberedskapen og innsatsen for å bekjempe marin forsøpling som DNV GL 

har fått i oppdrag å vurdere er å investere i nye test- og øvelsesfasiliteter. Etablering av fasilitetene vil 

påvirke omgivelsene, og vil kunne medføre positive og ikke-ønskede sidevirkninger. Disse kan være 

knyttet til andre behov, det vil si behov utover det prosjektutløsende behovet som tiltakene har til 

hensikt å dekke. Ønskede sidevirkninger kan for eksempel være effektivisering av gjennomføringen av 

fremtidige tiltak/andre planlagte tiltak ved å inkludere tilpasninger i forbindelse med det planlagte 

tiltaket. 

Ikke-ønskede sidevirkninger er gjerne knyttet til helse og miljø, og er ofte omtalt som ikke-prissatte 

virkninger i en samfunnsøkonomisk analyse. Dette kan for eksempel være miljøulemper i 

anleggsperioden eller tiltakets negative virkning i form av naturinngrep. Det kan være et mål at disse 

effektene reduseres, minimeres eller unngås. 

Vår vurdering er at det kan forventes to positive sideeffekter av tiltaket som ikke direkte er knyttet til 

den overordnede hensikten. Bygging av nye test- og øvelsesfasiliteter for å styrke oljevernberedskapen i 

arktisk vil også kunne bidra til å styrke oljevernberedskapen generelt- nasjonalt som internasjonalt. 

Følgende effektmål er derfor definert:   

E3. Samfunnets kostnader etter en miljøskade som følger av akutt oljeutslipp og/eller kostnadene 

ved å gjennomføre en oljevernaksjon generelt bør være lavere enn uten gjennomført tiltak. 

E4. Verdien knyttet til eksport av oljevernkompetanse og –teknologi/utstyr bør økes. 

Kravene forventer vi blir mye det samme som for E1, men uten en arktisk dimensjon. 

Videre vil det ved gjennomføring av tester i en testfasilitet/lokasjon kunne være nødvendig å slippe ut 

olje eller marint avfall, noe som innebærer en risiko for miljøskader. Etablering av testfasiliteter vil også 

kunne medføre inngrep i natur og miljø. Det er derfor satt to effektmål om at:   

E5. Samfunnets kostnader knyttet til miljøskader som følger av forurensing under testing bør ikke 

overskride nytten av testingen. For å oppnå dette bør det settes et krav om at: 
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K1. Testfasiliteter bør ikke generere utslipp av hydrokarboner eller andre stoffer som 

overstiger 15 ppm til miljøet (sjø). 

E6. Samfunnets kostnader som følger av en eventuell miljøskade ved bygging av testfasiliteter bør 

hensyntas/holdes så lave som mulig. 

K2. Miljøskader som følger av etablering av testfasiliteter i vann eller på land bør holdes så 

lave som mulig.  

Det finnes mange laboratorier, test- og øvelsesfasiliteter i Norge som kan benyttes i forbindelse med 

oljevern og marin forsøpling. For å unngå overinvestering i testfasiliteter er det definert ett effektmål 

som følger:  

E7. Investerings-, drift-, vedlikehold- og bemanningskostnadene ved test- og øvelsesfasiliteter for 

oljevern og marin forsøpling bør holdes så lave som mulig. 

K3. Det bør legges til rette for å utnytte stordriftsfordeler ved investering, drift, vedlikehold 

og bemanning av nye testfasiliteter (testfasiliteter i Norge bør ikke dubliseres). 

Vurdering av arbeidsplasser i distriktene mv faller utenfor rammene av dette arbeidet.  

 

  



 

 
Side 31 av 68 

 

  Rapport Testsenter_final 6.3.19 

 

4 BESKRIVELSE AV ALTERNATIVE LØSNINGER 

I dette kapittelet beskrives tiltaksalternativene som DNV GL har fått i oppdrag å vurdere. Å vurdere 

andre alternativer eller tiltak kan være relevant, men ligger utenfor rammen av dette arbeidet.  

Studien omfatter 5 alternativer; ett nullalternativ som tilsvarer dagens situasjon, samt 4 

tiltaksalternativer (alternativ 1 – 4). Tiltakene har blitt justert underveis i arbeidet i samråd med 

oppdragsgiver, og de oppdaterte alternativene er gitt betegnelsene 1a, 1b, 3a og 3b for å skille dem fra 

de opprinnelige alternativene. Opprinnelig alternativ 2 og 4 beskrives og drøftes kort, men inngår ikke i 

den samfunnsøkonomiske analysen. Tabell 4-1 viser alternativene som har vært vurdert.   

 

Tabell 4-1 Alternativene 

 

Alternativ Beskrivelse 

Nullalternativet Ingen etablering av nye test- og øvingsfasiliteter for oljevern og marin 

plastforsøpling, verken i Horten eller på Fiskebøl. Dagens organisering og 

driftsmodell for oljevernberedskap og marin forsøpling opprettholdes (i alle 

alternativene). 

Alternativ 1a) Ny innendørs test- og øvingsfasilitet for oljevern i kaldt klima etableres i Horten i 

tilknytning til eksisterende Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr. 

Alternativ 1b) Ny innendørs test- og øvingsfasilitet for oljevern i kaldt klima etableres på Fiskebøl. 

Eksisterende testfasilitet ved Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr i Horten 

videreføres. 

Alternativ 2) Ny innendørs test- og øvingsfasilitet for oljevern i kaldt klima, samt marin 

forsøpling, etableres på Fiskebøl. Eksisterende testfasilitet ved Nasjonalt senter for 

testing av oljevernutstyr i Horten videreføres. 

Alternativ 3a) Ny innendørs test- og øvingsfasilitet for oljevern i kaldt klima etableres i Horten i 

tilknytning til eksisterende Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr (som 1a). I 

tillegg etableres storskala test- og øvelsesanlegg for oljevern og marin forsøpling, 

samt tilrettelegging for fullskala testing. Utendørsanleggene legges til Fiskebøl. 

Alternativ 3b) Alternativet er funksjonsmessig likt Alternativ 3a, men her legges alle nye anlegg til 

Fiskebøl (innendørsanlegg for oljevern i kaldt klima, utendørs stor- og fullskala 

testfasiliteter for oljevern og marin forsøpling). 

Alternativ 4) Muligheter for delt løsning hvor det bygges både innendørs og utendørs 

testfasiliteter begge steder, men hvor funksjonene deles ut fra naturgitte og 

samfunnsmessige fortrinn (eks. naturtyper, vær, kompetansemiljøer, infrastruktur 

mm.) og med henblikk på at senteret også skal jobbe med marin forsøpling og 

synergier.  
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4.1 Alternativ 1a. Ny test- og øvingsfasilitet tilknyttet 
eksisterende testanlegg og beredskapsavdelingen i 

Horten 

Alternativ 1a innebærer at det bygges en ny test- og øvingsfasilitet i Horten i tilknytning til dagens 

testsenter (Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr). Alternativet er prosjektert og 

kostnadsberegnet i 2017 av Kystverket på oppdrag fra Samferdselsdepartementet (Frost, et al., 2017). 

Tiltaket innebærer at det oppføres en ny hall tilstøtende dagens testhall3. Byggetomt, reguleringsstatus 

mv. er ivaretatt. Den nye hallen vil ha en strand og et basseng for simulering av både kaldt og frostfritt 

klima. 

Den nye testfasiliteten vil muliggjøre utprøving av oljevernmateriell, utvikling av metoder og trening av 

personell både på vann og på strand under alle simulerte værforhold. Som beskrevet i kapittel 2 har det 

eksisterende anlegget i Horten funksjonalitet til å teste materiell og å øve metoder og teknikk på 

oljeopptak på sjø. Eksisterende hall har imidlertid ikke muligheter for test- og øvelse i kaldt klima. 

Ny testhall/baseng skal kunne brukes til å 1) funksjonsteste og kapasitetsmåle oljeopptakere og 

strandrensemateriell under kontrollerbare og stabile klimatiske forhold, herunder simulering av arktiske 

forhold/kaldt klima gjennom temperaturregulert luft, vann og strand med is/snø/frost, 2) utvikle 

metoder for oljeopptak fra vann og strand under ulike klimatiske tilstander, herunder arktiske forhold, 3) 

utvikle metoder og teknikk for rensing av strand med ulik beskaffenhet og 4) øve innsatspersonell i 

oljeopptak fra vann og strand under realistiske og kontrollerte klimatiske tilstander, herunder arktiske 

forhold. 

Alternativet vil kun gi muligheter for testing av komponenter og ikke hele oljevernsystemer, med fartøy 

osv. i full skala. Videre dekkes ikke dispergering (kjemisk/ mekanisk), eller In-situ brenning. Det er 

imidlertid mulig å teste strandrensemidler i meso-skala. Anlegget er heller ikke tilstrekkelig for øving av 

personell i større skala, anslagsvis mer enn lags-størrelse.  

Hverken den eksisterende testfasilitetetet i Horten, eller den planlagte utvidelsen er innrettet mot 

testing-/trening innen marin forsøpling. Det kan imidlertid ikke utelukkes at begge anleggene kan brukes 

til dette i større eller mindre grad, selv om slike funksjoner per i dag ikke er identifisert eller planlagt.  

 

Eksisterende anlegg Nytt innendørsanlegg i tilknytning til eksisterende 

Horten  

 

 

  

                                               
3 Dette tilsvarer Alternativ B i Kystverkets rapport «Fasilitet for simulering av isfylte farvann og strender»,  (Frost, et al., 2017) 
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4.2 Alternativ 1b. Ny test- og treningsfasilitet for oljevern i 
kaldt klima lokaliseres på Fiskebøl 

Alternativ 1b innebærer at det bygges en ny test- og øvingsfasilitet som i Alternativ 1a, men at denne 

lokaliseres til Fiskebøl. Eksisterende testfasilitet (Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr) vil ligge i 

Horten som i dag, og alternativet forutsetter ikke etablering en tilsvarende fasilitet på Fiskebøl.  

Bruksmulighetene for testing- og trening vil være de samme som i Alternativ 1a, men funksjonene blir 

delt på to geografiske lokasjoner, hvor testing i arktisk/kaldt klima legges til Fiskebøl og de øvrige ligger 

i Horten. 

For å kunne etablere tilsvarende funksjonalitet på Fiskebøl som er planlagt i Horten, må det gjøres 

tilleggstiltak på Fiskebøl sammenlignet med alternativ 1a. Dette skyldes at en ved etablering i Horten 

kan benytte flere av de allerede etablerte funksjonene ved det eksisterende testbassenget. Dette gjelder 

oljelagringstanker, oljer til testformål, oljeseparator, bølgegenerator, sjøvannsinntak til basseng 

(røropplegg, ventiler, pumpesystemer), oljelaboratorium (eget rom, instrumenter, viskositetsmålere, 

tetthetsmålere, vanninnhold), utslippstillatelse ved tømming og rengjøring av basseng, lagringsfasiliteter 

for testmateriell (type RUBB hall), stor og liten truck, avfallshåndtering, møtelokaler, kontorer for 

ansatte, kantinefasiliteter (for ansatte og kursdeltagere), garderober (dusj, toalett, ren og skitten sone), 

undervisningslokaler, klasserom, uteområder/parkeringsfasiliteter og eventuelt annet. 

Alternativ 1b er ikke teknisk prosjektert eller kostnadsberegnet, og i dette arbeidet forutsettes det derfor 

samme funksjonalitet som planlagt i Horten (alternativ 1a). Det forutsattes at arealbehovet kan ivaretas 

innenfor Fiskebøl industriområde hvor kommunen har iverksatt et reguleringsplanarbeid.  

 

 

Eksisterende anlegg Nytt innendørsanlegg 

Horten Fiskebøl 

 

+ 

støttefunksjoner 

 

  



 

 
Side 34 av 68 

 

  Rapport Testsenter_final 6.3.19 

 

4.3 Alternativ 2. Samlokalisering av testanlegg for 
oljevernberedskap i kaldt klima og testanlegg for marin 

forsøpling på Fiskebøl 

Dette alternativet tilsvarer alternativ 1b, men med tilleggsfunksjonalitet innen marin forsøpling. 

Gjennom arbeidet har det imidlertid ikke kommet noen konkrete innspill eller avklaringer om hvilke 

tilpasninger dette eventuelt kan være, noe som gjør vurderinger av både kostnad og nytte vanskelig per 

i dag. I samråd med oppdragsgiver ble det besluttet å utelate dette alternativet fra den 

samfunnsøkonomiske analysen, og erstatte dette med alternativ 1b.  

 

Eksisterende anlegg Nytt innendørsanlegg 

Horten Fiskebøl 

 

+ 

støttefunksjoner 

 

og tilpasset 

marin forsøpling 
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4.4 Alternativ 3a. Nytt innendørsanlegg i Horten samt 
storskala og fullskala utendørsanlegg for oljevern og 

marin forsøpling 

Alternativ 3a innebærer at det bygges en ny innendørs test- og øvingsfasilitet i Horten i tilknytning til 

dagens testsenter (Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr) som i Alternativ 1a. I tillegg etableres 

et utendørs storskala test- og øvelsesanlegg for oljevern og marin forsøpling på Fiskebøl, samt 

tilrettelegging for utendørs fullskala testing i Fiskebøl-området. 

 

Eksisterende anlegg Nytt innendørsanlegg Storskala Fullskala 

Horten  Fiskebøl  

    

 

Figur 4-1. Skisse over anlegg i Horten og på Fiskebøl i Alternativ 3a 

 

Bruksmulighetene for innendørsanlegg når det gjelder oljevern blir de samme som i Alternativ 1a. 

Utendørs storskala- og fullskalafasiliteter er per i dag ikke prosjektert eller kostnadsberegnet, og 

funksjonene er foreløpig kun beskrevet på et overordnet nivå. Det forutsattes at arealbehovet kan 

ivaretas innenfor Fiskebøl industriområde hvor kommunen har iverksatt et reguleringsplanarbeid. 

Med storskalafasilitet menes her et utendørs anlegg i et naturlig miljø/klima bestående av strandsone og 

sjøoverflate, men tilrettelagt/lukket slik at man kan teste, øve og trene med mineralolje og/eller kunstig 

tilført forsøpling på en miljøsikker måte. Det forutsettes at anlegget ikke vil generere utslipp av 

hydrokarboner eller andre stoffer som overstiger 15 ppm til miljøet. Et referanse-anlegg som har vært 

vist til fra oppdragsgiverne er CEDRE i Frankrike, som har flere relevante funksjoner bortsett fra 

kaldt/arktisk klima. Her er det bl.a. et større basseng med strandsone, noe som også vil være svært 

relevant i et storskalaanlegg i Norge/på Fiskebøl. Til et storskalaanlegg tilhører også nødvendige bygg og 

anlegg for å ivareta personell, utstyr og logistikk. Dette kan være undervisningslokaler, møterom, 

kantine, garderobe/toalett, lagerlokaler og verksted mv. Det er også aktuelt med et enkelt laboratorium 

for enkle målinger, samt sikker oppbevaring av prøver mv.  

Med fullskalafasilitet menes et naturlig hav/fjord-område hvor man kan gjennomføre tester mv. i full 

skala, inklusivt med fartøy og tilhørende systemkomponenter. Slike tester kan omfatte utslipp av 

mineralolje og/eller kunstig tilført forsøpling, noe som vil være avhengig av utslippstillatelse. Fullskala 

kan også dekke ulike typer feltstudier i et naturlig miljø i mindre skala, både innen oljevernberedskap og 

marin forsøpling. Det er gjort en overordnet egnethetsvurdering av ulike fjord-områder i 

Lofoten/Vesterålen til oljevernformål (Kystverket Beredskapsavdelingen, 2015). Et område som er 

fremhevet er Sløverfjorden på Austvågøya som ligger i kort avstand fra Fiskebøl. For marin forsøpling er 

det bl.a. aktuelt å studere naturlige prosesser på ulike lokasjoner som er lite påvirket av annen aktivitet.  

Aktuelle funksjoner for storskala-/fullskalafasiliteter er beskrevet i Tabell 4-2 og Tabell 4-3. Det 

understrekes at andre funksjoner også kan være ønskelige og mulige.  
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Tabell 4-2. Bruksmuligheter for storskala test- og øvingsfasilitet for oljevern og marin 

forsøpling 

  

Bruksområde Beskrivelse  

Funksjonstesting og 

kapasitetsmålinger av 

oljevernutstyr, bl.a. 

oljeopptakere og 

strandrensemateriell. Kan også 

gjelde oppsamlingsteknologi for 

marin forsøpling.   

Utendørsbasseng og strandsoner med mulighet for testing av mindre 

oljevernsystemer- og eller systemkomponenter med mineralolje. Delvis 

kontrollerbart miljø. Muligheter for testing under varierende temperaturer, samt 

med is og snø, når naturgitte forhold muliggjør det. Anlegget kan være 

anvendbart for testing av dispergering, strandrensemidler og in-situ brenning 

(avhengig av utslippstillatelse til luft).   

Utvikle metoder for oljeopptak 

fra sjø og ulike strandtyper. Kan 

også gjelde marin forsøpling.   

FoU virksomhet for dokumentasjon og videreutvikling av effektive rensemetoder 

strandnært og på ulike strandtyper.  

Øve innsatspersonell i oljevern/ 

strandryddepersonell marin 

forsøpling 

Anlegget vil gi gode muligheter for trening/øving på reell olje i kaldt klima med 

ulike teknikker og ulike systemer/metoder. Anlegget kan benyttes i forbindelse 

grunnkurs og spesialkurs. 

Studier av utvasking av olje i 

akutt og restitusjonsfasen 

Deler av strandsone kan benyttes til studier av naturlig utvasking/nedbryting av 

olje i strandsonen over tid, og med ulik klimapåvirkning, tidevann, is etc. Test-

område må være tilstrekkelig rent (ikke kontaminert), dvs. et område kan ikke 

benyttes «mange ganger» med mindre substratet skiftes ut.  

Effektstudier av biologiske arter 

på oljebefengt 

strand/vann/sjøbunn 

Anlegget kan benyttes til effektstudier av mineralolje på arter i naturmiljøet, 

samt nettokonsekvenser av forurensning samt rensing i et tilnærmet naturlig 

miljø.   

Fjernmåling- og monitorering – 

relevant for både oljevern og 

marin forsøpling 

Anlegget kan benyttes til øving og testing av fjernmålings- og sensorteknologi 

alene eller i sammenheng med øvrige studier/tester/øvelser.  

 

Et utendørs storskalaanlegg vil være et supplement til eksisterende innendørs testhall, samt til ny 

planlagt innendørs ishall. Anlegget vil gi mer naturlige forhold enn et innendørsanlegg, men er også 

prisgitt naturgitt vær og temperatur, samt årstidsvariasjoner. Dette forventes å gi lavere forutsigbarhet 

for spesielle forhold, herunder is, kulde mv, enn for en klimakontrollert fasilitet. Et storskalaanlegg 

forutsettes på den annen side å ha kapasitet til større tester-/øvelser enn innendørsfasiliteter, og/eller 

samtidige aktiviteter.   

Potensielle brukere av anlegget kan omfatte et bredt spekter innen forskning, teknologiutvikling, 

beredskapspersonell, oppryddingspersonell mv. Innen fullskala-testing har det tidligere også blitt påpekt 

et mulig potensial i andre næringer, herunder akvakultur og annen maritim industri 

(Samferdselsdepartementet, 2016). Det har ligget utenfor rammene for dette arbeidet å vurdere dette 

nærmere.    
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Tabell 4-3. Bruksmuligheter for fullskala test- og øvingsfasilitet for oljevern og marin 
forsøpling 

 

Bruksområde Beskrivelse  

Funksjonstesting og 

kapasitetsmålinger av 

oljevernutstyr, bl.a. 

oljeopptakere og 

strandrensemateriell. Kan også 

gjelde oppsamlingsteknologi for 

marin forsøpling.   

Et naturlig sjøområde gir gode muligheter for testing av fullskala 

oljevernsystemer med mineralolje på vann og/eller strand under 

naturlige/realistiske forhold, herunder kaldt klima. Aktuelt både for mekanisk 

oppsamling, kjemisk/mekanisk dispergering og in-situ brenning, samt 

fjernmåling og monitorering. Kan være et viktig supplement/verifisering av 

tester i storskala-anlegg. Er også aktuelt for testing av oppsamlingsteknologi for 

marin forsøpling.   

Fullskalatesting av oljevernsystemer med mineralolje og/eller tilført forsøpling vil 

avhenge av utslippstillatelser etter forurensningsloven.  

Utvikle metoder for oljeopptak 

fra sjø og ulike strandtyper. Kan 

også gjelde marin forsøpling.   

Naturlige områder gir gode muligheter for FoU virksomhet for dokumentasjon og 

videreutvikling av effektive rensemetoder strandnært og på ulike strandtyper, 

herunder i kaldt klima. Kan være et viktig supplement til tester i storskala-

anlegg.   

Øve innsatspersonell i oljevern/ 

strandryddepersonell marin 

forsøpling 

Muligheter for trening/øving på reell olje på vann/strand i større grad enn i dag 

(olje på vann øvelsene). Det forutsetter imidlertid utslippstillatelse for olje 

dersom det skal gi noe merverdi utover den treningen som allerede foregår.  

Studier av utvasking av olje i 

akutt og restitusjonsfasen 

FoU virksomhet for dokumentasjon av forvitringsprosesser under 

naturlige/realistiske forhold. Kan være et viktig supplement/verifisering av lab-

tester og tester i storskala-anlegg.   

Studier av omfang og skjebne til 

marin forsøpling 

FoU virksomhet knyttet til overvåkning av forsøpling, samt skjebnen til 

forsøplingen i sjø, på havbunn og på strand av ulike typer forsøpling og 

avfallsfraksjoner.  

Effektstudier på biologiske arter 

av oljebefengt 

strand/vann/sjøbunn 

FoU virksomhet knyttet til studier av effekter på dyre og planteliv i sjøen og 

fjæresonen mv. ved forsøpling/forurensning.   

Fjernmåling- og monitorering – 

relevant for både oljevern og 

marin forsøpling 

Anlegget kan benyttes til øving og testing av fjernmålings- og sensorteknologi 

alene eller i sammenheng med øvrige studier/tester/øvelser. 

 

Det kan diskuteres om fullskala-aktiviteter som ikke krever utslippstillatelse, eller bare omfatter 

begrenset tilrettelegging/fasilitering av aktiviteter i et naturlig miljø, kan anses som nye testfasiliteter, 

eller om dette inngår i nullalternativet (dagens situasjon). DNV GLs vurdering er at slike begrensede 

tiltak dekkes av nullalternativet, men at det likevel kan være aktuelle funksjoner på Fiskebøl i 

kombinasjon med en storskalafasilitet.  
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Det har også vært påpekt at fullskala-aktiviteter vil kunne være temporære og lokasjonsuavhengige, pga. 

færre behov for permanente utbyggingstiltak enn et storskalaanlegg. Fullskala-aktivitet kan derfor i 

prinsippet gjennomføres i hele Lofoten/Vesterålen regionen avhengig av behov.    

4.4.1 Utslippstillatelse etter forurensningsloven 

Som nevnt ovenfor vil utslipp av mineralolje eller andre typer olje i naturen kreve tillatelse etter 

forurensningsloven. Ved brenning av olje vil det kreves en egen tillatelse. Det samme vil kreves ved 

brenning av olje på sjø eller i strandsone. DNV GL har vært i kontakt med Fylkesmannens 

miljøvernavdeling i Nordland, samt Miljødirektoratet for en generell vurdering av dette spørsmålet som 

vurderes svært sentralt – spesielt for fullskalatesting.  

Miljødirektoratet kan ikke per i dag ta stilling til eventuelle fremtidige søknader, men har nedenfor gitt 

noen nyttige innspill om eventuell søknadsprosess.  

Per i dag er det Miljødirektoratet ved Hav- og industriavdelingen, seksjon for petroleumsvirksomhet som 

gir tillatelse til utslipp av mineralolje til FoU virksomhet, og som behandler søknader om dette. 

Fylkesmannen blir gjerne konsultert om lokale forhold. En søknad bør gi en detaljert beskrivelse av den 

omsøkte virksomheten med formål og begrunnelse for de planlagte aktivitetene. Søknaden må videre 

inneholde en vurdering av miljørisiko/potensielle miljøkonsekvenser av utslippet/testen, samt kriterier 

for sikker gjennomføring (gjennomføringsperiode, begrensinger knyttet til vær og sjøtilstand mv.). 

Søknaden må i tillegg inneholde beskrivelse av relevante beredskapstiltak dersom testen av f.eks. 

oppsamlingsutstyr ikke fungerer som planlagt. På generelt grunnlag har Miljødirektoratet påpekt at en 

framtidig tillatelse til eksperimentelle oljeutslipp i Lofoten/Vesterålen vil stille svært høye krav til både 

begrunnelse og gjennomføring. 

Per i dag er det ikke definert hvor store oljemengder som er nødvendige å slippe ut for å gjennomføre 

ulike enkelt-tester eller testprogram. Basert på erfaring fra Olje på vann øvelser har Kystverket anslått i 

størrelsesorden 50 m3 per test for et havgående system, og 10 – 20 m3 per test for et kystsystem. Det 

antas at dette vil kunne variere betydelig med testenes formål o.l. For studier av oljeforvitring i 

strandsonen kan det til sammenligning være tilstrekkelig med betydelig mindre volumer, anslagsvis noen 

liter olje.  

Når det gjelder eventuelle utslipp av marin forsøpling til test-/øvingsformål er dette en ny problemstilling 

som Miljødirektoratet per i dag ikke har noen praksis for.  

 

4.4.2 Erstatningsstoffer til mineralolje til testing- og øvingsformål 

Som nevnt i kapittel 2.1.5 har det lenge vært fokusert på muligheter for å utvikle miljøvennlige 

erstatningsstoffer for mineralolje til bruk i testing, øving og trening. Man tenker her på stoffer som vil 

kunne oppføre seg på samme måte som ulike mineraloljer under en oljevernaksjon, men som ikke vil 

være skadelige for miljøet. Dette vil ha et stort potensial for testing og øving mv. Erstatningsstoffer som 

bark, popcorn, brannskum mv. brukes, men da primært som enklere markørmidler. Ulike typer fiskeolje 

og vegitabilske oljer har også vært prøvd ut i begrenset omfang (Dahlslett, et al., 2015). 

Kystverket har nylig tatt initiativ overfor internasjonale fagmiljøer for å undersøke mulighetene for å 

utvikle mer avanserte erstatningsstoffer for mineralolje, uten hell. Per i dag anses derfor dette ikke som 

en reell mulighet ifm. testing, øving og trening i oljevernsammenheng.   

 



 

 
Side 39 av 68 

 

  Rapport Testsenter_final 6.3.19 

 

4.5 Alternativ 3b. Alle nye anlegg på Fiskebøl 

Alternativ 3b er funksjonsmessig likt Alternativ 3a, men her legges alle nye anlegg til Fiskebøl som 

skissert i Figur 4-2. Eksisterende testfasilitet beholdes i Horten som i dag.  

Eksisterende anlegg Nytt innendørsanlegg Storskala Fullskala 

Horten Fiskebøl   

 
   

Figur 4-2 Skisse over anlegg i Horten og på Fiskebøl i Alternativ 3b 

4.6 Alternativ 4. Delt løsning med innendørs og utendørs 
testfasiliteter både i Horten og på Fiskebøl 

Alternativ 4 innebærer muligheter for delt løsning hvor det bygges både innendørs og utendørs 

testfasiliteter både i Horten og på Fiskebøl, men hvor funksjonene deles ut fra naturgitte og 

samfunnsmessige fortrinn (eks. naturtyper, vær, kompetansemiljøer, infrastruktur mm.) og med 

henblikk på at senteret på Fiskebøl også skal jobbe med marin forsøpling og synergier. 

I forbindelse med konkretisering av dette alternativet ble det i samråd med oppdragsgiver avklart at det 

var urealistisk å etablere utendørsanlegg i Horten-området. Det ble videre avklart at Kystverket per i dag 

ikke har noe oppdrag eller mandat innen marin forsøpling, slik at det med dagens organisering ikke var 

naturlig å vurdere etablering av nye testfasiliteter for marin forsøpling til Horten.  

I samråd med oppdragsgiver ble det besluttet å utelate dette alternativet fra den samfunnsøkonomiske 

analysen. 

  

 



 

 

5 KOST-NYTTE VURDERING 

I dette kapittelet beskrives en samfunnsøkonomisk kost-nytte vurdering av de alternative tiltakene som 

ble gjennomgått i kapittel 4. Formålet med kost-nytte vurderingen er å klarlegge og synliggjøre 

konsekvensene av alternative tiltak før beslutning om iverksetting fattes. Kost-nyttevirkninger er i 

forhold til nullalternativet, og vi er interessert i kostnader og nytte hvor det kan forventes en vesentlig 

virkning. 

Alternativ 2 og 4 er ikke tatt med i kost-nytteanalysen da vi ikke har avdekket hvilke funksjoner det 

eventuelt er behov for utover det som allerede finnes i nullalternativet. Alternativene vi her analyserer er 

derfor:  

- Alternativ 1a. Ny innendørs test- og øvingsfasilitet for oljevern i kaldt klima etableres i Horten i 

tilknytning til dagens testsenter for oljevern. 

- Alternativ 1b.Ny innendørs test- og øvingsfasilitet for oljevern i kaldt klima etableres på 

Fiskebøl. 

- Alternativ 3a. Ny test- og øvingsfasilitet i Horten i tilknytning til dagens testsenter som i 

Alternativ 1a. I tillegg skal det også etableres storskala test- og øvelsesanlegg for oljevern og 

marin forsøpling, samt tilrettelegging for fullskala testing. Utendørsanleggene legges til Fiskebøl 

- Alternativ 3b. Alternativet er funksjonsmessig likt Alternativ 3a, men her legges alle nye anlegg 

til Fiskebøl (innendørsanlegg for oljevern i kaldt klima, utendørs stor- og fullskala testfasiliteter 

for oljevern og marin forsøpling). 

Under følger først en anbefaling vedrørende etablering av nye test- og øvelsesfasiliteter som er basert på 

kost-nytte vurderingen. Deretter gis en innledning om hvilke kost/nytteeffekter av tiltakene vi kan 

forvente, før det gis en mer detaljert gjennomgang av kostnader og nytte per alternativ.  

 

5.1 Anbefaling vedrørende nye testfasiliteter 

Dersom det skal etableres ny testfasilitet for oljevern er vår konklusjon at det beste alternativet 

samfunnsøkonomisk sett er Alternativ 1a. Ny innendørs test- og øvingsfasilitet for oljevern i kaldt klima 

etableres i Horten i tilknytning til dagens testsenter for oljevern.  

Tilsvarende anlegg i Fiskebøl (Alternativ 1b) vil ha høyere investering-, drift- og vedlikeholdskostnader 

samt kostnader for bemanning og opplæring knyttet til å gjennomføre tester. Det er vesentlig usikkerhet 

knyttet til merkostnaden, men våre foreløpige beregninger indikerer en merkostnad på over MNOK 100.  

Vi har ikke identifisert nyttevirkninger som vil overstige merkostnaden ved at ishallen etableres på 

Fiskebøl fremfor i Horten. Vår vurdering går heller i motsatt retning. Vi vurderer at kvaliteten på 

kunnskapsproduksjon rundt oljevern i kaldt klima og oljevern generelt vil bli bedre om ishallen legges 

nær størsteparten av brukerne av et slikt anlegg (KyV, NOFO, samt norsk og internasjonal 

oljevernindustri). I tillegg vurderer vi nytten av det eksisterende testmiljøet i Horten som har bygd opp 

sin kompetanse over tid, som betydelig. Det er ikke umulig å bygge opp et tilsvarende kompetansemiljø 

for testing på Fiskebøl, men vår vurdering er at dette vil kunne ta tid slik at nytteeffekten vil komme på 

et senere tidspunkt. 

Når det gjelder kunnskapsproduksjon rundt marin forsøpling har vi ikke identifisert at denne vil få større 

verdi dersom ishallen etableres på Fiskebøl fremfor i Horten. Det fremheves her at det generelt ikke har 

framkommet noe konkret behov for innendørs testfasilitetet/ishall for marin forsøpling i noen av 

alternativene. Mulighetene/potensialet for testing- og øvelser knyttet til marin forsøpling vil slik 
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alternativene 1a og 1b er beskrevet per i dag være like uavhengig av lokalisering. Et viktig punkt i denne 

vurderingen er at SOMM i seg selv representerer en betydelig satsing innen marin forsøpling, men at 

dette ligger i nullalternativet. Man kan derfor ikke utelukke at geografisk nærhet til SOMM kan generere 

aktiviteter i en ishall på Fiskebøl knyttet til marin forsøpling som er større enn i Horten. 

Vi har også vurdert lønnsomheten av å etablere stor- og fullskala testfasiliteter for oljevern og marin 

forsøpling på Fiskebøl (Alternativ 3a og 3b). Vår vurdering er at alternativene per i dag er for usikre, 

både når det behovet/nytten og kostnadene (hva som faktisk skal bygges), til at vi ut i 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet kan anbefale å gjennomføre tiltakene i sin helhet nå. 

Nytten av å investere i testfasiliteter for marin forsøpling nå framstår svært usikker. Det kan være en 

nytteeffekt når det gjelder fullskala testing og/eller tilrettelegging for feltstudier og trening 

(måleinstrumenter, dedikert strand), men dette kan dekkes uten vesentlig investeringer (krever ikke 

bygging av større, permanente anlegg).  

Verdien av utendørsanlegg for oljevern avhenger av utslippstillatelser som er avgjørende for nytten. Å få 

nødvendige utslippstillatelser til et lukket storskala anlegg forventes å være realistisk, noe som vil gi 

merverdi knyttet til å gjennomføre tester/øvelser på en dedikert strand med olje/brenning av olje i 

is/kaldt klima. Fullskala anlegg i fjord uten olje har ingen vesentlig merverdi for oljevernet sammenlignet 

med nullalternativet, og et vesentlig premiss for at fullskalatesting skal kunne ha et visst omfang i 

framtiden er derfor utslippstillatelse med relativt vide rammer. Per i dag vurderes sannsynligheten for en 

slik tillatelse som liten.  

Usikkerhetene i kostnadsanslagene er store for flere av alternativene.  Det er kun Alternativ 1a og 1b 

som har tilfredsstillende nivå på usikkerheten til at det er forsvarlig å sette en kroneverdi for kostnadene. 

Vi har likevel valgt å illustrere kostnadene med en kroneverdi også for de øvrige alternativene. Dette for 

å gi et bilde på hva den samlede kostnaden kan bli, og hvordan alternativene skiller seg fra hverandre 

når det gjelder kostnadsbildet. 

Error! Reference source not found. gir viser anslag over nytte- og kostnadseffekter per alternativ 

sammenlignet med nullalternativet. Nytten er ikke-prissatt og tallverdiene representerer rangering per 

nytteeffekt hvor 1 betyr høyest nytte og 4 er lavest nytte. Der det ikke er grunnlag for å gi alternativene 

en verdi utover nullalternativet har vi symbolisert med (NA). 
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Tabell 5-1. Kostnader og nytter per alternativ sammenlignet med nullalternativet. Nåverdi.  

 Alternativ 1a 

Innendørs Horten 

Alternativ 1b 

Innendørs Fiskebøl 

Alternativ 3a 

Innendørs 

Horten, utendørs 

Fiskebøl 

Alternativ 3b 

Innendørs og 

utendørs Fiskebøl 

Samlet rangering 1 2 2 4 

Nytte – ikke-prissatt 3 4 1 2 

Styrket oljevernberedskap i 

kaldt klima 
3 4 1 2 

Eksport av kunnskap og 

oljevernprodukter 
3 4 1 2 

Styrket innsats knyttet til 

marin forsøpling 
(NA) (NA) (NA) (NA) 

Kostnader – prissatt 100 220 420 455 

Investeringskostnader 55 110 250 255 

Drift- og vedlikehold 25 40 65 65 

Bemanning og opplæring 10 50 55 80 

Skattefinansieringskostnad 10 20 50 50 

Usikkerhet Minst usikkerhet   Størst usikkerhet 
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5.2 Samfunnsøkonomiske virkninger av nye test- og 
øvingsfasiliteter 

I en samfunnsøkonomisk analyse systematiseres informasjon på en måte slik at konsekvensene av å 

gjennomføre de alternative tiltakene synliggjøres. Informasjonen systematiseres ved å sammenligne 

relevante kostnader- og nytte for hvert av alternativene med nullalternativet. Vi er interessert i de 

kostnader og nytte hvor det er et faglig og empirisk grunnlag for å kunne forventet en vesentlig effekt 

sammenlignet med nullalternativet. 

Tiltakene vi vurderer innebærer å etablere ny/nye test- og øvingsfasiliteter for oljevern og marin 

forsøpling. Det er en forventning om at investering i nye fasiliteter for oljevern og marin forsøpling vil 

bedre oljevernberedskapen i arktiske forhold/kaldt klima spesielt, og styrke innsatsen for å bekjempe 

marin forsøpling. I tråd med identifiserte behov og mål i kapittel 3.2 forventer vi at tiltakene har 

følgende nytteeffekter: 

- Reduksjon i samfunnets kostnader ved en miljøskade som følger av akutt oljeforurensning 

og/eller reduserte kostnader ved en oljevernaksjon, begge deler i arktisk/kaldt klima 

- Reduksjon i samfunnets kostnadert som følger av marin forsøpling. 

Selv om tiltakene på oljevern spesielt er rettet mot arktisk/kaldt klima forventes det også at 

oljevernberedskapen generelt vil forbedres. Videre forventes det at styrking av norsk oljevernberedskap 

og innsatsen knyttet til marin forsøpling vil medføre at eksporten av kunnskap, kompetanse og norsk 

teknologi/utstyr til utlandet vil øke sammenlignet med nullalternativet. Vi forventer derfor følgende 

nytteeffekter: 

- Reduksjon i samfunnets kostnader ved en miljøskade som følger av akutt oljeforurensning 

og/eller reduserte kostnader ved en oljevernaksjon generelt 

- Økt eksportverdi av kunnskap, kompetanse og norsk produsert oljevernutstyr 

Kostnadene av å investere i nye øvelses- og testfasiliteter vil øke for alle alternativene. Vi forventer en 

økning i følgende kostnader: 

- Investeringskostnader for bygging av testfasiliteter samt nytt utstyr 

- Drift- og vedlikeholdskostnader forbundet med nye fasiliteter 

- Kostnader til bemanning og kompetanse til å gjennomføre testene 

- Negative miljøeksternaliteter (som følger av utslipp ved testing og fotavtrykk til 

bygningsmasse/kaianlegg) 

Under følger en gjennomgang av kost/nyttevurderingene per alternativ. 

 

5.3 Investeringskostnader 

I alle alternativer forventes det at investeringskostnadene øker sammenlignet med nullalternativet. 

Lavest investeringskostnader forventes det for Alternativ 1a hvor det etableres et innendørsanlegg for 

arktisk/kaldt klima (ishall) i tilknytning til eksisterende test- og kompetansesenter for oljevernberedskap 

i Horten. Å bygge tilsvarende funksjonalitet på Fiskebøl vil bety en høyere investeringskostnad da det 

også må investeres i støttefunksjonalitet (oljelagringstanker, oljer til testformål, oljeseparator, 

bølgegenerator, sjøvannsinntak til basseng, kurs-, møte- og kantinefasiliteter ol.). Dette er 
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støttefunksjoner som allerede eksisterer i Horten. For Alternativ 1a forventes derfor en 

«samlokaliseringsgevinst» (besparelse i investeringskostnadene) sammenlignet med Alternativ 1b. 

Alternativene med utendørs storskala og fullskala testfasiliteter oljevern og tilrettelegging for feltstudier 

for marin forsøpling (Alternativ 3a og 3b) forventes å ha de høyeste investeringskostnadene, selv om 

tallene er usikre. For både Alternativ 3a og Alternativ 3b vil det kunne forventes 

samlokaliseringsgevinster. I Alternativ 3a samlokaliseres ny ishall med eksisterende anlegg i Horten, og 

samlokaliseringsgevinsten vil være den samme som for Alternativ 1a. I Alternativ 3b samlokaliseres ny 

ishall med et storskala testanlegg på Fiskebøl, samt muligheter for fullskalatesting, og det vil kunne gi 

tilsvarende samlokaliseringsgevinst. Gevinsten/besparelsen avhenger av hvor mye av støttefunksjonene 

som er felles.  

Det er en betydelig usikkerhet rundt hvor store samlokaliseringsgevinstene er, og størst er usikkerheten 

rundt fellesfunksjoner for ishall og storskala utendørsanlegg som i Alternativ 3b. Dette skyldes at 

utendørstestfasilitetene ikke er like godt modnet/spesifisert som innendørsfasilitetene, og det er uklart 

hva behovet er og derfor hvilke funksjoner som dekker dette behovet. Spesielt gjelder dette funksjoner 

for marin forsøpling. 

Som en forenkling er besparelsene ved å etablere innendørs og utendørs testfasiliteter på Fiskebøl som i 

Alternativ 3b satt lik de i Horten i Alternativ 1a/3a. Vår vurdering er likevel at investeringskostnadene for 

Alternativ 3a er lavere enn for Alternativ 3b. Dette skyldes en forventning om at 

samlokaliseringsgevinsten ved etablering av innendørs og utendørs testfasiliteter på Fiskebøl vil komme 

lenger ut i tid enn tilsvarende samlokaliseringsgevinst i Horten. Dette begrunnes med usikkerhet om 

storskala/fullskala testbehovet, og at dette bør utredes nærmere dersom det skal tas en 

investeringsbeslutning. En besparelse lenger ut i tid vil ha lavere verdi enn en besparelse i dag. 

Usikkerheten i investeringskostnadene er vesentlig. Minst er usikkerheten for Alternativ 1a hvor 

modenheten rundt behov og spesifikasjoner er størst. Usikkerheten er større når det gjelder å bygge en 

ishall på Fiskebøl. Vi vet at det er mer kostbart enn å investere i tilsvarende anlegg i Horten, men vi vet 

ikke hvor mye dyrere det vil bli.  

Størst er usikkerheten i anslagene for Alternativ 3a og 3b. Kostnadene for stor- og fullskalafasiliteter er 

kun satt for å indikere hva kostnadene kan bli, og hva forskjellen mellom alternativene vil kunne være 

 

Tabell 5-2 viser investeringskostnader sammenlignet med nullalternativet i MNOK 2017-priser. 
Nåverdi. 

 Alternativ 1a 

Innendørs Horten 

Alternativ 1b 

Innendørs Fiskebøl 

Alternativ 3a 

Innendørs Horten, 

utendørs Fiskebøl 

Alternativ 3b 

Innendørs og 

utendørs Fiskebøl 

Investerings-

kostnader 

55 110 250 255 

Usikkerhet i 

anslagene 

Minst usikkerhet.  Merkostnadene for 

støttefunksjonene er 

usikre. Også utforming 

av anlegget. 

Kostnader for 

utendørsfasilitetene er 

lite konkret. Spesielt 

gjelder det marin 

forsøpling 

Størst usikkerhet. 

Gjelder både 

innendørs- og 

utendørsanlegg 

 

Under følger en nærmere gjennomgang av hva som ligger til grunn for investeringskostnadene og 

nåverdiberegningene per alternativ. 
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Alternativ 1a 

Alternativet innebærer som omtalt at ny ishall samlokalisere med eksisterende test- og øvelsesfasilitet i 

Horten. (Multiconsult AS, 2019) har på vegne av Kystverket estimert investeringskostnader for bygging 

av ishallen. Kostnadene, i forventning, er beregnet til om lag MNOK 55. «Kalkylen omfatter 

grunnarbeider, ny isolert hall, 15x24 meter, med støpt basseng og strand, kraner, teknisk rom, 

garderobe/WC og disp rom fordelt over to etasjer, kjøreporter og persondører, vinduer, kjølemaskiner, 

VVS, ventilasjonsanlegg, alt utstyr for innendørs klimaregulering, pumper, rør- og elektroarbeider. Det 

er lagt inn en usikkerhetsavsetning på 25%, et forventet og uspesifisert tillegg på 7% og en 

prisregulering 2,3%». (Frost, et al., 2017). 

Alternativ 1b 

Alternativ 1b innebærer at samme testfunksjoner etableres i Fiskebøl som ved ny ishall i Horten. 

Investeringskostnaden er anslagsvis satt til MNOK 110, en dobling sammenlignet med om tilsvarende 

funksjoner etableres i Horten. Merkostnaden skyldes som tidligere påpekt at det må investeres i 

støttefunksjoner på Fiskebøl sammenlignet med om tilsvarende anlegg etableres i Horten. 

Det er knyttet større usikkerhet til kostnadsestimatene for dette alternativet enn etablering av 

tilsvarende anlegg i Horten. Det skyldes at planleggingen av anlegget i Horten har kommet lenger. 

Anlegget i Horten er videre tilpasset eksisterende testfasilitet. Dersom tilsvarende funksjonalitet skal 

etableres på Fiskebøl vil utformingen bli tilpasset forholdene på Fiskebøl. 

Alternativ 3a og 3b 

Alternativ 3a og 3b innebærer at det i tillegg til å etableres ny ishall også etableres utendørs stor- og 

fullskala test- og øvelsesfasilitet for oljevern og at det tilrettelegges for feltstudier etter behov. 

Utendørsanleggene vil for begge alternativene legges til Fiskebøl. Alternativene skiller seg fra hverandre 

ved at Alternativ 3a innebærer at ishallen etableres i tilknytning til eksisterende anlegg i Horten, mens i 

Alternativ 3b samlokaliseres ny ishall og utendørs testfasiliteter på Fiskebøl. 

Begge alternativene innebærer samlokaliseringsgevinster. Det vil si, i Alternativ 3a er gevinsten sparte 

investeringskostnader som følge av at ishallen etableres i tilknytning til eksisterende anlegg i Horten og 

det er en del støttefunksjoner det ikke er nødvendig å etablere (jf. forskjellen mellom Alternativ 1a og 

Alternativ 1b). Tilsvarende vil det være samlokaliseringsgevsinster i Alternativ 3b som følge av at 

innendørsanlegg på etableres sammen med et utendørs storskala anlegg på Fiskebøl. En del av 

støttefunksjonene i tilknytning til innendørsanlegget vil da også kunne benyttes av utendørsanlegget.   

Det er stor usikkerhet rundt hvor stor samlokaliseringsgevinsten i Alternativ 3b vil kunne være. 

Detaljeringsnivået på nåværende tidspunkt er ikke godt nok til å kunne si noe om dette. For 

enkelthetsskyld har vi lagt til grunn at besparelsen er i størrelsesorden den samme som fordelen ved å 

etablere ishallen i Horten. Det innebærer at den samlede investeringskostnaden for de to alternativene 

er lik. 

Samlet sett er investeringskostnaden anslagsvis satt til MNOK 265 for hver av alternativene som skissert 

i Tabell 5-3. Dette inkluderer ny ishall som gjennomgått i Alternativ 1a og Alternativ 1b, samt storskala 

og fullskala testfasiliteter. 

Når det gjelder et utendørs storskala anlegg har vi for oljevern lagt til grunn at det bygges et 

utendørsanlegg med lignende størrelse og fasiliteter som i CEDRE, jf. kapittel 2, men tilpasset forholdene 

på Fiskebøl (kaldt klima mv). For marin forsøpling har det i dette arbeidet ikke kommet konkrete innspill 

til hvilke særskilte fasiliteter som bør bygges i forbindelse med et storskalaanlegg. Det har vært påpekt 
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behov for en hall til lagring/sortering/studier av oppsamlet forsøpling, men det kan diskuteres om at et 

slikt behov er dekket i nullalternativet.  

Vi har indikert at investeringskostnaden ved å bygge et utendørsanlegg lignende anlegget i CEDRE som 

både inkluderer en utendørs storskala testfasilitet både for oljevern og marin forsøpling kan være i 

størrelsesorden MNOK 200. Denne kostnaden er imidlertid høyst usikker og er kun en indikasjon på hva 

forskjellen mellom alternativene vil kunne være. 

 
Tabell 5-3. Investering i storskala og fullskala testfasiliteter samtidig med etablering av 
innendørsanlegg. Nåverdi. 

 Alternativ 3a 

Innendørs Horten, utendørs Fiskebøl 

Alternativ 3b 

Innendørs og utendørs Fiskebøl 

Investeringskostnader 265 265 

Innendørsanlegg kaldt klima 55 110 

Utendørs storskala anlegg 200 145 

Utstyr for fullskala 

testing/feltstudier 

10 10 

 

Blant annet som følge av usikkerheten rundt behovet for/nytten av utendørstestfasiliteter og mangelfull 

spesifiseringen av hvilke typer testfasiliteter som vil dekke behovet, spesielt knyttet til marin forsøpling, 

forventer vi at utendørsanlegg vil komme etter et innendørsanlegg i tid. Det betyr at verdien av 

samlokaliseringsgevinsten i Alternativ 3b vil bli lavere enn i Alternativ 3a. Tabell 5-4 viser dette ved at 

investeringene i utendørsfasilitetene er lavere enn det som fremgår av Tabell 5-3. 

Samlokaliseringsgevinsten på Fiskebøl vil derfor være lavere enn i Horten. For å illustrere dette poenget 

har vi for beregningene lagt til grunn at investeringene knyttet til utendørstestfasiliteter vil komme to år 

etter en eventuell ferdigstillelse av ishallen. 

 

Tabell 5-4. Investering i storskala og fullskala testfasiliteter 2 år etter etablering av 
innendørsanlegg. Nåverdi. 

 Alternativ 3a 

Innendørs Horten, utendørs Fiskebøl 

Alternativ 3b 

Innendørs og utendørs Fiskebøl 

Investeringskostnader 250 255 

Innendørsanlegg kaldt klima 55 110 

Utendørs storskala anlegg 185 135 

Utstyr for fullskala 

testing/feltstudier 

10 

 

10 

 

 

5.4 Kostnader for å drifte og vedlikeholde test- og 
øvelsesfasilitetene 

Det er også forventet en økning i kostnadene for å drifte og vedlikeholde nye testfasiliteter 

sammenlignet med nullalternativet. Dette er kostnader knyttet til strøm for drift av anlegget og material- 

og lønnskostnader for utskifting/vedlikehold av utstyr/bygning (vaktmestertjenester inkluderes), 

bassengene må tømmes og fylles og for- og etterarbeid etter tester må påregnes ol. (Gyltnes, 2019) 

Økningen i kostnadene til drift og vedlikehold forventes å være minst i Alternativ 1a. På samme måte 

som vi forventer høyere investeringskostnader ved å etablere ishallen på Fiskebøl fremfor i Horten, 
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forventer vi også at de samlede drift og vedlikeholdskostnadene vil øke mer om ishallen etableres på 

Fiskebøl enn i Horten. Dette skyldes stordriftsfordeler ved å samlokalisere testfasilitetene.  

Alternativene hvor det i tillegg etableres utendørs storskala og fullskala testfasiliteter vil ha de største 

drift og vedlikeholdskostnadene. Vår vurdering er at Alternativ 3b også vil ha de høyeste drift- og 

vedlikeholdskostnadene. En vil også få stordriftsfordeler å ved samlokalisering av innendørs og utendørs 

testfasiliteter på Fiskebøl, men verdien av denne besparelsen vil etter vår vurdering komme senere i tid 

enn stordriftsfordelen av å legge ny testfasilitet sammen med eksisterende anlegg i Horten. 

 

Tabell 5-5 viser økte kostnader for drift og vedlikehold sammenlignet med nullalternativet, 
MNOK 2017-priser. Nåverdi og per år. 

 Alternativ 1a 

Innendørs Horten 

Alternativ 1b 

Innendørs Fiskebøl 

Alternativ 3a 

Innendørs Horten, 

utendørs Fiskebøl 

Alternativ 3b 

Innendørs og 

utendørs Fiskebøl 

Drift og 

vedlikehold 
25 40 65 65 

Usikkerhet i 

anslagene 
Minst usikkerhet 

Vesentlig usikkerhet i 

anslagene 

Spesielt høy usikkerhet 

rundt d&v for 

utendørsfasilitetene 

Høyst usikre anslag 

Alternativ 1a 

Det er forventet at kostnadene for drift og vedlikehold av testfasilitetene i Horten om lag vil dobles ved 

bygging av ishallen. Historisk har de samlede kostnadene for å drifte og vedlikeholde eksisterende 

testfasilitet i Horten vært om lag MNOK 1,2 per år. Det er forventet kostnad for drift og vedlikehold av 

den nye ishallen om lag vil koste det samme, det vil si en merkostnad på MNOK 1,2 per år. Nåverdien av 

MNOK 1,2 i levetiden til anlegget (antatt 40 år) og en diskonteringsrente på fire prosent, betyr en 

merkostnad på MNOK 25.    

Alternativ 1b 

Tilsvarende vil det måtte påregnes en økning i drift og vedlikeholdskostnadene om ishallen bygges på 

Fiskebøl. Vi forventer at merkostnaden knyttet til drift og vedlikehold er høyere om anlegget etableres på 

Fiskebøl fremfor i Horten. Dette skyldes som påpekt tidligere at det må bygges støttefunksjoner på 

Fiskebøl som allerede eksister i Horten. Vi er usikre på hva merkostnaden er, men har lagt til grunn at 

de årlige kostnadene for å drifte og vedlikeholde en testfasilitet på Fiskebøl vil være litt lavere enn 

tilsvarende kostnaden ved drift og vedlikehold av testfasiliteten i Horten etter utbyggingen. Vi har satt 

merkostnad til MNOK 2,0 per år sammenlignet med nullalternativet, mot MNOK 1,2 for Alternativ 1a. 

Nåverdien av merkostnaden for dette alternativet utgjør MNOK 40. 

Alternativ 3a 

Alternativ 3a innebærer i tillegg til Alternativ 1a etablering av utendørs testfasiliteter på Fiskebøl. For 

disse fasilitetene må det også påberegnes drift- og vedlikeholdskostnader. Det er usikkert hva disse 

kostnadene vil være ettersom det ikke eksisterer noe tilsvarende anlegg i Norge. Det vil som for ishallen 

måtte påregnes kostnader til strøm for drift av anlegget og material- og lønnskostnader for 

utskifting/vedlikehold av utstyr, anlegg og bygningsmasse. 

Siden vi ikke har informasjonen om drift- og vedlikeholdskostnader for utendørsanleggene har vi som en 

forenkling satt merkostnadene for utendørsanleggene tilsvarende kostnadene ved innendørsanlegget på 



 

  Rapport Testsenter_final 6.3.19 

 

Fiskebøl (Alternativ 1b). Totalt gir dette en merkostnad for alternativet på MNOK 3,2. Det innebærer som 

vist i Tabell 5-6 en merkostnad på MNOK 1,2 for ny ishall i Horten (som i alternativ 1a), og en 

merkostnad på MNOK 2,0 for utendørsfasiliteter på Fiskebøl. Dersom vi også antar at investeringen i 

utendørsfasiliteter kommer lenger ut i tid enn innendørsfasiliteten, eksempelvis to år, vil nåverdien av 

merkostnaden til dette alternativet være om lag MNOK 65 over anleggenes levetid. De antatte årlige 

drift- og vedlikeholdskostnadene for Alternativ 3a og Alternativ 3b er vist i Figur 5-1. Figuren illustrerer 

at kostnaden de første fem årene er lik merkostnaden ved innendørsanlegget i Horten (som i Alternativ 

1a), deretter vil merkostnaden øke til MNOK 3,2. 

Alternativ 3b 

Alternativ 3b har samme funksjonalitet som Alternativ 3a, men her legges alle nye testfasiliteter til 

Fiskebøl. Som Figur 5-1 viser vil drift- og vedlikeholdskostnadene de første to årene være lik 

merkostnaden for å drifte en ishall på Fiskebøl – gitt at utendørsfasiliteten kommer fem år etter. 

Deretter vil merkostnaden øke til MNOK 3,2 som i Alternativ 3a. Med disse antagelsene vil nåverdien av 

merkostnaden til dette alternativet være marginalt høyere enn i Alternativ 3a, og havner etter avrunding 

på MNOK 65 over anleggenes levetid.  

 

Figur 5-1 kostnader for drift og vedlikehold i Alternativ 3a og Alternativ 3b per år.  

 

Tabell 5-6 viser hvilke kostnader for drift og vedlikehold av nye testfasiliteter vi har lagt til grunn for 

beregningene. Det må påpekes at disse anslagene er usikre. De er ment for å illustrere at drift- og 

vedlikeholdskostnadene vil øke jo flere anlegg som må driftes og vedlikeholdes. Hvor mye høyere 

kostnadene blir er usikkert.  
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Tabell 5-6 viser anslagsvis kostnaden for drift og vedlikehold per år sammenlignet med 
nullalternativet. MNOK 2017-priser. 

 Alternativ 1a 

Innendørs Horten 

Alternativ 1b 

Innendørs Fiskebøl 

Alternativ 3a 

Innendørs Horten, 

utendørs Fiskebøl 

Alternativ 3b 

Innendørs og utendørs 

Fiskebøl 

SUM per år 1,2 2,0 3,2 3,2 

Ny innendørs ishall 1,2 2,0 1,2 2,0 

Utendørstestfasilitet

er 

0 0 2,0 1,2 

 

5.5 Kostnader for økt bemanning ved testfasilitetene 

For å kunne gjennomføre tester i en testfasilitet trengs det personer som kjenner fasiliteten og har 

gjennomført tester før. Å ha en bemanning i tilknytning til testfasiliteten med tilstrekkelig kompetanse til 

å fasilitetere/gjennomføre testene er vesentlig for å kunne gjennomføre tester effektivt; med tilstrekkelig 

god kvalitet til minst mulig ressursinnsats, og samtidig ivareta kravet til HMS. 

For alle alternativene forventes det at ressursinnsatsen knyttet til testbemanningen ved anleggene vil 

øke. Lavest merkostnader forventer vi for Alternativ 1a. I tilknytning til eksisterende testfasilitet i Horten 

finnes det personer med opparbeidet kompetanse til å kunne gjennomføre tester, og vi forventer at 

merkostnaden er knyttet til økning i aktivitetsnivået.   

Dersom tilsvarende funksjoner etableres på Fiskebøl forventer vi at det må, av kvalitets- og HMS hensyn, 

ansettes minst to personer for å kunne fasilitere/gjennomføre tester i hallen. I tillegg forventer vi at det i 

en innkjøringsperiode må påberegnes kostnader for opplæring. Det er på nåværende tidspunkt høyst 

usikkert rundt hva bemanningsbehovet vil være og hvor mye som er nødvendig av ressurser til 

opplæring/kompetanseheving. 

 

Tabell 5-7 viser kostnader for økt bemanning og opplæring sammenlignet med 
nullalternativet i MNOK 2017-priser. Nåverdi. 

 Alternativ 1a 

Innendørs Horten 

Alternativ 1b 

Innendørs Fiskebøl 

Alternativ 3a 

Innendørs Horten, 

utendørs Fiskebøl 

Alternativ 3b 

Innendørs og 

utendørs Fiskebøl 

SUM 10 50 55 85 

Bemanning/ 

adm. 
10 45 50 80 

Opplærings-

kostnader 
0 5 5 5 

Usikkerhet i 

anslagene 
    

 

Alternativ 1a 

Hvor mange årsverk som vil være nødvendig for å gjennomføre øvelser og tester i anlegget vil avhenge 

av aktivitetsnivået, type tester som gjennomføres og krav til HMS. HMS-krav og hensynet til kvaliteten 

på testene tilsier at det minst bør være to personer under en test. 
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Historikken fra dagens testhall i Horten viser at det i 2015 og 2016 i snitt var fire driftspersoner involvert 

under testukene, og to personer til for – og etterarbeid. I 2017 og 2018 var det i snitt to personer under 

testukene, og to personer til for – og etterarbeid. Unntak var interne tester i kaldt vann da det var seks 

personer (Gyltnes, 2019). 

Kystverket opplyser at de samlet sett bruker ca. ett årsverk for å gjennomføre tester i eksisterende 

anlegg i Horten. Av de ansatte ved Kystverkets kontor i Horten er det er ingen personer som er dedikert 

til kun testing. Testpersonell er en del av en større beredskapsorganisasjon, og har flere andre oppgaver 

i tillegg til å gjennomføre tester.  

Kystverket forventer ikke at bemanningen må økes dersom det etableres en ny testhall, men at 

årsverkene brukt til testing vil øke. Hvor mye avhenger som påpekt av økningen i aktivitetsnivået 

sammenlignet med nullalternativet. Vi forventer en økning i testaktiviteten som følger av etablering av 

ishallen og har lagt til grunn en økning på et halvt årsverk per år som følge dette, tilsvarende MNOK 0,5 

per år4. Nåverdien av MNOK 0,5 i levetiden til anlegget (antatt 40 år) og en diskonteringsrente på fire 

prosent, betyr en merkostnad på MNOK 10.  

Alternativ 1b 

Dersom det skal etableres en ishall på Fiskebøl må det også påberegnes kostnader for bemanning med 

tilstrekkelig kompetanse til å kunne gjennomføre tester i denne hallen. Som påpekt bør det minst være 

to personer som kjenner anlegget under en test. Vi har lagt til grunn at det ansettes to personer på 

Fiskebøl for å gjennomføre tester og for å sikre god kvalitet på testene, tilsvarende en kostnad på MNOK 

2 per år. I tillegg forventer vi at det vil kreve ekstra ressursinnsats for opplæring og kompetanseheving 

for å kunne gjennomføre tester på Fiskebøl med tilsvarende kvalitet som om testene ble gjennomført i 

Horten. I Horten eksisterer denne kompetansen i dag. «Opplæringskostnadene» kan være i form av 

redusert kvalitet på testene, gitt at det ikke legges inn ressurser, eller det vil være i form av en ekstra 

ressursinnsats som her lagt til grunn. Disse kostnadene er usikre. For å illustrere kostnaden har vi lagt til 

grunn en merkostnad på MNOK 1 over en femårs periode. Indikasjoner på årlig merkostnader knyttet 

bemanning av testfasiliteten og opplæring er skissert i Figur 5-2.    

 
Figur 5-2. Illustrasjon på årlig merkostnader knyttet til bemanning av testfasiliteten og 

opplæring i Alternativ 1b 

                                               
4 Grov antagelse om at ett årsverk koster MNOK 1. 
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Alternativ 3a og Alternativ 3b 

På samme måte forventer vi at etablering av utendørs testfasiliteter på Fiskebøl også vil medføre økte 

kostnader til bemanning og opplæring. Hvilke kostnader vi har lagt inn per alternativ for henholdsvis 

bemanning og opplæring er vist i Tabell 5-8. 

 
 
Tabell 5-8 viser anslagsvis kostnaden for bemanning per år. Kostnadene er merkostnader 

sammenlignet med nullalternativet i MNOK 2017-priser. 

 Alternativ 1a 

Innendørs Horten 

Alternativ 1b 

Innendørs Fiskebøl 

Alternativ 3a 

Innendørs Horten, 

utendørs Fiskebøl 

Alternativ 3b 

Innendørs og utendørs 

Fiskebøl 

SUM per år 0,5 2 2,5 2,5 

Ny innendørs ishall 0,5 2 0,5 2 

Utendørs 

testfasiliteter 

0 0 2 2 

 

Tabell 5-9 viser hva vi har forutsatt av opplæringskostnader per alternativ. Tabellen viser kostnaden 

per år fem år etter investeringen. 

 

Tabell 5-9 viser anslagsvis kostnaden for opplæring per år i fem år etter etablering. 

Kostnadene er merkostnader sammenlignet med nullalternativet i MNOK 2017-priser. 

 Alternativ 1a 

Innendørs Horten 

Alternativ 1b 

Innendørs Fiskebøl 

Alternativ 3a 

Innendørs Horten, 

utendørs Fiskebøl 

Alternativ 3b 

Innendørs og utendørs 

Fiskebøl 

SUM per år 0 1 1 1 

Ny innendørs ishall 0 1 0 1 

Utendørs 

testfasiliteter 

0 0 1 0 

 

 

5.6 Skattefinansieringskostnad 

For alle tiltak som finansieres over statsbudsjettet skal en beregne skattefinansieringskostnad. 

Skattefinansieringskostnaden er den marginale kostnaden ved å hente inn en ekstra skattekrone. Denne 

kostnaden skyldes at skatter i sin alminnelighet fører til at konsumenter og produsenter blir stilt overfor 

ulike priser. Slike skattekiler vil vri produksjons- og konsumbeslutningene slik at økonomien påføres et 

effektivitetstap. For alle tiltak som skal finansieres over offentlige budsjetter skal derfor en 

skattefinansieringskostnad inngå i analysen. Skattekostnaden settes til 20 øre per krone. Denne skal 

benyttes av alle sektorer. Grunnlaget for beregning av skattekostnaden vil være tiltakets nettovirkning 

for offentlige budsjetter, dvs. det offentlige finansieringsbehovet (Finansdepartementet, 2014).  

Det er usikkert hvor stor del av kostnaden som medfører en nettovirkning for offentlige budsjetter. I 

prinsippet kan alle kostnadene ved tiltakene medføre en økning i offentlige budsjetter. Vi har imidlertid 

lagt til grunn at det er investeringskostnaden som medfører en økning i offentlige budsjetter. 

Skattefinansieringskostnaden per alternativ vil da utgjøre 20 prosent av investeringskostnaden, og er 

vist i Tabell 5-10. 
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Tabell 5-10 Skattefinansieringskostnader 

 

 Alternativ 1a 

Innendørs Horten 

Alternativ 1b 

Innendørs Fiskebøl 

Alternativ 3a 

Innendørs Horten, 

utendørs Fiskebøl 

Alternativ 3b 

Innendørs og 

utendørs Fiskebøl 

Skatte- 

finansierings- 

kostnad 

10 20 50 50 

 

 

5.7 Reduserte samfunnsmessige kostnader av akutt 
oljeforurensning i Arktis/kaldt klima 

Det er forventet at nye test- og øvelsesfasiliteter vil redusere de samfunnsmessige kostnadene ved en 

miljøskade som følger av akutt oljeforurensning og/eller redusere kostnadene ved en oljevernaksjon i 

arktisk/kaldt klima. Dette gjennom at økt innsats i oljevernberedskapen vil gi økt kunnskap som igjen 

forbedrer kvaliteten på beredskapen i arktis.  

Kvaliteten på beredskapen i arktisk/kaldt klima kan måles ved at mer oljesøl kan fjernes etter et utslipp, 

operabiliteten økes, utstyr og materiell virker som forventet og personell/organisasjonen har riktig 

kompetanse til å gjennomføre en aksjon. Sammenhengene er illustrert i Figur 5-3. 

 

 

Figur 5-3. Illustrerer sammenhengene fra økt innsats i test og øvelser til verdi for samfunnet 

 

Hvor store nytteeffektene er for samfunnet, det vil si reduksjon i de samfunnesmessige kostnadene ved 

en miljøskapde og/eller kostnadene ved en oljevernaksjon som kan forventes, avhenger av i hovedsak to 

forhold. For det første vil det avhenge av hvor mange ulykker med akutt forurensing eller fare for akutt 

forurensing vi kan forvente i arktisk/kaldt klima. Videre vil det avhenge av hvor stor effekt vi kan 

forvente at tiltaket har på kostnadene ved en oljevernaksjon og/eller reduksjon i en miljøskade, alt 

annet likt. 

Vi har ikke grunnlag for å si noe om hvor mye kostnadene og/eller miljøskadene vil reduseres, og kan 

derfor ikke verdsette virkningen av tiltaket. Vi har imidlertid gjort en kvalitativ vurdering av forskjellen 

mellom alternativene. 
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Alternativ 3a og 3b forventes å ha høyest nytteeffekt. Forutsatt at det gis utslippstillatelser vil alle 

muligheter innenfor testing av utstyr, materiell, metoder og øving av personell for kaldt klima på vann 

og på strand dekkes. Det vil være mulig å teste metoder for dispergering (mekanisk og kjemisk) og in-

situ brenning, i stor- og fullskala. Dispergering (og in-situ brenning) er metoder som anses som godt 

egnet i isfylte farvann. Testing av denne typen metoder vil potensielt kunne ha betydelig verdi. Nytten 

av alternativet avhenger imidlertid av at det blir gitt tilstrekkelige utslippstillatelser. Det anses per i dag 

som lite sannsynlig at det vil gis utslippstillatelser for fullskala testing på permanent basis i en fjord i 

Lofoten/Vesterålen. Utslippstillatelser i et lukket storskalaanlegg med rensesystem vurderes som 

realistisk. Det er derfor forventet at det er storskala testfasilitet for oljevern som vil gi en vesentlig 

forventet nytteeffekt sammenlignet med nullalternativet.    

Ishallen er begrenset til å teste utstyr og metoder for mekanisk bekjempelse. Alternativ 1a og 1b 

forventes derfor ha lavere nytteeffekt enn Alternativ 3a og 3b hvor alle metoder kan testes. Som omtalt i 

kapittel 2 eksisterer det innendørsanlegg i dag, men ikke med kulde/is og olje i kombinasjon. 

Vår vurdering er at effekten av ny ishall er størst om denne legges i tilknytning til eksisterende 

testfasilitet og kompetansemiljøet i Horten som i Alternativ 1a og 3a, enn om denne hallen etableres på 

Fiskebøl som i Alternativ 1b og 3b. Dette henger for det første sammen med en forventning om at 

nytteeffektene vil komme lenger ut i tid om ishallen skal etableres på Fiskebøl. Det er plausibelt å anta 

at det vil ta tid å bygge opp et kompetansemiljø for å gjennomføre tester- og øvelser med tilsvarende 

kompetanse og kvalitet som i Horten. Noen typer tester vil også gi høyere kvalitet på 

kunnskapsproduksjon ettersom eksisterende testhall vil kunne benyttes sammen med ny ishall. For det 

andre vil ishallen etableres nær hovedbrukeren av et slikt anlegg (Kystverkets beredskapsorganisasjon i 

Horten) og nærmere den største delen av markedet for oljevernberedskap, i Norge og internasjonalt. Det 

vil da kunne forventes at færre vil benytte seg av en testfasilitet på Fiskebøl enn i Horten. Flere brukere 

vil ha lang reiseavstand, noe som reduserer bruken (evt. reduserer merverdien av testene). Det har 

også framkommet skepsis mot lokalisering av testsenter på Fiskebøl fra enkelte utstyrsprodusenter med 

henvisning til at det konkurrerende selskapet Norlense er lokalisert til Fiskebøl. En oversikt over rangerte 

nyttevirkninger er vist i Tabell 5-11.  
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Tabell 5-11 Oversikt over rangerte nyttevirkninger  
Alternativ 1a 

Nytt innendørsanlegg 
oljevern, samlokalisering i 

Horten 

Alternativ 1b 
Nytt innendørsanlegg oljevern i 

Fiskebøl 

Alternativ 3a 
Innendørs oljevern Horten. 

Stor- og fullskala oljevern og 
marin forsøpling Fiskebøl 

Alternativ 3b 
Innendørs og utendørsanlegg 

på Fiskebøl 

Verdi av bedre 
oljevernberedskap i kaldt 
klima (rangering) 

3 4 1 2 

Kunnskap om at 
utstyr/materiell, metoder 
og person virker i 
arktisk/kaldt klima på vann 
og på strand 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

Kunnskap om hvilke 
metoder som bør benyttes i 
arktisk/kald klima på vann 
og strand 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

Kompetanse hos 
personell/organisasjonen 
for å håndtere aksjoner i 
arktiske strøk 
 

3 
 

4 
. 

1 
 

2 
 

FoU - effekter: Nytt/bedre 
utstyr og metoder som 
benyttes i en oljevernaksjon 
(nettoeffekt) 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

Usikkerhet Minst usikkerhet rundt 
nytteverdien 

Større usikkerhet enn i Alternativ 1a. 
Skyldes usikkerheten rundt å bygge 

opp kompetansen. 

Vesentlig usikkerhet rundt 
utslippstillatelser for fullskala 

Størst usikkerhet. 



 

 

5.8  Oljevern generelt og eksportverdi 

Når det gjelder nyttevirkninger for oljevern generelt, samt eksportverdien av kompetanse/teknologi, 

rangeres alternativene på samme måte som for nyttevirkningene for øvrig, jf. Tabell 5-12.  

Utgangspunktet er at norsk oljevernteknologi historisk har hatt eksportpotensiale: «Norge holder et godt 

internasjonalt nivå innen oljevern, og forskningsaktiviteten og produktutviklingen blir lagt merke til 

internasjonalt» (Ly, et al., 2015). Vi forventer derfor at norsk innsats for å styrke oljevernberedskap i 

arktisk vil bli lagt merke til og vil øke eksportverdien av norsk kompetanse og teknologi.   

 

Tabell 5-12. Viser rangering av nytte-effekten per alternativ. 

 Alternativ 1a 

Innendørs Horten 

Alternativ 1b 

Innendørs Fiskebøl 

Alternativ 3a 

Innendørs Horten, 

utendørs Fiskebøl 

Alternativ 3b 

Innendørs og 

utendørs Fiskebøl 

Oljevern generelt 

og eksportverdi 
3 4 1 2 

 

5.9 Reduserte samfunnsmessige kostnader av marin 
forsøpling 

Det er bred enighet om at marin forsøpling påfører samfunnet kostnader og at disse kostnadene er store. 

Som påpekt i målkapittelet bør tiltak som er knyttet til marin forsøpling enten redusere dette kostnadene 

som følger av konsekvensene av marin forsøpling og/eller kostnadene forbundet med innstasen for å 

bekjempe marin forsøpling (FoU-aktiviteter, forebyggende tiltak og opprydding) - sammenlignet med 

uten tiltak. 

Med den informasjonen vi har per i dag mener vi at det ikke er grunnlag for å konkludere med at nye 

test- og øvelsesfasiliteter for marin forsøpling på Fiskebøl i vesentlig grad vil redusere disse kostnadene 

sammenlignet med nullalternativet.  

Begrunnelsen ligger i at eksisterende fasiliteter og naturområder i det vesentlige synes tilstrekkelig for å 

gjennomføre FoU-aktiviteter og andre aktiviteter som er nødvendig for å styrke innsatsen knyttet til 

marin forsøpling. Denne vurderingen støttes av informasjonen gitt i interessentkartleggingen hvor det 

fremkom få konkrete innspill relatert til hvilke test- og øvelsesfasiliteter som er aktuelle for marin 

forsøpling. Nytten av eventuelle test- og øvelsesfasiliteter synes i så måte å ligge lenger frem i tid. 

Det betyr ikke at det ikke er en nytteverdi i å legge til rette for test- og øvelser knyttet til marin 

forsøpling. Det er vist en interesse på et overordnet nivå som går på tilgang til egne dedikerte 

strandområder med ulik topografi og struktur hvor teknologi kan testes og det kan gjennomføres øvelser 

som kan gjøre strandrydding mer effektivt. Tiltaket er imidlertid beskrevet på et generelt nivå, og må 

konkretiseres ytterligere. Disse ønskene synes i første omgang å kunne dekkes uten vesentlige 

investeringer, og inngår derfor langt på vei i nullalternativet. 

Både Salt (2015) om Miljødirektoratet (2014) peker på flere tiltak for å styrke innsatsen for å bekjempe 

marin forsøpling. Ingen av disse rapportene framhever et behov for nye test- og øvelsesfasiliteter. Av 

tiltak for å styrke innsatsen knyttet til marin forsøpling, som blant annet er påpekt av (Salt, 2015), kan 

nevnes: 

- Utvikling og standardisering av metoder for registrering av søppel 



 

 

- Modeller for å kartlegge kilder til marint søppel  

- Kunnskap om skadevirkninger av mikroplast 

- Forskning på bruk av nedbrytbare materialer 

- Utvikling av effektive metoder for opprydding av avfall (her inngår utvikling av utstyr til 

effektivisering strandrydding, rydding på havbunnen og bruk av lenseteknologi for å forhindre 

søppel fra elver å komme ut i åpne havområder) 

Med den informasjonen vi har i dag er det ingen av disse tiltakene som per i dag tilsier at det er bør 

investeres i nye testfasiliteter for at forskningsaktivitetene kan gjennomføres. Så langt som dette 

arbeidet har avdekket er det ikke framkommet behov for spesialiserte bygg-, anlegg og/eller 

infrastruktur på land og/eller i vann. Det finnes mange muligheter for å gjennomføre øvelser og tester 

med eksisterende fasiliteter og naturområder som allerede eksisterer.  

Tabell 5-13 viser at vi per i dag ikke har funnet et faglig grunnlag for å tillegge noen av alternativene 

vesentlige nytteeffekter når det gjelder å redusere velferdstapet og/eller innsatskostnadene knyttet til 

marin forsøpling.  

 

Tabell 5-13 Redusert velferdstap og/eller kostnader knytet til marin forsøpling 

 

 Alternativ 1a 

Innendørs Horten 

Alternativ 1b 

Innendørs Fiskebøl 

Alternativ 3a 

Innendørs Horten, 

utendørs Fiskebøl 

Alternativ 3b 

Innendørs og 

utendørs Fiskebøl 

Verdi av styrket 

innsats knyttet til 

marin forsøpling 

- 

Ikke grunnlag for 

å tillegge vekt 

- 

Ikke grunnlag for å 

tillegge vekt 

- 

Ikke grunnlag for å 

tillegge vekt 

- 

Ikke grunnlag for å 

tillegge vekt 

  



 

 

6 MODELLER FOR UTBYGGING, FINANSIERING OG DRIFT 

I dette kapittelet skisseres overordnet to ulike modeller for finansiering og drift av det anbefalte 

alternativet, dvs. alternativ 1a. I samråd med oppdragsgiverne har en kun vurdert modeller innenfor 

rammene av gjeldende organisasjonsformer for KyV og SOMM, og det er ikke vurdert driftsalternativer 

hvor andre enn disse har hovedansvaret.  

Det framheves i tillegg noen overordnede erfaringer fra DNV GLs egne testtentre og lab´er, samt et 

innspill til eventuelt videre arbeid med å klargjøre alternativer, kostnader og nytte.  

6.1 Generelt om roller og ansvar  

Som beskrevet i kapittel 2 har Kystverket i en årrekke hatt ansvar for Nasjonalt senter for testing av 

oljevernutstyr i Horten. I 2017 fikk Kystverket også i oppdrag å utrede «vinterisering og iskapasiteter 

ved nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr» (Frost, et al., 2017). Som beskrevet i kapittel 2 

ivaretar Kystverket også statens beredskapsansvar, i tillegg til å ha det nasjonale samordningsansvaret 

for oljevernberedskapen. Kystverket har dermed en direkte interesse i testing- og øving innen oljevern, 

og utgjør også selv en av de største brukerne/aktørene i Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr i 

Horten.    

SOMM ble etablert i 2018 og skal være et nasjonalt og internasjonalt ledende kompetansesenter for 

arbeidet med oljevern og mot marin plastforsøpling. I motsetning til Kystverket har SOMM ikke et 

formelt oppdrag eller ansvar for å drive test og øvingsfasiliteter per i dag. I SOMMs mandat går det bl.a. 

fram at «Senter for oljevern og marint miljø skal ikke drive forskning selv, og skal ikke dublere eller 

utføre oppgaver som fylles av relevante fagmyndigheter» (Samferdselsdepartementet , 2018). I 

tildelingsbrevet for statsbudsjettet 2018 fikk senteret imidlertid i oppdrag å utrede mulige fasiliteter for 

testing av oljevernteknologi (Samferdselsdepartementet, 2018). I tildelingsbrevet for statsbudsjettet 

2019 er det forutsatt en videre oppfølging av dette, bl.a. ved å utrede muligheter og tidsplan for en 

etablering av Senter for oljevern og marint miljø i Fiskebøl (Samferdselsdepartementet, 2019).   

DNV GL mener det vil være hensiktsmessig å avklare Kystverkets og SOMMs framtidige roller og ansvar 

for utbygging, finansiering og drift av testfasliteter på et mer prinsippielt grunnlag. I og med at begge 

aktører har fått nasjonale roller innenfor til dels overlappende fagfelt/ansvarsområder, er det etter vår 

vurdering ikke tilfredsstillende i samfunnsøkonomisk forstand å legge til grunn at fasiliteter på Fiskebøl 

bør driftes av SOMM, mens fasiliteter i Horten bør driftes av Kystverket.  

 

6.2 Sektoransvar eller fristilling  

Det bør vurderes om drift av test- og øvingsfasiliteter for oljevern og marin forsøpling i framtiden bør 

være et sektoransvar, eller om det er hensiktsmessig at slik virksomhet kan fristilles i en mer fleksibel 

modell. For oljevernberedskapen, hvor man har flere års erfaring, har det blitt påpekt at Kystverket kan 

komme i en dobbeltrolle som myndighetsorgan, anskaffer av oljevernutstyr og fasilitator for 

utvikling/testing av oljevernteknologi. Det finnes også en rekke generelle grunner til at fristilling av ulike 

offentlige oppgaver har vært gjennomført på mange samfunnsområder de senere årene. I en 

forskningsrapport «Fra vesen til virksomhet – et tilbakeblikk på erfaringene med friststilling av statlige 

virksomheter» (Arnesen, 2008) påpekes det at «overgangen fra å ha det politiske systemet til å ha et 

marked som virksomhetens umiddelbare omgivelse synes å ha bidratt til samfunnsøkonomiske 

effektivitet gjennom tre mekanismer:   

• For det første ved at de tradisjonelle godene og tjenestene produseres mer effektivt, som en 

følge av virksomhetsinterne, kostnadsreduserende tiltak.  



 

 

• For det annet ved at foretakene har benyttet sin frie stilling til å ekspandere sin virksomhet, 

både med ny aktivitet og ved å kjøpe seg inn i andre selskaper.  

• For det tredje, friheten til selv å finansiere større investeringer og satsinger ut fra kommersielle 

betraktninger har innebåret at tilbudet tilpasses en betalingsvilje på etterspørselssiden. Flere har 

fått de goder de er villige til å betale for, fra en produsent de selv har valgt» 

Ved i større grad å fristille virksomheter, påpekes det at man har oppnådd mer effektive instrument for å 

ekspandere produksjon og tjenesteyting på områder hvor det er en kjøpekraftig etterspørsel. På denne 

måten har man overvunnet de former for beslutningsproblemer og forvaltningssvikt.  

Eksempler hvor andre typer testfasilitetere har blitt fristilt er SINTEF, NORCE og NORNER. 

Det ligger utenfor rammene av dette arbeidet å anbefale en driftsmodell. Vi mener likevel det er relevant 

å vurdere om SOMM som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt 

Samferdselsdepartementet vil kunne ha en mer fristilt rolle enn Kystverkets beredskapsavdeling ved 

framtidig tilrettelegging og drift av nasjonale testfasiliteter innen marin forsøpling og oljevernberedskap. 

Det bør vurderes om en fristilling av driften av testfasiliteter har potensial for høyere 

samfunnsøkonomisk effektivitet for både eksisterende og framtidige fasiliteter.  

I lys av dette skisseres nedenfor to alternative modeller for drift av alternativ 1a, som er det anbefalte 

alternativet basert på den samfunnsøkonomiske analysen.  

 

6.3 Videreføring av dagens modell 

Dette innebærerer at den nye ishallen etableres i Horten, samt finansieres og driftes som en videreføring 

av dagens modell:  

• Samferdselsdepartementet/KyV tar investeringsbeslutning og finansiere investeringen over 

statsbudsjettet 

• KyV eier og drifter testfasilitetene i Horten (etter avtale med Statsbygg).  

Dersom det på et senere tidspunkt tas beslutning om testfasiliteter på Fiskebøl (utover alternativ 1a), 

forutsettes det i denne modellen at SOMM drifter dette.  

 

6.4 Ny modell 

Fiskebøl og Horten organiseres som et nasjonalt senter. Dette vil kunne sikre en enhetlig ledelse og 

strategi for de to sentrene. Det vil forhindre overlappende aktivitet og legge til rette for 

erfaringsoverføring. En mulighet er at testsenteret i Horten legges inn i SOMM.  

Fristilling av drift av ny ishall og eksisterende testfasilitet kan bidra til samfunnsøkonomisk effektivitet: 

• Bruken av fasilitetene kan ekspandere med ny aktivitet. Der KyV i dag har et begrenset mandat 

knytte til oljevern, og ikke har insentiver til å se «mulighetene» for andre bruksområder kan en 

fristilling bidra til økt aktivitet. F.eks. innen marin forsøpling og/eller andre 

nåværende/fremtidige områder.   

• Frihet til satseringer/investeringer ut i fra kommersielle betraktninger: tilbudet tilpasses en 

betalingsvilje på etterspørselssiden 



 

 

• Kunnskapsproduksjon kan produseres mer effektivt som en følge av virksomhetsinterne, 

kostnadsreduserende tiltak. Kostnader og bruk av testfasiliteter vil synliggjøres i større grad enn 

i dag. Kost/nytte vurderinger fremtvinges. 

 

6.5 DNV GLs erfaringer med å drive testsenter 

DNV GL har ett globalt nettver med over 14 laboratorier innen områder som storskala, gassutslipp, 

eksplosjon, skadeundersøkelse, elektrotesting, strømmningsteknologi og miljø. I Norge har vi 

laboratorier i Bergen og på Høvik.   

• Fagmiljøer i tilknytning til testsenteret er svært viktig 

• Viktig å operere i klynge med ulike aktører og oppdragsgivere 

• Fleksibel infrastruktur som kan håndtere behov/etterspørsel som endres over tid 

• Forsikre seg om god forretningsplan før man investerer i utstyr og fasiliteter 

 

6.6 Videre arbeid knyttet til nye test- og øvingsfasiliteter 
på Fiskebøl  

Det kan ikke utelukkes at det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å etablere utendørs storskala-

/fullskala test- og øvelsesfasiliteter på Fiskebøl, og/eller legge til rette for testing- og øvelser knyttet til 

oljevern og/eller marin forsøpling her. Til dette arbeidet har det imidlertid ikke vært tilstrekkelig 

informasjon tilgjengelig for å kunne konkludere entydig. Basert på forutsetningene for dette arbeidet er 

det kun Fiskebøl som er aktuell for eventuelle storskala-/fullskala fasiliteter framover. Vår vurdering er 

at videre arbeid her kan være:  

• Når det gjelder en eventuell etablering av storskala testfasiliteter på Fiskebøl for å styrke 

oljevernberedskapen, bør det hentes inn mer informasjon om kostnader og nytte/behov før det 

eventuelt tas en beslutning om tiltak. For å kunne gjøre en reell vurdering av samfunnsmessig 

kost-nytte må framtidige fasiliteter være tilstrekkelig konkretisert i forhold til type bruk, omfang 

og kostnader til investering og drift. 

• I dette arbeidet er det kommet innspill om at fasilitering av feltstudier knyttet til marin forsøpling 

uten behov for vesentlig etablering av bygg, anlegg og infrastruktur. Dette kan omfatte bistand 

til logistikkstøtte (fartøy), dedikert strand, utstyr for deteksjon/monitorering mv. Dette er tiltak 

som kan gjennomføres uten vesentlige investeringer, og som per i dag framstår mer realistiske 

på kort sikt enn store oljevernøvelser med utslipp av større oljemengder etc.  

• En videre vurdering av tiltak som er nødvendig for å redusere velferdstapet fra marin forsøpling, 

og/eller kostnadene forbundet med innsatsen for å bekjempe marin forsøpling, bør bygge på en 

behovsanalyse og en mulighetsstudie f.eks. i tråd med KVU-metodikk. Dette arbeidet bør bygge 

videre på arbeidet til Miljødirektoratet (2014) og Salt (2015) hvor flere tiltak for å styrke 

innsatsen for å bekjempe marin forsøpling ble belyst.  

Nytten av en generell rolle- og ansvarsavklaring mellom KyV og SOMM er allerede påpekt ovenfor. 

  



 

 

7 KONKLUSJON OG ANBEFALING 

Dersom det skal etableres ny testfasilitet for oljevern er vår konklusjon at det beste av de definerte 

alternativene samfunnsøkonomisk sett er Alternativ 1a. Ny innendørs test- og øvingsfasilitet for oljevern 

i kaldt klima etableres i Horten i tilknytning til dagens testsenter for oljevern.  

For dette alternativet har vi skissert to alternative driftsmodeller:  

• Videreføring av dagens modell hvor Kystverket fortsetter å drifte testfasilitetene i Horten.  

• Fristilling og samordning av driften av testfasiliteter både innen oljevern og marin forsøpling med 

potensial for høyere samfunnsøkonomisk effektivitet for både eksisterende og framtidige test- og 

øvingsfasiliteter.   

Det kan ikke utelukkes at det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å etablere utendørs storskala-

/fullskala test- og øvelsesfasiliteter på Fiskebøl. Det bør hentes inn mer informasjon om kostnader og 

nytte/behov før det eventuelt tas en beslutning om tiltak. For å kunne gjøre en reell vurdering av 

samfunnsmessig kost-nytte må framtidige fasiliteter være tilstrekkelig konkretisert i forhold til type bruk, 

omfang og kostnader til investering og drift.  

Det er også aktuelt å iverksette enklere tiltak for fasilitering av feltstudier for å starte erfaringsbygging 

innen denne typen virksomhet. Videre vurdering av tiltak innen marin forsøpling bør bygge på en 

behovsanalyse og en mulighetsstudie f.eks. i tråd med KVU-metodikk. Dette arbeidet bør bygge videre 

på arbeidet til Miljødirektoratet (2014) og Salt (2015) hvor flere tiltak for å styrke innsatsen for å 

bekjempe marin forsøpling ble belyst.  
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VEDLEGG 1. INTERESSENTKARTLEGGINGEN 



Interessekartlegging - Test og øvingssentre for 
oljevern og marin forsøpling 
Å svare på undersøkelsen er frivillig. Dersom du ønsker å delta ber vi om at du registrer din e-postadresse 
slik at vi kan ta kontakt med deg for noen oppfølgende spørsmål. 

Vi ber om svar senest 10. januar. På forhånd takk!

1)  * E-postadresse

2) Generelt om behov

I denne delen ønsker vi å kartlegge hvilke behov din bransje, industri eller virksomhet har for test- og 
øvingssentre for oljevern og/eller marin forsøpling. Et test- og øvingssenter kan benyttes både i forbindelse 
med forskning, testing og/eller undervisning og øvelser. Dersom svaralternativene ikke dekker din 
virksomhet godt nok hopp over spørsmålet og/eller legg inn en kommentar i tekstfeltene under hver del. 

3) Er test- og øvingssentre for oljevern og marin forsøpling relevant for din virksomhet?

Ja Nei

Oljevern

Marin forsøpling

4) Hva slags bruk av test- og øvingssentre er mest aktuelt for din virksomhet?

Forskning
Testing av 

produkter/teknologi Undervisning/øvelse

Oljevern

Marin forsøpling

5) Cirka hvor mye anslår du at din virksomhet vil bruke årlig på FoU virksomhet framover?

Oljevern
Marin 

forsøpling

mindre enn 0,5 MNOK

0,5-1 MNOK

1-5 MNOK

5-10 MNOK

mer enn 10 MNOK
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6) I størrelsesorden hvor mye av det årlige FoU budsjettet i din virksomhet anslår du det er aktuelt 
å bruke på test- og øvingssentre?

Oljevern
Marin 

forsøpling

mindre enn 25% av FoU budsjettet

25-50% av FoU budsjettet

50-75% av FoU budsjettet

mer enn 75% av FoU budsjettet

7) Når har din virksomhet størst behov for å benytte test- og øvingssentre?

Oljevern
Marin 

forsøpling

Nå

om 1-3 år

om 3 år og fremover

ikke behov

8) Hvordan vurderer du dagens status mht. fasiliteter og anlegg/infrastruktur for forskning, testing, 
undervisning og øvelser?

Oljevern
Marin 

forsøpling

Behovet er godt dekket med eksisterende anlegg

Relevante anlegg finnes ikke

Relevante anlegg finnes, men er ikke tilstrekkelig tilgjengelige

9) Har du noen andre kommentarer til behov?

0/4000 
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10) Anlegg og infrastruktur

I denne delen ønsker vi å kartlegge hvilke krav til anlegg og infrastruktur din virksomhet vil ha til test- og 
øvingssentre for oljevern og/eller marin forsøpling. Dette kan omfatte både innendørs og utendørs 
fasiliteter. 

11) Hvilke utendørs områder/funksjoner for forskning, testing, undervisning og øvelser er relevant 
for din virksomhet?

Oljevern
Marin 

forsøpling

Sjøarealer (overflate)

Sjøbunnsarealer

Vannsøyle

Strandsone

Landarealer

Utendørs konstruksjoner/testanlegg

Fartøy, måleutstyr mv

Mulighet for utslipp av testmedier (mineralolje/plast mv.)

Kaldt klima

Mørke

Vind

Bølger

12) Hvilke innendørsanlegg/funksjoner knyttet til forskning, testing, undervisning og øvelser er 
relevant for din virksomhet?

Oljevern
Marin 

forsøpling

Ingen

Laboratorier

Innendørs test og simuleringsanlegg

Forpleining/overnatting

Undervisningslokale

Møtelokale/videokonferanse

Verksteder

Data/simulator etc.

13) Hva slags type forskning, testing, undervisning og øvelser er relevant for din virksomhet 
innendørs?

Oljevern
Marin 

forsøpling
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Oljevern
Marin 

forsøpling

Oppsamlingsteknologi

Oppsamlingsteknikker

Effektstudier

Spredningsstudier

Forvitringsstudier

Sensorteknologi, inkl. sensorplattformer

Marin overvåkning

14) Hva slags type forskning, testing, undervisning og øvelser er relevant for din virksomhet 
utendørs?

Oljevern
Marin 

forsøpling

Oppsamlingsteknologi

Oppsamlingsteknikker

Effektstudier

Spredningsstudier

Forvitringsstudier

Sensorteknologi, inkl. sensorplattformer

Marin overvåkning

15) Hvilken bemanning forventer du å finne ved et test- og øvingssenter?

Oljevern
Marin 

forsøpling

Ingen

Personell til servicetjenester og teknisk drift av fasiliteter

Fagpersonell/eksperter

FoU kompetanse

16) Har du noen andre kommentarer til anlegg og infrastruktur?

0/4000 
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17) Lokalisering

I denne delen ønsker vi å kartlegge hvilke forhold din virksomhet vektlegger mht. lokalisering av test- og 
øvingssentre for oljevern og marin forsøpling. Vi ønsker innspill både om generelle lokaliseringskriterier, 
samt din vurdering av konkrete lokaliseringsalternativer. 

18) Hvilke lokaliseringskriterier er viktige for et test- og øvingssenter slik du vurderer det? Nærhet 
til:

Oljevern
Marin 

forsøpling

Egen virksomhet

Kunde/marked

Relevante industriklynger

Universitet/høyskole

Aktive lokale fagmiljøer

Virkemiddelapparat

Samlokalisering av ulike aktører

Realistisk arktisk miljø utendørs

19) Kryss av for foretrukket lokalisering av test- og øvingssenter for oljevern/marin forsøpling for 
din virksomhet: 

Etablering av innendørs testanlegg for test av oljevernutstyr under arktiske forhold i Horten 
(utvidelse av dagens nasjonale testsenter).  

Etablering av innendørs testanlegg for test av oljevernutstyr under arktiske forhold på Fiskebøl.  

Innendørs testanlegg for test av oljevernutstyr under arktiske forhold i Horten, kombinert med 
utendørs test- og øvingsfasiliteter på Fiskebøl (både for oljevern og marin forsøpling). 

Muligheter for en delt løsning hvor det bygges innendørs fasiliteter begge steder i tillegg til 
utendørs testfasiliteter på Fiskebøl, men hvor funksjonene deles ut fra naturgitte og 
samfunnsmessige fortrinn (eks. naturtyper, vær, kompetansemiljøer, infrastruktur mm.) og med 
henblikk til at det på Fiskebøl også skal jobbe med marin forsøpling og synergier. 

20) Hvilke fordeler eller ulemper kan det ha for din virksomhet å etablere et test- og øvingssenter 
på Fiskebøl eller tilgrensende områder? (Beskriv nedenfor)

0/4000 
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21) Hvilke fordeler eller ulemper kan det ha for din virksomhet å utvide dagens test- og 
øvingssenter i Horten? (Beskriv nedenfor)

0/4000 

22) Hvilke fordeler eller ulemper kan det ha for din virksomhet med en delt løsning mellom Fiskebøl 
og Horten? (Beskriv nedenfor)

0/4000 
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23) Oppfølging

24) Har du/din virksomhet ønske og anledning til å gi utfyllende informasjon til denne 
undersøkelsen?

Samtale

Arbeidsmøte/WS med andre

25) Andre kommentarer (beskriv nedenfor)

0/4000 

Send

© Copyright www.questback.com. All Rights Reserved.

100 % completed
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Behov for test og ovelsesfasiliteter marin
forsøpling og oljevern

1

Resultater interessentundersøkelse (2018/2019)
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Respons log

▪ Totalt 49 respondenter
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Behovsdelen

3
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3. Er test- og øvingssentre for oljevern og marin forsøpling relevant for din 
virksomhet? 

4

0 10 20 30 40 50

Oljevern

Marin forøpling

Oljevern og marin forsøpling

Ja Nei (blank)
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4. Hva slags bruk av test- og øvingssentre er mest aktuelt for din virksomhet? 

Oljevern Marin forsøpling

5

0 10 20 30 40 50

Forskning

Testing av produkter/teknologi

Undervisning/øvelse

Mest aktuelt (blank)

0 10 20 30 40 50

Forskning

Testing av produkter/teknologi

Undervisning/øvelse

Mest aktuelt (blank)
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5. Cirka hvor mye anslår du at din virksomhet vil bruke årlig på FoU virksomhet 
framover?

6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

mindre enn 0,5 MNOK

0,5-1 MNOK

1-5 MNOK

5-10 MNOK

mer enn 10 MNOK

Oljevern Marin forsøpling (blank)
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6. I størrelsesorden hvor mye av det årlige FoU budsjettet i din virksomhet 
anslår du det er aktuelt å bruke på test- og øvingssentre? 

7

0 10 20 30 40 50

mindre enn 25% av

FoU budsjettet

25-50% av FoU

budsjettet

50-75% av FoU

budsjettet

mer enn 75% av FoU

budsjettet

Oljevern Marin forsøpling (blank)
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7. Når har din virksomhet størst behov for å benytte test- og øvingssentre? 

Oljevern Marin forsøpling

8

0 10 20 30 40 50

Nå

Om 1-3 år

Om 3 år og framover

Ikke behov

Mest aktuelt (blank)

0 10 20 30 40 50

Nå

Om 1-3 år

Om 3 år og framover

Ikke behov

Mest aktuelt (blank)
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8. Hvordan vurderer du dagens status mht. fasiliteter og anlegg/infrastruktur 
for forskning, testing, undervisning og øvelser? 

Oljevern Marin forsøpling

9

0 10 20 30 40 50

Behovet er godt dekket med eksisterende

anlegg

Relevante anlegg finnes ikke

Relevante anlegg finnes, men er ikke
tilstrekkelig tilgjengelige

Mest aktuelt (blank)

0 10 20 30 40 50

Behovet er godt dekket med eksisterende

anlegg

Relevante anlegg finnes ikke

Relevante anlegg finnes, men er ikke
tilstrekkelig tilgjengelige

Mest aktuelt (blank)
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Anlegg/infrastruktur

10
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11. Hvilke utendørs områder/funksjoner for forskning, testing, undervisning og 
øvelser er relevant for din virksomhet?

Oljevern Marin forsøpling

11

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Sjøarealer (overflate)

Sjøbunnsarealer

Vannsøyle

Strandsone

Landarealer

Utendørs konstruksjoner/testanlegg

Fartøy, måleutstyr mv

Mulighet for utslipp av testmedier

(mineralolje/plast mv.)

Kaldt klima

Mørke

Vind

Bølger

Mest aktuelt (blank)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Sjøarealer (overflate)

Sjøbunnsarealer

Vannsøyle

Strandsone

Landarealer

Utendørs konstruksjoner/testanlegg

Fartøy, måleutstyr mv

Mulighet for utslipp av testmedier

(mineralolje/plast mv.)

Kaldt klima

Mørke

Vind

Bølger

Mest aktuelt (blank)
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12. Hvilke innendørsanlegg/funksjoner knyttet til forskning, testing, 
undervisning og øvelser er relevant for din virksomhet? 

Oljevern Marin forsøpling

12

0 10 20 30 40 50

Ingen

Laboratorier

Innendørs test og simuleringsanlegg

Forpleining/overnatting

Undervisningslokale

Møtelokale/videokonferanse

Verksteder

Data/simulator etc.

Mest aktuelt (blank)

0 10 20 30 40 50

Ingen

Laboratorier

Innendørs test og simuleringsanlegg

Forpleining/overnatting

Undervisningslokale

Møtelokale/videokonferanse

Verksteder

Data/simulator etc.

Mest aktuelt (blank)
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13. Hva slags type forskning, testing, undervisning og øvelser er relevant for 
din virksomhet innendørs? 

Oljevern Marin forsøpling

13

0 10 20 30 40 50

Oppsamlingsteknologi

Oppsamlingsteknikker

Effektstudier

Spredningsstudier

Forvitringsstudier

Sensorteknologi, inkl. sensorplattformer

Marin overvåkning

Mest aktuelt (blank)

0 10 20 30 40 50

Oppsamlingsteknologi

Oppsamlingsteknikker

Effektstudier

Spredningsstudier

Forvitringsstudier

Sensorteknologi, inkl. sensorplattformer

Marin overvåkning

Mest aktuelt (blank)
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14. Hva slags type forskning, testing, undervisning og øvelser er relevant for 
din virksomhet utendørs? 

Oljevern Marin forsøpling

14

0 10 20 30 40 50

Oppsamlingsteknologi

Oppsamlingsteknikker

Effektstudier

Spredningsstudier

Forvitringsstudier

Sensorteknologi, inkl. sensorplattformer

Marin overvåkning

Mest aktuelt (blank)

0 10 20 30 40 50

Oppsamlingsteknologi

Oppsamlingsteknikker

Effektstudier

Spredningsstudier

Forvitringsstudier

Sensorteknologi, inkl. sensorplattformer

Marin overvåkning

Mest aktuelt (blank)
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15. Hvilken bemanning forventer du å finne ved et test- og øvingssenter? 

Oljevern Marin forsøpling

15

0 10 20 30 40 50

Ingen

Personell til servicetjenester og teknisk drift

av fasiliteter

Fagpersonell/eksperter

FoU kompetanse

Mest aktuelt (blank)

0 10 20 30 40 50

Ingen

Personell til servicetjenester og teknisk drift

av fasiliteter

Fagpersonell/eksperter

FoU kompetanse

Mest aktuelt (blank)
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18. Hvilke lokaliseringskriterier er viktige for et test- og øvingssenter slik du 
vurderer det? Nærhet til: 

Oljevern Marin forsøpling 

16

0 10 20 30 40 50

Egen virksomhet

Kunde/marked

Relevante industriklynger

Universitet/høyskole

Aktive lokale fagmiljøer

Virkemiddelapparat

Samlokalisering av ulike aktører

Realistisk arktisk miljø utendørs

Mest aktuelt (blank)

0 10 20 30 40 50

Egen virksomhet

Kunde/marked

Relevante industriklynger

Universitet/høyskole

Aktive lokale fagmiljøer

Virkemiddelapparat

Samlokalisering av ulike aktører

Realistisk arktisk miljø utendørs

Mest aktuelt (blank)
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19. Kryss av for foretrukket lokalisering av test- og øvingssenter for 
oljevern/marin forsøpling for din virksomhet:

17

17,5%
20,0%

10,0%

52,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Etablering av innendørs

testanlegg for test av

oljevernutstyr under arktiske

forhold i Horten (utvidelse av

dagens nasjonale testsenter).

Etablering av innendørs

testanlegg for test av

oljevernutstyr under arktiske

forhold på Fiskebøl.

Innendørs testanlegg for test av

oljevernutstyr under arktiske

forhold i Horten, kombinert med

utendørs test- og øvingsfasiliteter

på Fiskebøl (både for oljevern og

marin forsøpling).

Muligheter for en delt løsning

hvor det bygges innendørs

fasiliteter begge steder i tillegg til

utendørs testfasiliteter på

Fiskebøl, men hvor funksjonene

deles ut fra naturgitte og

samfunnsmessige fortrinn (eks.

naturtyper, vær,

kompetansemiljøer, infrastruktur

mm.) og med henblikk til at det

på Fiskebøl også skal jobbe med

marin forsøpling og synergier.
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VEDLEGG 2. SAMFUNNSMÅL OG EFFEKTMÅL 
Oljevernberedskap     

Samfunnsmål 
 
Oljevernberedskapen skal styrkes både nasjonalt og internasjonalt for bedre å kunne håndtere 
utslipp generelt, med spesiell vekt på arktiske forhold. Etableringen av testfasiliteter, utover 
eksisterende nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr, skal bidra til bedre beredskap gjennom 
å legge til rette for utvikling av teknologi, metoder, tiltak og utdanning/kompetanseheving av 
innsatspersonell til håndtering av oljeutslipp under alle klimatiske forhold. 

Effektmål 1 Fasilitetene skal legge til rette for at det kan utvikles og testes teknologi og utstyr som har bedre 
kapasitet/er mer effektive enn dagens teknologi i arktisk miljø. 

 2 Testfasilitetene skal bygge opp kapasitet til å simulere forurensning i kulde og islagte farvann 

 

3 Fasilitetene skal kunne benyttes til verifikasjon av materiellets og metodenes kapasitet og nytte 
for miljøet under ulike klimatiske forhold 

 

4 Fasilitetene skal bidra til at eksisterende metoder kan forbedres og at det kan utvikles nye 
metoder innen oppsamling og annen bekjemping av oljeforurensning på sjø 

 

5 Fasilitetene skal legge til rette for økt kunnskap om skjebnen til og konsekvenser av strandet olje 
samt metoder for rensing av strandet olje for ulike typer strand- og kystlinjer 

 

6 Fasilitetene skal legge til rette for kurs- og øvelsesaktivitet slik at kompetansen i 
oljevernbekjemping under arktiske forhold økes blant innsatspersonell, herunder prøving av 
bekledning og personlig utrustning under krevende klimatiske forhold. 

 

7 Fasilitetene skal legge til rette for systematisk øving av komplette systemer for bekjemping av 
akutt oljeforurensning 

 

8 Fasilitetene skal gi mulighet for realistisk testing og øvelse, enten med mineralsk olje eller med 
oljesubstitutt som kan erstatte ulike oljetyper mht egenskaper 

 

9 Fasilitetene skal legge til rette for å kunne teste ulike drivstofftyper for å vurdere giftighet for 
miljøet, samt hvilke typer utstyr og bekjempningsstrategier som er optimale, også for kalde og 
islagte farvann 
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Marin forsøpling     
Samfunnsmål 

 
Regjeringen har som ambisjon at havområder og ferskvann ikke skal tilføres plast og mikroplast. 
Samtidig sier Regjeringen at det er nødvendig å rydde opp marin forsøpling for å redusere skader 
på naturmangfold og negativ påvirkning på bruk av kyst og hav. Det er behov for bred 
kunnskapskartlegging, tilrettelegging, utvikling av og formidling av kostnadseffektive og 
miljøvennlige løsninger for opprydding av marin forsøpling. Testlokasjoner og fasiliteter skal legge 
til rette for at Norge kan utvikle og øke kompetansen om kartlegging, overvåking og opprydding av 
marint avfall. 

Effektmål 1 Fasilitetene skal legge til rette for teknologiutvikling og forskning rettet mot marin forsøpling, herav 
metoder for registrering og overvåking. 

 

2 Fasilitetene skal legge til rette for materialtesting av fysiske og mekaniske egenskaper hos plast 
knyttet til skjebne i det marine miljø, herunder transport og distribusjon i vannsøylen. 

 

3 Fasilitetene skal legge til rette for utvikling av teknologier, metoder og tiltak for deteksjon og 
oppsamling av makro- og mikroplast i overflate, vannsøyle og på havbunnen 

 4 Fasilitetene skal legge til rette for utdanning av innsatspersonell innen marin forsøpling 

Synergier     

Samfunnsmål 
 

Det er ønskelig at innsatsen på oljevern og marin forsøpling gjøres så kostnadseffektiv som mulig, 
og det er derfor et samfunnsmål å identifisere og realisere synergier mellom områdene. Synergier 
kan identifiseres bredt innen ressursbruk, organisering og kunnskapsutvikling og spesielt innen 
utvikling av teknologi, metoder og tiltak. 

Effektmål 
1 Fasilitetene skal legge til rette for testing og videreutvikling av teknologi innen oljevern til innsats 

mot marin forsøpling. 

 

2 Fasilitetene skal legge til rette for realisering av synergier med hensyn til øving og undervisning av 
innsatspersonell innen oljevern og marin forsøpling. 

 

3 Fasilitetene skal kunne undersøke og dokumentere effekten av marint avfall (mikro- og nanoplast) 
og oljesøl på marine økosystemer, marine arter og miljøforholdene i havet og langs kysten. 

Tilrettelegging for 
aktører 

    

Effektmål 1 Testfasilitetene skal bidra til å etablere Senter for oljevern og marint miljø som et nasjonalt og 
internasjonalt ledende kompetansesenter for arbeidet med oljevern og mot marin plastforsøpling, 
herunder bli en pådriver for utvikling av kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier, metoder 
og tiltak for oljevern og mot marin forsøpling. 

 2 Testfasilitetene skal bidra til at Kystverket blir et ledende kompetansemiljø og en viktig bidragsyter 
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og premissgiver innen FoU, anskaffelser og opplæring, nasjonalt og internasjonalt, med vekt på 
håndtering av akutt forurensning på sjø og strand under alle forhold, og i arktiske strøk spesielt. 

 

3 Testfasilitetene skal ivareta flere målgruppers interesser der disse målgruppene gjennom tilgang til 
testfasiliteter kan styrke sitt arbeid med oljevern og mot marin forsøpling, eksempelvis gjennom 
testing, FoU og opplæring (jamfør interessentkartlegging og behovsanalyse). 

Miljøhensyn     

Effektmål 1 Etableringen av testfasilitetene skal i minst mulig grad gi negative konsekvenser for naturtypers og 
økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet. 

 

2 Det er et mål at fasilitetene skal gi mulighet for testing og opplæring med bruk av mineralolje 
under tilnærmet realistiske forhold. Utredningen skal undersøke muligheten for slik 
utslippstillatelse, herunder hvilke krav som stilles og eventuelle tiltak som kan gjøres for at slik 
testing kan gjøres med minst mulig negative miljøkonsekvenser. 

Konkurransehensyn     

Effektmål 1 Testfasiliteter skal fremme norsk industriutvikling innen oljevern og marin forsøpling 

 2 Etableringen skal sikre fri konkurranse mellom brukere av fasilitetene 

 

 



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

Om DNV GL 
DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering. Siden 1864 har vårt 
formål vært å sikre liv, verdier og miljøet. Vi bistår våre kunder med å forbedre deres virksomhet på en 
sikker og bærekraftig måte.  

Vi leverer klassifisering, sertifisering, teknisk risiko- og pålitelighetsanalyse sammen med programvare, 

datahåndtering og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til 
energibedrifter. Med 80,000 bedriftskunder på tvers av alle industrisektorer er vi også verdensledende 

innen sertifisering av ledelsessystemer.  
Med høyt utdannede ansatte i 100 land, jobber vi sammen med våre kunder om å gjøre verden sikrere, 
smartere og grønnere. 
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