
Forum for framtidas oljevern 2020

Gaute Wahl

Statlig samarbeidsforum for FoU - oljevern



ICCOPR – Interagency Coordinating Committee 
on Oil Pollution Research 
CAPT. Kirsten Trego



Statlig samarbeidsforum for FoU oljevern

• I kjølvannet av fjorårets konferanse: Senteret kan ta rollen som 
koordinator ref. amerikansk modell, drive fram et 
prioriteringsarbeid på tvers av myndighetsaktører

• Kystverket, Miljødirektoratet og SOMM er de tre statlige etatene i 
Norge som har ansvar og roller innen oljevern





Statlige roller i oljevernet

Miljødirektoratet
• Underlagt Klima- og 

Miljødepartementet

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

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

• Kontroll med krav før 
oppstått akutt 
forurensning

Kystverket
• Underlagt 

Samferdsels-
departementet

• Ivaretar statens 
beredskap

• Kan overta fra 
ansvarlig forurenser

• Fører tilsyn ved akutt 
forurensing (og fare 
for)

SOMM
• Underlagt 

Samferdsels-
departementet

• Ikke myndighet –
forvalter ikke lovverk

• Kompetansesenter
• Samle og formidle 

kunnskap
• Forskning og utvikling 

– pådriver for 
teknologi, metoder og 
tiltak

• Rådgiver
• Etablere nettverk og 

møteplasser



Formål – Statlig samarbeidsforum

Gjøre norsk oljevernberedskap mer miljøvennlig og effektiv 
gjennom å identifisere og synliggjøre kunnskaps- og 
utviklingsbehov, og være en pådriver for at forskning og utvikling 
skjer koordinert, kostnadseffektivt og er relevant for den operative 
beredskapen.



Hovedoppgaver

Forumet skal:

• være en arena for å identifisere og dele kunnskaps- og 
utviklingsbehov innen norsk oljevern

• søke enighet mellom etatene om hvilke temaområder og kunnskaps-
og utviklingsbehov som bør prioriteres

• være en pådriver for nødvendig forsknings- og utviklingsarbeid

• legge til rette for kunnskaps- og erfaringsutveksling om FoU gjennom 
dialog med relevante miljø og aktører

• synliggjøre etatenes prioriterte tema og kunnskaps-/utviklingsbehov 
på egnede møteplasser, som Forum for framtidas oljevern og 
Beredskapsforum.



Prioritert temaområde

• Hvilken kapasitet og effektivitet har mekanisk oljevern?
• Erfarings- og analysebasert grunnlag for angivelse av kapasiteter og 

effektiviteter av mekaniske oljevernsystemer (herunder 
systemkomponenter, systemer og barrierer)



Hvordan?

• Konferansen «Framtidas oljevern» 
• Kapasitet/effektivitet viktig tema

• Videre arbeid for å konkretisere kunnskaps- og utviklingsbehov

• Flere muligheter:
• Utredninger, prosjekter, strategiske samarbeid

• Etc.

• Publisere/tilgjengeliggjøre kunnskap på portalen Havsøk

https://www.marintmiljo.no/sok/


www.marintmiljo.no

http://www.marintmiljo.no/


Rammer for arbeidet

• Forumet er «under utvikling»

• Ikke myndighetsutøvelse

• SOMM er sekretariat – minst fire årlige møter

• Ønsker å møte eksterne to ganger i året
• Forum for framtidas oljevern

• Én gang i løpet av våren







Veien videre

• Forum for framtidas oljevern og innspillene herfra blir viktige for 
prioritering av videre arbeid

• Ønsker nært samarbeid med dere alle – næring, operative, 
akademia og institutter
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Spørsmål og kommentarer?


