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Innledning
Sikkerhets - og beredskapsnivået knyttet til petroleumsvirksomheten på norsk
kontinentalsokkel er høyt, og det har derfor vært svært få hendelser som har resultert i
utslipp av betydelige mengder olje.
Dette skyldes et kontinuerlig fokus på helse, miljø og sikkerhetsmessige forhold fra alle
som er involvert i virksomheten, og et godt og konstruktivt samarbeid mellom
forvaltningsmyndighetene og industrien.
Etter mer enn 5.700 lete - og produksjonsbrønner, og omfattende produksjon fra nærmere
100 felt siden oppstarten på Ekofisk i 1971, har det kun vært én ukontrollert utblåsning
(Ekofisk Bravo 1977) som har ført til utslipp av olje.
Lekkasjer fra slanger og annet utstyr i forbindelse med overføring av olje fra brønn til
transportsystem, har forårsaket fem akutte utslipp over 300 Sm3. Ingen av disse har
medført alvorlige skadevirkninger for miljøet.
Til tross for at sannsynligheten for utslipp er lav, er kravene til oljevernberedskap høye, og
det vil de fortsette å være.
Aktivitetsnivået vil være høyt i mange år framover med lete -, utbyggings- og
produksjonsaktivitet over store deler av norsk sokkel.
NOFO’s rolle som en sterk oljevernberedskapsorganisasjon for operatørselskapene på
norsk sokkel skal videreføres. NOFO skal være en framtidsrettet, effektiv og robust
organisasjon, som sikrer at oljevernberedskapen til enhver tid er dimensjonert i samsvar
med operatørenes behov og beredskapsplaner.
Oljevernberedskap har fått økt global oppmerksomhet etter Macondoulykken i
Mexicogolfen i 2010.
Erfaringer og lærdom fra denne ulykken har påvirket utviklingen av oljevernberedskapen i
forrige strategiperiode, særlig gjelder det bruk av dispergering, styrking av kyst- og
strandsoneberedskapen og utviklingen av et enhetlig ledelsessystem under aksjoner.
I forrige strategiperiode har det også vært jobbet systematisk med å avklare og forankre
rollefordelingen mellom operatørselskapene og NOFO, videreutvikle NOFO som
organisasjon blant annet gjennom opprettelse av faglige brukerfora, og styrking av NOFOs
avtaleverk.
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Hovedmål i denne strategiplanen er:
1. Ytterligere profesjonalisering av alle ledd i virksomheten
2. Kostnadseffektivisering
3. Gode og tilpassede løsninger for aktivitet i nye områder
For å oppnå disse målene vil det bli lagt spesiell vekt på:








Sterkere styring og bedre planlegging og koordinering av beredskapsøvelser
Anvendelse og operasjonalisering av ny forbedret teknologi, blant annet økt bruk
av dispergering og in-situ brenning med tilhørende teknologier
Bedre avklaring om tilgang på statlige og kommunale beredskapsressurser
Innføring og bruk av Incident Command System (ICS)
Økt faktabasert kunnskapsformidling om oljevernberedskapen på norsk sokkel
Organisasjonsutvikling, samhandling med medlemsbedriftene, og koordinering av
medlemsbedriftenes behov
Samarbeid med Norsk olje og gass om myndighetsregulerte rammevilkår.

Det er videre viktig å understreke at oljevernberedskapen på norsk kontinentalsokkel er
bygget på en del grunnleggende prinsipper.
De viktigste er:






Dimensjonering basert på risiko, ikke verst tenkelige hendelse
Dimensjonering for én hendelse, ikke flere samtidige hendelser
Vurdering av hvilke beredskapstiltak som totalt sett gir minst miljøskade (NEBA –
Net Environmental Benefit Analyses)
Dimensjonering basert på ALARP prinsippet (kost–nytte vurderinger). ALARP er
forkortelse for «As low as reasonably practicable»
Privat, kommunalt og statlig samarbeid.

Strategidokumentet er strukturert og beskrevet under tre hovedoverskrifter:




Effektivt og robust oljevern
Samarbeid
Utvikling.
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Effektivt og robust oljevern
Mål: NOFO skal sikre at oljevernberedskapen til enhver tid er dimensjonert i samsvar med
operatørenes behov og beredskapsplaner.

Dette skal oppnås gjennom:
o Risikobasert tilnærming



Dimensjonering av oljevernberedskap skal baseres på
risikovurderinger, ikke verst tenkelige hendelse
Beredskapen skal være tilpasset aktivitetsnivå og områdemessige
forhold.

o Robuste løsninger




NOFOs organisering av beredskapen under aksjoner skal baseres på
bruk av Incident Command System (ICS)
Beredskapen skal dimensjoneres for å kunne gjennomføre
operasjoner i inntil 60 dager.
NOFO skal utarbeide planer for håndtering av hendelser utover 60
dager.

o Kostnadseffektive løsninger




NOFO skal ha den samlede oversikt over medlemmenes
beredskapsbehov, og sørge for at det er god koordinering
NOFO skal lage helhetlige øvingsplaner som ivaretar alle
medlemmenes behov på en kostnadseffektiv måte
NOFO skal effektivisere sine rutiner for anskaffelse, drift og
vedlikehold av utstyr.

o Effektive bekjempelsesmetoder og kapasitet


NOFO skal ha den samlede oversikt over medlemmenes
beredskapsbehov, og sørge for at det er en riktig balanse mellom, og
tilstrekkelig kapasitet innenfor, ulike bekjempelsesmetoder til å ivareta
hvilke beredskapstiltak som totalt sett gir minst miljøskade i henhold
til NEBA prinsippet. Det betinger:
 Videreutvikle dispergering som bekjempelsesmetode,
herunder utvikling av logistikkplaner for etterforsyning av
dispergeringsmiddel til både havbunn/vannsøyle og
overflatebekjempelse
 Operasjonalisere in-situ brenning som bekjempelsesmetode
 Effektivisere overvåkning og monitorering
 Tilpasse kapasiteten til mekanisk oppsamling iht. oppgradering
av andre bekjempelsesmetoder.
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o Kompetent organisasjon


Beredskapsorganisasjonen skal være trent og ha kompetanse til å
møte kravene til beredskap på vegne av operatørene på norsk sokkel

Samarbeid
Mål: NOFO skal sikre en effektiv oljevernberedskap gjennom samarbeid med
statlige, kommunale og private ressurseiere, norske myndigheter, internasjonale
fora, og gjennom en klar rollefordeling mellom de ulike aktørene.
Dette skal oppnås gjennom:
o NOFO’s medlemmer





Rolledelingen mellom NOFO og dets medlemmer skal videreutvikles
og standardiseres.
NOFO skal tilby faglig rådgivning til sine medlemmer for å hente ut
synergigevinster, og øke kvalitet og effektivitet i
beredskapsplanleggingen
NOFO skal gjennomgå eksisterende rammeavtaler og vurdere
behovet for nye for å øke den samlede kostnadseffektiviteten for
medlemsbedriftene
NOFO skal sørge for at medlemsbedriftene har mest mulig enhetlig
praksis og prosedyre for utarbeidelse av beredskapsplaner.

o Offentlig sektor






NOFO skal intensivere arbeidet med relevante myndighetsorganer for
å få aksept for mer forpliktende avtalemessig tilgang på statlige og
kommunale oljevernressurser, slik at disse i større grad kan inngå i
selskapenes beredskapsplaner
Eksisterende avtaler med Kystverket og aktuelle Interkommunale
Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) skal gjøres mer forpliktende,
robuste og kosteffektive. Særlig gjelder dette kyst og
strandsoneberedskap
IUA avtalene skal gjennomgås, reforhandles og utformes på en måte
som sikrer bedre samarbeid mellom de ulike IUA og bedre utnyttelse
av IUA ressursene.

o Privat sektor


Eksisterende avtaler med private aktører, skal gjøres mer
forpliktende, robuste og kostnadseffektive.

o Internasjonalt samarbeid


NOFO skal delta i relevante internasjonale fora innenfor rammen av
Global Response Network (GRN), med tanke på
informasjonsutveksling, operativ erfaringsoverføring, og utvikling av
beste praksis
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NOFO skal delta i faglige Joint Industry Projects (JIPs) og
internasjonale Working Groups (WGs) basert på anbefaling fra
NOFO’s faglige fora
NOFO skal bygge sterke relasjoner til et fåtall utvalgte operative
oljevernorganisasjoner med hensyn til læring og implementering av
beste praksis.

o Kommunikasjon




NOFO skal bidra til å øke kunnskapen om norsk oljevernberedskap i
samfunnet gjennom faktabasert kommunikasjonsvirksomhet
NOFO skal holde myndighetene løpende orientert om den faglige og
operative utvikling som skjer innenfor oljevernberedskapen på norsk
kontinentalsokkel
Kommunikasjon under aksjoner er medlemmenes ansvar.
Utvikling

Mål: NOFO skal sikre en kontinuerlig utvikling, forbedring og tilpasning av
oljevernberedskapen på norsk sokkel.
Dette skal oppnås gjennom:
o Teknologiutvikling





NOFO skal holde seg løpende oppdatert om den faglige og
operasjonelle utviklingen innen oljevernberedskap, og delta aktivt i
utviklingsarbeid etter anbefaling fra medlemmer og beslutning i
styrende organer.
Operasjonalisering av mer effektiv teknologi skal prioriteres
Utvalgte prosjekter i utviklingsprogrammet for forbedringer innen
oljevern, Oljevern 2015, skal gjennomføres og implementeres i
beredskapen.

o Organisasjonsutvikling




NOFO skal være en effektiv og serviceorientert
oljevernberedskapsorganisasjon
NOFO skal ha de nødvendige personell og utstyrsmessige ressurser
til å møte medlemmenes behov
NOFO skal legge vekt på å utvikle sine medarbeidere og
organisasjonen i tråd med utviklingen i bransjen og krav fra
medlemmene.

o Utvikling av rammebetingelser


NOFO skal i samarbeid med Norsk olje og gass bidra aktivt til
utviklingen av rammebetingelsene for oljevernberedskapen på norsk
sokkel.
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