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Forord
2018 markerte året der NOFO feiret sitt 40-års jubileum. Det har vært 40 år med et
viktig oppdrag i beredskap for den norske kysten. Gjennom årets høye aktivitet med
øvelser og trening har NOFO nok en gang vist at de kan dekke medlemmenes behov
for en robust oljevernberedskap på norsk kontinentalsokkel. Risikovurderinger har
vært gjennomført for en rekke aktiviteter, og HMS har vært i fokus og godt ivaretatt.
Alle aktiviteter er gjennomført uten større hendelser.
Oppfølging og implementering av den strategi og handlingsplan som ble vedtatt av
Generalforsamlingen i 2015, har vært styrende også i 2018.
Planverksarbeidet som har vært igangsatt tidligere, ble implementert i 2018.
Dette arbeidet danner et godt grunnlag for enhetlig fortståelse for grunnlaget for
beredskap og kapsasitet.
I 2017 vedtok Generalforsamlingen at det skulle gjennomføres en større
materiellanskaffelse av oljevernutstyr, lenser og opptakere. Denne anskaffelsen ble
gjennomført i 2018, og dette har gitt NOFO muligheten til å ivareta beredskapen
i forbindelse med den planlagt økte aktiviteten i 2018, hvor hele 36 leteboringer
var avhengig av NOFOs beredskapsbygging.
Den utarbeidede Strategiske Investeringsplanen (SIP) har vært et godt verktøy
i sammenheng med identifisering av behov og påfølgende anskaffelser.
Det har i 2018 vært gjennomført en konsekvensanalyse i forhold til en mulig
sammenslåing av fellesfinansierte aktiviteter. Dette har berørt Norsk olje og gass,
EPIM, GTO og NOFO. Konsekvensanalysen ble presentert for styret i Norsk olje
og gass i november, og konklusjonen ble at NOFO skal bestå som selvstendig
organisasjon. Dette var en beslutning som også var i tråd med konklusjonen i
NOFOs styre.
Oppfølging, kostnadskontroll og rapporteringsrutiner har vært ivaretatt på en
meget god måte og med nær kontakt med styret.
F o t o: P l a y D e s i g n St u d i o
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NOFO har gjennom 2018 levert i henhold til virksomhetsplanen og styrets
forventninger.
Forus 6. mars 2019
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Sammendrag

NOFOs hovedmål

2018 ble nok et år med høy leteaktivitet og beredskapsbygging for NOFO.
Året har også vært et markeringsår for NOFO – 40 år med aktivitet For
Havets Skyld, noe vi beskriver mer i kapittel 6.2. NOFOs oppgaver, ansvar og
prioriteringer styres av strategien for årene 2016 – 2020.
Hovedmålene i NOFOs strategi er:
1.
2.
3.

Effektivt og robust oljevern
Samarbeid
Utvikling

Denne strategien dannet også grunnlaget for aktivitetene i 2018.
Et stort løft i 2018 var gjennomføringen av materiellanskaffelsen, lenser og
opptakere som var vedtatt av Generalforsamlingen høsten 2017. Denne større
anskaffelsen har vært med på å styrke NOFOs kapasitet og robusthet, og slik
også styrket evnen til å ivareta medlemmenes oljevernberedskap - også ved
leteaktiviteter i Barentshavet.

Samarbeid

Implementeringen av NOFOs planverk tidlig i 2018, ble godt mottatt av både
NOFOs medlemmer og myndighetene. Planverket legger grunnlaget for en
mer helhetlig og robust beredskapsplanlegging med felles forståelse hva
angår kapasiteter og effektivitet. Dette bidrar til å gi en ensartet forståelse av
oljevernberedskapen og dens kapasitet.
Beredskapen har i 2018 vært ivaretatt, og større øvelser er gjennomført,
inkludert olje på vann (OPV).
I tråd med strategi og handlingsplan har det i 2018 vært gjennomført en
organisasjonsutviklingsprosess internt i NOFO. Resultatet av denne ble
klar i desember, og en justert organisasjon vil være på plass i løpet av 2019.
Prosessen har vært krevende, men har også hatt godt engasjement og
involvering fra de ansatte, av fagforening og AMU.

Effektivt
& robust
oljevern

NOFO har også vært aktiv innen internasjonal virksomhet i 2018, med blant
annet ledervervet i Global Response Network.

Utvikling
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NOFO baser og kontorer

HAVØYSUND
› Depot

HAMMERFEST
Hammerfest base

HASVIK
› Depot

1.1. Kvalitet og HMS

SANDNESSJØEN
› Base

NOFOs internkontrollsystem dekker både ledelse, HMS-, kvalitet- og operative
aspekter. Internkontrollsystemet er en integrert del av NOFOs arbeidshverdag
og ivaretar aspekter som avvikshåndtering, virksomhetsplan, risikovurdering,
styrende dokumentasjon, dokumenthåndtering mm. ISO sertifisering etter
ISO 9001:2015 standard ble opprettholdt under oppfølgingsrevisjon i starten
av 2018. Interne og eksterne revisjoner er gjennomført i henhold til plan.
Gjennom året har alle avdelinger i NOFO aktivt jobbet med kontinuerlig
forbedring av internkontrollsystemet. NOFO hadde ingen personskader eller
alvorlige hendelser i 2018. Sykefraværet var på 4,8 %. NOFO legger til rette for
likestilling i sin virksomhet. Da NOFO arbeider innenfor en mannsdominert
næring, oppfordres spesielt kvinner til å søke på aktuelle stillinger.
Virksomheten drives fra hovedkontoret på Forus samt fra et regionalt kontor
i Hammerfest. I tillegg har NOFO aktivitet på fem baser og to depoter som er
lokalisert langs kysten fra Rogaland i sør til Finnmark i nord.

KRISTIANSUND
› Base

Alle NOFOs lokaler er i henhold til gjeldende krav og det er egnede forhold til
den aktivitet som blir utført på den enkelte lokasjon.
Gjennom sitt medlemskap i Norsk Olje og Gass er NOFO medlem i NHO.
Det er også et etablert verneombud og AMU i NOFO. Både verneombud og AMU
fungerer godt og etter hensikten. Det er videre etablert en lokal fagforening (IE) i
NOFO. Samarbeidet med fagforeningen følger av lov eller avtale.

MONGSTAD
› Base

STAVANGER
Hovedkontor

10

KVALITET OG HMS

11

Året som gikk
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Januar

Mars

Mai

Juli

September

November

Overvåkningsflytokt
over Haltenbanken

Interspill, London

NOFO strandryddedag

Verifikasjon Stril Barenst

Øvelse Selbjørn sammen
med Equinor

Første øvelsen med
Mos Sweeper i forbindelse
med Silfari beredskap

ÅRET SOM GIKK

Februar

April

Juni

August

Oktober

Desember

IGK øvelse i Repparfjord

NOFO 40 år 27.april 2018

Olje-på-vann

Spesialteam samling

MOS Sweeper leveranse

Faglig forum 04/18

ÅRET SOM GIKK
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2.1. Generalforsamling
Det er avholdt to generalforsamlinger i 2018. Pr. 31.12.2018 var det 21
medlemmer i NOFO, hvorav 18 er fullt medlem. Tilsvarende for 2017 var 23
medlemmer hvorav 19 fullverdige. Reduksjon i antall medlemmer skyldes både
fusjoner/oppkjøp og at selskap uten aktiv portefølje har meldt seg ut
av NOFO. Medlemsselskapene i NOFO består pr 31.12.2018 av:
Fullverdige medlemmer

Assosierte medlemmer

• AS Norske Shell

• INEOS E&P Norge AS

• Aker BP ASA

• Edison Norge AS

• Spirit Energy Norway AS

• Suncor Energy Norge AS

• ConocoPhillips Skandinavia AS
• DEA Norge AS
• Neptune Energy Norge AS
• Vår Energi AS
• Faroe Petroleum Norge AS
• Lundin Norway AS
• MOL Norge AS
• OMV (Norge) AS
• Repsol Norge AS
• Equinor Energy AS
• TOTAL E&P NORGE AS
• Wellesley Petroleum AS
• Wintershall Norge AS
• OKEA AS
• Capricorn Norge AS

2.2. NOFOs styre
Det er avholdt 6 styremøter i 2018, og pr 31.12.2018 var styrets
sammensetning slik:
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REPRESENTANT

STYREVERV

Aker BP ASA

Richard Miller

Styreleder

Spirit Energy Norway AS

Siri Nesbø

Nestleder

Lundin Norway AS

Tove Lie

Styremedlem

Faroe Petroleum Norge AS

Stein Arild Tonning

Styremedlem

Repson Norge AS

Espen Enge

Styremedlem

Equinor Energy AS

Philippe F. Mathieu

Styremedlem

Wintershall AS

Janne Lea

Styremedlem

STYYRENDE ORGAN
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3.2. Faglig forum

3.1. Organisasjon

Faglig forum er et rådgivende organ, bestående av deltakere fra
medlemsorganisasjonene. Forumet oppleves også i 2018 å være relevant,
og en viktig arena for diskusjon og erfaringsutveksling.
Utvalgte tema for 2018 har vært:
• OPV program
• NOFO Planverk og dialogen med Miljødirektoratet
• KSAT leveransen

NOFO

• Avfallshåndtering
• Dokumenthåndtering under aksjoner
• Analyser av restavfall etter brenningsforsøk OPV
• JIP - tynn oljefilm

Faglig forum

• Tilgjengelighetsfaktor OR-fartøy
• ISB
• Yrkeshygiene oljevernaksjon

Økonomi

Seniorrådgiver

• NOFO standard 2020
• Valg av leder faglig forum
De faglige diskusjonene i forumet er gode, men engasjementet fra fellesskapet
rundt faglig forum som arena kan bli bedre.
Deltakelsen fra medlemsmassen i 2018 har vært mellom 32 % og 70 %,
i forhold til 46 % i 2017, og peker slik sett i positiv retning ved slutten året.

Teknisk og FoU

Beredskap

Driftstøtte

Pr. 31.12.2018 var det 32 fulltidsansatte i NOFO.
Skisse av NOFOs organisasjon er vist ovenfor.
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4.1. Økonomi

Inntekter 2018

NOFOs inntekter kommer i sin helhet fra NOFOs medlemmer og var i 2018 på
477,5 millioner kroner.
Inntekter 2018:
• Medlemsavgifter: 384,6 milloner kroner
• Innmeldingsavgift: 20,6 millioner kroner
• Øvrige inntekter: 72,3 millioner kroner
Et overskudd på MNOK 81,7 er tilført egenkapitalen.

Øvrige inntekter:

Innmeldingsavgifter:

72,3

20,6

MNOK

MNOK

Basert på innmeldt beredskapsbehov fra operatøraselskapene ble det
i 2018 gjennomført investeringer i oljevernutstyr for til sammen MNOK
156. Investeringene er dels gjennomført for å møte et økt behov for
oljevernberedskap, samt utskifting av utstyr som er utgått på levetid.
Investeringene er finansiert med MNOK 125 i lån og øvrige investeringer er
gjennomført med egenkapital.
NOFO har gjennom 2018 hatt løpende fokus på effektivisering og kostnadsbesparende tiltak. Alle planlagte aktiviteter er gjennomført. Det har vært sterkt
fokus gjennom året på innfasing av nytt utstyr i beredskapen. NOFO ser en
effekt av utskfiting av utdatert utstyr, og merker allerede nå at frekvens og
omfang på reparasjoner har blitt redusert i forhold til foregående år.
For å synliggjøre, og å gi et tidlig varsel på investeringsbehov, har foreningen
utarbeidet en langsiktig investeringsplan (SIP), godkjent av styret og
Generalforsamling.
Pr. 31.12.2018 var NOFOs låneforpliktelser på MNOK 246. Dette er lån til
finansiering av oljevernutstyr og depoter. Avdragsprofilen følger driftsmidlenes
antatte tekniske/økonomiske levetid. Foreningen har en solid likviditet og
likviditetsbeholdningen pr 31.12.18 var på MNOK 89.
Virksomheten finansieres med medlemsavgift. Den finansielle risiko anses
å være lav. Foreningens eksponering mot markedsrisiko, kredittrisiko og
likviditetsrisiko anses også å være lav, selv om foreningen foretar noen innkjøp
i USD og EUR. Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift og
gir et rettvisende bilde av virksomheten og resultatet.
Totalkapitalen var ved utgangen av 2018 på MNOK 635, og ved utgangen av
2017 på MNOK 423. Egenkapitalandelen var hhv 41,0% i 2018 og 42,2% i 2017.

Medlemsavgifter:

384,6
MNOK
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5.1. NOFOs strategi for perioden
2016-2020
Gjeldende strategi for årene 2016-2020 ble vedtatt av NOFO
generalforsamling 02/2015.
For å sikre faglig eierskap og tett oppfølging av strategien, har NOFO
prosjektorganisert delmålene, ogutpekt en ansvarlig for hvert av de 13
delmålene. Delmålsansvarlige har det faglige oppfølgingsansvaret gjennom
hele strategiperioden. Ansvarlige knytter til seg andre fagpersoner internt
i NOFO, fra våre medlemmer og øvrige samarbeidspartnere etter behov.
På denne måten sikrer vi god samhandling, erfaringsoverføring og rett fokus
i forhold til strategien. Ledelsens oppfølging ivaretas gjennom kvartalsvise
statusmøter, samt halvårig rapportering til NOFOs styre.
Også gjennom 2018 har Strategi 2016-2020 med tilhørende Handlingsplan
vært styrende for NOFOs virksomhet. Aktivitetene har blitt ivaretatt
innenfor planen.
Prosessen med strategi og handlingsplan anses som en suksessfaktor i NOFO.

5.2. Kommunikasjon og
samfunnskontakt
NOFO har gjennom 2018 deltatt som utstiller på tre konferanser:
• Interspil i London
• Barentshavskonferansen i Hammerfest
• Beredskapskonferansen i Stavanger.
Samfunnskontakt har i 2018 vært en suksess. Det har skapt kontakt og økt
kunnskap om norsk oljevern. NOFO har møtt operatører, statsråder, politikere
og andre interessenter.
Generelt må sies at alle gjennomførte aktiviteter i 2018 har bidratt til økt
kunnskap om norsk oljevernberedskap og skapt en bevissthet rundt dette hos
mange målgrupper.
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Leif J. Kvamme, Robert Limb og Carmine Dulisse på InterSpill London mars 2018

STRATEGI 2016-2020
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5.3. NOFO 40 år
Gjennom 2018 har et av fokusområdene i kommunikasjonsstrategien vært
jubileum for NOFO 40 år.
Året startet med en egen 40-års logo som ble implementert i e-postsignatur
og på dokumentmaler. Dette for å skape oppmerksomhet rundt NOFO.
Det ble gjennomført flere aktiviteter. Blant annet ble flere tusen bilder
scannet og lagt inn i Norsk olje og gass arkiv hos Riksarkivet. Nå er disse
bildene tilgjengelig for de som måtte ha interesse.
På jubileumsdagen, 27. april, inviterte NOFO til åpent hus med lunsj og
bursdagskake. Markeringen fikk svært gode tilbakemeldinger. Administrerende
direktør, Leif J. Kvamme, skrev en kronikk om historien bak norsk
oljevernberedskap. Denne kom på trykk i Stavanger Aftenblad 28.april 2018

NOFO strandryddedag var en stor
suksess, store og små ryddere var i
aksjon på Grødaland på Hå.
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6.1. Beredskap

6.2. Oljevernaksjoner

Beredskaps- og operasjonsavdeling har ansvar for NOFOs beredskap og
operasjonelle aktiviteter, samt ansvar for operative rutiner og vedlikehold av
inngåtte avtaler for ressurstilgang. Videre inngår ansvar for trening og øvelser
med operatørene, samtrening med myndigheter og andre avtalepartnere,
retningslinjer for kvalifikasjon av oljevernpersonell samt opplæring og
administrasjon av beredskapsgruppene.

I 2018 har NOFO mobilisert ressurser ved fire anledninger. Alle var etter
observasjon av olje, der mengde eller utbredelse tilsa ytterligere oppfølging.
Alle mobiliseringer ble løst ved bruk av satellitt og flyover-våking. I tillegg til dette
var det en rekke oppfølginger som ble monitorert uten tiltak. De fleste av disse
var etter observasjon fra satellitt.
I forbindelse med KNM Helge Ingstads forlis ble NOFO varslet samme natt,
og bedt om å være klar til å bidra med utstyr eller personell. NOFO fulgte
aksjonen tett de første timene og deretter én gang pr. døgn til det var helt
avklart at Kystverket ikke trengte bistand.

NOFO har utviklet en prosedyre for operasjonsledelse som viderefører ICS
modellen samtidig som den også dekker andre former for aksjonsledelse.
Rollebeskrivelsene i prosedyren er lagt til grunn for ny kompetanseplan for
NOFO’s beredskapsgrupper.

6.3. Planverket
NOFO planverk ble lansert på nett (www.nofo.no/planverk) i 2018.
Planverket gir et enhetlig og kvalitetssikret underlag for analyser og planer.
Arbeidsgruppen har bestått av medlemmer fra AkerBP, CoPNo, Equinor,
faglig forum, NOFO og Akvaplan-niva. Tilbakemeldingene fra brukerne er
konstruktive og gode. Miljødirektoratet har blitt orientert om innholdet i
planverket i egne dialogmøter med nevnte arbeidsgruppe, hvor også Norsk
Olje og Gass har deltatt som observatør.

6.4. Oljevernberedskap – 			
leteboring
NOFO COP (Common Operating Picture), en kartløsningen spesialtilpasset
NOFOs behov for å kunne bygge et felles situasjonsbilde før, under og
etter oljevernaksjoner,er sluttført for fase 1 sammen med Kystverket.
Kartverktøyet er i 2018 gjort operativt, og dekker grunnleggende behov
innenfor opprettholdelse av situasjonsoversikt for operasjonsledelsen.
Systemet kan også deles til operatørene, og dette styrker mulighet for felles
situasjonsforståelse gjennom å ha et felles situasjonsbilde.
MIMIR – NOFO beslutningsstøtteverktøy – er bygget opp etter prosess
for operasjonsledelse og støtter nå denne innenfor de deler som er ferdig
utviklet. MIMIR har erstattet det tidligere systemet, NORA. Denne gir god
beslutning støtte og erfaringsbaserte aksjonslister gir god og koordinert
støtte. MIMIR er integrert med NOFO COP.

Slepefartøyet Lise
Beate på øvelse i
Kristiansund

I 2018 ble det bygget beredskap for 36 letebrønner, mot 29 året før.
Videre ble det gjennomført 14 table-tops sammen med enkelt-medlemmer for
å gi operativ status sett opp mot kravene i de aktuelle oljevernplanene.

6.5. Barentshavet
Barentshavkoordineringen har fortsatt sine faste kartalsvise møter i 2018.
Dette har gitt gode synergier for NOFOs medlemmer for koordinering av
aktivitet. Inntrykket er at dette er godt innarbeidet og blir brukt aktivt hos de
av våre medlemmer som har aktivitet i Barentshavet.

Vaktlagene har i 2018 bestått av 6 vaktlag med 10 personer på hvert lag. Disse
har ivaretatt NOFOs beredskap på vegne av operatørene på 24/7 basis.
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6.6. NOFOs beredskapsflåte

6.6.1. Maritimt Forum

NOFOs beredskapsflåte er en fellesbetegnelse for de fartøy NOFO har
avtalemessig tilgang til.

NOFO er i etableringsfasen av et Maritimt forum. Det er et forum der
medlemmene som bidrar med fartøy til OR-flåten møter for å diskutere faglige
spørsmål og utfordringer rundt øving og trening av fartøyer.
Det har vært avholdt ett møte i 2018. Det vil bli videreført i 2019

For 2018 bestod NOFOs flåte av:
1.
2.
		
3.
		
4.
5.

27 OR (Oil Recovery) fartøy, hvorav 12 fartøy i stående beredskap
20 oljevernfartøy barriere 1-2
(per 31.12.2018 – avventer kontrakt, to nybygg klar våren 2019)
22 oljevernfartøy barriere 3-4 nord
(per 31.12.2018 – 2 avventer kontrakt, 4 under sertifisering)
26 oljevernfartøy barriere 3-4 sør
9 oljevernfartøy fra Redningsselskapet

Fartøyene og mannskap er øvd, trent og verifisert i henhold til program med
totalt 55 øvelser.
I tillegg har NOFO øvd og trent fem fartøy med totalt 10 øvelser i forbindelser
med midlertidig mobiliseringer. Alle oljevernfartøy i NOFO sin beredskapsflåte
er øvd og trent sammen med OR-flåten.

6.7. Kyst og strand
Fokus innen kyst og strandaktiviteter har i 2018 vært planlegging og
gjennomføring av større IGK-øvelser. Under øvelse i Hammerfest deltok 18
fartøyer samt et terminalfartøy. Denne type øvelse med så mange fartøyer var
nytt og ga NOFO mange gode erfaringer og læring.
Mål for øvelser med mange fartøy er; samhandling i ledelse, fjernmåling,
oppsamling og leding, låsing, skimming og mellomlagring av fritt flytende olje
samt øve på kommunikasjon og samhandling med NOFO Beredskapssentral
på Forus utenfor Stavanger.

Det har vært gjennomført seks fartøysøvelser for innfasing av nytt utsyr 2018,
disse kommer i tillegg til øvelsene nevnt ovenfor.

6.7.1. IUA - Interkommunalt Utvalg
mot Akutt forurensning

Under øvelse «Selbjørn», som var en samhandlingsøvelse med Equinor uke
37, ble det benyttet tre OR fartøy og tre oljevernfartøy samtidig. Målet med
øvelsen var få øvet fartøyet, operatører, innsatsleder sjø, samt kommunikasjon
mellom Innsatsleder sjø og land, fartøy og fly.

For å sikre en dokumenterbar tilgang til personell og utstyr til innsats i
strandsonen har NOFO avtale med 21 IUA’er langs kysten fra Vest-Agder i sør
og til Finnmark i nord.
I løpet av året har det vært deltagelse fra to IUA, henholdsvis Bergen og
Haugesund region, i fullskalaøvelse. Øvelsen involverte både stabs- og feltdel.
NOFO har deltatt på stabsøvelse med IUA Sogn og Sunnfjord. Her deltok også
deltagere fra NOFO’s spesialteam som fokuserer på/spesialiseres seg på å
bidra til operativ ledelse. Videre hadde NOFO en samhandlingsøvelse mellom
NOFO IGK (Innsatsgruppe Kyst) og IUA Nordmøre. Her deltok også fartøy fra
IUA Romsdal.
NOFO har deltatt på årsmøtet til IUA Midt og Nord-Troms, et årsmøte som
innbefattet en feltøvelse.
NOFO har deltatt på IUA ledersamling i regi av IUAene i Norge, samt Kystverkets
beredskapsseminar der alle IUA er tilstede og avholder egne møter.

Arnt Helge Knutsen, depotleder i Havøysund
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6.7.2. IGSA –
Innsatsgruppe Strand
Akutt
Ved årsskifte 2018/2019 bestod IGSA av 46
personer. Gjennom året har det blitt rekruttert 15
nye medlemmer. Det ble gjennomført 3 øvelser
for IGSA i 2018 hvor fokusområdet var øvelser i
kulde og mørke, samt samhandling med andre av
NOFOs beredskapsressurser (IGK – Innsatsgruppe
kyst). I tillegg ble Vacuumkjempen Nord-Norge
AS benyttet på 2 øvelser i 2018. Øvelsene ble
gjennomført i uke 15, 23 og 43 i Havøysund
og Forsøl.
Det ble i tillegg gjennomførte et kurs for 11
personer fra IGSA (Oljevern i is og kulde) ved
Norges Brannskole i uke 9.

6.7.3. Innsatsgruppe
Kyst, IGK Finnmark
Ved årsskifte var det 23 fartøy med i IGK
flåten i Finnmark. Fartøyene er rekruttert fra
kommunene Hasvik, Hammerfest, Måsøy og
Nordkapp. Det er relativt stor «turnover» på
fartøy, slik at rekruttering til IGK flåten er en
kontinuerlig prosess i NOFO. Det er flere båter
på vei inn i IGK-poolen i løpet første kvartal
2019. NOFO har gjennomført 7 IGK-øvelser i
2018, hvorav den en var en stor øvelse med 18
deltakende fartøy. Denne ble gjennomført i uke
35 i Hammerfest. Øvingsmålene for IGK i 2018
har vært på utføring av planlagt aktivitet i kule og
mørke, samt samhandling mellom IGSA, IGK og
Vacuumkjempen Nord- Norge AS.

Under øvelsene ble ressurser fra begge
depotene mobilisert i samhandling med
andre kontraktfestede ressurser som IGSA,
Vacuumkjempen, IGK, ILK og logistikk.
Depotene i Hasvik og Havøysund har levert
utstyr til samtlige øvelser for IGSA og IGK på en
tilfredsstillende måte.
Basert på erfaringer fra øvelser gjennom de
forskjellige årstidene vil det være behov for
justeringer av klesmatrisen. Dette jobbes det med
kontinuerlig. Klesmatrisen blir bedre og bedre for
hvert år som går.
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6.7.4. Innsatsgruppe Kyst, IGK sør
Pr. 31.12.2018 var det 28 deltakende oljevernfartøy i IGK sør.
Fartøyene er lokalisert fra Lofoten i nord til Måløy i sør. Samtlige,
unntatt ett av de kontrakterte fartøyene, deltok på øvelse i 2018.
Nytt for 2018 var at 13 av de ovennevnte oljevernfartøy deltok i særavtalt
midlertidig beredskap i forbindelse med leteaktiviteter utenfor Frøya og Froan.

6.7.5. Spesialteamet
Spesialteamet består pr. 31.12.2018 av 57 personer, rekrutert fra blant annet
IUA. Medlemmene i spesialteamet skal bistå i strandaksjoner og har oppgaver
som stabsrådgivere, skadestedsledere og teigledere.
Det ble gjennomført samling og øvelse i Harstad/Fjelldal , 27. – 30. august
2018. Hovedmålet for samlingen var økt rolleforståelse i spesialteamet.
Delmålene var:
1. Bruk av NOFO COP og Strand App (Strandkoordineringskurs)
2. Opplæring og igangsetting av frivillige til strandrenseoperasjoner
3. Økt kunnskap om oljevernmateriell
Som «frivillige» ble det invitert nærmere 50 ungdomsskoleelever fra to skoler i
Fjelldal kommune som de profesjonelle deltakerne i øvelsen måtte gi opplæring
i HMS og strandrenseoperasjoner, kle opp og sette i arbeid på strendene.
Elevene ga blant annet følgende tilbakemeldinger:
1.

HMS er viktig

2.

At man kan ta opp olje med bark

3.

Ren og skitten sone – viktig å ikke blande

4.
		
		
		

At det er veldig mye jobb å skulle fjerne eventuelle oljesøl.
Vi lærte hvordan vi skulle fjerne olje fra naturen. At de som
arbeider med dette må ha god tålmodighet og at arbeid som
dette tok lang tid.

Alle målene for samlingen ble oppnådd. NOFO og arbeidsutvalget (tre
personer fra spesialteamet) fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne
på faglig innhold og opplegg, hvorav noen mente det var den beste og mest
lærerike faglige samlingen noensinne.
Flere av medlemmene deltok i tillegg på kurs og andre mindre øvelser
gjennom året.
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Spesialteamsamling – strandsanering Fjelldal, august 2018.

6.7.6. World Wildlife Fund (WWF)
I 2018 gjennomførte WWF Ren Kyst! to oljevernkurs, et i Fjelldal ved Norges
Brannskole og et i Sandnes ved Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland
(SASIRO). Her ble det totalt utdannet 42 nye frivillige. Kursene ble gjennomført
i samarbeid med NOFO og Norges Brannskole. Utover dette deltok WWF Ren
Kyst! med personell under øvelse «Selbjørn» i Austevoll og Bømlo.
WWF har i 2018 gjennomført WWF en betydelig kartlegging av alle frivillige
utdannet gjennom Ren kyst! siden oppstartet i 2005 og oppdatert sine lister
over antallet som er operative som strandrensere ved øvelser/aksjoner.
Per utgangen av 2018 har 353 stk frivillige status som aktive i disse listene.
WWF gjennomførte i 2018 også en oppgradering av datasystemet som de
frivillige er registrert i.
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7.1. Satellittovervåking

FLYOVERVÅKING

Fra 1. oktober 2016 ble frekvensen på denne tjenesten øket kraftig til å dekke alle
felt én gang pr. 28 time. Hensikten med avtalen er å sikre deteksjon og tidlig varsling
av akutt oljeutslipp. Ved eventuell deteksjon varsler NOFO operatørselskapet. For å
kunne levere denne dekningen må KSAT prossesere ca. 2400 bilder årlig.

7.1.1. Olje- og isovervåkning i Barentshavet
Høsten 2018 ble det etablert en tilleggstjeneste for olje og isovervåking i frobindelse
med letekampanje i Barentshavet. Denne besørget for olje og isdeteksjon for brønnene
Gråspett (Dea), Scarecrow (Spirit Energy), Intrepid Eagle og Gjøkåsen (Equinor).
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SATELLITTOVERVÅKING
Antall deteksjoner i 2018
Grønn: 1207 Gul: 127 Rød: 30

timer
flyovervåkning
i 2018 (ca)

7.1.2. Annet (Forskning rundt produsert
vann fra Brage):
NOFO, KSAT og UiT har hatt møter ila året med fokus på operasjonalisering av
forskningsresultater. KSAT og UiT har gjennom flere år deltatt i felles forskningsog utviklingsprosjekt hvor fokus har vært å utvikle nye metoder for deteksjon,
klassifikasjon og karakterisering av olje på hav. Begge organisasjonene har deltatt
på OPV og data fra denne har vært sentrale i UiT sitt F&U arbeid. UiT har gjennom
2018 samlet inn data fra flere satellittscener for Brage (Wintershall), i tillegg til at
personell fra Brage har samlet inn sanntidsdata i form av værrapporter på det gitte
opptakstidspunktet til satellitten.

LN-KYV overvåkningsfly

7.2. Flyovervåking

7.3. Maritime Broadband Radio, (MBR)

NOFO har siden 2011 sammen med Kystverket og Kystvakten hatt en samarbeidsavtale om bruk av overvåkningsfly. Tjenesten dekkes av 2 fly, LN-KYV og LN-TRG
som eies og opereres av Sundt Air. Flyene har samme tekniske utrustning. Utover
rutinemessige oppdrag er flyene også tilgjengelige ved aksjoner.

MBR er et digitalt bredbånd, og bruk av MBR gjør at alle deltakende enheter i en
oljevernaksjon kan dele bilde, video, tale, polygoner for mengdemåling av olje
mm. Dette blir som et felles « Common Operational Picture» (COP). Dette digitale
bredbåndet kan sammenliknes med et modem. Alt som kan sendes gjennom internett
kan sendes gjennom radioen, i opptil 16Mbit overføringsrate.

I 2018 hadde NOFO mer enn 100 flytimer tilgjengelig for egne oppdrag. Oppdrag som
LN-KYV har deltatt på er blant annet;
• Generell overvåking av sokkelen
• Verifisering av Maritime Broadband Radio, (MBR) på fartøy

NOFO har 12 stk MBR system stående om bord på områdeberedskaps-fartøyene
som verifiseres jevnlig opp mot overvåkingsflyet LN-KYV. På slutten av 2018 ble det
kjøpt inn ytterligere MBR system.

• Opertiv støtte til innsatsleder sjø (ILS) under IGK øvelser
• Operativ støtte til innsatsleder under OPV
• Operativ støtte til ISPAS test ved Edvard Grieg
• Operativ støtte ifm Snorre A hendelse
• Verifisering av satellittdeteksjon ved Trollfeltet
• Isovervåking ifm letekampanje i Barentshavet
• Operativ støtte og verifisering av spotterprosedyre sammen med B727 		
dispergeringsfly fra OSRL
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7.4. Lokal overvåkning - aerostat
Aerostaten er utstyrt med forskjellige typer kamera og benyttes til statisk overvåking
i aktuelt område. Fra et operativt synspunkt er aerostaten viktig for at innsatsleder
skal kunne se utbredelse av oljeflak og områder i flakene som viser «bekjempbar olje».
I 2018 har aerostat blitt brukt som et fjernmålingsverktøy i 13 øvelser.

FJERNMÅLING

45

8
Øvelser og
opplæring

46

8.1.

Øvelser og opplæring................................................................... 48

8.2.

Øvelser i uke 37 og 43.................................................................. 48

8.3.

Oljevern i kaldt klima.................................................................... 48

8.4.

Olje på vann................................................................................... 48

8.5.

Kurs..................................................................................................49

47

8.1. Øvelser og opplæring

8.5. Kurs

Alle planlagte øvelser for 2018 har vært gjennomført. Her inngår
vaktlagsøvelser, fullskalaøvelser og øvelser med enkeltgrupper.

Gjennom 2018 hadde NOFO 280 kursdeltakere fordelt på 16 kurs. Dette
er en økning fra 2017 hvor tilsvarende tall var 245 deltagere fordelt på 14
kurs. I kursporteføljen har vi grunnkurs oljevern, grunnkurs oljevern for
skipsbesetninger, fjernmålingskurs, dispergeringskurs samt innsatsleder sjø
kurs. Sistnevnte kurs er felleskurs i regi av NOFO og Kystverket.

8.2. Øvelser i uke 37 og 43
I uke 37 ble det gjennomført en større øvelse i samarbeid med Equinor, IUA
Haugesund region og IUA Bergen region. Øvelsen dekket alle barrierer fra
installasjon til strandarbeid.
NOFO fokuserte på å øve prosessen for operasjonsledelse og samhandling
mellom NOFO, operatør og IUA. Det var også trening med innsatstyrker og
utstyr i felt.
Øvelsen viste at prosessdokumentet gir godt grunnlag for hvordan NOFO
driver arbeidet i beredskapsrommet.
I uke 43 ble det gjennomført en større øvelse i samarbeid med AkerBP og
Kystverket. NOFO deltok fra eget beredskapsrom, med utveksling av liaisoner
mot AkerBP, og mottak av personell fra Kystverket i forbindelse med statlig
overtagelse. Øvingsmålene ble møtt og øvelsen ga gode innspill til revisjon av
prosedyre for statlig overtagelse av aksjoner.

8.3. Oljevern i kaldt klima
NOFO hadde ingen spesielle prosjekter under dette tema i 2018, men tidligere
erfaringer er fulgt opp gjennom årets øvelser og treninger med feltutstyr.
NOFO har i 2018 bidratt i SARINOR 2 som omhandler oljevernberedskap
i Barentshavet og rundt Svalbard.

8.4. Olje på vann
Olje på vann ble gjennomført på Frigg-feltet i juni (se bildet nedenfor).
Forsøkene omfattet blant annet verifikasjon av NOFI Spill Raider, MOS sweeper
pumpeløsning og drone for antenning av olje. Det ble også gjennomført
brenning av råolje og Ultra Low Sulphur Fuel Oil (ULSFO) hvor uforbrent del av
oljen ble samlet opp.
Som de siste årene var også fjernmåling et sentralt tema på OPV 2018. Det
ble gjort forsøk med satellitter, radare, fjernmålingsfly og droner. Olje på vann
aktivitetene er beskrevet i større detalj i sluttrapporten som er tilgjengelig på
NOFO sin hjemmeside.
In Situ Burning forsøk OPV -18
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9.1. Status oljevernutstyr
Teknisk og FoU er ansvarlig for vedlikehold og lagring av alt oljevernutstyr
som NOFO eier, samt NOFO sitt arbeid knyttet til forskning og utvikling av
oljevernutstyr. Oljevernutstyret er plassert på fem forsyningsbaser langs
kysten og på to depoter i Finnmark. Oljevernutstyret blir vedlikeholdt av
personer som leies på den enkelte base og depot. I tillegg er Teknisk- og FoUansvarlig for anskaffelser, logistikk og teknisk oppfølging av fartøyer i NOFO
sin beredskap.

9.2. Baser og depot
NOFOs oljevernutstyr er plassert på 5 baser langs kysten fra Stavanger til
Hammerfest. Dette gjelder oljevernutstyr til bruk på havet, nær oljefeltene
og oljeinstallasjonene. I tillegg har NOFO 2 depoter i Finnmark hvor det er
plassert oljevernutstyr til bruk langs kysten og i strandsonen.
NOFO har avtaler med 3.part for ettersyn og vedlikehold av oljevernutstyret.
Personell til beredskapslag og øvelser er også en del av avtalene.
Gjennom 2018 har NOFO kjøpt et betydelig antall utstyr av forskjellige typer.
Det har ført til at noen baser har fått økt lagerarealet og har hatt til dels stor
aktivitet ifbm mottak av nytt oljevernutstyr. I tillegg til dette ble alle planlagte
aktiviteter også gjennomført iht plan.

9.3. Utstyr

9.4. Strategisk Investerings Plan, (SIP),
og anskaffelser
SIP er en plan for oljevernutstyr som er basert på beredskapsbehovet
og behovet for å skifte ut gammelt utstyr. I tillegg tar SIP hensyn til
teknologiutviklingen og NOFO’s strategi når det velges nytt oljevernutstyr.
Gjennomførte anskaffelser i 2018 er foretatt i samsvar med denne.
Erfaringene gjennom 2018 viser at anskaffelser i så stort omfang er krevende.
Leveransene har tatt lengre tid enn planlagt og det har vært tekniske
utfordringer som har måttet finne sin løsning før utstyret har fungert som
planlagt om bord på fartøyet. NOFO har likevel klart å holde et beredskapsnivå
som er godt innenfor kravene til beredskap. Det ble også laget SIP i 2018 og
med unntak av noen utskiftninger av gammelt oljevernutstyr, viser denne at
behovet for beredskapsutstyr vil holde seg stabilt på dagens nivå.

9.5. Vedlikeholdsstyring og logistikk
NOFO har i 2018 fortsatt å utvikle styringsverktøyet for vedlikehold og logistikk.
Det er av stor viktighet for NOFO å holde orden på hvor oljevernutstyret
befinner seg til enhver tid. Da vil det kunne gjøres bedre beslutninger i valg av
utstyr, både under vanlig drift og ved en eventuell aksjon. Denne informasjonen
vil også være tilgjengelig i NOFO Beredskapssentral på Forus, og kunne brukes
aktivt i ledelse av øvelser og aksjoner.
Baser og depot bruker verktøyet i sitt daglige arbeid og styringssystemet
oppdateres kontinuerlig ettersom arbeidet gjøres. Dette gjør det mulig å finne
status på alt av NOFOs oljevernutstyr når det måtte være behov.

NOFO har i 2018 økt antall konvensjonelle oljevernsystemer fra 25 til 30. I
tillegg har NOFO anskaffet 4 høyhastighetssystemer. Den viktigste grunnen
til dette er at det er behov for å øke antall systemer for å kunne dekke
beredskapsbehovet. En annen viktig grunn er at NOFO ønsker å ta i bruk
høyhastighetssystemer som er utviklet i de senere årene, og som er mer
effektive under forhold med sterk strøm og spredning av oljeflakene. Med
disse anskaffelsene er NOFO i stand til å ivareta oljevernaksjoner under
forskjellige forhold samt å få verdifull erfaring med å bruke flere «verktøy»
i en eventuell oljevernaksjon.
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10.1. Teknologiutvikling
De siste prosjektene i Oljevern 2015-programmet ble ferdigstilt i 2018, og
programmet ble dermed avsluttet.
Ett av de avsluttede prosjektene omhandlet videreutvikling av FoxTail
skimmeren til en vinterisert versjon. Den nyutviklede skimmeren (Arctic
FoxTail), er nå ferdigstilt og tilgjengelig på markedet. Bildet nedenfor viser
Arctic FoxTail under testing i kaldt vær på Svalbard.
Det er også utviklet en metode for antennelse av olje på sjø. Dette gjøres med
en drone som slipper en boks med gelifisert diesel og bensin i oljen. Denne
blandingen antenner ved hjelp av en bluss som igjen antenner oljen. Dronen
kan også benyttes for påføring av herder eller dispergeringsmidler samt slipp
av AIS bøyer.
Bildene nedenfor viser dronen med antenner (til venstre) og utstyr for påføring
av dispergeringsmiddel og slipp av AIS bøyer (til høyre).
Det har også vært stor grad av videreutvikling i forbindelse med de store
anskaffelsene NOFO har gjort gjennom dette året. Dette har blant annet
resultert i annen opptaker og kran til MOS sweeperen, nye forbedrede
lensetromler og forbedrede vaske- og verktøykontainere.

Arctic foxtail

Pyro drone
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11.1. Avtaler

11.3. Internasjonalt samarbeid

NOFO må ha en etterrettelig og dokumenterbar tilgang på riktige og
tilstrekkelige ressurser for å møte kravene til oljevernberedskapen. For å
oppnå dette har NOFO inngått avtaler med et større antall aktører. På denne
måten sikres tilgang til kompetente og tilstrekkelig ressurser.

NOFO har også gjennom 2018 vært aktiv innen internasjonal virksomhet.
Spesielt gjelder dette innen samarbeidet i GRN hvor NOFO har
formannsvervet. Under NOFOs ledelse har arbeidet i OT (Operational Teams –
«Faglige Forum») blitt revitalisert og intensivert. GRN og OT har blitt anerkjent
og akseptert som den fagekspertise disse representerer. Dette har medført
at GRN/OT, under NOFOledelse, har blitt sterkere tilknyttet IOGP/IPIECA
(International Oil and Gas Producers Association/International Petroleum
Industry Environmental Conservation Association) gjennom faglige bidrag og
oppfølging (operasjonalisering) av organisasjonens beste praksis retningslinjer/
prosedyrer post-Macondo.

NOFO har utviklet et eget avtaleadministrasjonssystem, som gir løpende
status for de enkelte avtalene, og alle avtaler blir vurdert og evaluert på en
forhåndsbestemt frekvens.
Avtalene favner alt fra enkeltressurser til større private og offentlige
samarbeidspartnere. Hovedtyngden av den operative oljevernberedskapen
er lokalt forankret. I tillegg inngår også nasjonale og regionale samarbeidspartnere. NOFO opplever at det er stor «turnover» på fiskefartøy i den kystnære
oljevernberedsakapen. Det er krevende å sikre et til enhver tid tilstrekkelig antall
fartøy for å iverta beredskapen. Ellers har foreningen også inngått avtaler i
forhold til bygging av beredskap kystnært i forhold til letebrønner.
I 2018 inngikk NOFO avtale om bruk av kysttankere som mellomlagring
av oppsamlet emulsjon. Likeså inngikk NOFO også en avtale om mottak
av omsamlet emulsjon og spesialavfall. Det er løpende fokus på avtaleporteføljen slik at en skal ha en så optimal ressursallokering som mulig. Dette
innbefatter både antall og type ressurser.

Spesielt har samarbeidet mellom NOFO og OSRL utviklet seg. Dette på alle
nivå. Avtalen med årlige bilaterale møter på ledelsesnivå mellom NOFO og
OSRL er nyttig for begge organisasjonene.
Internasjonalt har også NOFO blitt en ettertraktet samtalepartner, og det har
vært besøk hos NOFO fra Australia og Brasil på OD/PTil/MDir nivå for å lære
om hvordan industrien ivaretar oljevernberedskapen på norsk sokkel. Samtlige
av disse besøkende har vært svært interessert I Strategien, den norske
modellen og samvirket mellom myndigheter, NOFO og operatører.

11.2. NOFO-avtalen og fartøysavtalen
NOFO-avtalen med vedtekter regulerer samarbeidet og ansvarsområdet
mellom NOFO og operatørselskapene. Erfaringene viser at NOFO avtalen
fungerer etter hensikten. Gjeldende avtale m/vedtekter ble vedtatt på NOFO
generalforsamling 01/2017. Ved generalforsamling 01/18 ble det vedtatt et
addendum 1 til avtalen som ble enstemmig vedtatt.
Fartøysavtalen fungerer etter sin hensikt og gir NOFO tilgang til det antall ORfartøy som NOFOs medlemmer skal bidra med.
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