
 

  

 

  

  

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO)  
_____________________________________________________ 
 
                                                                             
 
 
 
 
 

NOFO STANDARD 2009 

 

 

VEDLEGG C 
 
Krav til fartøy som har fast installert utstyr for 
dispergering                

 
 
 
 
 
 

 

Utgitt oktober 2010 
Rev. 01, mai 2011 
 
  



NOFO STANDARD 2009: Krav til oljevernfartøy på norsk sokkel  
 

  

VEDLEGG C Krav til fartøy som har fast installert utstyr for dispergering Side  ii 

 

Innhold 

Forord 

1 INNLEDNING 1 

2 OPERASJONSKRITERIER 1 

3 DOSERING 1 

4 FARTØY 2 

4.1 Dekksarrangement 2 
4.1.1 System for påføring av dispergering 2 
4.1.2 Tankfylling og -tømming 2 
4.1.3 Påføringsmetode 2 
4.1.4 Mobiliseringskrav. 2 

4.2 Tanker 2 
4.2.1 Kapasitet 2 
4.2.2 Krav til materiale i lagringstanker 3 
4.2.3 Arrangement for drenering og prøvetaking 3 
4.2.4 Tankpeiling 3 

4.3 Rørsystem 3 
4.3.1 Materialer 3 
4.3.2 Mengde – og trykkmåler 3 
4.3.3 Filter 3 
4.3.4 Start/stopp av dispergeringssystemet 3 
4.3.5 Gjennomspyling og testing 3 

4.4 Pumpe for påføring av dispergeringsmiddel 3 
4.4.1 Pumpekapasitet og operasjon 3 
4.4.2 Fjernstyring av operasjonen 4 

5 DISPERGERINGSMIDDEL 4 

6 NOFO SERTIFISERING 4 
 



NOFO STANDARD 2009: Krav til oljevernfartøy på norsk sokkel  
 

  

VEDLEGG C Krav til fartøy som har fast installert utstyr for dispergering Side  iii 

 

Forord 

NOFO Standardene er utviklet av den norske petroleums- og skipsfartsindustri for å ivareta og 
vedlikeholde en tilfredsstillende sikkerhet og effektivitet i en oljevernaksjon på norsk sokkel. 

NOFO Standardene er utviklet og basert på anerkjente standarder, med tillegg av bestemmelser som 
anses nødvendig for å oppfylle krav i den norske petroleums- og skipsfartsindustrien. Der det er 
relevant kan NOFO Standard brukes som den norske industris innspill i det internasjonale oljevern-
arbeid. 

NOFO Standardene administreres og publiseres av NOFO i Norge.  
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1 INNLEDNING 

Dette dokument spesifiserer tilleggskrav til NOFO Standard for oljevernfartøyer som er utstyrt med 
permanent installert utstyr for dispergering. Fartøyene skal også oppfylle krav beskrevet i NOFO 
Standard 2009 (rev. 06, august 2009) og videre krav stilt av norske myndigheter og klassifikasjons-
selskaper. 

 

2 OPERASJONSKRITERIER 

Utstyret skal kunne benyttes under følgende værforhold offshore: 

 Bølgehøyde:  3,5 meter signifikant (bølger opp mot ca 6 m, offshore) 

 Vindstyrke: opp til 20 ms  

 Temperatur: lufttemperatur ned til ÷20 0C 

 

3 DOSERING 

Utstyret skal ha en doseringsrate tilfredsstillende for å kunne bekjempe tynne og tykkere oljefilmer, der 
det er operasjonelt mulig å skille disse. 

Typisk påføringsmengde for tynne oljefilmer (0,2mm tykk): 2-5 tonn / km
2
, med akseptabel 

dråpestørrelse 0,5 – 1mm (diameter). 

Typisk påføringsmengde for tykke oljefilmer (2mm tykk): 25-30 tonn/km
2
, med akseptabel 

dråpestørrelse 1 – 2mm (diameter). 

Dette kan søkes løst ved bruk av 2 separate dysearrangement, som kan brukes enkeltvis og samlet. 

Det skal lages en tabell som gir oversikt over påført mengde i ulike fartsområder (doseringstabell).  
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4 FARTØY 

4.1 Dekksarrangement 

4.1.1 System for påføring av dispergering 

System for påføring av dispergeringsmiddel skal være installert på fartøyet etter følgende 
spesifikasjoner, og plassering skal være godkjent av NOFO: 

 Middelet skal påføres over overflate som ikke er blitt berørt av skipets bølger. 

 Effektiv påføringsbredde skal være minimum 28 meter, sammenhengende.  

 Påføring av dispergeringsmiddel skal være kontinuerlig og jevnt fordelt på overflaten over 
hele påføringsbredden. 

 Høyden på påføringssystemet skal kunne justeres under påføringsoperasjonen, og ligge 
mellom 2 og 6 meter over havoverflaten.  

 Systemet skal kunne opereres under ising.  

4.1.2 Tankfylling og -tømming 

3” TW-koplinger (tankbilkopling) skal være tilgjengelig midtskips for påfylling av tanker fra begge sider. 
Hanpart på fartøyet.  Koplingen skal være av rustfri type. 

Systemet bygges slik at pumper, tank og rør kun benyttes til dispergeringsmiddel. 

Det må være mulig å levere dispergeringsmiddelet til land med samme pumpesystem, via påfyllings-
stuss. 

4.1.3 Påføringsmetode 

Systemet har følgende leveransekrav: 

Det er krav om at middelet skal påføres med en høy effektivitet, på oljen som skal bekjempes. Det 
medfører at minst mulig av påført middel skal kunne føres vekk med vind (for små dråper). Tilsvarende 
skal minst mulig av påført middel tapes i vannmassene under oljeflaket (for store dråper). 
Dispergeringsmiddel er svært glatt, og irriterende for åndedrett og øyne. Det er derfor viktig å unngå 
sprut og aerosolskyer på dekk og der personer ferdes/oppholder seg. 

For bekjempelse av tynnere oljefilmer vil det med tradisjonelt utstyr være optimalt med dråpestørrelse i 
området 400 til 1000 μm. For bekjempelse av tykkere oljefilmer kan dråpestørrelser opp mot 2000 μm 
fungere tilfredsstillende. 

4.1.4 Mobiliseringskrav. 

Total tid for klargjøring av system for påføring av dispergeringsmiddel skal ikke overstige 30 minutter. 
Fartøyets mannskap skal kunne utføre arbeidet. 

4.2 Tanker 

4.2.1 Kapasitet 

Minimum tankkapasitet for dispergeringsmiddel skal være 50 m³ fordelt på minimum 2 tanker.  

Utforming av tankvolumet skal tilstrebe minst mulig væskebevegelse og fri væskeoverflate, i et område 
med stabil temperatur. Lufting av tankene skal ha en utforming som begrenser risiko for inntrengning 
av sjøsprøyt. 
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4.2.2 Krav til materiale i lagringstanker 

Dispergeringsmiddel er en korrosiv væske. Lagringstanker skal være lagd av rustfri stål (S316), eller 
malt med passende kjemikaliebestandig maling.  

4.2.3 Arrangement for drenering og prøvetaking 

Det skal være enkelt tilgjengelig å ta prøver fra bunn av tanken, for analyse av produktet, samt for å 
fjerne eventuell forurenset dispergeringsmiddel, minimum rørdimensjon 1”. 

4.2.4 Tankpeiling 

 Det skal være installert nivåmåler i tankene. 

 

4.3 Rørsystem 

4.3.1 Materialer 

Alle installerte rør, rørdeler og slanger i systemet skal være av egnet materiale og som tilfredsstiller 
trykklasse til 10 bar. 

4.3.2 Mengde – og trykkmåler 

Trykkmåling skal utføres på egnet sted, nært påføringspunkt og være knyttet opp mot fartøyets IAS.  

Ekstra trykkmåler skal være installert ved laste-/lossepumpen. Gjennomstrømningsvolum skal kunne 
måles. 

4.3.3 Filter 

En silboks med grovt filter med ”by-pass” skal være installert på sugelinen fra tank.  

Et dobbelt finfilter med ”by-pass” skal være installert etter silboks med grovfilter.  

Hvert filter skal som minimum ha en filtreringskapasitet på 300 % av maksimum gjennomstrømning. 
Leverandøren av dyser spesifiserer nødvendig finhetsgrad.   

Filter skal være lett tilgjengelig for utskifting, også under operasjon. 

4.3.4 Start/stopp av dispergeringssystemet 

Systemet skal være slik at effektiv påføring skjer umiddelbart etter start og opphører umiddelbart etter 
stopp. 

4.3.5 Gjennomspyling og testing 

Egen ferskvannstank skal være tilknyttet til systemet for gjennomspyling, testing og øvelser.  Minimum 
tankkapasitet 0,5 m

3
. 

Bytte mellom dispergeringsmiddel og vann skal kunne opereres via fartøyets IAS. 

 

4.4 Pumpe for påføring av dispergeringsmiddel  

4.4.1 Pumpekapasitet og operasjon 

Pumpen må kunne levere tilstrekkelig og konstant trykk og gjennomstrømningsmengde ved varierende 
viskositet. 

Det skal være reservepumpe med lik kapasitet som hovedpumpe. 
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4.4.2 Fjernstyring av operasjonen 

Pumpene og alle ventiler skal kunne opereres via fartøyets IAS. 

 

5 DISPERGERINGSMIDDEL 

Dispergeringsmiddel er Dasic NS Slickgone (HMS datablad vedlegges). 

 

6 NOFO sertifisering 

Designtegninger for dispergeringssystem skal sendes elektronisk (DWG format) til NOFO for 
godkjenning.  Tegninger eller vedlegg må inneholde dokumentasjon om at funksjon og kapasitet på 
systemet er i overensstemmelse med standarden. 

I forbindelse med godkjenning, verifikasjon og øvelser skal dispergeringssystemets funksjon og 
kapasitet testes. 
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