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 Sammendrag 

 

Olje på vann (OPV) 2018 er et samarbeid mellom Kystverket og Norsk Oljevernforening for 

Operatørselskap (NOFO) og ble gjennomført i perioden 4.-15. juni. 

 

I den første del av perioden ble det gjennomført forsøk med den havgående lensen Spillraider 1200s. 

Målet var å finne ut hvorvidt lensen kunne slepes med en hastighet gjennom vann på inntil 1,2 knop 

og fremdeles holde på oljeemulsjonen i lensen. Ved 1,0 knop ble forsøket avsluttet da lenselekkasjen 

ble ansett for økende.   

I tillegg ble også en kontainer for separasjon av emulsjon og fritt vann teste. Kontaineren fungerte godt 

med de pumperater og det emulsjon/fritt vann forholdet var gjeldende. 

 

Samme dag ble det også gjennomført et forsøk med det mekaniske oppsamlingssystemet MOS 

sweeper. Systemet samlet og oppkonsentrerte oljeemulsjonen på en svært god måte. Octopus 

skimmeren oppnådde en høy skimmervirkningsgrad, men forsøket måtte avbrytes da slangen fra 

skimmeren til fartøy løsnet fra festet. 

 

I siste del av perioden ble det gjennomført forsøk med in situ brenning (ISB). Det ble gjennomført to 

brenneforsøk, et med råolje og et med ULSFO. Begge oljetypene ble antent ved bruk av drone og en 

tennkilde. Det ble dokumentert brenneeffektivitet og det ble innsamlet og tatt prøver av restprodukt 

etter brenningene, målt yrkeshygieniske parametere og målt innhold av sot og PAH i røykskyen.   

 

Det ble gjennomført flere fjernmålingsforsøk under årets OPV. Dette innbefattet både radarteknologi 

fra selskapene ISPAS og Triad samt satellittbilder og drivbøyer fra CIRFA/Met.  

Gjennom fjernmålingsforsøkene ble teknologien testet ut samt at data ble samlet for videre utvikling av 

radarteknologi, tolkning av satellittbilder og modellering av drivbaner.    
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 Innledning 

 

 Generelt 

Olje på vann (OPV) er et samarbeid mellom NOFO og Kystverket hvor det gjennomføres forsøk som 

innebærer utslipp av olje til sjø. Det er et overordnet mål at vi skal få mest mulig kunnskap og erfaring 

til de miljøer som bidrar til oljevernberedskapen.  

Miljødirektoratet har behandlet NOFOs søknad som ligger til grunn for aktivitetene og det er gitt krav til 

OPV i utslippstillatelsen fra Miljødirektoratet. 

Olje-på-vann 2018 ble gjennomført i henhold til søknad og Miljødirektoratets krav i tidsrommet 04.-15. 

juni.  

Foreliggende rapport gir et sammendrag av gjennomføringen av OPV samt noen hovedresultater. Mer 

detaljert informasjon kan gis av NOFO eller Kystverket på forespørsel. 

NOFO og Kystverket er svært fornøyd med det gode samarbeidet med Kystvakten, Sintef, 

Universitetet i Bergen, redere, Desmi og de øvrige deltagerne under forsøkene. Kystverket og NOFO 

ønsker å takke alle for deres bidrag til både planlegging og gjennomføring av årets OPV.   

 

 Formål  

Formålet med OPV er å verifisere og videreutvikle den nasjonale oljevernberedskapen.  

 

 Forkortelser og definisjoner 

 

Tabell 1: Sentrale forkortelser og definisjoner benyttet i dokumentet 

Forkortelse Beskrivelse 

Igniter Pappeske bestående av en gelifisert bensin-/dieselblanding til bruk 

fra drone for antenning av olje 

ISB In situ burning – «In situ» bekjempelse av oljeforurensning ved 

brenning  

KV Kystvakten 

KYV Kystverket 

MGO Marine Gas Oil – Marin bunkers olje som består kun av destillater 

MOS sweeper Hurtiggående mekanisk oljeoppsamlingssystem 

NOFO Norsk Oljevernforening for Operatørselskap 

OPV Olje på vann 

Residue Resterende uforbrent masse etter at oljen er brent 

Spillraider Konvensjonell oljelense 

ULSFO Ultra Low Sulphur Fuel Oil 
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 Organisering 

Figuren nedenfor viser etablert organisasjon under OPV. Grå og lysegrå bokser er operative enheter på 

sjø og i luft. De øvrige er NOFOs beredskapsorganisasjon på land. 

Innsatsleder sjø koordinerte de havgående operasjonene og ga kommandoen til de forsøksansvarlige 

under deres respektive forsøk. Beredskapsorganisasjonen var en støtteenhet for de operative 

enhetene, og skulle også ta over operasjonene dersom aktivitetene gikk ut over det som var beskrevet 

i operasjonsordren for OPV. 

 

 

 

 

Figur 1: Organisasjonskart for OPV 2018 
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 Forsøksområde  

Forsøkene ble gjennomført på Frigg-feltet i et område innenfor 10 nm fra posisjon  

59º 59'N 002º 27'Ø (figuren nedenfor).  

 

 

Figur 2: Kartutsnitt som viser område for gjennomføring av OPV (blå sirkel). 

 

 Deltagende enheter 

Følgende fartøy og fly deltok på OPV. Enhetene merket «1» i tabellen nedenfor deltok i første del av 

aktiviteten, enhetene merket «2» deltok på andre del. 

 

Tabell 2: Oversikt over deltagende fartøy og fjernmålingsfly. 

 Navn Rolle 

1 KV Sortland Sikring / utslipp / Fjernmåling / kommando 

1, 2 Strilborg Forsøk med ISB inkl utslipp 

1 Torsborg Forsøk med MOS Sweeper 

2 OV Utvær Sikring 

1 Siem Symphony Forsøk med Spillraider 1200s / sikring 

1 Bøen Oljevernfartøy 1 

1 Vestbris Oljevernfartøy 2 

1, 2 Norge - Midnight 01 (LN-KYV) Fjernmåling 

1 Finland – Finnguard 01 Fjernmåling 

1 Sverige – Swecoast 502/503 Fjernmåling 

1, 2 NOFO beredskapssentral Understøtte havgående operasjon 
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 Forsøksplan  

Tabellen nedenfor viser de forsøk som ble planlagt gjennomført under OPV 2018.  

 

Tabell 3 Oversikt over planlagte forsøk og utslippsmengder.   

# Forsøk Fartøy Emulsjon Oseberg 
blend 

ULSFO IF 180 MGO 

1 NOFI Spill Raider 1200 S Siem 
Symphony 

50 m3     

2 MOS Sweeper 50 Torsborg 50 m3     

3 In situ brenning Strilborg  3x6 m3 6 m3 6 m3 6 m3 

4 Spredning MGO Strilborg     10 m3 

5 Fjernmåling* 

-Triad Ka/x bånd radar 

-ISPAS Ku bånd radar 

-MBR downlink  

- AIS bøyer 

 

KV Sortland 

KV Sortland 

Strilborg 

Strilborg 

- - - - - 

 Sum  100 m3 18 m3 6 m3 6 m3 16 m3 

 

Gjennomføring av forsøkene er avhengig av værbegrensninger. For forsøkene som innebar brenning 

eller observasjon av spredning på havoverflaten så krevde disse svært stille vindforhold, gjerne under 

5 m/s og lite brytende bølger. 

Forholdene lå ikke til rette for spredningsforsøket med MGO. Dette forsøket ble derfor kansellert.   

Det ble også et svært kort værvindu for gjennomføring av in-situ brenning forsøkene. Den 13. juni ble 

det gjennomført 1 brenningsforsøk med Oseberg blend og 1 med ULSFO. De resterende brenningene 

ble kansellert på grunn av for sterk vind og for mye brytende bølger.  

Forsøk 1 og 2 ble gjennomført 6. og 7. juni med utslipp av henholdsvis 37 m3 og 35 m3 oljeemulsjon. 

Triad og ISPAS forsøkene ble gjennomført 6. og 7. juni og de øvrige fjernmålingsforsøkene ble 

gjennomført i hele perioden. Tabell 3 viser hvilke forsøk som ble gjennomført og hvilke mengder olje 

som ble sluppet ut. 

   

Tabell 4 Oversikt over faktisk gjennomførte forsøk og utslippsmengder. Alle fjernmålingsforsøkene ble gjennomført. 

# Forsøk Fartøy Emulsjon Oseberg 
blend 

ULSFO IF 180 MGO 

1 NOFI Spill Raider 1200 S Siem 
Symphony 

37 m3     

2 MOS Sweeper 50 Torsborg 35 m3     

3 In situ brenning Strilborg  6 m3 6 m3   

4 Spredning MGO Strilborg      

5 Fjernmåling* 

-Triad Ka/x bånd radar 

-ISPAS Ku bånd radar 

-MBR downlink  

-AIS bøyer 

 

KV Sortland 

KV Sortland 

Strilborg 

Strilborg 

- - - - - 

 Sum  72 m3 6 m3 6 m3   
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 Gjennomføring og resultater 

 

 NOFI Spillraider 1200s 

 

3.1.1 Formål 
Formålet med forsøket var å; 

• verifisere at NOFI Spill Raider 1200 S holder på emulsjonen i en slepehastighet opp til 1,2 

knop.  

• dokumentere opptakseffektiviteten av systemet. 

 

3.1.2 Gjennomføring og resultater 
Forsøket ble gjennomført med normale forberedelser og utsetting i henhold til operasjonsmanual for 

Spill Raider. Når J-formasjon var oppnådd og en var komfortabel med situasjonen seilte 

utslippsfartøyet opp i posisjon foran lense systemet. Oljeemulsjonen ble deretter sluppet ut og traff fint 

inn i lensen. 

Det ble benyttet fjernmåling for å observere oljens drift inn i lensa og detektere evt lenselekkasje. Før 

all emulsjonen var sluppet fra utslippsfartøyet ble det observert noe lenselekkasje. Hastighet gjennom 

vann varierte mellom 0,7 og 1,0 knop. På grunn av de observerte lekkasjene ble ikke hastigheten økt 

til 1,2 knop som oppgis som hastighet for lensen. Lekkasjen ble observert fra det infrarøde kameraet i 

aerostaten. Størrelsen på lekkasjene var vanskelig å bestemme.  

 

 
Figur 3: IR-bilde fra aerostatens IR-kamera. Bildet viser lensen, oljen og lenselekkasje. 
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Oljen ble pumpet gjennom slange fra opptageren til Transrec. Videre gikk oljeflyten til en 

separasjonskontainer som separerte oljeemulsjon og fritt vann. Det frie vannet ble pumpet ut i lensen 

igjen mens oljeemulsjon og oljeholdig vann ble pumpet til fartøyets tanker. Se figuren under for å se 

hvor dette var plassert på dekk. 

 

 
Figur 4: Dekksarrangement på Siem Symphony. 

Totalt ble det pumpet 157 m3 oljeemulsjon og vann til fartøyet fra lensa. Hele dette volumet gikk 

gjennom separasjonskontaineren og 114,1 m3 (ca 73%) ble pumpet tilbake til lensen som tilnærmet 

rent vann. Av det resterende volumet på 42,9 m3 var 31 m3 oljeemulsjon og 11,9 m3 oljeholdig vann. 

Oljeandelen i det oljeholdige vannet vil øke andelen opptatt olje noe, men uten å inkludere denne 

oljeandelen får vi en opptakseffektivitet (utsluppet volum/opptatt volum) på nærmere 84%.  

Dette vil si at separatoren skilte ut ca 90% av det frie vann som ble pumpet om bord. Fartøystankene 

ble ikke dekantert etter forsøket.  

Bildene nedenfor viser utpumping av rent vann til lense systemet (til venstre), og bilde som viser 

utpumping av misfarget vann (til høyre). Utslippsvannet blir misfarget når det er nesten fullt med olje i 

separasjonskontaineren. Når utslippsvannet ble misfarget ble pumpingen fra skimmer stoppet 

midlertidig slik at ikke mer vann/olje gikk til sjø.  

 

  
Figur 5: Bilde tatt under Spillraider forsøket, ingen turbulens i lensa og gode forhold for opptak ved seilas ut av vind og 

sjø. 
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Det var gode forhold for opptak av oljeemulsjon fra havoverflaten under forsøket. Av bildet nedenfor 

ser man også tydelig oljens bølgedempende effekt, noe som øker opptagerens muligheter for pumping 

av en større andel olje i forhold til fritt vann. 

   

 
Figur 6: Bilde tatt under Spillraider forsøket, ingen turbulens i lensa og gode opptaksforhold. 

 

3.1.3 Måloppnåelse og nytteverdi 
Spillraider 1200s holdt bra på oljen i de hastigheter gjennom vann som er vanlig for konvensjonelle 

lenser, men vi fikk ikke verifisert at lensen holder godt på olje opptil 1,2 knop.  

Det ble målt en opptakseffektivitet på ca 84%. Dette anses som tilfredsstillende for et konvensjonelt 

system ved de aktuelle hastigheter gjennom vann (0,7-1,0 knop). 

 

Andre sentrale erfaringer etter forsøket: 

• Separasjonskontaineren fungerte etter hensikten og skilte ut 90% av det frie vannet slik at 

dette ikke gikk til fartøyets tanker. 

• Separasjonskontaineren krever «bypass-funksjon» ved pumping av høy oljeandel i 

væskestrømmen.  
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 MOS Sweeper 50  

 

3.2.1 Formål 
Formålet med forsøket var å; 

• verifisere funksjon av opptakerenhet ift høyere viskositeter  

• dokumentere en maksimal opptakskapasitet for systemet 

 

MOS sweeperen som skulle benyttes for dette forsøket hadde en DESMI Octopus-oppsamlingsenhet 
og videreutviklet reduksjonskanal. Dette for at systemet skulle ta opp høyere viskositeter av olje og 
mindre fritt vann enn det originale systemet.   

 

3.2.2 Gjennomføring og resultater 
Forsøket ble gjennomført i tråd med forsøksbeskrivelsen og operasjonsmanual for MOS Sweeper 50 

systemet.  

Systemet ble satt ut og forholdende ble vurdert både mot og med dominerende vind/sjø før det ble tatt 

beslutning om å gjennomføre forsøket opp mot dominerende vind/sjø. Utslippsfartøyet posisjonerte 

seg foran opptaksfartøyet og oljeemulsjonen ble sluppet kontrollert inn i systemet.  

Først ble det sluppet ut 5 m3 for å bekrefte at utsluppet emulsjon traff opptakssystemet. Systemet 

samlet emulsjonen, ledet den inn i kanalen og holdt svært godt på emulsjonen. Oljeemulsjon ble 

videre pumpet om bord på Torsborg. Prøvetaking viste at forholdet emulsjon/fritt vann i denne 

perioden endret seg fra 0/100 til ca. 60/40.   

 

 

 

 

 
Figur 7: Bildet viser MOS Sweeper 50 systemet i operasjon på Torsborg under forsøket. 

Oljeemulsjon ble sluppet kontrollert inn i systemet. 
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Figur 8: Octopus skimmer sett fra innløpet. Øverst til høyre vises skimmerens børster ovenfra. 

 

Deretter startet utslippet av de resterende 30 m3 (totalt 35 m3). I starten av denne delen av forsøket 

ble det også bekreftet at utsluppet emulsjon traff opptakssystemet. Prøvetaking viste at forholdet 

emulsjon/fritt vann i denne perioden endret seg fra 20/80 til ca 95/5. Når systemet var i ferd med å 

pumpe tilnærmet 100% emulsjon uten innblanding av fritt vann mistet systemet oljeflyt om bord til 

fartøyet. Forsøket ble avsluttet og sikringssystem iverksatt for å samle opp emulsjonen som var på 

sjøen. I tillegg til sikringssystemet gikk MOS sweeper systemet på motsatt kurs og samlet oljeemulsjon 

som ble magasinert opp i systemet. Oljeemulsjonen ble sluppet ut foran sikringssystemet under inntak 

av MOS Sweeper 50 systemet. Etter at forsøket ble avsluttet ble systemet tatt om bord. 



Olje på Vann 2018 Ver. 01 
Dokument nr. 33270 Side  13 av 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersøkelser viste at årsaken til at systemet plutselig mistet oljeflyt var at slangen mellom opptaker 

og fartøy hadde løsnet fra koblingen til opptakeren. Det var ikke mulig å fastslå med sikkerhet hvorfor 

slangen kom av. 

Opptaksraten varierte fra 50 til 10 m3/time under forsøket, men forsøket ble avbrutt før en fikk logge 

opptakskapasiteten over en lengre tidsserie som planlagt i forsøket. 

 

Tabell 5: Tabellen viser avlest massestrøm og forholdet  

mellom oljeemulsjon og fritt vann under forsøket. 

 

 
Figur 9: MOS Sweeper 50 som samler og holder på emulsjon i reduksjonskanalen.  
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Figuren nedenfor viser fartøyets bevegelser under forsøket og sentrale aktiviteter i kronologisk 

rekkefølge: 

1. Grønn: Vurderer forholdene – mot vind/sjø (“motsjø”) 

2. Blå: Vurderer forholdene – med vind/sjø (“medsjø”) 

3. Rød: Utslipp starter – 5 m3 oljeemulsjon 

4. Sort: Utslipp fortsetter – 30 m3 oljeemulsjon 

5. Lilla: Utslippet avbrutt, Torsborg snur og samler olje på motsatt kurs 

6. Orange: Inntak av MOS Sweeper 50 systemet og legger igjen oljeemulsjon samlet foran 

sikringsfartøyet. 

 

 
Figur 10: Bildet viser gjennomføring av forsøket.  

 

3.2.3 Måloppnåelse og nytteverdi 
Torsborg tok om bord ca. 13 m3 væske, herav ca. 2 m3 oljeemulsjon.  

Octopus skimmeren fungerte godt for opptak av oljeemulsjon med gjeldende viskositet (ca 4000 cP 

ved skjærrate 10 s-1).  

På grunn av at forbindelsen mellom skimmeren og fartøyet ble brutt fikk vi ikke dokumentert en 

maksimal opptakskapasitet for systemet. 

 

Andre sentrale erfaringer etter forsøket: 

• Octopus skimmeren skilte godt mellom emulsjon og fritt vann 

• Observasjoner av skimmeren viste at den ikke hadde optimal flytestilling og stabilitet, spesielt i 

«medsjø» 

• Cargoslangen kom ut av hylsen/klemmen som fester cargoslangen til koblingen til skimmeren 

• Aerostat eller annen type fjernmåling/nærstøtte viktig for å ha kontroll over MOS Sweeper 50 

systemet under operasjon 

• Utfordrende å finne optimalt forhold mellom hastighet på børster og pumpe i skimmeren uten 

tekniske hjelpemidler 
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 In-situ brenning 

 

3.3.1 Formål 
 

Overordnet formål med forsøkene var å; 

• Verifisere antenning av oljeemulsjon ved hjelp av drone  

• Måle mengde residue og effektivitet av brenning 

• Måle innhold av sotpartikler i røyk  

• Dokumentere nedfall fra røykskyen på havoverflaten.  

• Gjennomføre yrkeshygieniske målinger av eventuelle farlige stoffer i forbindelse med brenning 

ved å måle eksponering for partikler og hydrokarboner overfor personell som oppholder seg 

nær et oljeutslipp med påfølgende ISB.  

• Være et ledd i vurdering om operasjonalisering av ISB i Kystverket der mengde og giftighet av 

henholdsvis røykgass og residue inngår som viktige element. 

• Få et mål på brenne-effektiviteten av ISB for de mye forekommende skipsdrivstoffene MGO, 

ULSFO og IF 180. 

 

 

3.3.2 Gjennomføring og resultater 
 

Det var gitt utslippstillatelse i to uker for gjennomføring av alle forsøkene under OPV 2018. I den første 

uken lå ikke værforholdene til rette for gjennomføring av forsøket. ISB ble derfor forskjøvet onsdag 13. 

juni.  

I perioden med for dårlige værforhold offshore ble to av dagene benyttet til trening i operasjon av 

brennelense med nett, frakopling og overføring av nett til hovedfartøy og til utsetting av 

utslippsarrangement helt inn i lensa 150 m bakenfor fartøyet.  

Brennelensa ble operert som et-fartøysystem ved hjelp av paravan, noe som til forskjell fra operasjon 

med to fartøyer medfører at systemet trenger fart gjennom vannet for å bli holdt åpen. Denne måten å 

operere brennelensa på er operasjonelt enklere, men med fart gjennom vannet kan det samtidig bli 

større termisk belastning siden oljen vil ligge helt inntil brennelensa. 

Ved utseiling var det klart at vi ville få bare en dag med godt nok vær til å gjennomføre brenneforsøk. 

Ved å utnytte tiden onsdag 13. juni fra kl. 06:00 til kl. 20:00 ble det gjennomført to av totalt seks 

planlagte brenninger, den første med avdampet Oseberg råolje (NOFO), den andre med ULSFO 

(Kystverket).  
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Utslipp av olje 

All forsøksoljen var plassert i containertanker på dekk. To dagtanker på 10 m3 hver ble anskaffet for 

brenneforsøket for å kunne måle opp nøyaktige volum for utslipp. Den ene tanken ble brukt til 

forsøksolje, den andre ble fylt med sjøvann for å kunne spyle ut olje i utslippsslangen etter at 

dagtanken var tømt. Ved å kople opp tanker med tilhørende slanger, ventiler og pumpe ved 

mobilisering kunne utslippene forberedes og gjennomføres uten flytting av slanger.  

Utslippsslangen ble satt ut over hekken og trukket bakover og inn i brennelensa med en av MOB-

båtene til Strilborg. Fordi vind og strøm gikk i litt ulike retninger knyttet det seg noe usikkerhet til om 

oljen ville samle seg på riktig plass. Etter å ha endret taueretning noe ble det gitt klarsignal til utslipp, 

og oljen gikk greit inn i lensa. Utslippet med Oseberg råolje medførte betydelig lenselekkasje, noe som 

først og fremst skyldes at oljen har lav viskositet, til tross for at en tredel av volumet var avdampet. 

Utslippet med ULSFO satt godt i lensa og medførte tilnærmet ingen lekkasje. 

 

 
Figur 11: Her holdes utslippsslange med overløp på plass med arbeidsbåt under utslipp av olje 

 

Antenning og brenning av olje i lensa 

Metoden for antenning av olje ble utviklet i et prosjekt hos Desmi, støttet av NOFO og Kystverket 

gjennom utviklingsprogrammet Oljevern 2015. Utviklingen inkluderte en ny igniter samt en Pyrodrone 

(multikopter) for å transportere og slippe igniteren. Det vil si å identifisere riktig plassering av igniteren 

ved hjelp av kamera med direkte overføring av videosignal, dernest å fly inn og droppe igniteren i lav 

høyde for best mulig presisjon. Det ble også bygget en dedikert container som operasjonssentral for 

dronen, og denne ble plassert på hoveddekket nær hekken på Strilborg der også letting og landing ble 

foretatt.  

Formålet med Pyrodronen var å sørge for sikker antenning av oljen i lensa. Dronen fløy fra fartøyet i 

inntil 10 m høyde og plasserte seg rett over olja for å kunne estimere arealer av olja ved antenning. 

Deretter gikk Pyrodronen ned til 3-4 m høyde, armerte igniteren og droppet den i olja, hvorpå den med 

en gang returnerte til fartøyet for å hente igniter nr. to i tilfelle det var nødvendig med en ytterligere 

igniter for antenning av oljen. Både for Oseberg og ULSFO var det tilstrekkelig med en enkelt igniter 

for å starte brannen, men for ULSFO tok det noe lengre tid å få brannen skikkelig i gang. Arealet av 

oljen i lensa før antenning var ca. 100 og 50 m2 for henholdsvis Oseberg og ULSFO.  
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Figur 12: Pyrodrone og reserve gjøres klar med igniter før antenning. 

 

Det var tilgjengelig to pyrodroner under forsøkene. Dette for å ha tilgjengelig et ytterligere 

antennelsessystem dersom det ene ikke fungerte eller ble skadet under forsøket. Dronen tok også 

bilder av oljen i lensa som ble benyttet for å beregne arealet på oljen i det den skulle antennes. 

Dronens IR-sensor gir mulighet for å se lense og olje i mørke. Dette er til hjelp når igniteren skal 

plasseres i den tykke delen av oljen. Bildene under viser oljen umiddelbart etter utslipp i brennelensa. 

 
 

   

Figur 13: Bildene viser oljen umiddelbart etter utslipp i brennelensa. 
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Figur 14: Bildet øverst til venstre viser Oseberg olje rett før antenning i brennelense med nett, arealet er ca. 100 m2. 

Bildet øverst til høyre viser ULSFO rett før antenning i lense uten nett, arealet er ca. 50 m2. Bildet nederst viser dronen 

som akkurat har sluppet igniter og startfasen av brenningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Olje på Vann 2018 Ver. 01 
Dokument nr. 33270 Side  19 av 31 

 

Vind-, bølge- og strømforholdene var gode for gjennomføring av in situ brenning når 

forsøkene ble gjennomført. Utsetting av lense, prøvetagningsbåter, utslipp av olje, 

antennelse av oljen og plassering av fartøy gikk i henhold til plan. Den største tidsbruken 

var knyttet til innsamling av residue og overføring av dette til fartøy. Bildene nedenfor 

viser brenning av de to oljetypene.    

 

 
Figur 15: Tidlig fase av brenning avdampet Oseberg olje. Arbeidsbåter for prøvetaging (SINTEF) og (UiB) ringet inn, OV 

Utvær i bakgrunnen. 

 

 
 

Figur 16: Tidlig fase av brenning ULSFO. Arbeidsbåter for prøvetaging (SINTEF) og (UiB) ringet inn, OV Utvær i 

bakgrunnen. 
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Tabell 6: Oversikt over brenneforsøkene. Vind og bølgehøyde fra M/S "Strilborg". 

Olje Oljevolum Antent 
kl 

Slukket 
kl 

Varighet Kommentar 

Oseberg 
200+ 

6 m3 10:22 11:05 43 min. Vind målt ved antennelse var 6,8 m/s, men den løyet i løpet av 
brannen. Signifikant bølgehøyde 1,1 m. 

Sjøtemperatur 10,6 ⁰C (fra prøvetagingsbåt) 

ULSFO 5,8 m3 18:12 19:00 48 min. Vind målt ved antennelse var 4,3 m/s og 6,7 m/s da brannen 
slukket. Signifikant bølgehøyde 1.2 m. 

Sjøtemperatur 10,7 ⁰C (fra prøvetagingsbåt) 

 
 

 

Innsamling av residue etter brenning 

Etter brenning av Oseberg olje ble oppsamlingsnettet med residue koblet fra brennelensa og overført 

til Strilborg ved hjelp av et grovt trålnett operert fra flåte. Øyeblikksbilder kan ses i figuren under. 

  

Figur 17: Bildene viser frakobling av oppsamlingsnett (venstre) og forberedelser til overføring til Strilborg (høyre). 
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Oppsamlingsnettet ble ikke benyttet ved brenning av ULSFO. Her ble OV Utvær med «sweeping 

arms» benyttet for innsamling av residue (se figuren nedenfor).  

  
Figur 18: Lensa (uten nett) tas inn etter brenning av ULSFO. Til høyre samler OV Utvær opp residue fra brenningen med 

“sweeping arms”. 

 

 

 

Lensa ble betydelig skadet av brenningen. Det at dette skjedde så mye raskere enn forventet kan 

delvis også skyldes den mekaniske belastningen lensen ble utsatt for under gjentatt trening i forkant.   

 

  
Figur 19: Brennelensa fikk betydelige skader flere steder under brenning. 
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Posisjonering av brenneforsøk med henholdsvis Oseberg og ULSFO   

 

  

Figur 20: Skisse over de ulike enheters posisjoner under ISB av Oseberg (brant fra kl. 10:22 til 11:05) og ULSFO (brant fra kl. 18:12 til 

19:00). X- og y-akse angir hhv lengde- og breddegrad. Lokasjon og ID for prøvetakning av overflateprøver på sjø er markert (pad samples). 

Transect 1 er nærmest brannen og Transect 4 lengst unna (prøvetagingsbåt krysset på tvers under røykplumen fire ganger i løpet av 

måleperioden). 

 

Innsamling av måledata, prøvetaking og dokumentering med foto/video 

SINTEF, i samarbeid med Maritime Robotics og Universitetet i Bergen (UiB), gjennomførte omfattende 

monitorering under forsøkene som inkluderte karakterisering brenne-residuene, og av røykgasser og 

sotpartikler fra droner og på sjøoverflaten. Universitetet i Bergen målte potensialet for yrkeshygenisk 

eksponering av personell. Etter antenning ble Pyrodronen i stor utstrekning brukt til å ta bilder og video 

av operasjonen. 

 

Tabell 7: Dokumentasjon fra følgende plattformer/sensorer og personer om bord på Strilborg og OV Utvær. 

Sensor/kilde Innhold Merknad 

Pyrodrone Stillbilder, video, IR Langt større mengde materiale 
enn planlagt, dels fordi Indago 
foto/video-drone gikk ut. 

Drone 1 Diverse røykgasser, sot 
(partikkelstørrelsesfordeling), video, 
vind, temperatur, GPS. 

Betydelige mengder data fra 
begge droner, også grunnet 
lengre brenntid enn forventet. 

Drone 2 Sot (partikler < 2.5 micron), video, 
vind, temperatur, GPS. 

Prøvetagningsbåt (MOB-S) Heat flux, partikkelstørrelsesfordeling 
på evt. nedfall, video/bilder. 

SINTEF 

Prøvetagningsbåt (MOB-B) Diverse målinger i luft (TVOC, BTEX), 
partikkelstørrelsesfordeling nedfall. 

UiB. Betydelig mengde data 
samlet inn (yrkeshygiene). 

SECurus  Video Kopi fra Strilborg SECurus. 

Dopplerlogg - Aadi Data/loggfiler Overføring stoppet tidlig, ingen 
verdi. 

Foto/Film Bilder/film Flere personer fra Kystverket, 
SINTEF, Desmi, NOFO. 

Diverse prøver fra utslipp, 
havoverflate, residu i nett, 
brennelense. 

Prøveglass, pads, store mengder 
residu i nett og fra mekanisk 
oppsamling på OV Utvær.  

Viser til plan fra henholdsvis 
SINTEF og UiB. 
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I det følgende gjengis oppsummeringene fra rapportene til henholdsvis SINTEF og UiB.  

 

Oppsummering fra SINTEF etter foreløpige analyser  

Under ISB av Oseberg 200 ⁰C+ og ULSFO ble det generert et omfattende datamateriale, både fra 

målinger i røykplumen og fra selve residuet. I tillegg finnes det en del video- og bilder både fra LN-

KYV og dronene som SINTEF ikke har hatt tilgang til. Dette vil kunne gi oss mer informasjon og 

dermed trolig også bedre estimat på for eksempel brenneeffektiviteten. 

De initielle resultatene fra røykgassmålingene indikerer at det produseres lave konsentrasjoner av 

SO2 (< 1.2 ppm) og NOX (<2.1 ppm) under brenningen av begge oljene. De høyeste CO2-

konsentrasjonene som ble målt lå mellom 200 og 500 ppm (over antatt bakgrunnsnivå) og maksimalt 

CO-nivå ble målt til 12-14 ppm. Målingene fra dronene viste at røyken ble dominert (>90%) av partikler 

mindre enn 2.5 µM (PM2.5).  

Black Carbon produsert av olje brent ble estimert basert på mengde karbon og PM2.5 i røyken og ble 

beregnet til 9.7% for Oseberg og 10.7% for ULSFO. 

Tettheten for ISB-residuene fra begge oljene var mindre enn 1, dvs at de ikke synker. De kjemiske 

analysene av residuene viste at den totale PAH-konsentrasjonen ble redusert med mer enn 80% for 

Oseberg og ca 50% for ULSFO ved sammenligning med ubrent olje. Dette har også sammenheng 

med at utgangsoljen for Oseberg inneholder større andel komponenter med lavere kokepunkt, som for 

eksempel dekaliner og naftalener. 

Brenneeffektiviteten ble forsøkt estimert på flere måter. For Oseberg finnes det mer informasjon om 

hvor mye residue som ble samlet opp, og ut fra disse antagelsene ble brenneeffektiviteten estimert til 

ca 80%. Ved å bruke GC/FID-analysene, ble BE estimert til 54%, men dette er trolig en 

underestimering. For å estimere BE ut fra gassmålingene og heat-flux, må det mer data-behandling til. 

Som en foreløpig antagelse kan man estimere en BE for Oseberg mellom 54 og 80%. 

For ULSFO fikk man ikke samlet inn alt residuet, slik at en BE på om lag 95% er lite realistisk. Ved 

beregning fra GC/FID ble gjennomsnittlig BE estimert til 49%, noe som nok er litt for lavt. Videre ble 

gassmålingene og heat-flux brukt til å estimere en BE på 57%, men dette tallet er det også usikkerhet 

for. Som en foreløpig antagelse kan man estimere en BE for ULSFO på mer enn 57%.  

SINTEF ønsker å foreslå videre arbeid basert på de innsamlede data og selve ISB-residuene etter å 

ha diskutert de foreløbige resultatene med NOFO og Kystverket. 

 

Konklusjoner fra UiB 

• Som forventet var konsentrasjonen av PM2,5 partikler høye i MOB-B sammenlignet med MOB-S 

og Strilborg. Dette viser at røyknedfallet er sterkt konsentrert og avtar raskt i ytterkanten av 

røyksøylen. 

• Gjennomsnittsnivået var godt over de nasjonale luftkvalitetskriteriet (15 µg/m³ for 24 timer) for 

denne partikkelstørrelsen. Disse partiklene trenger helt inn i de dypeste delene av lungene og er 

regnet for å være farligere enn de større partikkelfraksjonene. 

• Målingene tyder på at en betydelig andel av partiklene i røyknedfallet er i den ultrafine fraksjonen. 

Det har blitt mer fokus på disse partiklene de senere årene, men det er foreløpig ikke satt noe 

luftkvalitetskriterium for disse partiklene.  

• VOC (flyktige organiske forbindelser) ble ikke registrert ved oljeutslippet, men en topp ble målt 

(>200 ppm) på et tidspunkt som ser ut til å falle sammen med miksing av diesel og bensin til 

ignitere. 
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3.3.3 Måloppnåelse og nytteverdi   
 

• All aktivitet ble gjennomført uten personskader eller tilløp til slike. 

• I perioden utslippstillatelsen gjaldt var det bare en dag med værvindu innenfor kriteriene. 

Denne ene dagen ble det gjennomført to av i alt seks planlagte brenninger. Vi har likevel fått 

mye verdifulle resultater, både i form av datafangst og erfaringer som er nyttige for vurdering 

av operasjonelle muligheter og begrensninger.  

• Det ble under planlegging og forberedelser lagt stor vekt på å oppfylle kravet om å samle inn 

residue fra brenning i lense. Nettet som ble bygget for å kobles inn i lensa under brenning ble 

prøvekjørt og modifisert flere ganger. Venting på godt nok vær ble utnyttet til å trene på 

operasjon og ikke minst på frakopling og inntak av nett, noe som var svært nyttig.  

• Antenning av oljeutslipp ved bruk av Pyrodrone og tilhørende igniter ble verifisert i henhold til 

plan. Metoden som her er utviklet gjør at antenning blir mer effektiv enn for manuell antenning. 

Samtidig øker sikkerheten for personell.  

• Pyrodronen ble i tillegg til antenning brukt til foto/video-dokumentasjon langt utover det som 

var planlagt. Med en standardisert og delvis automatisert rapportgenerering for hver enkelt 

flyving med Pyrodrone vil operasjon av og antenning med Pyrodrone kunne effektiviseres 

ytterligere. 

• Betydelige mengder data fra sensorer operert i droner og arbeidsbåter samt prøver på 

havoverflata ble samlet inn. Dette gjelder dels yrkeshygieniske data som vil bli analysert med 

tanke på å utarbeide praktiske retningslinjer for å beskytte personell i tilknytning til in situ 

brenning, dels data som kan bidra til å dokumentere miljøbelastningen knyttet til in situ 

brenning. Foreløpige analyser er utført og rapportert av henholdsvis SINTEF og Universitet i 

Bergen. Disse rapportene sendes som separate dokumenter til Miljødirektoratet. 

• Tap av olje/residue første brenning (avdampet Oseberg):  

o Ut fra visuelle observasjoner fra Strilborg fikk man inntrykk av at lensetapet var så 

stort at antenning kunne bli vanskelig. Dette fikk oss til å antenne oljen uten unødig 

opphold, og brannen varte i ca. 43 minutter, betydelig lengre tid enn forventet. 

o Etter første brenning (Oseberg) ble tilsynelatende all residue i lensa fanget opp av 

nettet og tatt om bord. 

o Brennelensa fikk så stor termisk belastning under brannen at den fikk betydelige 

skader, og brennende olje så vel som ikke brennende olje bak lensa ble filmet fra 

Pyrodronen. Estimering av tapt volum basert på visuell observasjon alene er ikke 

mulig. 

• Den bakerste delen av lensa fikk så store skader at to seksjoner, totalt 30 meter, måtte koples 

fra, noe som var svært enkelt. De resterende fire seksjonene på i alt 60 meter ble koplet 

sammen, men var ikke forberedt for å bli koplet sammen med et nytt nett for innfanging av 

residue. Som en erstatning ble OV Utvær posisjonert bak brennelensa for å fange opp residue 

fra andre brenning (ULSFO) ved hjelp av fartøyets integrerte oppsamlingssystem.  

• Tap av olje/residue andre brenning (ULSFO): 

o Det ble ikke observert lensetap før antenning av ULSFO (andre brenning). Dette 

skyldes først og fremst at oljen er langt mer viskøs enn avdampet Oseberg.  

o Brennelensa ble også denne gangen sterkt skadet av brannen som varte i ca. 48 

minutter, noe som medførte lensetap. 

o Under inntak av lensa fanget OV Utvær inn en del residue, men klarte ikke å ta opp 

alt. Det er ikke mulig å estimere hvor mye som gikk tapt. 

• Inntrykket er at alt residue i lensa under brenning av Oseberg olje ble samlet inn av nettet som 

ble koplet fra og overført til Strilborg ved hjelp av et grovmasket trålnett operert fra en flåte. Vi 

kjenner ikke til at denne metodikken har vært brukt før. Gjennomføringen bekrefter at vi i 

tilknytning til forsøksvirksomhet er i stand til å samle opp det meste av residue fra brenninger i 

lense. Oppsamling av residue er et område som må sees mer på. Metoden 

benyttet under OPV kan høyst sannsynlig ikke benyttes under aksjoner, men den 

viste at opptak av residue er mulig. 
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• Alle tetthetsmålinger som er gjort i forbindelse med brenneforsøkene, både for Oseberg og 

ULSFO, viser at både oljene og residuene alle har lavere tetthet enn emulsjon vanligvis 

benyttet for mekaniske forsøk under OPV. Samtidig er viskositetene til dels svært høye. 

Resultatet tilsier at residuene for disse oljene ikke vil synke med mindre brenne-effektiviteten 

blir betydelig høyere enn i vårt tilfelle.  

• Både NOFO og Kystverket er svært fornøyde med at man på tross av lite værvindu fikk både 

erfaringer og måledata/resultater fra hver sin brenning. Dette har betydning både for å komme 

videre med det rent operative, og for dokumentasjon av miljømessig påvirkning fra in situ 

brenning.  
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 Fjernmåling 

 

3.4.1 Formål 
 

TRIAD 

Målet var å undersøke de operative grenser i forhold til deteksjonsavstand og værvindu, samt å 

dokumentere en ytelsesforbedring og karakteriseringsmulighet i forhold til tynnere oljefilm. For dette 

var det et mål å gjennomføre forsøk med forskjellig seilingsmønster. 

 

ISPAS 

Målsetningen var å teste radarens egenskaper, spesielt rask oppdatering av området (søkehastighet 

ca 500 grader pr. sekund), bruk av polarimetri, dvs horisontal, vertikal og kysspolarisasjon, for å 

detektere oljeutslipp samt angi relativ tykkelse. I tillegg teste radaren for bruk ombord fartøy samt teste 

algoritme for angivelse av utbredelse av olje.  

 

CIRFA/Met 

CIRFA/MET ønsket å samle inn metocean-parametere som kan understøtte modelleringsaktiviteten 

og algoritmeutvikling for analyse av SAR data. Fjernmålingsdata som samles inn vil bli integrert i 

modelleringen. In-situ observasjoner og visuell/IR/UV fra fly vil bli benyttet i studier av radar 

polarimetri. Meteorologisk institutt slapp driftere over bord ifm de ulike forsøkene. Bøyene skulle ikke 

skal plukkes opp igjen 

 

3.4.2 Gjennomføring, resultater og nytteverdi 
 

TRIAD 

GEM Elettronicas Dual band radar ble midlertidig installert på KV Sortland 19 meter over vannlinjen 

(figur nedenfor). 

 
 

Figur 21: Venstre: Midlertidig installasjon på babord brovingetak, KV Sortland, 19 moh. Høyre: Synlig sektor var 210 

grader.  

 

Både X- og Ka-bånd radaren skannet havoverflaten samtidig under OPV 2018. Radarens operative 

sektor var 210 grader på babord side av skipet (se figuren ovenfor). 
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Under forsøkene ble følgende data hentet inn: 

• X-bånd raw radar signal digitalisert  

• Ka-bånd raw radar signal digitalisert  

• GPS data (Latitude/Longitude/Course Over Ground/Speed Over Ground - Frekvens 1 Hz) 

• Gyrokompass (Heading/Roll/Pitch - Frekvens 10 Hz) 
 

Totalt 19 timer med radar data fra OPV er lagret, deriblant:  

• June 6th, 8 timer kontinuerlig data under NOFO Spill Raider 1200 S og MOS Sweeper tester 

• June 7th, 11 timer kontinuerlig data under oppsamling/rengjøring/klarering 
 

Radar display under operasjon er vist i  figuren under. 

 

 
Figur 22: Radar display under Olje på Vann øvelse (Ka-bånd data). Oljeutslippet var alltid klart synlig i det 

operasjonelle hoved displayet (venstre). Et mindre vindu (øverst til høyre) er benyttes til å vise resultater fra 

oljedeteksjon, karakterisering og følging. 
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Når olje var tilstede i radarens operative sektor var det alltid tydelig og synlig på Ka band radaren opp 

til en avstand på over 4 km. Ka-bånd radaren viste alltid en forbedret kontrast i forhold til X-bånd 

radaren når olje emulsjon ble brukt. Ka-bånd radaren var også mer effektiv til å avdekke oljeflak av 

mindre areal og smalere flekker. Skjermdump fra Ka- og X-bånd kan sees i figuren nedenfor.  

 

 

  
Figur 23: Parallelle målinger av oljeutslipp ved bruk av X-bånd radar (venstre) og Ka-bånd (høyre). Kontrasten er klart 

sterkere på Ka-bånd 

 

Selv om oljeutslippet er synlig og detekterbart med både X og Ka-bånd data er det tydelig at Ka-bånd 

system gir høyere kontrast og mer distinkt avbildning. Ved bruk av Ka-bånd var det også mulig å 

observere oljeutslippets fulle lengde (fra noen 100 meter til nært opp til 4000 meters avstand). Det var 

også mulig å se mindre og smalere oljeutslipp med Ka-bånd enn X-bånd. Selv om X-bånd radaren 

viste tilstrekkelig ytelse, er det utgangspunkt i de forholdene som var tilstede under forsøkene er det 

riktig å konkludere med at Ka-bånd radaren har best ytelse for deteksjon og karakterisering av olje på 

sjø. (Noe som en også finner støtte for i litteraturen).  

Den automatiske prosesseringen fokuserer på deteksjon og estimering av størrelse (basert på 

avtegning). Prosessen som var basert på Ka-bånd data kunne nøyaktig avbilde oljeflaket. X-bånd 

prosessen kunne detektere oljeflaket, men hadde en mindre nøyaktig avtegning.  

En bør imidlertid bemerke at utover forskjellen i frekvens er det også systemforskjeller med tanke på 

bølgeform, pulsmoduser og andre komponenter og innstillinger mellom X og Ka-bånd delen av radar 

systemet. Dette betyr at sammenlikningen kan betraktes som gyldig under operative forhold (men ikke 

benyttes som et vitenskapelig bevis).  
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ISPAS 

Radaren var plassert på styrbord side på taket over broen, se figur nedenfor, og pekte parallelt med 

fartøyets bevegelsesretning. Område for elektronisk søk var 100 grader, men der ca 15 grader ytterst 

på venstre side var forstyrret av en antenne på skipet. 

 

 

 
Figur 24: Antennens plassering på fartøy, 20 m over havoverflaten. 

 

Figuren under viser eksempel på hvordan oljeutbredelsen er korrelert mellom radar og video. Baugen 

til fartøyet vises i nedre venstre del av videobildet. Fargeskalaen angir styrken på refleksjonen der rødt 

angir mest olje. 

 

 

 
Figur 25: Korrelasjon av oljeutbredelse mellom radar (til venstre) og video (til høyre). 

 

 

ISPAS fikk gjennom forsøkene tilgang til mye datamateriale for testing og verifisering av deres 

radarteknologi. 
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CIRFA/Met 

Meteorologisk Institutt droppet 6 ulike typer drivbøyer (i tillegg til NOFO sine AIS-bøyer) for hvert av de 

to lenseforsøkene. Bøyene drev fint, på ulikt vis pga ulik respons til hhv vind, bølger og strøm. Noen 

bilder av bøyer og drivbaner vist i figuren under. Drivbøyen, formet som en lang sylinder, er designet 

for å åpne seg og frigjøre drivbøye etter noe tid på sjøen. 

 

 

 

Figur 26: Drivbøyer (øverst til venstre) og på sjø (nederst til venstre). Drivbaneplott av drivbøyene (til høyre). 

 

I tillegg til å sleppe ut bøyene tok met målinger av vertikal struktur av temperatur, salt og stabilitet i 

vannsøyla ned til 42m dyp, med en CTD. Dette var også nyttige data som viser et tydelig sprang-sjikt 

på 20m dyp. Dette betyr at olje kan blandes ned til 20m dyp, men ikke så lett dypere enn dette. Disse 

målingene har også blitt brukt som input til met sin havmodell, slik at met kan studere hvor mye dette 

har å bety for f.eks. varsel av havstrømmer på denne tid/lokasjon.  

 

Resultatene fra dette forsøket vil bli inkludert i modelleringsaktivitet med mer som beskrevet i formålet. 

 

 

 

 

 

 

  




