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Summary and conclusions 
 

Main conclusions: 
 There are no clear regulations for use of fishing vessels in oil recovery 

operations in coastal areas. 
 The fire hazard characteristic of the recovered oil/emulsion should be taken 

into account when the oil/emulsion is loaded on a tanker. Vessels should not 
store more combustible liquids than their classification permit. We 
recommend such recommendations to be included in the NOFO Standard for 
Oil Recovery Vessels (2008).  

 A spill has to have drifted about 3 to 9 km from the source of the spill 
(dependent on the oil type and spill conditions) before the recovered 
oil/emulsion can be loaded in vessels such as “Norvarg” and “BB-tank”. 
Operational procedures must be established to ensure that loading oper
don’t cause more spill on board the vessels compared to normal loading 
operations. 

ations 

 The fire and explosion hazard related to use of traditional fishing vessels in 
oil recovery operations of potential oil spill from the “Goliat” field is 
considered to be manageable. Work procedures and some simple equipment 
are suggested to minimize the fire and explosion risk. 

  
 

 main objectives of the project have been: The



Oil 

Met
The
poin

carr
   

 to coastal 
area

hours). 

 
 To establish simple operational criteria for when and where oil recovery systems operated 

by fishing vessels from the coastal fleet can be applied in an oil spill operation with 
reference to fire and explosion hazards from “Goliat” crude oil.  

 To evaluate the need for safety measures in such operations for fishing vessels and 
equipment. 

 
recovery systems include vessels, recovery measures and storage capacity/devices for 

recovered oil. 
 

hod 
 evaluation of fire and explosion hazards in an oil spill recovery operation is based on flash 
t calculations and the competence of the interdisciplinary project group within fire, fishing 

vessels, weathering- and drift calculations, regulations and risk analysis. Two workshops are 
ied out. 

SINTEF’s weathering model is used to estimate an expected development of flash point as 
function of drift time at a crude oil spill from the “Goliat” field. Statistical calculations with 
SINTEF’s oil drift model, OSCAR, is used to draw up a map with shortest drift time

s. The calculations of an expected development of flash point are made for the crude oil from 
”Goliat Realgrunnen” and crude oil from “Goliat Kobbe” for two spill conditions: 

 A top-side blowout (5300 m3 per the twenty-four) 
 A spill from an offshore loading vessel after a conceivable collision (12 000 m3 in 3 
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Requirements in existing regulations for a safe oil spill operation regarding fire and 
xplosion hazard 

SINTEF has examined 22 regulations, codes and guidelines to identify requirements for safe oil 
spill operation with respect to fir  regulations. The project has 
identified 43 requirements and recommendations in the following main areas: 

or loading/unloading of oil 

shing vessels in oil spill preparedness. These 
urce where the 
f fishing vessels in 

O Standard with respect to tank capacity for oil recovered close to 

sion is stored 
ot be stored 
ecovery 

Ve c (flash point) of the recovered oil 
influences where the liquid can be stored.  

ill reach this flash point 
t on 

ditions (“Realgrunnen” and “Kobbe”, top-side blowout or spill from an 

o have 
 3 and 9 km from the source of the spill - depending on the spill conditions. 

n operational procedures must be established to ensure that such loading do not cause 

azards, especially related to the use of traditional fishing vessels in near shore 

 

e

e and explosion hazards in existing

 Equipment f
 Fire detection/-warning (and fire-extinguishing) 
 Tow- and timber operation 
 Explosion safety 
 Ignition source safety 
 Other/generally 

 
Recommended requirements exist for the use of fi
requirements seem to address an oil recovery operation close to the oil spill so
oil/emulsion is far more inflammable. There are no clear regulations for use o
oil spill operations in coastal areas (barrier 3). 
 
 
Evaluation of the NOF
the source of the spill 
The fire hazard characteristic should be taken into account when recovered oil/emul
in tankers. Oil/emulsion characterized as class A- or B-liquids should, for instance, n
in tankers classified for C-liquids. We recommend that the NOFO Standard for Oil R

s ls (2008) also expresses that the fire hazard characteristise

 
 
Criteria for when vessels like “Norvarg” and “BB-tank” can be used for storage of collected 
oil emulsion during oil spill recovery  
Norvarg and BB-tank are classified for products with a flash point over 60 oC. A present 
weathering study indicates that the oil from a spill from the Goliat field w
limit when the oil has been driven a maximum 9 km from the source of the spill. Dependen
the oil type and spill con
offshore loading vessel after a collision) the zone fluctuates between 3 and 9 km. Before loading 
the oil/emulsion from a spill from the Goliat field into these vessels the spill has thus had t
drifted between

In additio
more spill than “normal” loading operations on board the vessels.  
 
 
Recommended criteria for when recovery and storage can take place related to fire and 

plosion hex
preparedness 
The fire and explosion hazard related to use of traditional fishing vessels in oil recovery 
operations, from an oil spill from the Goliat field, near the coastal area is considered to be 
manageable. Present ignition sources will not alone, according to our evaluation, be sufficient to 
ignite recovered oil in oil booms, mini barges or spill on board fishing vessels. In addition the oil 
mus e f a wick in the oil spill. A wick, like t b  heated (lie on a heated surface) or by the ignition o
littered clothes, rag, ropes etc, is more inflammable than an oil pool on board. 
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Before the fishing vessels are used in such operations the oil/emulsion should be weathered to
become a class C o

 
-liquid, i.e. the flashpoint is higher than 55 C.  Thus the oil must have been 

riven a minimum of 3 to 9 km from the source of the spill dependent of the spill condition 

ely “Realgrunnen” 

pill to be exposed to ignition sources and heated surfaces we 
work procedures (as stated below). Training 

hat the work procedures are followed. It is presupposed that 
ored in a mini-barge and not in the fishing vessels. 

 Spark catcher on the exhaust pipes of combustion engines is recommended. Spark in 

 Separate and mark out “dirty” and “clean” zones. For instance divide the vessel in red, 
yellow and green zones. 

m for muddy ropes etc. 
 stored 

a 

 No smoking on deck. 
 Establish procedures for emergency warning. Distress flares and signal rocket should not 

st be evaluated with respect to its qualifications to find what function the vessel 
mp 

d
(“Realgrunnen” and “Kobbe”). 
 
The oil ignition hazard decreases with the weathering rate. The minimal calculated drift time to 
the coast, according to oil drift calculations with OSCAR, is approximately two days (48 hours) 
and the flashpoints are roughly calculated to be 120 oC and 130 oC for respectiv
and “Kobbe”.  
 
To minimize the possibility for oil s

quipment and establishing recommend using some e
must be carried out to ensure t

rily strecovered oil is tempora
 
The following equipment and working procedures are recommended to separate oil spill from 
ignition sources and warm surfaces on vessels participating in oil spill recovery operations near 
the coast: 
 

quipments: E

combination with other conditions (heat or wick) may cause ignition. 
 Searchlights with low temperatures (i.e. not possible to heat oil spill significantly by the 

searchlights). 
 Roll or other arrangement (crowfoot) to prevent overheating and sparks in ropes and wire 

in touch with metal. 
 
Working procedures: 

 Pick up arrangements to limit spill. Example: container to place the skimmer, vessel/tub 
with an absorbent mat in the botto

 Waste handling of muddy equipment and clothing (muddy cloths, gloves, rags etc
in suitable container/arrangement). 

 Oil spill cleaning on the fishing vessel. Cleaning of muddy, heated equipment is 
particularly important. Examples: Searchlights, open winches where heating may occur, 
aggregate etc. 

 Sufficient distance between heated sources and oil spill to prevent direct contact between 
oil spill and heated sources. Examples: Space between searchlights and operation are
with possible presence of oil spill, space to hydraulic aggregate. 

 No use of tools that may create sparks. 


be used. 
 
Each vessel mu
might have in an oil recovery operation. Fishing vessels can have different duties (tow, pu
recovered oil, transport personnel, equipment, barge etc). 
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Sammendrag og konklusjoner 
 
Hovedkonklusjoner: 
 Det finnes ikke et klart regelverk for bruk av fiskefartøyer i oljevernaksjoner i kystnære strøk.  
 Ved lagring av oppsamlet olje/oljeemulsjon må det tas hensyn til dens brannfarlige 

egenskaper. Fartøy bør ikke lagre farligere brannfarlige væsker enn de er klassifisert for. Vår 
anbefaling er at dette kommer klart frem i NOFO Standard ”Krav til oljevernfartøy på norsk 
sokkel”. 

 Fartøyer som Norvarg og BB-tank kan laste olje/emulsjon når den har drevet om lag 3 til 9 km 
fra utslippsstedet (avhengig av oljetype og utslippsbetingelser). I tillegg må en sikre at 
lasteoperasjonene ikke medfører mer søl ombord på fartøyene enn ved fartøyenes normale 
lasteoperasjoner. 

 Brann- og eksplosjonsfaren knyttet til bruk av tradisjonelle fiskefartøyer til oljevernaksjoner 
vurderes som kontrollerbar. Det er foreslått arbeidsprosedyrer og noen enkle tiltak som kan 
minimalisere brann- og eksplosjonsfaren.  

 
 
 
Hovedmålene med prosjektet har vært: 

 Å foreslå operasjonelle kriterier for når og hvor oljeoppsamlingssystemer operert av 
rtøyer fra kystfiskeflåten kan benyttes i forhold til brann- og eksplosjonsfaren med 

ner for 

old til både råolje fra Goliat Realgrunnen og råolje fra Goliat Kobbe, 
 disse to oljene.  

 

 
d 
e 

å 3 timer). 

nomgått 22 lover, forskrifter og lignende mht deres relevans i forhold til 

fiskefa
Goliat råolje. 

 Å foreta en evaluering av nødvendig sikkerhetstiltak ved slike operasjo
fiskefartøyer og utstyr. 

 
Oljeoppsamlingssystemer inkluderer fartøyer, oppsamlingsutstyr og lagringsmedium. 
 

urderingene er utført i forhV
og som en blanding av
 
Metode 
Studien er basert på prosjektgruppens ekspertkompetanse på brann, fiskefartøyer, forvitrings- og
driftberegninger, regelverk og risikoanalyse. To workshoper er gjennomført. 
 
Vurdering av brann- og eksplosjonsfaren ved oppsamling og lasting av olje er basert på beregnet 
flammepunkt. SINTEFs forvitringsmodell er benyttet for å beregne forventet utvikling av
flammepunkt som funksjon av drivtiden ved et utslipp på Goliatfeltet. Statistiske beregninger me
SINTEFs oljedriftmodell, OSCAR, er benyttet for å utarbeide kart over minste drivtid til kystnær
områder. Beregningene av forventet utvikling av flammepunkt er foretatt for de to oljene på 
Goliat-feltet, Realgrunnen og Kobbe for to utslippsbetingelser: 

 en top-side utblåsning (5300 m3 pr døgn) og  
kt kollisjon (12 000 m3 p et utslipp fra bøyelasteskipet etter en ten

 

Krav eksisterende regelverk stiller til gjennomføring av oljevernaksjoner relatert til risiko 
for brann og eksplosjon. 

INTEF har gjenS
prosjektet, samt hvilke krav som gjelder for brann- og eksplosjonssikkerhet. Prosjektet har 
identifisert 43 krav og anbefalinger under følgende hovedområder: 
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 Utstyr til lasting/lagring av olje 
 Branndeteksjon/-varsli
 Slepe- og lenseaktivitet 

kerhet 

I 
ting, lossing og oppbevaring av brannfarlig vare og generelle krav til 

delig 

ette gjelder spesielt kravene relatert til eksplosjonssikring og 

tslippskilden  
ed lagring av oppsamlet olje/oljeemulsjon må det tas hensyn til oljens/emulsjonens brannfarlige 

æske C, må det ikke lagres A- eller B-væsker i fartøyets 
 

edier  
or produkter med flammepunkt over 60 oC. En foreliggende 

ktsgrensen 
om 3 og 9 

emulsjonen fra et utslipp fra Goliat-feltet må derfor ha drevet om lag 3 til 9 km fra 

or å kontrollere brann- og eksplosjonsfaren må det etableres operasjonsprosedyrer som sikrer at 

 i forhold til bruk av 
e områder (barriere 3).  

ksjoner ved 
tslipp fra Goliatfeltet vurderes som kontrollerbar. Vår vurdering er at de tennkilder som er 

l 

å 

ng (og brannslokking) 

 Eksplosjonssik
 Sikring av tennkilder 
 Annet/Generelt 

 
Det finnes ikke et klart regelverk for bruk av fiskefartøyer ved oljevernaksjoner i kystnære strøk. 
regelverket er det krav til las
utforming av fartøy. Det er gitt anbefalte krav for bruk av fiskebåter til oljevernaksjoner. Kravene 
synes å være spesielt rettet mot oljevernaksjoner nær utslippskilden hvor oljen vil være bety
mer lettantennelig. De anbefalte kravene synes å være omfattende i forhold til behovene ved 
oljevernaksjoner i kystnære strøk. D
måling av hydrokarbonkonsentrasjoner.  
 
 

urdering av krav i NOFO Standard om lagerkapasitet for oppsamlet olje nær V
u
V
egenskaper. Er et fartøy klassifisert for v
tan .ker  Vi anbefaler at dette kommer klart frem i NOFO Standard ”Krav til oljevernfartøy på
norsk sokkel”. 
 
 
Kriterier for når fartøy som ”Norvarg” og ”BB-tank” kan benyttes som lagringsm

orvarg og BB-tank er klasset fN
forvitringsstudie tyder på at oljen fra et utslipp fra Goliatfeltet vil nå denne flammepun

år oljen har drevet en sone på maksimum 9 km fra utslippsstedet. Sonen varierer melln
km avhengig av oljetypen og utslippsbetingelsene (Realgrunnen og Kobbe, top-side utblåsning 
eller utslipp fra bøyelasteskip etter kollisjon).  

 
Oljen/olje
utslippsstedet avhengig av oljetypen (Realgrunnen og Kobbe) før den lastes i disse fartøyene.  
 
F
lasteoperasjonene ikke medfører mer søl ombord på fartøyene enn ved fartøyenes normale 
lasteoperasjoner. 
 
 
Forslag til kriterier for når oljeoppsamling og lagring kan utføres uten noen spesielle 
forholdsregler relatert til brann og eksplosjonsfarer, spesielt
tradisjonelle fiskefartøyer i beredskap av kystnær
Brann- og eksplosjonsfaren knyttet til bruk av tradisjonelle fiskefartøyer til oljeverna
u
tilstede ved slike oljevernoperasjoner alene ikke er tilstrekkelig til å antenne oppsamlet olje i 
lenser, oljesøl på fiskefartøy eller oljen i minilekter, ”oil bag” eller liknende lagringsmedium. Ska
en brann oppstå må oljen i tillegg være oppvarmet (ligge på varme flater) eller ved at tilgriset tøy, 
fille, tauverk antennes og fungerer som en veke i oljesølet. En tilgriset fille vil være lettere 
antenne enn en oljepøl på dekk.  
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Det er forutsatt at oljen/oljeemulsjonen har forvitret til å bli en C-væske, dvs. flammepunktet er 

imum 3 til 9 km fra utslippsstedet avhengig 
obbe) før fiskefartøyene benyttes i slike operasjoner. 

avtar med forvitringshastigheten. Minste beregnet drivtid til land, i 
ed OSCAR, er ca 2 døgn og dette tilsvarer anslagsvise et 

og 130 oC for henholdsvis Realgrunnen og Kobbe.  

 tennkilder og varme flater på 
rtøyer som skal delta i kystnære oljevernaksjoner: 

 Rull eller annen innretning (hanefot) for å hindre varmgang og gnistdannelse i tauverk og 
vaiere ved kontakt mot metall. 

en for tilgriset tauverk etc. 
 Avfallshåndtering av tilgriset utstyr og bekledning (tilgrisete klær, hansker, kluter etc. 

 Forbud mot bruk av gnistgivende verktøy. 
 Forbud mot røyking på dekk. 

tter 

 
lje fra 

høyere enn 55 oC. Det betyr at oljen må ha drevet min
av oljetypen (Realgrunnen og K
 
Faren for antennelse av oljen 

ene mfølge oljedriftsberegning
ammepunkt på 120 oC fl

 
For å minimalisere muligheten for at oljesøl kommer i kontakt med tennkilder og varme flater 
anbefaler vi at det gjennomføres noen få tiltak på utstyrssiden og etableres arbeidsprosedyrer (som 
angitt under). Opplæring og trening må i tillegg gjennomføres for å sikre at arbeidsprosedyrene 
blir fulgt. Det er forutsatt at oppsamlet olje ikke lagres ombord i fiskefartøyene, men i en 
minilekter som mellomlagringsmedium. 
 

ølgende utstyr og prosedyrer anbefales for å skille oljesøl fraF
fa
 
Utstyr: 

 Gnistfanger på eksosrør fra forbrenningsmotorer anbefales. Gnist i kombinasjon med 
andre forhold (varme eller veke) kan medføre antennelse. 

 Lyskastere med lave temperaturer (dvs. at oljesøl ikke varmes opp i vesentlig grad av 
lyskastere). 

 
Prosedyrer: 

 Skille og merke ”skitne” og ”rene” soner. For eksempel dele båten inn i rød, gul og grønn 
sone.  

 Samleanordning for å avgrense søl. Eksempler: container hvor skimmer kan plasseres, 
kar/bøtte med oppsugende matte i bunn

lagres i dertil egnet beholder/anordning). 
 Rengjøring av oljesøl på fiskefartøy. Å rengjøre tilsølet, varmt utstyr er spesielt viktig. 

Eksempler: lyskastere, åpne vinsjer hvor varmgang kan oppstå, aggregat etc. 
 Tilstrekkelig avstand mellom varmekilder og oljesøl for å hindre direkte kontakt mellom 

oljesøl og varme kilder. Eksempler: Avstand mellom lyskastere og operasjonsområdet 
hvor oljesøl kan oppstå, avstand til hydraulikkaggregat. 



 Etablere prosedyrer for alternative metoder i nødssituasjoner. Nødbluss- og nødrake
bør ikke brukes. 

 
Hvert enkelt fartøy må vurderes med hensyn til egnethet i forhold til hvilken rolle fartøyet skal ha
i en oljevernaksjon. Fiskefartøy kan ha ulike roller. Én kan slepe, én kan pumpe oppsamlet o
lenser, én kan frakte personell, utstyr, lektere osv. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Eni Norge planlegger å benytte fiskefartøyer i oljevernaksjoner i kystnære områder. Dett
som en del av forberedelsene for boring av produksjonsbrønner og produksjon av Goliatfeltet. I 

e inngår 

pearance code, water solubility and toxicity. SINTEF-

ed prosjektet er: 

ernfartøy på norsk sokkel” (2008) i forhold til 
samlet olje nær utslippskilden. 

er for oppsamlet oljeemulsjon under oljevernaksjoner uten at det gjøres 
noen tekniske modifikasjoner. 

råder (barriere 3).  
 
Vurderingene skal baseres på utslipp av råolje fra både Goliat Realgrunnen og fra Goliat Kobbe, 
og for en blanding av disse to oljene. 
 
 
 

den forbindelse er det nødvendig å vurdere krav til fartøyene og begrensninger med hensyn til 
brann- og eksplosjonsfaren ved en oljevernaksjon for å sikre at operasjonene er trygge for 
involverte fartøyer. 
 
Eksisterende forvitringsstudier fra SINTEF skal legges til grunn: 

 Goliat – weathering properities, ap
rapport STF66 F03104, 2003. 

 Weathering properities of the Goliat Kobbe and two Goliat Blend of  Kobbe and 
Realgrunnen. SINTEF rapport F3959, 2007. 

 
DN raV- pporten”Miljørettet beredskapsanalyse for Goliat feltutbygging” (DNV rapport 2008-
1582) gir innspill på utslippsscenarier. 
 
 
 

1.2 Mål 

Hovedmålene m
 Å finne operasjonelle kriterier for når og hvor oljeoppsamlingssystemer operert av 

fiskefartøyer fra kystfiskeflåten kan benyttes i forhold til brann- og eksplosjonsfaren med 
Goliat råolje. 

 Å foreta en evaluering av nødvendig sikkerhetstiltak ved slike operasjoner for 
fiskefartøyer og utstyr. 

 
pOljeo ppsamlingsutstyr og lagringsmedium. 

 
Hovedmålene skal nås ved følgende delaktiviteter:  

psamlingssystemer inkluderer fartøyer og o

 
1. Spesifisere krav relatert til risiko for brann og eksplosjon som eksisterende regelverk 

stiller til gjennomføring av oljevernaksjoner. 
2. Vurdere NOFO Standard om ”Krav til oljev

krav om lagerkapasitet for opp
3. Etablere kriterier for når fartøyer som ”Norvarg”, ”Norsel” og ”BB-tank” kan benyttes 

som lagringsmedi

4. Utvikle kriterier for når oljeoppsamling og lagring kan utføres uten spesielle 
forholdsregler relatert til brann og eksplosjonsfarer, spesielt ved bruk av tradisjonelle 
fiskefartøyer for beredskap av kystnære om
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1.3 Avgrensing 

nset til å studere brann- og eksplosjonsfaren ved oljevernaksjoner der 
stfiskeflåten deltar. Andre forhold, som for eksempel slepekapasitet, 

værforhold og bølgehøyder som fartøy og utstyr kan opereres under, er ikke vurdert.  

ernforening for operatørselskap 
OFO OR fartøy – Offshorefartøy som tilfredsstiller NOFO standard 

r hvor flyktige de er i henhold til forskrift om 

lasse A: Væske med flammepunkt høyst +23 ºC 

Prosjektet er avgre
fiskefartøyer fra ky

 
 

1.4 Definisjoner og begreper 

ORO – Oljeoppsamlingsoperasjon 
NOFO - Norsk oljev
N
 
Fareklasser for brennbare væsker 
Brennbare væsker deles inn i tre fareklasser ette
brannfarlige varer (2002): 
 
K
Klasse B: Væske med flammepunkt over +23 ºC, men ikke over +55 ºC 
Klasse C: Motorbrensel og fyringsolje med flammepunkt over +55 ºC samt de væsker som sentrale 

tilsynsmyndigheter bestemmer skal regnes som brannfarlig vare.  
 
V
klassifiseringen. 

ed utslipp fra Goliatfeltet vil olje ha egenskaper som en klasse A væske i henhold til denne 

ljer har lavt flammepunkt inntil de mer flyktige komponentene har 

epunkt er avdampningen 
n liten antennelseskilde, fyrstikk eller liten 

ed 

 
egi for bekjempelse omfatter derfor anvendelse av 4 

 
 
Flammepunkt (Forskrift om brannfarlig vare, 2002):  
”Den temperatur hvor en væske i et bestemt flammepunktsapparat ved et bestemt lufttrykk avgir 
så mye damp at det ved tenning skjer en oppflamming over væskeflaten.” 
 
Flammepunktet er en viktig faktor når det gjelder en sikker gjennomføring av en 

ppsamlingsoperasjon. Ferske oo
fordampet og er blitt oppløst i atmosfæren.  
 
Når overflatetemperaturen på oljeflaket er kommet opp til oljens flamm
tilstrekkelig til å få en antennelse av et oljesøl med e
gnist. En veke i oljesølet vil medføre at oljen lettere antenner. Det kan være en fille eller klær m
oljesøl, som langt lettere lar seg antenne enn olje i en pøl. Oljen kan antennes ved lavere 

aturer, men da må tennkilden være større (åpentemper  flamme). 
 
 
Barrierebegrep for oljeutslipp (NOFO, 2008) 
Oljeutslipp på norsk sokkel skal i følge hovedstrategien samles opp nær kilden. Dette er ikke alltid
100 % gjennomførbart og NOFOs strat
barrierer: 
 

 Barriere 1 – Bekjempelse i åpent hav 
 Barriere 2 – Oppsamling i drivbanen inn mot kystsonen 
 Barriere 3 – Beskyttelse av ressurser i kyst og strandsone 
 Barriere 4 - Strandsanering 
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Karakteristikk av utslipp som befinner seg ved barriere 3: 

kan 
å mer 

Oljen har drevet i flere døgn og kan opptre i spredte flak over et stort område. Enkeltflak 
bekjempes effektivt, men mengden olje pr. flak er vanligvis liten. Drivbanemodeller er n
upresise. Lokal kunnskap om strømforhold er viktig. 
 

 

Figur 1 Anvendelse av barrierer (NOFO, 2008). 

 
 
Fiskefartøyer 

, Med fiskefartøyer i denne studien menes den tilgjengelige fiskeflåten i kystnære strøk i Finnmark
med spesiell vekt på fartøyer under 50 fot (~15 meter) som utgjør majoriteten av fartøyene (jfr. 
Figur 2). 
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Figur 2 Fiskeflåten i Finnmark. (Kilde: Eni, 2009) 

 

1.5 Metode 

”Datainnsamling” 
Søk på nett og gjennomgang av lover, forskrifter og retningslinjer er utført for å finne krav relatert 
til brann- og eksplosjonsfaren ved gjennomføring av oljevernaksjoner. Søk etter krav er gjort via 
nettsidene til følgende direktorat, tilsyn og foreninger: 

 Sjøfartsdirektoratet 
 (DSB) 

 Oljeindustriens landsforening (OLF) 
 Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO) 

 forurensningstilsyn (SFT) 

s- og driftberegningene er utført ved SINTEF Materialer og kjemi. Forventet utvikling 
 funksjon av drivtiden for oljene på Goliatfeltet er beregnet med SINTEFs 

forvitringsmodell, basert på laboratoriedata for de to oljene. Statistiske beregninger med SINTEFs 
oljedriftmodell, OSCAR, er benyttet for utarbeide kart over minste drivtid til omliggende 
havområder ved utslipp på Goliatfeltet.  
 
Arbeidsmåte 
To workshoper er gjennomført. Første workshop beskrev mulige antenneleskilder på fiskefartøyer 
og lagringsmedier basert på samtaler med fiskere og prosjektgruppens ekspertkompetanse på 
brann, fiskefartøyer og risikoanalyse. Målet med workshopen var å besvare delaktivitetene 2 – 4 
(jfr. kap.1.2) ut fra ekspertgruppens samlede kompetanse og underlagsmateriale som forvitrings- 
og driftberegninger og regelverksgjennomgangen. 
 

 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 Statens
 Petroleumstilsynet (Ptil) 

 
Beregningsmetodikk 

orvitringF
av flammepunkt som
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1.6 Leserveiledning 

Kapitlene videre i rapporten er i hovedsak relatert til de fire delaktivitetene beskrevet under 
målformuleringen i kap. 1.2.  
 
Kap. 3 gir underlag for de vurderinger som gjøres i de resterende kapitlene og beskriver hvordan 
flammepunktet til Goliatoljene forventes å utvikle seg i forhold til tiden den har drevet fra 
utslippskilden. Kapitlet inneholder også et kart over minste drivtid til omliggende havområder.  
 
Vedlegg A inneholder resultater av gjennomgangen av regelverket relatert til brann- og 
eksplosjonssikkerhet. En kort oppsummering av gjennomgangen er gitt i neste kapittel. 
 
Vedlegg B gir en beskrivelse på et ”worst case scenario” mht brann og eksplosjon ved 
oljevernaksjoner hvor fiskefartøyer benyttes i kystnære strøk. Vurderingene i denne rapporten er 
gjort ut fra forutsetningen om at oppsamlet olje ikke skulle lagres om bord i fiskefartøyene. I 
vedlegg B gyldigheten av resultatene diskutert dersom oppsamlet oljeemulsjon lagres i et fåtall av 
de større fiskefartøyene.  
 
 
 

 Eksisterende krav relatert til brann og eksplosjon i forbindelse med 
oljevernaksjoner  

n gjennomgang av 22 lover, forskrifter og lignende mht deres relevans i forhold til 
ke krav som gjelder for brann- og eksplosjonssikkerhet. Gjennomgått 

ing av olje 

m faller innunder utstyr til lasting og lagring av olje. De fleste av disse er 

på skip. 
nnelige forhold knyttet til håndtering av brannfarlig 

are, samt oppbevaring spesielt.  

ær 
r 

ntrasjoner.  

2

Det er foretatt e
prosjektet, samt hvil
regelverk er listet i Tabell 6 og Tabell 7 i vedlegg A. I Tabell 8 er krav og anbefalinger listet (43 
stk) under følgende hovedområder: 
 

 Utstyr til lasting/lagr
 Branndeteksjon/-varsling (og brannslokking) 
 Slepe- og lenseaktivitet 
 Eksplosjonssikkerhet 
 Sikring av tennkilder 
 Annet/Generelt 

 
Det er mange krav so
gitt i NOFO Standard om krav til oljevernfartøy på norsk sokkel. Her kan nevnes krav til 
tankventilasjon, krav for å sikre at slanger ikke har skarpe knekker eller utsettes for gnag, og 
avstanskrav mellom fartøyets installasjoner og dreibare oljeopptaker og oljelenser. Forskrift om 
brannfarlige varer regulerer lasting, lossing og stasjonær oppbevaring av brannfarlig vare 
I tillegg regulerer sistnevnt forskrift almi
v
  
Sjøfartsdirektoratets rundskriv (RSV 03/2008) gir anbefalte krav til fartøy som er med i 
oljevernoperasjoner (jfr. Tabell 1). Kravene synes å være spesielt rettet mot oljevernaksjoner n
utslippskilden og er svært omfattende i forhold til oljevernaksjoner i kystnære strøk hvor oljen ha
ligget i sjøen i flere dager og er forvitret og emulgert. Dette gjelder spesielt kravene relatert til 
eksplosjonssikring og måling av hydrokarbonkonse
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Tabell 1 Utdrag fra Rundskriv RSV 03/2008 om ” Sleping av oljelenser eller deltakelse
oljevernaksjone

 i 
r – inspeksjon av fiskefartøy og andre fartøy som ikke er 

beredskapsfartøy/slepebåter dedikert for slike oppdrag”. 

s må 
 og 

slepeutstyr. (FOR 1987-06-15 nr 506: Forskrift om besiktelse for utstedelse av sertifikater 

tyr i gassfarlige områder, herunder lanterner, skal være godkjent og gassikker 
 Det skal være utstyr ombord for måling av hydrokarbonkonsentrasjoner 
 Brannpumper skal være klare til bruk 
 Inntak av sjøkjølevann for maskineri, skal dersom mulig, tas fra ”nedre” sjøinntak 
 Gnistgivende verktøy og klær som kan forårsake statisk elektrisitet skal ikke brukes 

get som 

ltak som skal være ivaretatt forut for og under operasjon. Manualen skal 

r 

 
Fartøy som blir dedikert til sleping av oljelenser eller deltakelse i oljevernaksjoner skal utover de 
sertifikatene fartøyet er sertifisert med tilfredsstille følgende anbefalte krav. Merk her at NOFO 
kan ha ytterligere krav. 

 Slepefeste/krok må være dimensjonert i henhold til gjeldende regelverk, og eller
slepeutstyret oppfylle krav så langt det passer, jf Besiktelsesforskriften om slep-

til passasjer-, lasteskip og lektere, og om andre besiktelser m.m. kapittel 11.)  
 Ventilasjon i innredningen skal være overtrykksventilasjon, og luftinntak og andre 

åpninger til innredningen skal kunne stenges og være gasstett 
 Eksosrør fra forbrenningsmotorer skal ha gnistfangere 
 Elektrisk uts

 Fartøyet skal ha en egnet, og kortfattet, operasjonsmanual for det spesielle oppdra
en oljevernaksjon er. Manualen bør beskrive sikker operasjon av fartøyet forut for 
gassfare, og ti
angi kommando- og kommunikasjonslinjer mellom fartøyet og ledelse av feltet/ledelse av 
oppdraget. Manualen skal være gitt påtegning for at den er approbert av NOFO elle
teknisk rådgiver for NOFO. 

 
 
 
 

3 Flammepunkt og oljeutslippets drivdistanse 

ette kapitlet inneholder en kortfattet beskrivelse av forventet utvikling av flammepunkt som 

for de to 
ved 

 

rediksjonen av flammepunkt er basert på sammenhengen mellom flammepunkt og avdampet 
andel av oljen som er bestemt fra laboratoriemålinger på oljeprøver med ulik avdampet mengde. 
Resultater som er vist på Figur 3 lar seg vanligvis med god tilnærming representeres med en 
lineær funksjon av avdampet mengde. For disse oljene (Realgrunnen og Kobbe) finner vi at 

3.1 Innledning 

D
funksjon av drivtid for de to oljene på Goliat-feltet, fra henholdsvis Realgrunnen og Kobbe. 
Denne utviklingen er beregnet med SINTEFs forvitringsmodell, basert på laboratoriedata 
oljene. I tillegg er det presentert kart (Figur 9) over minste drivtid til omliggende havområder 
et utslipp på Goliatfeltet. Dette kartet er basert på statistiske beregningene med SINTEFs 
oljedriftmodell, OSCAR. 
 
 

3.2 Beregninger med forvitringsmodellen 

SINTEF har gjennomført forvitringsstudier for de to oljene på Goliatfeltet, Kobbe og Realgrunnen
på oppdrag Norsk Agip (Moldestad et al., 2003) og Eni Norge (Sørheim og Moldestad, 2008). På 
grunnlag av disse studiene og SINTEFs forvitringsmodell (SINTEF OWM) kan en blant annet 
anslå utviklingen av flammepunktet som funksjon av drivtid på sjøen under ulike værforhold. 
P
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sikkerhetskravet på 55 ºC er innfridd etter at henholdsvis 15 og 33 vektprosent av oljene er 

 

I forvitringsm g (gitt 
ved kokepunk tslippbetingelsene 
(utslippsrate) og betingelsene i omgivelsene (vind og sjøtemperatur). Utslippsrate påvirker oljens 
filmtyk

Fordam
Figur 8 ingelser og fire ulike vindstyrker – 2, 5, 10 og 15 m/s. Utslippsraten 
er 
dimen
Goliat
bø gså 
vis

avdampet.

odellen beregnes fordampning av olje på grunnlag av oljens sammensetnin
tskurven (se Figur 4), samt parametere som er knyttet til u

kelse, mens vindstyrke og sjøtemperatur påvirker fordampningshastigheten. 

pningsberegninger for utslipp med Realgrunnen og Kobbe er vist på Figur 5 til og med 
 for to ulike utslippbet

satt til ca 220 m3/time for den første hendelsen, en top-side utblåsning, tilsvarende den 
sjonerende utslippsraten på 5315 m3/døgn som er lagt til grunn for beredskapsanalysen for 
feltet (Gramme et al. 2008). Den andre hendelsen representerer et utslipp fra et 

3yelasteskip etter en tenkt kollisjon (12 000 m  på 3 timer). På de samme figurene har vi o
t utviklingen av flammepunktet ved de samme vindhastighetene. 
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Figur 3 Flammepunkt for Kobbe og Realgrunnen bestemt ved ulike avdampningsgrader, 
tilsvarende fersk olje, 150 oC+, 200 oC+ og 250 oC+ residuer. 150 oC+ betyr rest etter 
at alle komponenter med kokepunkt under 150 oC er fjernet. For oljer med 
flammepunkt lik eller mindre enn 55oC stilles visse sikkerhetskrav til tankanordning 
(tykk rød horisontal linje). 
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Figur 4 Kokepunktskurver for Kobbe og Realgrunnen. 

På figurene som viser flammepunktet er det market to kritiske områder, det ene begrenset av 
sjøtemperaturen (her satt til 5oC), mens det andre er begrenset av sikkerhetskravet ved tanking 
(her satt til 60oC). Dersom vi velger å benytte sikkerhetskravet for lasting av oljer i klasse C som 
er 55 oC kan vi ut fra figurene finne når flammepunktet er på den ”sikre” siden (Tabell 2). Merk at 
disse tidene gjelder ved de valgte utslippsbetingelsene. Ved lavere utslipprater kan en forvente at 
tidene vil bli redusert som følge av raskere spredning av oljen (mindre filmtykkelse). 

Som det fremgår av tabellen går det under de gitte forutsetninger (samme utslippsrate) noe lengre 
tid før Kobbe-oljen er innenfor sikkerhetskravet enn for Realgrunnen oljen. Dette har 
sammenheng med at det skal fordampe mer av Kobbeoljen før grensen er passert (33 % mot 15 % 
for Realgrunnen). Vi finner også at det tar vesentlig lengre tid før flammepunktet kommer over 
sikkerhetsgrensen ved det massive utslippet fra bøyelasteskipet enn ved top-side utblåsningen der 
utslippsraten er lavere. 
 

Realgrunnen  Topside utblåsning 6 2 0,8 0,5 timer 

Tabell 2 Tidsrom (timer) hvor flammepunktet er lavere en sikkerhetsgrensen på 55 oC. 
Tallene for tidsrom er avlest fra fordampningsforløpene på Figur 5 til Figur 8 for 
henholdsvis 15 og 33 % fordampet mengde (se Figur 3). 

Vindhastighet 2 5 10 15 m/s 

 Utslipp fra kollisjon med 
bøyelasteskip 12 5 2,3 1,3 

” 

Kobbe Topside utblåsning 9 3 1,2 0,7 ” 

 Utslipp fra kollisjon med 
bøyelasteskip 18 7 3 1,8 

” 
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Figur 5 Bereg epunkt for Realgrunnen ved en top-side utblåsning 
med en rate på 221 m /time. 

net fordampning og flamm
3
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Figur 6 Beregnet fordampning og flammepunkt for Realgrunnen ved et utslipp fra 
bøyelasteskip av 12 000 m3 over 3 timer. 
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Figur 7 Beregnet fordampning og flammepunkt for Kobbe ved en top-side utblåsnin
rate på 221 m3/time. 

g med en 
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Beregnet fordampninFigur 8 g og flammepunkt for Kobbe ved et utslipp fra bøyelasteskip av 
12 000 m3 over 3 timer. 
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3.3 Drevet distanse 

I foregående delkapittel ble det gitt anslag over den tid oljen må ha drevet før sikkerhetskravet for 
flammepunkt på 55oC er innfridd. I praksis vil en imidlertid sannsynligvis ønske å benytte drevet 
distanse som et mål på sikker sone. Drevet distanse over et gitt tidsrom avhenger av vindhastighet 
og styrken på havstrømmene i området. Ved lav vindhastighet kan en anta at strømmen vil være 
dominerende, mens ved moderat og høy vindstyrke vil vinden være mer bestemmende for 
drivhastigheten. 

Dersom vi i første omgang ser bort fra innflytelsen av strømmen kan drevet distanse anslås ut fra 
den såkalte 3% regelen som innebærer at oljen driver med 3% av vindhastigheten. Noe forenklet 
kan vi også anta at tiden det tar for å fordampe en gitt andel av oljen er omvendt proporsjonal med 
vindhastigheten. Dersom det for eksempel tar 1 time å fordampe 15 % av oljen ved 10 m/s vind, 
vil det i så fall ta 5 ganger så lang tid ved 2 m/s vind (10/2 = 5), og bare 2/3 av tiden (ca 0.6 timer) 
ved 15 m/s vind. Dette stemmer som vi ser omtrentlig med verdiene i Tabell 2. Dersom vil legger 
denne antakelsen til grunn finner vi at drevet distanse blir den samme for en gitt avdampet 
oljemengde – uavhengig av vindhastigheten. I løpet av et tidsrom på 1 time som ble funnet for 
Realgrunnen og Kobbe (henholdsvis 0,8 og 1,2 timer) vil oljen i så fall ha drevet ca 1 km, og 
dersom bidraget fra strømmen fortsatt neglisjeres vil oljen få flammepunkt på om lag 55 oC ved 
samme distanse (ca 1 km) ved de andre vindhastighetene. 

For å få et mer realistisk mål på drevet distanse har vi gjennomført statistiske oljedrifts-
beregninger med OSCAR-modellen for et dimensjonerende utslipp av Realgrunnen-olje fra 
Goliatfeltet (Figur 9). Resultatene som er vist på figuren er basert på 200 simuleringer av utslipp i 
månedene februar, mars og april innenfor et tidsrom på 23 år med historiske vinddata fra 

eteorologisk Institutt. Havstrømmen er representert ved klimatologisk månedlig middelstrøm i 
en oppløsning på 20 x 20 km, beregnet av Meteorologisk Institutt. Minste drivtid til land ble 
funnet å være i overkant av 2 døgn (50 timer). Dersom vi antar en midlere vindstyrke på 10 m/s i 
dette tidsrommet vil flammepunktet for de to oljene ha nådd henholdsvis 120 oC (Kobbe) og 130 
oC (Realgrunnen). 

Figuren viser minste ankomsttid til omliggende havområder. Konturene for 3, 6, 12 og 24 timer er 
tegnet inn manuelt for å gi et klarere bilde. Som det fremgår kan oljen på det meste drive ca 25 
km i østlig og nordlig retning i løpet av et døgn, mens vestlig og sørlig drift er mer avgrenset 
(maksimalt 14 km), delvis som en følge av en nord-østlig rettet bakgrunnsstrøm. Ut fra disse 
resultatene kan vi anslå bakgrunnsstrømmen til ca 6 cm/s. 

For de lengste tidsrommene, 6 og 9 timer ved 2 m/s vind for top-side utblåsning av henholdsvis 
Realgrunnen og Kobbe, vil bakgrunnsstrømmen således forflytte oljen henholdsvis 1,3 og 1,9 km, 
mens vinden kan gi et tilsvarende bidrag til driften (2 x 0,03 = 0,06 m/s = 6 cm/s). Dersom vind 
og strøm går i samme retning kan total drift dermed anslåes til henholdsvis 2,6 og 3,8 km ved 2 
m/s vind. Figur 10 viser tilsvarende anslag for de to oljene ved begge utslippsbetingelser basert på 
tidsrommene for oppnåelse av sikkerhetsgrensen for flammepunktet som ble angitt i Tabell 2. 
Denne figuren tyder på at sikkerhetskravet kan oppfylles utenfor en sone på 3 til 9 km fra 
utslippsstedet avhengig av oljetypen og utslippsbetingelsene (Realgrunnen og Kobbe, top-side 
utblåsning eller utslipp fra bøyelasteskip etter kollisjon). 

m
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s OSCAR-modell. 200 simuleringer av utslipp i månedene februar, mars, april 

).  

Figur 9 Minste ankomsttid til omliggende havområder fra statistiske oljedriftsberegninger med 
SINTEF
i en periode på 23 år med historiske vinddata. Utslippsrate 5315 m3/døgn tilsvarende 
220 m3/time. Minste drivtid til land ble funnet å være i overkant av 2 døgn (50 timer
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b) Bøyelasteskip 

Figur 10. Anslått drevet distanse ved ulike vindhastigheter før sikkerhetskravet for flammepunkt 
på 55oC er oppnådd. Vinddriftsfaktoren er satt til 3 % av vindhastigheten mens 
bakgrunnsstrømmen er anslått til 6 cm/s. Tidsrom for oppnåelse av sikkerhetskravet er 
hentet fra Tabell 2. Beregninger for top-side utblåsning (øverst) og utslipp fra 
bøyelasteskip etter kollisjon (nederst).  
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4 NOFOs krav om lagerkapasitet for oppsamlet olje nær utslippskilden 
NOFO Standarden om ”Krav til oljevernfartøy på norsk sokkel” (2008) stiller blant annet krav til 
tankkapasitet og type tanker (mudtanker, brinetanker osv) som kan benyttes ved 
oljeoppsamlingsoperasjoner, men stiller ingen direkte krav til hvilke egenskaper olje/emulsjonen 
(som for eksempel flammepunkt) skal ha når den tas opp i tanker.  
 

Tabell 3 Utdrag fra NOFO Standard om ”Krav til oljevernfartøy på norsk sokkel” (2008). 

 
2 FARTØY  
2.1 Tanker  
 
2.1.1 ORO Tanker  
 
Det skal aktivt søkes å oppnå størst mulig tankkapasitet.  
Tankkapasiteten for lagring av oppsamlet olje skal under ingen omstendigheter være mindre enn 1.500 m³. 
Sertifiseringsdokumentet skal angi systemindeks/tankkapasitet (eksempel: tankkapasitet på 1700 m³ angis 
med systemindeks 1.7 ).  
ORO systemet skal inngå som et eget skjermbilde på fartøyets cargo operasjonssystem.  

 i ORO  
 
Tankkapasiteten i ORO skal kunne nyttiggjøre alle følgende tanker:  

 Mudtanker  
 Brinetanker  
 Baseoiltanker  
 Metanoltanker  
 Spesialprodukttanker  
 Stabtanker  
 Riggkjettingkasser  
 Fueltanker  

 
2.1.1.2 Tanker som ikke inngår i ORO tankkapasiteten  
 
Følgende tanker skal ikke inngå i ORO tankkapasiteten:  
 

 Vingtanker, bunntanker, og andre tanker med mye indre struktur  
 Ferskvannstanker  
 Tanker med volum mindre enn 75 m3  
 

 
2.1.1.1 Tanker for bruk

 
I tillegg gir NOFO standarden krav til 

varming 

 
 
Tankfartøy 
flammepunktgrenser.  

 ORO tank
 ORO tankventilasjon og 
 ORO tank tilgang og inspeksjon 

er klassifisert etter hvilken type last de skal frakte med angivelse av 
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En A-væske er mer lettantennelig enn en C-væske fordi den er mer flyktig og avgir mer 
avdampning ved lavere temperaturer. Energimengden kan være lik i en C-væske og en A-væske. 

n er 

tennkilde vil 

r 
en lavere temperatur for å tenne. Dersom slik olje ligger på varme flater som har noen hundre 

sempel eksosrør) kan dette direkte forårsake antennelse.  

ed lagring av oppsamlet olje/oljeemulsjon må det tas hensyn til oljens brannfarlige egenskaper. 
sifisert for C-væske må holde seg innenfor angitte grense og må ikke lagre 

 m3). Minilekter 
ed ikke 

agringsmediene Norvarg og Norsel tilfredsstiller ikke kravet til 
nkkapasitet. Oljeflak fra et utslipp vil deles opp i stadig mindre flak med økende avstand fra 

skravet bør være mindre strengt 
som opererer inn mot kystnære strøk (barriere 3). Lagerkapasiteten må uansett 

mer-kapasiteten og forventet oljemengde som skal bekjempes.  

riterier for når fartøy som ”Norvarg” og ”BB-tank” kan 
ingsmedier  

 å etablere kriterier for når fartøyer som ”Norvarg”, ”Norsel” og 
ljeemulsjon under oljevernaksjoner 

ten at det gjøres noen tekniske modifikasjoner.  

orvarg og Norsel  er klasset i Germanisher Loyd i GL-klasse +100A5 E Oil Tanker, ”not 
lassebetegnelse LR + 100ºA1, 

et vil si at de kan frakte olje/oljeemulsjon med flammepunkt høyere enn 
mepunktet er fem grader høyere enn flammepunktet 

sjon i forskrift for brannfarlige varer, høyst sannsynlig som en 
ikkerhetsmargin.   

ene benyttes til å lagre oppsamlet olje/emulsjon med flammepunkt 
idlertid at lastingen er tilrettelagt slik at sannsynligheten for 

like operasjoner enn ved normale losseoperasjoner for 
rtøyene. Lekkasje/søl av olje på dekk som varmes opp kan få egenskaper som olje med lavere 
ammepunkt enn C-væske. Ved oljevernoperasjoner kan bølger og andre værforhold medføre 

or å sikre forsvarlig lasting.  
                                              

Så har en brann først oppstått i væskene vil den være like farlige for omgivelsene. Forskjelle
hvor lett væskene kan antennes. Med en større tennkilde (høyere energi) vil en C-væske kunne 
antennes før temperaturen på olje har nådd flammepunktet. Tilførsel av en større 
kunne øke temperaturen lokalt slik at tyngre stoffer i oljen fordamper og kommer over i 
dampfasen og gi tilstrekkelige konsentrasjoner til at en brann kan oppstå og underholdes. 

ennkildens intensitet, avstand fra oljen og eksponeringstiden har betydning. T
 
Tunge oljer trenger mer varme for å danne en brennbar blanding (fordampet olje), men de trenge

grader (for ek
 
V
Et fartøy som er klas
væske med høyere fareklasse.  
 
NOFO Standarden stiller krav til at tankkapasiteten for lagring av oppsamlet olje ikke skal være 
mindre enn 1 500 m³. Tanker med volum mindre enn 75 m3 ikke inngå i ORO tankkapasitet. 
Lagringskapasiteten til en minilekter av typen NOFI Oil Barge er ca 50 m3 (25-75

aluminium av typen vist i Figur 12 antas å ha tilsvarende lagringskapasitet og vil dermi 
inngå som i ORO tankkapasitet. L
ta
utslippskilden. Det kan derfor stilles spørsmål om tankkapasitet
for lagringsmedier 
tilpasses pumpe/skim
 
 

5 Forslag til k
benyttes som lagr

Et delmål i dette prosjektet er
”BB-tank” kan benyttes som lagringsmedier for oppsamlet o
u
 

1N
suitable for products with flash-point 60 ºC and less”. BB-tank har k
Oil barge – F.P. 60 ºC. D
60 ºC, som tilsvarer C-væsker. Angitte flam
for C-væsker i henhold til defini
s
 
I prinsippet kan disse fartøy
høyere enn 60 ºC. Det betinger im
oljesøl på fartøyene ikke blir større ved s
fa
fl
tøffere lasteforhold enn ved lasting ved et kaianlegg. Det må derfor etableres 
operasjonsprosedyrer f
   
1 Norsel er nylig blitt solgt til et rederi i Sør-Trøndelag og har fått navnet ”Scan Master”. Fartøyet skal bli nedgradert 
fra oljetanker til ensilasjetanker som også kan føre fiskeolje, og vil få en annen klassebetegnelse. 
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Studien som er beskrevet i kapittel 3 tyder på at ved et oljeutslipp fra Goliat-feltet vil oljen ha 
forvitret til C-væske når den har drevet til en sone på maksimum 3 til 9 km fra utslippsstedet 
avhengig av oljetype og utslippsbetingelser (Realgrunnen og Kobbe, top-side utblåsning eller 
utslipp fra bøyelasteskip etter kollisjon). En blanding av disse oljene vil ligge imellom.  
 
 

6 Oppsamling og lagring av oljesøl ved bruk av fiskefartøy 

vet i Tabell 4. Våre anslag 

n fiskefartøyer er tenkt benyttet i forbindelse med oppsamling og 

6.1 Arbeidsoperasjoner og mulig lekkasje/oljesøl på fiskefartøy 

De ulike fasene i en oljevernaksjon med bruk av fiskefartøyer er beskre
på forventet mengde oljesøl/-forurensning på fiskefartøyet ved de ulike arbeidsoperasjonene er 
basert på vurderinger utført av workshopdeltakerne og samtaler med NOFI og fiskere/reder. 
 
Skissene i Figur 11 viser hvorda
lagring av oljesøl i barriere 3. Fram til Sjøfartsdirektoratet kom med sitt lovverk ble fiskefartøyer 
benyttet til sleping som anvist på skisse 1 og 2, men ikke til å pumpe opp oljesøl. 
 

1 21 22

333 44

igur 11 Illustrasjoner av hvordan fiskefartøyer kan samle og ta opp olje for lagring i 

 
med oljeopptaker pumper oljen over i oljelagringslekter.  

t 

 
 
 

 

F
oppsamlingslektere. Illustrasjoner fra NPS (2009) er benyttet. 

1) To fiskefartøyer sleper konvensjonelle kyst- og fjordlenser i U-formasjon, et tredje 
fiskefartøy med oljeopptaker pumper oljen over i oljelagringslekter.  

2) To fiskefartøyer sleper konvensjonelle kyst- og fjordlenser i J-formasjon, hvor det ene
fiskefartøyet 

3) To fiskefartøyer sleper en ”current/harbour buster” og et tredje fiskefartøy med 
oljeopptaker pumper oljen over i oljelagringslekter.  

4) Ett fiskefartøyer sleper en ”current/harbour buster” med ”boom vane” (oterplate) og de
andre fiskefartøyet med oljeopptaker pumper oljen over i oljelagringslekter. 
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Oppsamlet olje skal pumpes opp ved hjelp av utstyr plassert på fiskefartøy og 
mellomlagringsmedium. Dette kan være annet fartøy

lagres i et 
, flåte, lekter eller blære. Dette prosjektet er 

vgrenset til å studere minilektere. Disse kan ha flere utførelser som for eksempel av aluminium 

 

a
eller plastprodukter (jfr. Figur 12). Det er ikke planlagt å benytte fiskebåtene2 til lagring av 
oljesøl.  
 
 
 
 

 
 

 

Figur 12 Oljelagringslektere. Øverst: Aluminmiumslekter. Nederst: NOFI oljelagringslekter 
, 

 
I Alask vert 
blitt kl  benyttes kun til transport av 
mannsk
           

(Oil Barge). Sistnevnte lekter leveres med et avtagbart ”tak” (duk)  (NOFI Tromsø
2009). 

a som i 20 år har benyttet fiskebåter i sin oljeberedskap, har fartøyene som er invol
assifisert etter hvilken funksjon de skal ha. Noen båter
ap, andre til sleping av oljelenser, sleping av oljelagringsenhet, å være plattform for 

                                      
2 Det kan være aktuelt å lagre oljeemulsjon i et fåtall større fiskefartøyer. Se vurderinger i vedlegg B. 
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pumpe, speiding, å lete etter skadde dyr og fugler etc. Disse fiskefartøyene kan ha en eller flere 

nksjoner. fu
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Tabell 4 Beskrivelse av ulike faser av oljevernaksjoner med fiskefartøyer, utstyr, arbeidsoperasjoner og forventet mengde oljeem je på 
fiskefartøy. Forslag til tiltak for å hindre kontakt mellom oljesøl og tennkilder og varme flater. Neglisjerbart oljesøl er a

ulsjonsøl/lekkas
ngitt med (-). 

Faser i 
oljevernaksjoner 

 
Arbeidsoperasjoner og utstyrsbeskrivelse 

Forventet mengde oljesøl på fiskefartøy  
(ekskl. søl på skrog) og forslag til tiltak  

Tilførsel av 
nødvendig utstyr 

Utstyr fraktes ut til fiskefartøyene av et tilførselsfartøy. Lett utstyr som lette lenser kan 
også settes ombord fra kai. Initielt i aksjonen er utstyret ”rent” (ikke tilgriset av 
oljeemulsjon). Senere må man gjerne omgruppere utstyr, og da kan utstyret bli 
forurenset. Valgt konsept sier at fiskefartøy ikke skal ta ombord lensene for å unngå 
mest mulig oljesøl ombord på fartøyet. Dette for å unngå bl.a. HMS utfordringer, og 
slik at det blir mindre søl. 
 
Utstyr: 
Lenser, slepetau, pumpe/skimmer med tilhørende hydraulikkaggregat, slange for 
oljeoppsuging. 

Sekundær-forurensninger kan forekom
utgangspunktet skal ikke lensene tas om rtøy. 

me, men i 
bord i fiskefa

Tilførsel av 
midlertidig 
lagringsmedier 

Oljelagringslekter blir fraktet ut av tilførselsfartøy.  
(-) 

Oljeoppsamling 
med lenser 

Fiskefartøy sleper lenser etter prinsipper som vist i Figur 11. 
 
Lensene er forbundet med fiskefartøyet via tauverk (sleper), som strammes og slakkes 
under operasjoner med sleping av lenser. Sleper blir tilgriset av oljeemulsjon. Lengden 
på hver sleper er om lag 20-100 meter. Noe tilgriset tauverk kan dermed bli tatt ombord 
på fiskefartøyets dekk. 
 
Slepere består av nylon-produkt kan kuttes med skarp kniv. 

1-5 liter 
 
Tiltak:  
Kar/bøtte med oppsugende matte i bun re 
spredning. I Alaska blir alt utstyr ombo en 
PVC-matte med en kant som samler op

n for å forhind
rd satt opp på 
p søl. 

Oppumping/las-
ting av olje fra 
lenser til 
lagringsmedier 

Pumpehode/skimmer i enden av slangen settes ned i oppsamlet oljeemulsjon for å 
pumpes opp via slange til oljelagringsmedium. Det er flere utførelser av 
pumpehode/skimmerutstyr. Utstyret kan bestå av et flytelegeme (form som en bøtte) 
hvor enden av slangen med pumpa/skimmeren er plassert oppi. Oljen renner over 
kanten av flytelegemet og pumpes opp derfra. Enden av slangen og 
pumpehodet/skimmeren vil bli tilgriset.  Pumpen/skimmeren kan tas på dekk etter endt 
operasjon. Oljeemulsjonsøl kan spyles av før det tas ombord.  
 
Slangen fra pumpehodet/skimmeren til lagringsmediet som oljeemulsjonsølet pumpes 
gjennom legges over dekket på fiskefartøyet og ned til lagringsmediet.  

1-10 liter 
 
Det kan bli en del søl over tid på dekke
ligger. Behov for å rense pumpehode/sk
urenheter kan oppstå slik at dette utstyr  
 
Tiltak: 
Denne operasjonen krever ekstra oppm
prosedyrer for personell.  
 

t der slangen 
immeren for 

et tas ombord.

erksomhet og 
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Faser i 
oljevernaksjoner 

 
Arbeidsoperasjoner og utstyrsbeskrivelse 

Forventet mengde oljesøl på fiskefartøy  
(ekskl. søl på skrog) og forslag til tiltak  

 Kar/bøtte/container hvor utstyret plasseres for å for
Dersom pumpehodet/skimmeren tas ombord på dekk uten at oljevernaksjonen er 

et hendelse. En årsak kan være at man har for 

Kan sammenlignes med en brannslange 

hindre 
sprednin
 

om 

 
Når en skal se på utførelse, må man se på hvert enkelt 
fartøy fordi de er så ulike. Fiskefartøyene kan ha ulike 
roller. Én kan frakte personell, én kan frakte utstyr, lektere 
osv.  

avsluttet kan dette betraktes som en uønsk
liten lagringskapasitet tilgjengelig. I beredskapsplanleggingen må det sørges for at man 
har mellomlagringskapasitet som stemmer overens med pumpekapasitet. 
 
Slangekarakteristikk:  

 Diameter 3-5 tommer (~7-13 cm) 
 Plastmateriale bygget opp med flere lag for å tåle trykk 
 

g. 

Fartøyet 
innebærer for eksempel ”rensing” av personer som flytter 
seg fra en sone til en annen.  

kan deles inn i soner (rød, gul og grønn), s

Midlertidig 
lagring av 

lje 

rtøyet. 

til en større lagringsenhet som kan 
astingen til tankfartøy kan skje i nærheten av 

fiskefartøyet eller ved at minilekteren taues bort av fiskefartøy eller annet fartøy. 

 
(-) 

oppsamlet o

Oljeemulsjonen pumpes over i et en minilekter. Minilekteren er fortøyd til fiskefa
Når lekteren er full kan den slepes bort og erstattes av en tom lekter.  
Oljeemulsjonen i mellomlagringsenheten overføres 
være et tankfartøy eller et landanlegg. Oml

 
Lagringskapasitet i NOFI Oil Barge: ca 50 m3 (25-75 m3) 

Tilbakelevering 
av utstyr 

(-) Oljelenser slepes tilbake til land eller oppsamlingsfartøy og tas ikke ombord i 
fiskefartøy. 
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6.2 nk g vu av brann- og eksplosjonsfare 

Skal e rann e op samlet olje/oljeemulsjon i lenser på sjøen, i oljesøl på 
fiskef yet min å det i tillegg være en tennkilde tilstede og tilstrekkelig med 
oksyg  Ved ørs er vil tilstrekkelig oksygen alltid være tilgjengelig. Det er den 
brenn e da ver  som antennes. Skal en brann opprettholdes må det være en 
tilstre lig m e da ljesølet. Avdampningen er avhengig av oljens sammensetning 
og tem ratu n  n nkilde til å antenne dampen når temperaturen på 
oljeov late m l oljens flammepunkt. Oljen kan antennes om den har lavere 
tempe r, m  n være større. 
 
Tenn er o il rd på fiskefartøy er identifisert og angitt i Tabell 5. Det er foretatt 
en gro urd v nnkildene alene eller i kombinasjon med varmekilder kan 
medfø e  rtøy, på minilekter eller i oppsamlet olje/oljeemulsjon i lensen 
(betegnet som ”på sjø”). Vurderingene er basert på workshopdeltakernes skjønn.  
 
Generelt ka ne vil ikke være tilstrekkelig til å antenne C-væske ved 
omgivelsestemperaturer (værtemp urer der slike operasjoner. Flammepunktet er for høyt til 
det. Skal en brann kunne oppstå m t nnelseskilden være kraftigere (høyere energi) eller 
så må det i tillegg til glo/gnist være andre faktorer tilstede som varme eller vekeanordning. Varme 
kan være kraftig solskinn som for m er opp oljesøl på dekk eller det kan være varme 
overflat rsteinsrør. En vek n t tau eller en fille som antennes oppi 
et kar m lammepunkte e pp f oliat-feltet reduseres forholdsvis raskt 
som vis  vil være 120-1 når l  (vindstyrke på 10 m/s). Sannsynligheten 
for at so  kunne varme oljen til brannfarlige tilstander reduseres med avstanden fra 
utslipps
 
For å be  ka ekilder som vil føre til 
antenne ltet t s. I prosjektet ”Brann 
på sjø” (Guénette, Opstad og Lewis, 1997) ble antenneligheten av oljeutslipp på sjø studert for 
ulike ol  s e undersøkt hadde langt lavere 
flamme  h riere 3 og er derfor ikke overførbare, 
men res i rhold og størrelsen på antennelseskilden. I følge 
studien å n ike viktig som varmeavgivelsesraten i 
noen til m onsentrere fordampningen nær 
antenne e  sier at vann-oljeblanding (emulsjon) 
kan bre h o olde en brann i emulsjon oppsamlet i en 
oljelense hvor flamm o im id være vanskelig etter vår vurdering. Da 
må emu e n n t for at en brann skal kunne 
oppretth r n d i emulsjoner av Realgrunnen (øverst) 
og Kob  b  t odell (utslippsrater: 221 m3/h).  
 
Eksplos r e d jevernaksjoner med olje/oljeemulsjon 
som har  s  C-væske  e avdampe eksplosjonsfarlig 
konsent en k ø peratur enn flammepunktet. På 
fiskef or å spyl joner. Fartøyene er utformet slik 
at spylevann renner bort fra dekket. Vi anser det derfor som lite sannsynlig at det finnes lukkede 
ro m oljesøl kan renne ned i og i til  bli oppv
gass/luftblanding. Utendørs vil ga  tynnes u
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Temperaturen i en minilekter vil være for lav til å kunne gi eksplosjonsfarlig avdampning i 

. Det forutsettes at minilekteren lekteren så lenge varmekilder er borte (inklusive soloppvarming)
utføres med tilstrekkelig naturlig ventilasjon for å lagre C-væske. 
 
En hovedkonklusjon er at brann- og eksplosjonsfaren kan reduseres betydelig ved gode 
arbeidsrutiner og enkle tiltak (jfr. neste delkapittel).  
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Tabell 5 Vurdering av om mulige tenn- og varmekilder alene kan gi antennelse ved oljevernaksjoner på fiskefartøy, minilekter r  
(oppsamlet olje i lense) med lekkasjer angitt i Tabell 4. Forslag til risikoreduserende tiltak er angitt.  

 eller b ann på sjø

Utstyr og operasjoner som kan være 
tennkilde og/eller varmekilde  

Tenn-
kilde 

Varme- 
kilde 

Sted brann- og/eller eksplosjon kan oppstå  Vurdering  
(inkl. beskrivelse de n gi   av hen lse som ka

brann- og /eller eks  o l tiltak plosjon) g forslag ti
   På fiske-

fartøy 
På mini-lekter På  

sjø (i lense) 
 

Glødesot fra eksos x  x x - Avhenger av hvor sølet b s au/tilsølte 
o 

alene vil ikke være nok til nn , men må 
likevel unngås. Andre fa il glo (som 
vekeproblematikk og var k l 
antenning. Gnistfanger nø g. r for 
avfallshåndtering av til

efinner 
filler kan antennes pga vekeproblematikk. En liten gl

 å ante
ktorer i t
me) vil 
dvendi

griset utsty

eg: Søl på t

e C-væske
legg til en 
unne føre ti
 Prosedyre
r viktig. 

Glødesot for bysseovnen x  x x - Som over. Gnistfare noe emindre nn over.  
Lysrele/bryter (24 volt/230volt) x  - - - Ikke farlig hvis ikke det e  r feil på anlegget. 
Vinsjer (hydraulisk)  x - - - Problem avhengig av typ V r gnist må 

ikke benyttes.  
e vinsj. insj som gi

Bremseutstyr på vinsjer x x x - - Vinsjer som gir varmgan v være farlig, 
dersom det er oljesøl på selv s yrer for 
rengjøring av vinsjen derso es ndig. 

g (åpne 
e vin

m olj

insjer) kan 
jen. Prosed
øl er nødve

Lyskastere x x x - - Oljesøl direkte på ly
sørge for tilstrekkelig avst råde” og 
velge lyskastere med lave te ra gg ha 
prosedyrer for rengjøring ve esøl. 

skasteren kan være farlig. Man må 
and til ”operasjonsom

turer. I tillempe
d olj

Statisk elektrisitet (fra klær) x  - - - Kan være et problem i ko me og veke. mbinasjon med var
Eksosrør ved sjønivå (vannkjølt) x   - - -  
Gnistgivende verktøy x  x x - Kan være farlig (for eksempel ved bru nkelsliper 

for å kutte kjettinger). Prose r som orbud”. 
k av vi
 sier ”fdyre

Håndtering av vaier og slepetau x x x - - Varmgang i tau og vaier kan  til g  kontakt 
mot stål. Må gå på rull (evt hanefot) 
som hindrer varmgang). 
 
 
 

 føre
. annen in

nist ved
nretning (
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Utstyr og operasjoner som kan være 
tennkilde o er varmekilde  g/ell

Tenn-
kilde 

Varme- 
kilde 

Sted brann- og/eller eksplosjon kan oppstå  Vurdering  
(inkl. beskrivelse av hendelse som kan gi  

br nan - og /eller eksplosjon) og forslag til tiltak 
   På fiske-

fartøy 
På mini-lekter På  

sjø (i lense) 
 

Ankerhåndtering på dekk, støt av utstyr 
om ramler mot dekk etc 

x x  - Farli ket 

håndteres i grønn sone, vil faren reduseres 
s

x  g dersom det er sterkt solskinn (varme) mot dek
med oljesøl. Men ved inndeling av soner, hvor ankeret 

Gnister under bokse
(fartøy mot fartøy) 

ring av lektere x x x x - Med fendring som ikke gir varmgang er faren 
neglisjerbar.  

Skimmer (oljeopptaker) -   - - -  Ikke ved normal driftssituasjon. Under operasjon vil den
kjøles av vannet som strømmer igjennom 

Ekstra hydraulikkaggregat x x x - - Søl på aggregatet kan føre til antennelse. Bør plasseres 
utenfor ”sølområde”. 

Tennkilder innredning  x x - - - ner (bruk Ikke noe problem ved inndeling av fartøyet i so
av prosedyrer) 

Elektromotor til radar- og radioantenne  ren. x x x - - Ikke farlig hvis det ikke er feil i elektromoto
Eventuelt oljesøl på elektromotoren må fjernes. 

Nødbluss og -raketter x x x x x Må ikke brukes. Etablere prosedyrer for alternative 
metoder i nødsituasjoner. 

Røking ombord x  x x - Bør ikke tillates på dekk. Fører ikke til antennelse, men 
muligens i kombinasjon med andre faktorer. 

Varme overflater på skorsteinsrør  x x - - Oljesøl på bart skorsteinsrør kan ta fyr. En må sørge for 
at man ikke får lekkasjer og søl på varme eksosrør. I så 
fall må rør isoleres. 

Hydraulikkrør som kjøres varm  x - - - Vil ikke alene medføre antennelse, men sammen med 
tennkilde. Prosedyrer for rengjøring av søl nødvendig. 

Solvarme (oppvarming av fartøy)  x - - - Vil ikke alene medføre antennelse, men sammen med 
tennkilde. Prosedyrer for rengjøring av søl nødvendig. 

Eksosrør plassert under dekk (gir varme 
på dekk) 

 x - - - Vil ikke alene medføre antennelse, men sammen med 
tennkilde. Prosedyrer for rengjøring av søl nødvendig. 
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6.3 Forslag til operasjonelle kriterier og tiltak for tradisjonelle fiskefartøyer 

Selv om oppsamlet olje ikke tas ombord og lagres i fiskefartøy ved oljevernaksjoner som er 
studert i denne studien, må en påregne at det kan bli noe oljesøl ombord i fiskefartøy (jfr. Tabell 
5). Gode prosedyrer, arbeidsrutiner og noen enkle fysiske tiltak som hindrer at oljesøl kommer i 
kontakt med potensielle tennkilder vil minimalisere brannfaren ved oljevernaksjoner i kystnære 
områder ved bruk av tradisjonelle fiskefartøyer. Det forutsettes at oljen/oljeemulsjonen er forvitret 
slik at den kan karakteriseres som C-væske. Følgende tiltak anbefales: 
 
Utstyr: 

 Gnistfanger på eksosrør fra forbrenningsmotorer anbefales. Gnist i kombinasjon med 
andre forhold (varme eller veke) kan medføre antennelse. 

 Bør benyttes lyskastere med lave temperaturer. 
 Hindre varmgang og gnistdannelse i tauverk og vaiere ved kontakt mot metall. Rull eller 

annen innretning (hanefot) kan hindre varmgang. 
 Samleanordning for å avgrense søl. Eksempler: container hvor skimmer kan plassere, 

kar/bøtte med oppsugende matte i bunnen for tilgriset tauverk etc. 
 
Prosedyrer: 

 Skille skitne og rene soner. For eksempel dele båten inn i rød, gul og grønn sone. 
 Avfallshåndtering av tilgriset utstyr (tilgrisete klær, hansker, kluter etc. lagres i dertil egnet 

beholder/anordning). 
 Rengjøring av oljesøl på fiskefartøy. Å rengjøre tilsølet, varmt utstyr er spesielt viktig. 

Eksempler: lyskastere, åpne vinsjer hvor varmgang kan oppstå, aggregat etc. 
 Tilstrekkelig avstand mellom varmekilder og oljesøl for å hindre direkte kontakt mellom 

oljesøl og varme kilder. Eksempler: Avstand mellom lyskastere og operasjonsområdet 
hvor oljesøl kan oppstå, avstand til hydraulikkaggregat. 

 Forbud mot bruk av gnistgivende verktøy. 
 Forbud mot røyking på dekk. 
 Etablere prosedyrer for alternative metoder i nødsituasjoner. Nødbluss- og nødraketter bør 

ikke brukes. 
  
Å vurdere konsekvensene av et branntilløp/brann er ikke en del av denne studien. Selv om 
muligheten for brann minimaliseres dersom ovennevnte tiltak gjennomføres, vil konsekvensene 
av en brann i minilekter reduseres dersom en raskt kan løsne fortøyningen mellom lekteren og 
fiskefartøyet.  
 
Det forutsettes at minilekterne utføres med tilstrekkelig naturlig ventilasjon for å lagre C-væske.  
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Vedlegg A- Gjennomgang av regelverk relatert til brann- og 
kapsarbeid 

1 Innledning 

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap 

essituasjoner i 

dningsaksjoner, fare- og ulykkessituasjoner i 

nlag av hvor ofte det kan dannes en 
l klassifiseres som følger:  

eksplosjonssikkerhet for fiskebåter og lastebåter ifm bereds
 

A

A1.1 Forkortelser 

 
F  - Fiskebåt 
L  - Lastebåt 

OFO  - N
OR fartøy - Oljeoppsamlingsfartøy, Oil Recovery Vessel 
ORO  - Oljeoppsamlingsoperasjon, Oil Recovery Operation 

til  - Petroleumstilsynet P
Sdir  - Sjøfartsdirektoratet  
 

A1.2 Definisjoner 

 
Beredskapsfartøy (Forskrift om beredskapsfartøy) 

artøy som er tillagt oppgaver i forbindelse med fare- og ulykkF
petroleumsvirksomheten, samt vakthold rundt innretninger. 
 
Beredskapsutstyr (Forskrift om beredskapsfartøy) 

tstyr ombord til bruk i forbindelse med reU
petroleumsvirksomheten.  
 

lassifisering og soneinndeling av eksplosjonsfarlige områder [2] K
Eksplosjonsfarlige områder skal klassifiseres i soner på grun
ksplosiv atmosfære og hvor lenge den varer. Områdene skae

 
Sone 0  
Et område der det alltid, i lange perioder eller ofte dannes en eksplosiv atmosfære bestående av en 
blanding av luft og brennbare stoffer i form av gass, damp eller tåke.  
 
Sone 1  
Et område der det ved vanlig drift er sannsynlig at det til tider dannes en eksplosiv atmosfære 
bestående av en blanding av luft og brennbare stoffer i form av gass, damp eller tåke.  
 
Sone 2  
Et område der det ved vanlig drift sannsynligvis ikke dannes en eksplosiv atmosfære bestående av 
en blanding av luft og brennbare stoffer i form av gass, damp eller tåke. Dersom en eksplosiv 
atmosfære likevel dannes, vil den være kortvarig.  
 
Sone 20  
Et område der det alltid, i lange perioder eller ofte dannes en eksplosiv atmosfære i form av en 
sky av brennbart støv.  
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Sone 21  

plosiv atmosfære i 

1.3 Begrensninger 

te/indirekte knyttet til brann-/eksplosjonsfare. Dvs. at det ikke er lagt vekt på  

v båten må oppfylle i forbindelse med eventuell oppgradering til for 
p

ylle for dens vanlige/opprinnelige bruksområde 
skinrom og rør 
ingsutstyr, nødutganger. 

nnp per 

Et område der det ved vanlig drift er sannsynlig at det til tider dannes en eks
form av en sky av brennbart støv. 

A

 
Kun relevans direk
 

- Generelle kra
eksem el NOFO standard. 

- Generelle krav båten må oppf
- Den grad fiskebåten kan bidra til oljesøl fra for eksempel ma
- Slokking av brann og rømning som for eksempel brannslokn

Bra um er tatt med. 
- Beskyttelse av besetningen på båtene 

 
 
 



 Vedlegg A , side 3

 

A2 Gjennomgang av regelverk 

 og oljevernberedskap 

ingsforskriften, defineres beredskapsfartøy som bl.a. fartøy som har 

 

skapsfartøy som har faste oppgaver knyttet til innretningen 

til beredskapsfunksjoner skal gå fram av analysene 
som nevnt i styringsforskriften § 15 og risikoanalyser og beredskapsanalyser. 
(Kommentar: Herunder sette ytelseskrav til beredskapen ) 

 Beredskapsfartøy som inngår i ledelse og utføring av aksjoner mot akutt forurensning, 
skal utformes slik at de kan ivareta sine funksjoner på havet, nær kysten og i strandsonen.  

 
I Rundskriv fra sjøfartsdirektoratet står det: Behovet for beredskapsfartøy og krav til fartøyenes 
beredskapsfunksjoner skal gå frem av analysene som skal gjøres ifølge Styringsforskriften § 
15…Det er ut fra disse analysene at det fremkommer NOFO benytter ikke-beredskapsfartøyer til 
sleping av oljelenser, deltakelse i oljevernaksjoner eller til øvelser. 
 
Kystverket har som oppgave å forebygge og identifisere akutt forurensning på sjø og land, samt 
påse at ansvarlig forurenser eller kommune iverksetter nødvendige tiltak når akutt forurensning 
inntreffer, og om nødvendig, ut fra forurensningens omfang, selv aksjonere på statens vegne. Ved 
akutt forurensning skal det varsles i henhold til bestemmelsene i forurensningsloven § 39. 
(www.kystverket.no

A2.1 Generelt, beredskapsfartøy

 
I veiledning til innretn
beredskapsfunksjoner som primæroppgave. Beredskapsfunksjoner kan blant annet være 
håndtering av lensesystemer og oljeopptakere, lasting og lossing av oppsamlet olje og operasjon i
eksplosjons- og brannfarlig område, dvs. både fiskebåter og lastebåter.  
 
I samme veiledning står det at bered
bør oppfylle de tekniske kravene i ”Forskrift om beredskapsfartøy”.  
 
I innretningsforskriften står det også: 
 

 Behovet for beredskapsfartøy og krav 

)  
 
Oljevernberedskap er delt inn i to nivå; 1. linje og 2. linje [OLF]:  

 1. linje utstyr er beregnet som første innsatsstyrke i bekjempelsen av akutt oljesøl. Det 
opereres av beredskapsfartøyets eget mannskap og med eget utstyr (lense, skimmer og 
slepebåt). 1. linjeutstyr ombord på offshore service fartøy skal til enhver tid være klart til å 
bli mobilisert.  

 2. linje utstyr er tyngre oljevernutstyr som står plassert på dedikerte baser langs kysten. 
Dette utstyret opereres av NOFO personell som mønstrer ombord i NOFO fartøy ved 
mobilisering av utstyr. Til dette utstyret benyttes større slepebåter, disse leies inn av 
NOFO. 

 
Se også http://planverk.nofo.no/oppslag.htm  
 

A2.2 Oversikt over gjennomgåtte regelverk 

 
Nedenfor listes de regelverk, lover, forskrifter, etc. som er gjennomgått i forbindelse med 
prosjektet, deres virkeområde og grad av relevans for hhv fiskebåter (F) og lastebåter (L) i 
beredskapsarbeidet.  
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Tabell 6 lister det regelverk som kan være aktuelt å legge til grunn for fiskebåter og/eller 

ter det regelverk som er vurdert å ikke være relevant i 
denne sammenhengen. 

et tas forbehold mot at alt relevant regelverk er gjennomgått. 

lastebåter i prosjektet, mens Tabell 7 lis

 
D
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Tabell 6: Oversikt over gjennomgåtte lover, forskrifter og regelverk – relevante 

Ref Lov/Forskrift/Regelverk/
Standard etc. (Følg lenke) 

Virkeområde Grad av relevans L F 

 
DSB 
[1] Forskrift om utstyr og 

sikkerhetssystem til bruk i 
eksplosjonsfarlig område 

Forskriften omfatter alle typer utstyr og sikkerhetssystem. 
 
Relevante bestemmelser i forskriften får også anvendelse for 
petroleumsvirksomheten på sokkelen, men da gjennom en henvisning 
i regelverk som fastsettes og håndheves av Oljedirektoratet. 

Vedlegg II Krav til utstyr og 
sikkerhetssystem i 
eksplosjonsfarlig område 
 
 

JA JA 

[2] Forskrift om helse og 
sikkerhet i eksplosjonsfarlige 
atmosfærer 

Forskriften får ikke anvendelse på bruk av transportmidler til 
lands, til vanns eller i luften der bestemmelser i internasjonale 
avtaler og lov eller forskrift som iverksetter disse avtalene, får 
anvendelse. Transportmidler beregnet til bruk i potensielt 
eksplosive atmosfærer, er ikke unntatt.  

Kapittel 3 Klassifisering av 
soner der eksplosive 
atmosfærer kan dannes 
§ 15 Vernetiltak mot 
eksplosjoner  
§ 16 Kriterier for valg av utstyr 
og sikringssystem 

JAJA  

[3] Forskrift om brannfarlig vare Forskriften regulerer alminnelige forhold knyttet til håndtering av 
brannfarlig vare, samt oppbevaring spesielt.  
 
Forskriften regulerer også lasting, lossing og stasjonær oppbevaring 
av brannfarlig vare på skip. Annen håndtering av brannfarlig vare 
ombord på skip, som faller inn under lov av 9. juni 1903 nr. 7 om 
Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v., er unntatt.  

Generelle krav for håndtering 
og oppbevaring av brannfarlig 
vare 

JAJA  

[4] Forskrift om maritime 
elektriske anlegg  

Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, drift, endring og -
vedlikehold av  maritime elektriske anlegg på norske skip, -
flyttbare innretninger, sjøredskaper og fritidsfartøy. 

Omfatter hovedsaklig de 
faremomenter som 
elektrisiteten representerer i 
seg selv, men noe om 
elektriske anlegg som 
tennkilder. 
 
 
 
 

JA JA 
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Sjøfartsdirektoratet 
[5] Sleping av oljelenser eller 

deltakelse i oljevernaksjoner - 
inspeksjon av fiskefartøy og 
andre fartøy som ikke er 
beredskapsfartøy/slepebåter 
dedikert for slike oppdrag 
(Rundskriv fra Sdir) 

Fartøy som blir dedikert til sleping av oljelenser eller deltakelse i 
oljevernaksjoner skal utover de sertifikatene fartøyet er sertifisert 
med tilfredsstille de anbefalte krav. Merk her at NOFO kan ha 
ytterligere krav. 

kefartøy 
 ikke er 

beredskapsfartøy/slepebåter 
 

  Anbefalte krav for fis
og andre fartøy som

Nytt regelverk for slike typer 
oppdrag er under utarbeiding 
av Sdir 

JA JA

[6]  Forskrift om konstruksjon,
utstyr, drift og besiktelser for 
fiske- og fangstfartøy med 
største lengde på 15 meter og 
derover  

Denne forskriften gjelder for nye norske fiske- og fangstfartøy med 
største lengde på 15 meter og derover og for eksisterende norske 
fartøy med største lengde på 15 meter og derover der det fremgå
det enkelte kapittel.  
 
Eksisterende fartøy som er gjenstand for reparasjoner, forandringe
ombygninger og utrustning i forbindelse med dette, skal forts
oppfylle de forskrifter som gjaldt på den ti

r av 

r, 
att minst 

d fartøyet ble bygget. Disse 
bestemmelser behøver likevel ikke håndheves strengere enn hva som 
er uttrykt i denne forskrift så fremt sikkerhetsmessige normer blir 

Når et eksisterende fartøy er gjenstand for reparasjoner, forandringer 

ntas oppfylt iht denne 

rimært 
ntilløp 

 ikke 

NEI JA 

ivaretatt.  
 

og ombygninger av større omfang samt utrustning i forbindelse med 
dette, skal fartøyet bare oppfylle kravene til nye fartøy i den grad 
Sjøfartsdirektoratet finner dette rimelig og praktisk mulig.  

Brannsikringstiltak, etc. 
A
forskriften. 
 
Forskriftens krav skal p
sikre at brann eller bran
begrenses i omfang og
spres til hele fartøyet.   
 

http://www.dsb.no/File.asp?File=Publikasjoner/forskriftomeksplosjonsvern.pdf
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[7] Forskrift om frakt av farlig 

last på lasteskip og lektere 
Denne forskrift gjelder for alle norske lasteskip og lektere. 

Lasteskip med bruttotonnasje 500 og over som er bygget på eller etter 
rt 

otonnasje mindre enn 500 som er bygget på eller 
etter 1. februar 1992 og før 1. juli 2002, med fartsområde stor kystfart 
og større fart, skal følge SOLAS 2001 utgave regel II-2/54.  

S 

§ 5 Forholdet til internasjonalt 
regelverk 

JA NEI 

1. september 1984 og før 1. juli 2002, med fartsområde stor kystfa
og større fart, skal oppfylle de spesielle kravene til sikkerhet i 
SOLAS 2001 utgave regel II-2/54.  

Lasteskip med brutt

Alle lasteskip, uavhengig av størrelse, bygget på eller etter 1. juli 
2002, med fartsområde stor kystfart og større fart, skal følge SOLA
2004 utgave regel II-2/19 med senere endringer. 

§ 6 Spesielle tiltak mot brann 

[8] Forskrift om sikringstiltak 
mot brann på skip som ikke 
omfattes av 
sjøsikkerhetskonvensjonen 
(SOLAS-74) 

ør 
krifts ikrafttreden.  

aler i rørledninger 

elses- 
og brannalarmsystemer 

JA JA Denne forskrift gjelder for nye norske skip  
 
Skip som avviker fra vanlige skipstyper hvor bestemmelsene i denne 
forskrift ikke kan etterkommes fullt ut, skal tilfredsstille de krav 
Sjøfartsdirektoratet bestemmer i hvert enkelt tilfelle.  
 
Eksisterende skip skal, i den utstrekning Sjøfartsdirektoratet finner 
det nødvendig, fortsatt tilfredsstille de krav som gjaldt for skipene f

enne forsd
 
Sjøfartsdirektoratet avgjør i hvilken utstrekning skip ved 
reparasjoner, forandringer eller ombygginger skal tilfredsstille 
kravene til nytt skip i denne forskrift.  

§ 12 Materi
Kapittel 4-6 Spesielle 
bestemmelser for hhv 
lasteskip, tankskip og fartøy 
med bruttotonnasje under 25 
Kapittel 7 Brannoppdag

[9] Forskrift om beredskapsfartøy 
 

3 
som er eller skal registreres i norsk register.  
  
 

Kapittel IV. Supplerende 
beredskapsutstyr (§ 12-14) 
Kapittel VI. Vilkår for 
godkjenning av utstyr og for 
beredskapsutstyrets effektivitet 
(§ 23-24) 

JA JA Denne forskrift gjelder for nye og eksisterende beredskapsfartøy

                                                 
3 Fartøy som er tillagt oppgaver i forbindelse med fare- og ulykkessituasjoner i petroleumsvirksomheten, samt vakthold rundt innretninger. 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20000613-0660.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20000613-0660.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20000613-0660.html
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[10] Forskrift om forflytning og 

sleping av flyttbare 
innretninger samt 
slepearrangement og 
fortøyning av forsyningsskip 
på slike innretninger 

er skal  Denne forskrift gjelder for innretninger som er registrert ell
registreres i norsk skipsregister. 
 

Gjelder ikke for bruk av lenser 
og oljevernberedskap. Ikke 
relevant 

NEI NEI 

 
NOFO 
[11] NOFO standard for 

Oljevernfartøy (2005) tøy 
Se [12]. JA JA Dette dokumentet spesifiserer krav som må oppfylles for fartøy som 

skal inngå i NOFOs beredskapsflåte. I tillegg forutsettes det at far
tilfredsstiller krav som stilles av norske myndigheter og 
klassifikasjonsinstitusjoner. 

[12] lles av alle fartøyer 
 

NOFO standard krav til 
oljevernfartøy på norsk 
sokkel, (2008) 

Dette dokumentet spesifiserer krav som må oppfy
som bygges etter NOFO standard. Det forutsettes at fartøy
tilfredsstiller alle krav som stilles av norske myndigheter og 
klassifikasjonsinstitusjoner til havgående oljevern fartøy 

Krav til oljevernfartøy som 
bygges etter NOFO standard, 
dvs. har NOFO’s 
oljevernutstyr permanent 
installert ombord 

JA JA 

 
Petroleumstilsynet 
[13] Styringsforskriften og 

veiledning til 
styringsforskriften 

risikoanalyser og 
beredskapsanalyser 
Veiledning til § 15 

JA JA Enhver aktivitet mht letevirksomhet, utbygging og utvinning av 
petroleumsforekomster på norsk sokkel 

§ 15 Kvantitative 

[14] Innretningsforskriften og 
veiledning til 
innretningsforskriften 
 

Enhver aktivitet mht letevirksomhet, utbygging og utvinning av
petroleumsforekomster på norsk sokkel 

 § 41 Materiell for aksjon mot 
akutt forurensning 

JA JA 

§ 42 Beredskapsfartøy 
Veiledning til § 42 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060629-0786.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060629-0786.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060629-0786.html
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OLF 
[15] njer for Anbefalte retningsli

kapteinshåndbok - 
Operasjonsmanual for 
offshore service fartøyer 
norsk sokkel 

Gjelder for offshore service fartøy, i forbindelse med samhandling 
med base4 og offshore innretninger, innen område maritim logistikk 
norsk sokkel. 

JA JA Avsnitt 7.4 om oljevern 

                                                 
4 Kaianlegg med logistikkstøtte som er dedikert for petroleumsvirksomheten 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19861217-2319.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19861217-2319.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19861217-2319.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19861217-2319.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19861217-2319.html
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Tabell 7: Oversikt over gjennomgåtte lover, forskrifter og regelverk – ikke relevante 

Ref Lov/Forskrift/Regelverk/
Standard etc. (Følg lenke) 

Virkeområde Grad av relevans L F 

 
DSB 
[16] Forskrift om tiltak for å 

forebygge og begrense 
konsekvensene av storulykker 
i virksomheter der farlige 
kjemikalier forekommer 
(Storulykkesforskriften) 

Forskriften gjelder ikke for bl.a. transport på sjøveier samt lagring av 
farlige kjemikalier, herunder lasting, lossing og transport. 

Generelt om storulykker, for 
eksempel i form av utslipp, 
men lite om eksplosjon etter 
utslipp. 
Beredskapsplaner og 
planlegging, men lite om 
oppsamling av utslipp. 
Ikke relevant 

NEI NEI 

[17] Forskrift om håndtering av 
eksplosjonsfarlig stoff 

Forskriften gjelder for lasting og lossing samt stasjonær oppbevaring 
på norske skip. 

Annen håndtering av eksplosjonsfarlig stoff ombord på skip, som 
faller inn under lov av 9. juni 1903 nr.7 om Statskontroll med Skibes 
Sjødyktighed, er unntatt. 

Ikke relevant NEI NEI 

[18] Lov om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med 
farlig stoff og om 
brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og 
eksplosjonsvernloven) 

Loven gjelder alminnelige plikter til å forebygge brann og eksplosjon 
 
Loven gjelder også ulykkes- og skadeforebyggende plikter i 
forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig 
gods på land, samt krav til beredskap og innsats overfor akutte 
ulykker der brannvesenet har en innsatsplikt. 
 
Denne loven gjelder ikke for den virksomhet som foregår i 
sjøområder i forbindelse med undersøkelser etter, utvinning og 
utnyttelse av naturforekomster på havbunnen eller i dens undergrunn 
i indre norske farvann, norsk sjøterritorium og den del av 
kontinentalsokkelen som er undergitt norsk statshøyhet. 

 

Gjelder ikke for virksomhet i 
sjøområder.  
Ikke relevant 

NEI NEI 

 
 

http://www.dnmf.no/WEB/DNMF/dnmfweb.nsf/f6a5dcc2d520bb27c1256f43003ddbe3/2d40139b58917ce4c1257480001a3388/$FILE/070427%20Operasjonsmanual%20for%20offshore%20service%20fart%C3%B8y%20norsk%20sokkel%20-%20endelig%20versjon.pdf
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Sjøfartsdirektoratet 
[19] Forskrift om inngrep på åpent 

hav og i Norges økonomiske 
sone i tilfelle av 
havforurensning eller fare for 
forurensning av olje eller 
andre stoffer som følge av en 
sjøulykke 

Denne forskrift g
hav når den no

jelder skip i norsk økonomisk sone eller på åpent 
rske kyst, herunder kysten rundt Svalbard og Jan 

Mayen, eller dermed forbundne interesser er truet av forurensning av 
olje eller andre stoffer som følge av en sjøulykke eller handlinger i 

Forskriften gjelder ikke tiltak mot krigsskip eller annet skip som eies 
eller benyttes av en stat og som på vedkommende tidspunkt blir 
benyttet i statlig ikke-kommersiell tjeneste. 
 
Forskriften medfører ingen innskrenkning i den adgang som følger av 
ellers gjeldende rett til å iverksette tiltak i norsk territorialfarvann, i 

ense skade som følge av forurensning av olje eller 

I I 

tilknytning til en slik ulykke, som med rimelighet kan ventes å 
medføre skadelige følger av betydelig omfang. 
 

Norges økonomiske sone eller på norsk kontinentalsokkel for å 
hindre eller begr
andre skadelige stoffer. 

Ikke relevant NE NE

[20] Forskrift om kontroll av 
fiske- og fangstfartøy fra 
10,67 til 15 meter største 
lengde 

Denne forskriften gjelder for nye og eksisterende fiske- og 
fangstfartøy fra 10,67 til 15 meter største lengde. 

Ikke relevant ift 
brannsikkerhet. 

NEI NEI 

[21] Forskrift om forflytning og 
sleping av flyttbare 
innretninger samt 
slepearrangement og 
fortøyning av forsyningsskip 
på slike innretninger 

 skal or bruk av lenser 
beredskap. Ikke 

relevant 

NEI NEI Denne forskrift gjelder for innretninger som er registrert eller
registreres i norsk skipsregister. 
 

Gjelder ikke f
og oljevern

 
SFT 
[22] Forskrift om begrensning av 

forurensning 
(Forurensningsforskriften) 

bruk av 
lse av akutt 

ljeforurensning.   

Kapittel 19 omhandler bruk av 
dispergeringsmidler og 
strandrensemidler. Ikke 
relevant 

NEI NEI Virkeområde for hvert kapittel i forskriften. For kapittel 19: 
Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder sammensetning og 

ispergeringsmidler og strandrensemidler for bekjemped
o

 

http://www.lovdata.no/all/nl-20020614-020.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20020614-020.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20020614-020.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20020614-020.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20020614-020.html
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A3 Krav og anbefalinger basert på gje mgåt gelverk 
Tabel edenfor lister de krav og anbefalinger som er funnet relevant i regelverket listet i Tabell 
6 over, jfr. referanse i tabellen nedenfor. Alt er krav for de virkeområdene den refererte forskrift 
gjelder, med unntak av de linjer som har referan 5] hvor det kun er snakk om anbefalinger. For 
hvert krav er det krysset av for hhv lastebåt (L) og/eller fiskebåt (F) alt etter hvilke(t) fartøy kravet 
er vurdert gjeldende.  
 
Krav/anbefalinger er sortert under følgende hovedpunkter:

 Utstyr til lasting/lagring av olje 
 Branndeteksjon/-varsling (og brannslokking) 
 epe- og lenseaktivitet 
 splosjonssikkerhet 
 kring av tennkilder 
 nnet/Generelt 

 
Forskrift om maritime anlegg, [4], stiller tilleggskrav til det elektriske anlegget i fiskefartøyer med 
lengd  1 r og d er (i forskriftens kapittel V). Kravene er satt for å redusere faren for 
brann  fare skyl tet. Kravene er ikke medtatt i ovennevnte tabell. 
Det e av i ift o sjon, utstyr, t og besiktelser for fiske- og 
fangs rste e på  ver, [6 rskriftens krav si  og 
frems ller lløp e sekven

nno t re
l 8 n

se [

 

Sl
Ek
Si
A

e på 5 mete
, støt og andre
r heller ikke kr
tfartøy med stø
t at en brann e

erov
r som 
 Forskr
 lengd
brannti

des elektrisi
m konstruk
 15 meter og
 skal få stor

 drif
]. Fo
ser.

dero
 kon

krer først
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Tabell 8: Liste over krav og anbefalinger basert på gjennomgått regelverk 

No. Krav/anbefaling Ref. L F Kommentar 
 
Utstyr til lasting/lagring av olje 
1) Pumper og rørsystem skal legges opp for enkel tilkomst, evt. demontering og rengjøring. [12] X X  
2) Arrangementet for varming av oppsamlet olje/emulsjon skal muliggjøre en temperatu  

et volum på 1000 m3 i løpet av 12 timer; beregnet for sjøtemperatur på 5oC og lufttem
beregningene settes spesifikk varmekapasitet til 3.44kJ/kg/ºC som typisk verdi for en je
og vann. 

rheving på 15 ºC for
peratur på 0 ºC. I 

 50 % blanding av ol  

[12] X   

3) Tankventilasjon i henhold til klassekrav skal være permanent installert.  [12] X   
4) For klargjøring av rørarrangement til ORO, skal avblendinger som må lukkes/åpnes være blindflens ventil 

type. 
[12] X   

5) Laste- og losserørene til/fra tankene skal være forbundet med manifold ca.15 m fra fa  
styrbord side. Manifolden plasseres på hoveddekk slik at slanger som
utsettes for gnag mot fartøyets øvrige installasjoner.  

[12] X sere 
sje 

rtøyets akterende på
 tilkoples ikke får skarpe knekker eller 

 R
l

edu
kka

risiko for 
e

6) Fartøy med plattform for oljeopptakersystem i høyde med topp av ”Cargo rail” 
tilkobling av lasteslangen og at slangen ikke får en skarp knekk ned mot hoveddekke

[12] X R sere må påse at det er plass for 
t. 

 edu
lekkasje 

risiko for 

7) Fartøyets lasteledning må utstyres med et fast montert, dobbelt filterarrangement. Filt å 
tilpasses toleransen til fartøyets lossepumper, slik at sannsynlighet for skader/driftsav .  
Filterkasse bør være utstyrt med hurtiglås for rask rengjøring av filter. Filterkapasitet
minimum være 700 m3/time. Filtrene skal plasseres på utvendig hoveddekk og være l

[12] X  erets dimensjoner m
brudd minimaliseres
en pr filter skal 
ett tilgjengelig. 

 

8) På fartøyer som har tverrskips rekke akter, skal porten kunne åpnes på en enkel måte. r 
7,0 m bredde og 2,5 m høyde for utsetting/inntak av lense over hekk.  
Overgang hekk/dekk og eventuelt gjenstående rekke må være avrundet med minimum ra .   

[12] X     Minimum åpning e

dius på 250 mm
9) Oljelensen må kunne opereres uten kontakt med skarpe objekter/kanter.  [12]  X  
10) Ved plassering av oljevernutstyret, skal det være minimum 600 mm avstand mellom fart er 

og dreibar oljeopptaker og oljelenser 
[12] X X  øyets installasjon

11) Beholder, apparat eller annen innretning som benyttes ved håndtering av brannfarlig var
utformet slik at de er formålstjenlige og sikre, og til enhver tid være i slik stand at det ik r 
brann, eksplosjon eller ulykke. De må være produsert av materiale som har egnede egen  
tilstrekkelig motstandsdyktig både mot det mediet det er beregnet for samt miljøet rundt.

[3]    e skal være 
ke oppstår fare fo
skaper, og som er
  

12) Ved oppbevaring på lagerplass i det fri av nevnte varer sammen skal opplaget ligge mer 
trevegg, brennbar bygning eller brennbart opplag, og det må ikke brukes tennkilder nær r. 
Det samme gjelder dersom det oppbevares gass eller væske klasse A. Oppbevares bare brannfarlig væske 
klasse B eller klasse C, kan avstanden reduseres til 5 meter. 

[3]    enn 10 meter fra 
mere enn 10 mete
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No. Krav/anbefaling Ref. L F Kommentar 
13) Tank eller tankgruppe som enkeltvis eller samlet har en oppbevaringskapasitet på mer enn 3 m3 skal være 

ngsvarsel. For tanker hvor oppfyllingshastigheten er høy eller hvor risikoen for spill er 
onteres overfyllingsvern.  

[3] X   
utstyrt med overfylli
stor skal det m

14) Tanker for brannfarlig væske, klasse A skal være omgitt av/utstyrt med oppsamlekum eller annet effektivt 
givelsene ved 

[3] X   
oppsamlingsarrangement med mindre tilsynsmyndigheten finner at konsekvensene for om
brann eller eksplosjon etter spill eller lekkasje, er små.  
 
Tanker for brannfarlig væske klasse B og C skal være omgitt av/utstyrt med oppsamlekum eller annet 
effektivt oppsamlingsarrangement, dersom tilsynsmyndigheten finner at konsekvensene for omgivelsene 
ved brann eller eksplosjon etter spill eller lekkasje er store.  
Tanker eller tankgrupper med A-væske skal ikke ha felles oppsamlingsarrangement med tanker eller 
tankgrupper med B- og C-væsker.  
 
Finner tilsynsmyndigheten at forholdene på oppbevaringsstedet er sikkerhetsmessig ugunstige, kan 
oppsamlingsarrangement kreves også for tanker eller tankgrupper som er mindre enn 3 m3.  

15) 

rende det som gjelder A-

Oppsamlingsarrangement skal være væsketett og utført i egnet materiale, f.eks. betong, stål eller stampet 
leire. Oppsamlingsarrangement skal motstå vanntrykk ved maksimal oppfylling.  
 
Oppsamlingsarrangement rundt en A-væsketank skal ha kapasitet lik tankens totale rominnhold. Omfatter 
oppsamlingsarrangementet flere tanker, skal dette ha kapasitet lik hele det totale rominnhold for den største 
tanken pluss 10% av rominnholdet for hver av de øvrige tanker.  
 
Oppsamlingsarrangementet rundt en B- og en C-væsketank bør ha kapasitet lik tankens totale rominnhold. 
Omfatter oppsamlingsarrangementet flere tanker, skal dette ha kapasitet tilsva
væsketanker i gruppe.  

[3] X   

16) Finner tilsynsmyndigheten at konsekvensene for omgivelsene ved brann eller eksplosjon etter rørbrudd er 

så nær tanken som mulig. 
store, kan det kreves rørbruddsventiler. Ventilene skal være plassert inne i eventuelt 
oppsamlingsarrangement, og monteres 

[3] X   

17) Oppsamlingsarrangement skal ha dreneringsmulighet med slik kapasitet at vann som samler seg i 
arrangementet ved nedbør eller ved brannslokking (sprinkling, overrisling) kan dreneres for å hindre 
overflom.  
 
Drenering skal ha avstengningsanordning som normalt skal være stengt. Dreneringsventiler for kum skal 
plasseres og beskyttes slik at de kan betjenes ved brann. 
 

[3] X   
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No. Krav/anbefaling Ref. L F Kommentar 

Drenering inkludert avløpssystem skal være slik utført at den ikke tettes av isdannelse, fremmedlegemer o.l.

18) 

e 

aterialet i tilfelle av brann kan forårsake innstrømming av vann. 

] XSjøvannsledninger, lenseledninger, rør som fører olje og andre rørledninger nødvendige for skipets 
sikkerhet, skal fortrinnsvis være av ubrennbart materiale.  
 
Korte fleksible rørforbindelser kan om nødvendig godtas på sjøvannsledninger når disse forbindelser er av 
materiale som ikke lett gjøres ubrukbart av varme (f.eks. slange av varmebestandig gummi med 
tålinnlegg).  s

 
Hvor vibrasjoner gjør det nødvendig, kan korte fleksible rørforbindelser tillates for rør som fører olje. Slik
rørforbindelser skal være oljebestandige, armerte og av materiale som ikke lett gjøres ubrukbart av varme.  
 
Materialer som lett gjøres ubrukbare av varme, tillates ikke benyttet til spygatter, sanitære avløp eller andre 
vløp nær vannlinjen hvor svikt i ma

Sjøinntak og utløp under vannlinjen skal være utstyrt med avstengningsventil eller kran.  

[8 X  

 
Branndeteksjon/-varsling (og brannslokking) 
19) Fartøyet skal ha permanent installert oljeradar som skal gi automatisk deteksjon av olje. Radaren skal 

unne presentere areal og posisjonsbestemning, driftshistorikk samt estimk ering av drifthastighet og retning. 
 X

Systemet skal også gi informasjon om bølge-, strøm og vindforhold. 

[12] X  

20) [5] X X  Det skal være utstyr ombord for måling av hydrokarbonkonsentrasjoner  
21) [5] X X  Brannpumper skal være klare til bruk  
22) ydrokarboner skal ha ombord minst to [9] X X  Beredskapsfartøy som opererer ved innretninger som produserer h

godkjente transportable eller faste gassdetektorer egnet for deteksjon av de gasser som kan være aktuelle. 
I vedlikeholdssystemet skal det være rutiner for kalibrering av gassmåleutstyret. 

23) [9] X X  Det skal i operasjonsmanualen ombord gis nødvendige instrukser for sikker operasjon av fartøyet i tilfelle 
gassutblåsning eller gassende olje på havoverflaten, som kan medføre fare for eksplosiv eller giftig 
atmosfære i området. 

 
Slepe- og lenseaktivitet 
24) Slepefeste/krok må være dimensjonert i henhold til gjeldende regelverk, og ellers må slepeutstyret op

krav så langt det passer, jf FOR 1987-06-15 nr 506: Forskrift om besiktelse for utstedelse av sertifikater til 
pfylle 

passasjer-, lasteskip og lektere, og om andre besiktelser m.m. kapittel 11. 

] X X[5  

25) 

kal ha en driftssikker og hensiktsmessig nødutløsningsmekanisme. Nødutløsning av slepekroken skal 

[9] X X  Beredskapsfartøy som ønsker å tilby nødsleping av drivende skip, lektere og andre innretninger samt 
gjenstander i sjøen som en del av sin beredskapstjeneste skal bl.a.tilfredsstille følgende krav: Slepekrok 
s
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No. Krav/anbefaling Ref. L F Kommentar 

kunne skje fra alle steder hvor fartøyet skal kunne manøvreres fra samt fra sikkert sted på dekk i 
e fra umiddelbar nærhet av slepekroken. Dersom fartøyet har bredt styrehus, skal nødutløsning kunne skj

både styrbord og babord side av styrehuset. 
 
Eksplosjonssikkerhet 
26) [5] X X  Ventilasjon i innredningen skal være overtrykksventilasjon, og luftinntak og andre åpninger til 

innredningen skal kunne stenges og være gasstett 
 
Sikring av tennkilder 
27) [5] X X  Eksosrør fra forbrenningsmotorer skal ha gnistfangere  
28) [5] X X  Elektrisk utstyr i gassfarlige områder, herunder lanterner, skal være godkjent og gassikker  
29) [5] X X  Inntak av sjøkjølevann for maskineri, skal dersom mulig, tas fra ”nedre” sjøinntak  
30) [5] X X  Gnistgivende verktøy og klær som kan forårsake statisk elektrisitet skal ikke brukes  

31) g vare håndteres 
skal vise aktsomhet og foreta det som er nødvendig for å forebygge fare for brann eller eksplosjon. Røyking 

udt innenfor områder eller rom hvor brann eller eksplosjon lett 
 

[3] X X  Enhver som håndterer eller oppholder seg i nærheten av rom eller område hvor brannfarli

og bruk av ild eller andre tennkilder er forb
kan oppstå. Det skal være oppslag om forbud mot røyking og bruk av åpen ild eller andre tennkilder på
områder eller i rom hvor brannfarlige stoffer forekommer under slike forhold at brann eller eksplosjon lett 
kan oppstå. 

32) Dersom ikke annet fremgår av eksplosjonsverndokumentet, skal utstyr og
 velges på grunnlag av kategoriene fastsatt

 sikkerhetssystem på alle områder 
 i forskrift 9. desember 

 
der eksplosive atmosfærer kan dannes,
1996 nr. 1242 om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område, vedlegg I (se [1]). Særlig
skal følgende utstyrskategorier brukes i de angitte soner, forutsatt at utstyret er egnet for gasser, damper 
eller tåker og/eller støv som forekommer:  

- utstyr fra kategori 1, i sone 0 eller 20,  
- utstyr fra kategori 1 eller 2, i sone 1 eller 21,  
- utstyr fra kategori 1, 2 eller 3 i sone 2 eller 22.  

[2] X X  

33) stem beregnet på bruk i eksplosjonsfarlig atmosfære skal utformes med sikte på 
nssikring. Produsenten skal i den forbindelse treffe tiltak for å hindre at eksplosiv 

d 

[1] X X  Utstyr og sikkerhetssy
integrert eksplosjo
atmosfære antennes, idet alle tennkilder, elektriske og ikke-elektriske, tas i betraktning. 
 
Utstyr og sikkerhetssystem skal utformes og framstilles under hensyn til eventuelle funksjonsforstyrrelser, 
slik at farlige situasjoner i størst mulig grad kan unngås. Det skal tas hensyn til mulig feilbruk som me
rimelighet kan forventes. 

34) , [1] X X  Materialer som brukes til framstilling av utstyr og sikkerhetssystem skal ikke kunne forårsake eksplosjon
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No. Krav/anbefaling Ref. L F Kommentar 

samtidig som det tas hensyn til de forventede driftsforhold. 
 
Innenfor grensen av de bruksvilkårene produsenten har fastsatt, skal det ikke mellom de materialer som 
brukes og bestanddelene i de eksplosjonsfarlige atmosfærene kunne oppstå reaksjoner som medfører at 

t svekkes. 

 vern svekkes, særlig med hensyn til materialets 
dighet, slitestyrke, elektrisk ledningsevne, slagfasthet, aldring og følgene av 

eksplosjonsverne
 
Materialer skal velges slik at forutsigbare endringer i deres egenskaper og kompatibilitet i kombinasjon 
med andre materialer ikke fører til at det tilsiktede
korrosjonsbestan
temperatursvingninger. 

35) Dersom deler som kan antenne en eksplosiv atmosfære er plassert i en kapsling, skal det sik
kapslingen kan motstå det trykk som oppstår ved en eksplosjon av en eksplosiv blanding i

res at 
nne i utstyret og 

ngen. forhindre at eksplosjonen forplanter seg til den eksplosive atmosfæren utenfor kapsli

[1] X X  

36) Det må ikke forekomme potensielle tennkilder som gnister, flammer, elektriske lysbuer eller høy 
overflatetemperatur, lydenergi, optisk stråling eller elektromagnetiske bølger eller andre tennkilder.  
 
Elektrostatisk oppladning som kan føre til farlig utladning skal forebygges.  
 
Overoppheting som følge av friksjon eller slag, f.eks. mellom materialer på roterende deler eller på grunn 
av fremmedlegemer, skal i størst mulig grad unngås. 

[1] X X  

37) Med hensyn til sikkerhetsforanstaltninger mot støt brann og andre farer som skyldes elektrisitet skal 
kapittel V i forskrift om maritime elektriske anlegg, [4], følges. Der stilles det tilleggskrav til det elektriske
anlegget i fiskefartøyer med lengde mer enn 15 meter i forskrift om maritime anlegg. Hensikten med disse 
kravene synes først og fremst å være å forhindre at branner med elektrisk årsak oppstår.  

 
] X[6 X  

38) e under 25 skal utføres og kontrolleres i henhold til de til 
enhver ntroll av elektriske anlegg ombord i skip. For 
anlegg  elektroinstallatør gruppe L. For anlegg med 

et.  

 etc. på 
nt av 

[8] X X  Elektriske anlegg på fartøy med en bruttotonnasj
tid gjeldende bestemmelsene om utførelse og ko
med spenning over 42 volt skal arbeidet utføres av

på 42 volt og derunder kan arbeidet utføres avspenning  annen fagmann godkjent av Sjøfartsdirektorat
 
Endringer og reparasjoner av det elektriske anlegget, f.eks. ved skifting av motor, navigasjonsutstyr
eksisterende fartøyer, skal utføres av elektroinstallatør gruppe L, eller annen fagmann godkje
Sjøfartsdirektoratet. 
 
Når feil oppstår på brytere, lampepunkter, ledninger mv., skal feilen utbedres omgående.  
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No. Krav/anbefaling Ref. L F Kommentar 

Elektrisk varmeovn skal være fast montert og være slik kons
rann.  

truert og plassert at den ikke kan forårsake 
b

 
Annet/Generelt 
39) 

sikker operasjon av fartøyet forut for gassfare, og tiltak som skal være ivaretatt 
 og 
O 

[5] X X  Fartøyet skal ha en egnet, og kortfattet, operasjonsmanual for det spesielle oppdraget som en oljevernaksjon 
r. Manualen bør beskrive e

forut for og under operasjon. Manualen skal angi kommando- og kommunikasjonslinjer mellom fartøyet
ledelse av feltet/ledelse av oppdraget. Manualen skal være gitt påtegning for at den er approbert av NOF
eller teknisk rådgiver for NOFO. 

40) ette ikke 

maksimal 

ret skal angis. Dette 
g 

[9] X X  Beredskapsutstyret5 skal være dimensjonert og konstruert i henhold til en anerkjent norm. Når d
finnes skal utstyret vurderes av Sjøfartsdirektoratet i hvert enkelt tilfelle. Risikoanalyse for 
beredskapsutstyret skal utarbeides hvor feil kan medføre store konsekvenser for beredskapstjenesten.  
 
Operasjonelle begrensninger og kapasiteter for utstyrets bruk skal så langt mulig fastsettes, f.eks. 
bølgehøyde eller vindhastighet, minimum temperatur, maksimal tillatt arbeidslast som funksjon av 
jøtilstand, utstyr til godkjent bruk i eventuell eksplosiv atmosfære etc.  s

 
Alle operative og eventuelle andre forutsetninger ved bruk av beredskapsutsty
inkluderer nødvendig bemanning for betjening av utstyret, spesielle forutsetninger vedrørende manøvrerin
av fartøy, verneutstyr, opplæring, øvelse mv. slik at dette tas hensyn til ved drift av utstyret. 

41) Enhver frigjøring av brennbare gasser, damper, tåker eller brennbart støv som kan medføre eksplosjo
skal avledes eller bortledes til et sikkert område eller, dersom dette ikke er mulig, oppbevares sikkert eller 
sikres på annen måte.  

 

nsfare, 

Dersom en eksplosiv atmosfære inneholder flere slag brennbare gasser, damper, tåker eller brennbart støv, 
skal vernetiltakene være tilpasset den største risikoen.  

 
For å forebygge brann- eller eksplosjonsfare, skal det også tas hensyn til elektrostatiske utladninger som 

ppstår når arbeidstakerne eller arbeidsmiljøet opptrer som ladningsbærere eller ladningsgeneratorer. o
Arbeidstakerne skal være utstyrt med egnet arbeidstøy, laget av materialer som ikke kan fremkalle 
elektrostatiske utladninger som kan antenne eksplosive atmosfærer.  

[2] X X  

                                                 
5 Ekse ngningssystem, utstyr og arrangement for oppsamling, pumping og lagring av olje 
ombor ng, etc.  
 

mpler på beredskapsutstyr kan være vannkanoner for brannkjemping, fast gassdeteksjons- og nedste
fm oljevern., fast tåkestråle/overrislingssystemer for å skjerme beredskapsfartøy mot varmestrålid i
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No. Krav/anbefaling Ref. L F Kommentar 

 
Anlegg, utstyr, sikkerhetssystem og eventuelt tilhørende koplingsutstyr skal bare tas i bruk dersom det 
framkommer av eksplosjonsverndokumentet at de trygt kan brukes i eksplosive atmosfærer. Dette gjelder 

sutstyr og tilhørende koplingsutstyr som ikke anses som utstyr eller sikkerhetssystem i henhold også arbeid
til forskrift 9. desember 1996 nr. 1242 om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område (se 
[1]), dersom de er integrert i anlegget på en slik måte at det i seg selv medfører brann- eller eksplosjonsfare. 

42) [15] X X  Det skal gjennomføres minst 1 trening pr. skift på felt med 1. linje oljevernsutstyr6. Slike øvelser skal 
avtales med installasjonens plattformsjef. Det skal gjennomføres en verifikasjonsøvelse ved 
mannskapsskifte ved land pr. skift pr. år. Rapport fra øvelse skal sende operatørselskap. Rapport skal 

                                                 
6 1. lin  mannskap og med eget utstyr (lense, skimmer og slepebåt). 1. 
linjeut lart til å bli mobilisert. 

je utstyr er beregnet som første innsatsstyrke i bekjempelsen av akutt oljesøl. Det opereres av beredskapsfartøyets eget
styr ombord på offshore service fartøy skal til enhver tid være k
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inneholde agenda fra øvelsen, samt en konklusjon med erfaringsoverføring. 
43) 

ret.  

ansvarlig for å håndtere sitt system (eget fartøy med NOFO utstyr og tildelt slepebåt). NOFO 
skadestedsleder vil angi posisjon for utsetting av lenser  
 
Unntak: Områdeberedskapsfartøy. Kaptein på disse fartøyene vil i en gitt situasjon opptre som NOFO’s 
skadestedsleder inntil NOFO skadestedsleder er mobilisert. Mannskap må på egen hånd operere NOFO 
utstyret. I slike situasjoner vil nærmeste tilgjengelige fartøy bli benyttet som slepebåt. For mer info, se 
NOFO-manual ombord (NOFO regionalt planverk – operativ plan) og www.nofo.no 

[15] X X  For fartøy som er dedikert for NOFO-tjeneste gjelder følgende:  
 
Fartøyet skal ha klassenotasjon ”OIL REC” og være godkjent som NOFO-fartøy (2. linje 
oljevernberedskap7) i henhold til siste gyldige NOFO standard (NOFO utsteder 
sertifikat/godkjenningsdokument)  
 
Fartøy, skal minst 2 ganger pr. år (minst ett med hvert skift) ha NOFO utstyr ombord og øve med utsty
 
I en gitt situasjon vil fartøyet bli tatt til land for å mobilisere NOFO-utstyr. Kaptein på OR-fartøy er 

                                                 
7 2. linje utstyr er tyngre oljevernutstyr som står plassert på dedikerte baser langs kysten. Dette utstyret opereres av NOFO personell som mønstrer ombord i NOFO fartøy ved mobiliesering av 
utstyr. Til dette utstyret benyttes større slepebåter, disse leies inn av NOFO. 
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Vedlegg B – Vurdering av ”worst case scenario” og lagring av
oppsamlet olje i fiskefartøy 
 
Vedlegget inneholder en enkel vurdering av et ”worst case scenario” i forhold til 
brann og eksplosjon knyttet til oljevernaksjoner hvor fiskefartøyer benyttes i kystnære 
strøk. Beregninger kan foretas for å bestemme mer nøyaktig hvilke eksponeringer 
ulike brann- og eksplosjonsscenarier kan gi. Vedlegget gir videre en komme r på 
om konklusjonene i rapporten også gjelder dersom oppsamlet olje lagres i et fåtall 
større fiskefartøy. 
 
 

B1 “Worst case scenario” 
Beskrivelse av ”Worst case scenario
Brann på fiskefartøy som sprer seg mlet oljeemulsjon i lense, til mi kter og 
de øvrige fiskefartøyene som er me erere en lense og opptak av olj ulsjon 
til minilekter (dvs. lt  fiskef hengig av oppsamlingsform, jfr gur 
11). 
 
Årsaker tartbra
Flere års r kan le r ”wo ario”. Startbrannen på fiskef yet 
kan opps heng v rna eksempel ved varmgang i elektrisk 
utstyr, bar ild etc. Ved ol aks ndelser hvor en har kombinasjonen 
oppvarm søl o n lde nn som leder til ”worst case”. En slik 
t nd k stå o nis lamme kommer i kontakt me
oljeemulsjonen (med fla nkt  ºC) som søles på et oppvarm ekk 
f m å en m erd ing av olje oppimot flamme
e t enn o s. D vært få dager pr år hvor solv an 
g  t er h te ture  er over flammepunktet. Opp t 
o k å op  v  r eller annet varmt utstyr. 
Oljeemu  vil  e lammepunkt langt høyere en  i 
b  il ik o u pp oljesølet slik at det er fare for at det 
k e  en st
 
S in tart n  a rtøy  
E n fart i enses til startbrannfartøyet. S ing 
f n rt o r e til minilekter kan skje ders  
ikke greier å løsne fortøyningen m elativt raskt. Spredning fra 
s n  t  k 1-2 stk) er mulig under spesi
f , æ it l
n t u g g  vindretning. Brannen kan og es 
v n l n via brann i oljeemulsjon på sjøen vil ta 
f inutter og fi a il utte forbindelsen til lensa og  bort 
f n o s b ngshastigheten i oljeemulsjon på sjøen 
e  / r j enskaper som C-væske med potensial 
t e æ n r dning via brann på sjøen vil 
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avhengig av tykkelsen på oljefilmen, vindforhold, oljeemulsjonens vanninnhold og 

 en 
sjonen har lavt flammepunkt (ned mot 55 ºC) og 

vt vanninnhold (om lag 20 %) og hvor oljeflaket er stort i utstrekning kan gi slike 
å 

efartøy under et ”worst case scenario” 
vakuering fra et brennende fiskefartøy kan skje ved at personer ombord hopper på 
jøen med redningsdrakt eller redningsvest, går i redningsflåte eller plukkes opp av 

at brannen skal spres til person som ligger i vannet 
t, redningsvest eller redningsflåte er 

rd.   

 

flammepunkt og størrelsen på oljeflaket. En varm sommerdag med lite vind, i
avstand fra utslippet hvor oljeemul
la
muligheter. Vi har, som tidligere beskrevet i rapporten, vurdert det som vanskelig 
opprettholde en brann i oppsamlet oljeemulsjon i lenser hvis flammepunktet er over 
100 ºC. Emulsjonene må brytes og en vesentlig del av vannet må ut for at brann kan 
opprettholdes. Er imidlertid et fiskefartøy omhyllet av oljeemulsjon som brenner er 
det mulig å oppnå spredning til fiskefartøyet.  
 

vakuering fra fiskE
E
s
fiskefartøyer i nærheten. Fare for 
eller til redningsflåten er tilstede. Redningsdrak
ikke dimensjonert for å motstå brann og vil ikke gi beskyttelse dersom oljeemulsjonen 
brenner på sjøen. Det vil kunne være stor fare for brannspredning til fiskefartøy som 
kommer nær det brennende fartøyet for å redde personer. Tennkilde, brennbart 
materiale og utforming av fartøyet vil ha betydning på brannutviklingshastigheten 
ombo
 
Bølger og vind vil redusere muligheten for brann i oljeemulsjon på sjøen. Mulighet til 
å bli reddet opp fra sjøen eller redningsflåte avhenger av om personene blir sett, som
påvirkes av værforhold, lysforhold, røykmengde og -retning. En stille, varm 
sommerdag vil sikt og lysforholdene være gode. 
 
Konsekvens hvis ”worst case scenario” inntreffer 
 

Konsekvenser 
Tap av liv Personene ombord i fiskefartøyene kan omkomme. Dersom en 

antar to personer i hvert fiskefartøy vil høyst seks personer 
kunne omkomme. 

Tap av materielle 
verdier 

Tap av involverte fiskebåter (2-3 stk), minilekter og lense. 
 

Ytre miljø Neglisjerbare konsekvenser. 
 
Vi har forutsatt at oljeflaket på sjøen ikke er sammenhengende fra utslippskilden til 
området fiskebåtene vil operere i ved en oljevernaksjon. Faren for brannspredning til 
utslippskilden vurderes derfor å være neglisjerbar. 
 
 

B2 Lagring av oppsamlet olje i fiskefartøy 
Vurderingene i rapporten er gjort ut fra forutsetningen om at fiskefartøy ikke skal 
lagre olje om bord. I ettertid er det reist spørsmålet om konklusjonene vil være de 
samme dersom et fåtall større fiskefartøy lagrer oljeemulsjon definert som C-væske. 
De aktuelle fiskefartøyene har skrog i aluminium eller stål.  
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DnV har utarbeidet et regelverk for klassifisering av fartøy. Her stilles det krav til at
fartøyer som skal frakte oppsamlet råolje (Part 5, chapter 7, section 11 ”Recovered
reception and transportation” i regelverket (DnV, 2007)) med flammepunkt under 60
ºC har oilrec notasjon. Det stilles ingen spesielle krav til transport av væsker med 
høyere flammepunkt. Brann- og eksplosjonsfaren forbundet med lasting/lossing og 
lagring av slik væske ansees, i følge DnV (2009), å tilsvare faren forbundet med 
tilsvarende operasjoner med drivstoff (for eksempel diesel) som fartøyene er vant å 
håndtere.  
 

 
 oil 

 

år vurdering er at sannsynligheten for å få oljesøl på fiskefartøyet er større dersom 
i en større utfordring å 

 
r. 

t som ved fylling av drivstoff. Tankene som skal benyttes til lagring av 
ppsamlet oljeemulsjon må tilfredsstille krav som stilles til andre C-væsker som for 

 

V
olje kan tas om bord i fartøyets tanke(r). Det kan dermed bl
rengjøre fiskebåten for oljesøl, skille rene og skitne soner etc. Dersom en brann 
oppstår vil forløpet kunne bli raskere og mer alvorlig i et fartøy med oljeemulsjon i 
tankene. Konklusjonene i rapporten om at brann- og eksplosjonsfaren er kontrollerbar
vurderes imidlertid å gjelde selv om oppsamlet olje tas om bord i noen større fartøye
Det betinger imidlertid at en har et bevisst forhold til å unngå lekkasjer og søl når 
oljen pumpes ombord og at tiltakene for å redusere brann- og eksplosjonsfaren i kap. 
6.3 gjennomføres, slik at oljesøl ikke varmes opp eller kommer i kontakt med 
tennkilder. Pumping av oppsamlet oljeemulsjon i tankene må foregå med samme 
forsiktighe
o
eksempel diesel. Typisk vil det være at tankene er tette, har nødvendig lufting og at 
lufteanordningen er plassert på sikkert sted i forhold til mulige tennkilder etc. I dette 
prosjektet er det ikke undersøkt om tanker i aktuelle fiskefartøyer har en slik 
utforming.  
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