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I forbindelse med gjennomføringen av den oppdaterte problem- og behovsanalysen i denne rapporten er 

det inhentet informasjon fra en rekke aktører gjennom en spørreundersøkelse, intervjuer og en 

innspillskonferanse. Mer informasjon om respondenter, aktører som har blitt intervjuet og deltakere på 

innspillskonferansen er gitt under. 

 

Spørreundersøkelsen 

Materialet fra spørreundersøkelsen DNV GL gjennomførte i 2019 i forbindelse med sin rapport er også 

brukt som underlagsmateriell i denne rapporten. Undersøkelsen ble sendt ut til ca. 80 aktører med roller 

eller interesser innen marin forsøpling og oljevernberedskap, herunder beredskapsaktører, 

miljømyndigheter, virkemiddelapparat, teknologi- og utstyrsprodusenter samt forskningsinstitusjoner. I 

alt 49 respondenter besvarte undersøkelsen. 

Undersøkelsen besto av totalt 25 spørsmål fordelt på tre hovedtema; generelt om behov, anlegg og 

infrastruktur samt lokalisering. For mer informasjon om spørsmålene se DNV GLs rapport (2019). 

Besvarelsene var anonyme, men det har blitt oppgitt antall respondenter per gruppe som er bekrevet 

over.og respondenter 

 

Innspillskonferanse 

26.mai 2020 ble det gjennomført en digital innspillskonferanse på Teams. Programmet for 

innspillskonferansen er gjengitt under: 

 

Kl.10.00  Velkommen  

Kl.10.15  Testfasiliteter ved Fiskebøl: Bakgrunn, nyheter og videre prosess, SOMM  

Kl.10.30  Hvilke behov har brukerne av fremtidige testfasiliteter meldt om? DNV GL  

Kl.11.00  Alternativer for utbygging: Hva ser vi for oss? DNV GL  

Kl.11.20  5-10 min innlegg fra Kystverket, NOFO og Norges Brannskole om deres behov og 

forventninger til hva testfasilitetene kan bidra med  

Lunsjpause  

 

Kl.12.30  Diskusjonsgrupper  

Kl.13.00  Diskusjonsgruppene oppsummerer sine innspill  

Kl.13.45  Oppsummering og avslutning  

  

Innspillskonferansen ble gjennomført med godt oppmøte med 63 påmeldte. Representanter fra de 

følgende aktørene/organisasjonene/interessentene deltok er vist i tabell V2.1 under. 
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Tabell V2-1 Deltakerorganisasjoner i inspillskonferansen om oljevernfasiliteter på Fiskebøl 

Advansia Kystverket Oceanrim 

Akvaplan-niva AS LoVeMar AS OMV (Norge) AS 

Allmaritim Marine Recycling Cluster SALT 

DNV GL Miros AS Senter for oljevern og marint miljø 

Egga utvikling NOFO SINTEF Narvik 

Equinor Nord universitet SINTEF Ocean 

Hadsel kommune Nordland Fylkeskommune SpillTech AS 

Hadsel Senterparti Norges brannskole Trollkraft 

Heli-Team NorLense AS 

UiT - Norges arktiske universitet / Fakultet for 

ingeniørvitenskap og teknologi 

Jemar AS NOSCA Clean Oceans Vista Analyse 

Kongsberg Satellite Services NovuMare AS Vår Energi AS 

 

Intervjuer 

I samråd med oppdragsgiver ble det utarbeidet en liste over særlig viktige aktører som ble intervjuet 

over Skype/Teams. De aktørene vi var i kontakt med og gjennomførte intervjuer med var: 

• Norges brannskole 

• SALT 

• Marine Recycling Cluster (MRC) 

• SINTEF 

• NOFO faglig forum 

• NOSCA Clean Oceans 

• CIRFA 

• NOROG 

• Equinor 

• Kystverket 

• Norlaks 

 


