
SCOPE 2017 er et prosjekt organisert av Kystverket  
på vegne av European Commission.
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Norge er en av partene i flere internasjonale  
avtaler om samarbeid ved hendelser som 
medfører alvorlig akutt forurensning og 
statlig aksjonering. Landene som har signert 
Bonnavtalen og Københavnavtalen forplikter å 
yte bistand ved slike hendelser. Norges ansvar 
og deltakelse i avtalene administreres av 
Kystverket.

Videre er Norge en del av Union Civil prote-
ction Mechanism i EU, som også utløser støtte 
i forbindelse med alvorlige hendelser.  
Alt dette for å beskytte miljøet.

SCOPE 2017 gir deltagende organisasjoner 
en unik mulighet til å trene ledelse og  
samhandling ved alvorlige skipsulykker.

SCOPE 2017 er en av de største olje- og  
kjemikalievernøvelsene i Europas historie.

Varslingsøvelse

Offisiell åpning 
Ankomst fartøy 
Briefing

Feltøvelse sjø 
Observatørprogram 
VIP program

Feltøvelse sjø, land, strand 
Nødhavn (skrivebordsøvelse) 
Observatørprogram 
Workshop kravhåndtering 

Nødhavn (skrivebordsøvelse)
Workshop kravhåndtering  
Workshop varsling

Avslutning og avreise

Øvelsens tidslinje:
SCOPE 2017 blir gjen-
nomført fra 25. til 29. 
September i 2017 i 
Grenlandsområdet.
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SCOPE 2017 gjennomføres for å styrke  
Europeisk samarbeid ved håndtering  

av en stor forurensende sjøulykke. 



SCOPE 2017 er en omfattende øvelse som 
handler om håndtering av akutt forurensing 
med olje og/eller andre skadelige stoffer.  
Felles for disse stoffene er at de utgjør en  
alvorlig trussel for befolkning og miljøet.

SCOPE 2017 skal føre til utvikling og forbedring 
av samarbeid og koordinering ved skipsulykker 
som involverer skadelig og forurensende last, 
både nasjonalt og internasjonal. 

Kystverket er innvilget støtte fra 
EU-kommisjonen til å gjennomføre en stor 
fullskala-øvelse i Norge, SCOPE 2017. Dette skjer 
i samarbeid med den svenske Kustbevakningen, 
Det Danske Forsvaret, Miljødirektoratet på 
Island, Sørøst Politidistrikt og Interkommunalt 
Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) i Telemark. 

Midler fra EU-kommisjonen forutsetter at vi i 
tillegg involverer ressurser og tjenester også fra 
EU. Kystverket forventer også at andre organi-
sasjoner deltar under øvelsen. SCOPE 2017 blir 
gjennomført 25. – 29. september 2017, utenfor 
Langesund i Telemark.

Bakgrunn for SCOPE 2017
Kystverket er forurensningsmyndighet i forbin-
delse med akutt forurensning, og har ansvar for 
samordning av nasjonal beredskap mot akutt 
forurensning. Sammen med en rekke etater, insti-
tusjoner og kompetansemiljøer skal Kystverket 
sørge for at en hendelse med akutt forurensning 
blir håndtert slik at miljøkonsekvensene blir 
redusert. 

Ved store hendelser kan Kystverket i tråd med 
forurensningsloven beslutte å overta ledelsen av 
en aksjon mot akutt forurensning.

Mål og aktiviteter for SCOPE 2017:
Følgende hovedmål er definert:  

”Øvelsen skal bidra til 
forbedret nasjonal og  
internasjonal koordine-
ring av aksjoner i for- 
bindelse med skipsu-
lykker som involverer 
farlig og forurensende 
last, samt at den skal 
styrke samarbeidet 
mellom partene i 
Københavnavtalen, 
Bonnavtalen og med 
EU, og sikre best mulig 
bruk av ressurser, tje-
nester og retningslinjer 
gitt gjennom EU.”

Tiltak for å nå hovedmålet:
    Definere et scenario og innhold i øvelsen som 
bidrar til realistiske utfordringer for alle delta-
gere innenfor koordinering, informasjonsflyt 
og andre forhold som er viktig for en effektiv 
ledelse av en aksjon

    Gjennomføre en korrekt varsling nasjonalt 
og internasjonalt, inkludert aktivering av EU 
mekanismen og mobilisering av internasjo-
nale ressurser

    Organisere mottak og følge opp utenlandsk 
støtte i samsvar med EUs Host Nation 
Support Guidelines, nasjonale retningslinjer, 
samt Kystverkets egne planer

    Trene og øke kompetansen innenfor krav-
håndtering overfor ansvarlig forurenser

    Trene på internasjonal koordinering og 
samarbeid knyttet til håndtering av fartøyer 
som søker om nødhavn. Anvendelse av EU 
Operational Guidelines for bruk av nødhavn

    Trene sammen med ressurser fra EU som er 
eksperter på marin forurensing

    Etablere ledelse for en krise lokalt,  
nasjonalt og internasjonalt

    Håndtere havarerte fartøy

    Håndtere kjemikalie-foruresning til sjøs ved 
hjelp av Marine Incident Response Group

    Oljevern til sjøs og på land

    Nattoperajoner

    Prioriterng av miljøsårbare områder i  
planer og aksjoner

Planlegging Øvelse Evaluering Veien videre


