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SAMMENDRAG
Foreliggende notat er utarbeidet av Alpha Miljørådgivning på oppdrag av Oljeselskapenes Lands-
forening (OLF), og representerer en kortfattet oversikt over miljørelaterte arbeider i norske farvann
som er utført i regi av oljeselskapene. Det er fokusert på innsatsen i det siste ti-året, da disse
resultatene er antatt å være av størst interesse.

Arbeidene spenner over et stort register, tematisk så vel som praktisk. I denne sammenheng er det
førsøkt å fokusere på verdiskapningen og kunnskapsoppbyggingen spesifikt gjeldende for det ytre
miljø, dvs. resultater som er relevante for selve planleggingen av petroleumsaktivitet i tillegg til å være
av flerbruks- og gjenbruksverdi i prosjektfasen. Informasjonsgrunnlaget kan således kategoriseres i
følgende hovedtyper:

 Miljø grunnlagsdata; dvs. data som er opparbeidet i felt for beskrivelse av miljøets nå-tilstand.
 Primærdata; i første rekke i form av aggregerte data og resultater som i alle ledd er opparbeidet av

og ved dedikerte kilder, men også hvor materialet kan være videre analysert og tilrettelagt av
andre for bruk i oljeselskapenes analyse- og utredningsarbeide uten at det opprinnelige innhold er
blitt forringet.

 FoU-resultater; hvor programmer og prosjektene har hatt som mål for å avklare aktuelle problem-
stillinger av almen, spesifikk, så vel som overordnet karakter.

Sammenstillingen er basert på publiserte miljøundersøkelser, -analyser og -utredninger som har vært
utført i henhold til gjeldende krav og forskrifter. I tillegg er det vist til større programmer og
overliggende aktiviter som selskapene har initiert på eget initiativ. Kildematerialet kan således deles i
følgende hovedgrupper:

 Grunnlags- og overvåkingsundersøkelser
 Miljørisikoanalyser (MRA) for den enkelte aktivitet og lokasjon/felt
 Feltspesifikke og regionale konsekvensutredninger
 Overliggende analyse- og utredningsarbeider
 Andre relevante kilder, primært i form av resultater av FoU-virksomhet.

Resultatene av arbeidene viser et tilsvarende mangfold, hvor en del trekk og trender er forsøkt belyst i
det følgende.

Grunnlags- og overvåkingsundersøkelser
Fram til innføringen av SFTs veiledning for grunnlags- og overvåkingsundersøkelser i 1990 ble
studiene utført med variende metoder, frekvens og omfang. Dette gjorde det vanskelig å sammenligne
resultatene. Undersøkelsen i det siste ti-året er naturlig nok utført i henhold til gjeldende forskrifter og
dokumenterer bunndyrsmiljøets nå-tilstand med rikholdige datasett og resultater. OLFs initiativ med å
samle dette i en sentral database vil styrke resultatenes flerbruks- og gjenbruksverdi, ikke minst mhp. å
kunne møte utfordringene som ligger i de nye styringsforskriftene av september 2001.

Til tross for betydelig FoU-innsats representerer vannsøyleovervåkingen fremdeles en utfordring
blant annet med å integrere forskningsresultatene med kostnadseffektive og faglige forsvarlige
metoder og rutiner til bruk in situ.

Miljørisikoanalyser
De aktivitetsspesifikke miljørisikoanalysene er alt overveiende gjennomført med et relativt enhetlig
sett av metoder (MIRA) som er utviklet i regi av bla. OLF. Metodene har imidlertid vært gjenstand for
kontinuerlig utvikling og dette kompliserer sammenligning av resultatene. MIRA er i dag akseptert
som industristandard, men stiller store krav til inngangsdata så vel som dokumentasjon av resultatene.
I dette ligger det et forbedringspotensiale, både faglig og mhp. kostnadseffektivitet, blant annet med
opparbeidelse av enhetlige datasett som fritt kan benyttes av alle aktører. I så måte har de overordnede
utrednings- og analyseprogrammene som feks. Nordland VI og NoBaLes brakt til veie resultater som
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har vist seg egnet for flerbruk og gjenbruk. Med dagens ERMS-initiativ vil miljørisikoanalysene også
omfatte produksjonsutslipp i henhold til kravene i de nye styringsforskriftene av september 2001.

Konsekvensutredninger
Konsekvensutredningene som ble utført på 1990-tallet bygger alt overveiende på offentlig tilgjengelig
miljødokumentasjon. Databaser som feks. MRDB representerer i så måte kostnadseffektive verktøy til
å håndtere såvidt store mengder data og tilrettelegging av resultater. I myndighetenes hørings-
uttalelser etterlyses det imidlertid ofte bedre dokumentasjon og etterprøvbarhet av grunnlags-
materialet. Snøhvit og andre landanlegg representerer i så måte unntak, hvor det er utført omfattende
resipient- og miljøundersøkelser under utredningsprosessen. Disse er lagret mhp. flerbruk og gjenbruk.

Dette er også godt forankret i de seneste regionale konsekvensutredningsarbeidene (RKU),
inklusivt prosessen som er i gang med oppgradering av RKU Norskehavet. Etter et noe famlende
forsøk med RKU for Tampen, er ambisjonsnivået for de regionale utredningene i klar vekst. Selv om
slike løsningen nok er noe mer kostbare på kort sikt, vil resultatene være høyst relevante i
miljørisikoanalyser så vel som konsekvensutredninger for fremtidige aktiviteter i regionen.

Overliggende analyse- og utredningsarbeider
I løpet av det siste ti-året har det vært initiert en rekke samordnede analyse- og utredningsprosesser i
regi av forskjellige selskapsgrupperinger og -organisasjoner. Disse har tatt sikte på å bygge opp et
enhetlig grunnlag for miljømessige vurderinger og analyser for et større antall aktører og aktiviteter,
feks. ved leteboring i Nordland VI og Samordnet letevirksomhet i Barentshavet 2000-2001. Erfaringer
viser at det er betydelige gevinster ved blant annet deltagelse av lokale aktører, flerbruk og gjenbruk
av data, og ikke minst sporbarhet og etterprøvbarhet av resultatene. Dette er også reflektert i flere av
myndighetenes kommentarer.

FoU arbeider
Oljeselskapenes FoU-arbeider spenner over et stort register; fra opparbeidelse av basiskunnskap om
det ytre, biofysiske miljø, via teoretisk så vel som praktisk anskueliggjørelse av virksomheten i form
av modeller og analyseverktøy, til detaljerte studier og utvikling av metoder for vurdering av
miljømessige virkninger og risiko.

Retrospektivt er det åpenbart at denne innsatsen har bidratt til en generell kompetanseheving og
institusjonsbygging blant norske forskere og institusjoner. På 1980-tallet, hvor FoU-arbeidene også
hadde elementer av friere grunnforskning, kom dette til kjenne ved integrering av personell med
forskningsbakgrunn både hos myndighetene og oljeselskapene, og ikke minst oppbyggingen av
sentrale FoU-institusjoner i miljøsektoren. På mange måter dannet disse programmene og prosjektene
den faglige og finansielle grunnsteinen for store deler av virksomheten i skjæringsflaten mellom miljø
og oljeindustri til havs.

Ut over 1990-tallet ble FoU-arbeidene tilsynelatende mer målrettet. Samtidig dannet resultatene
på mange måter forutsetninger for å identifisere industriens eget forbedringspotensiale, som i sin tur
ble integrert i myndighetenes forskrifter og reguleringer så vel som retningslinjer for miljøstudiene av
i dag. Eksempelvis ble grunnlaget for etablering av felles retningslinjer for miljøovervåking i
Nordsjøen og på norsk sokkel lagt i regi av OKN. Denne form for interaksjoner er også reflektert i det
siste ti-årets utvikling og anvendelse av ny teknologi med tilsvarende utslippsreduksjoner og styrket
sikkerhet.

Kommentarer & Refleksjoner
Selskapene har hver i sær og gjennom ulike selskapsgrupperinger og -organisasjoner gitt betydelig
bidrag til forståelsen av industriens interaksjoner med det ytre miljø. Ved siden av omfattende
kompetanse- og institusjonsbygging, kommer resultatene til uttrykk ved at mange miljømål og -krav er
møtt og i de forpliktelser som industrien selv har for dokumentere egen aktivitet i hht. gjeldende
forskrifter med hensyn til sikkerhet og mulige virkninger. Dette kommer til kjenne blant annet ved at:

 Grunnlagsundersøkelser, overvåking, utredninger og analyser utføres i henhold til gjeldende
forskrifter og reguleringer, hvor selskapene selv har bidratt til utviklingen av standarder og
metoder – også ut over det som kunne forventes.
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 Utrednings- og analysearbeidene som utført i regi av flere selskaper i samarbeid (feks. Nordland
VI og NoBaLes/Samordnet leteboring i Barentshavet 2000-2001) har gitt åpenbare synergi-
effekter. Selv om kostnadene trolig er noe høyere på kort sikt, blir prosessen mer synlig og
resultatene enklere å kommunisere og sammenligne, samtidig som både data og resultater får
større flerbruks- og gjenbruksverdi.

 Med enkelte unntak er FoU-arbeidene i de seneste årene tilsynelatende snevret noe inn ettersom
det på flere områder er etablert en rekke ”godt-nok”-prinsipper (jf. også første punkt). Dette kan
være riktig; mange problemstillinger er utførlig belyst både i bredde og dybde på industriens eget
initiativ og burde som sådan kunne skrives ut av sagaen. På den annen side vil dette kunne dempe
innsatsen på områder hvor det fortsatt åpenbart er utfordringer (- feks. ved oljevirksomhet i nord),
eventuelt også hemme drivkraften som er nødvendig for å finne enda bedre løsninger.

I nasjonal sammenheng er det trolig ingen annen industri som er underlagt, og som på eget initiativ har
påtatt seg såvidt stort ansvar for å vurdere miljømessige virkninger av egen virksomhet. På tross av
denne innsatsen mangler det ikke på utfordringer. Dersom “godt nok”-prinsippet blir statisk og
kunnskapsgrunnlaget anvendes utover sin egen levetid (- naturvitenskapelige sannheter har tross alt
halveringstid på bare 3-5 år), vil de gode intensjonene bak feks. MILJØSOK vanskelig kunne møtes.

Det er derfor viktig, slik også industrien gjør på flere områder, nemlig å drive fram forskning og
utvikling i et bredt og langsiktig perspektiv. I så måte kan man tillate seg noen enkle refleksjoner:

 Integrasjonen av resultater fra FoU og miljøovervåking, -analyser og -utredninger – og anvendelse
i egne så vel som eksterne beslutningsprosesser – er ikke alltid like godt dokumentert og
tilkjennegitt. Det kan synes som om det kreves en viss innsikt for å holde seg orientert om alle
initiativene og resultatene av disse (- noe som også er erfart under sammenstillingen av
foreliggende notat). Det er et lite tankekors at mye av denne kunnskapen er såvidt vanskelig
tilgjengelig; både relevante etater, forståelsen hos mange av aktørene i fagmiljøet, og ikke minst
utenforstående som deltar i de offentlige beslutningsprosesser, ville trolig være tjent med å styrke
formidlingen av resultatene.

 Industriens miljøengasjement har ved flere anledninger vært adressert som et konkurransefortrinn
(bla. i MILJØSOK). Dette er meget positivt, men kan slå begge veier. Synergieffektene ved at
selskapene går sammen om utrednings- og analyseprosesser og FoU er åpenbare. Dersom
selskapene hver i sær skal konkurrere på miljø kan det fort oppstå ”lukkede rom” (jf. ovenstående
punkt). I tillegg vil det være en fare for at mer omfattende arbeider, med felles problemstillinger
og tilsvarende krav til innsats, ikke lar seg realisere.

Mye av FoU-virksomheten er resultat av omfattende planlegging og streng prioritering; - i
MILJØSOK ble det feks. sagt at anbefalinger om nye aktiviteter skulle gis på bakgrunn av behov og
pågående aktiviteter innenfor sentrale teknologiområder. Er det meningen at industrien selv skal
evaluere dette (- de kjenner jo best hvor skoen trykker), i hvilken grad preges bildet av myndighetenes
ønsker og eventuelle krav, og/eller vurderes innspill fra eksterne, frittstående aktører (- også utover de
institusjonene som til vanlig betjener industrien). Sett i lys av generasjonsvekslinger på omlag 10 år og
tilsvarende ”manns minne” har det vist seg at den almene persepsjonen av problemstillinger som har
vært belyst og løsninger som er utviklet ikke alltid er like godt forankret.

Kommunikasjon er som kjent et meget viktig element i mange beslutningsprosesser; - spørsmål
om hvordan resultatene fra FoU-arbeidene formidles, bæres videre og integreres i virksomheten er
nevnt tidligere. Et annet relevant spørsmål er hvorvidt resultatene har vært gjenstand for en bred og
åpen debatt i forhold til prinsippet om “godt nok” (jf. ovenstående punkt). Svarene er ikke umiddelbart
gitt. Hvis ikke slike spørsmål behørig adreseres kan det reises tvil om forbedringer som er oppnådd og
tiltak som er iverksatt, og derav hvorvidt FoU-aktiviteten på området kan “lukkes”. På denne måten
kan industrien (for)bli bærer av problemstillinger ut over det som i utgangspunktet er reellt for et
beslutningsgrunnlag. Dette kan igjen føre til at persepsjonen hos ulike aktører hemmes, FoU-midler
bindes opp, og prioritering av nye oppgaver og utfordringer maskeres.

Dialog og informasjonsutveksling (- nødvendigvis ikke etter ”konsensusprinsippet”) ville på
mange måter kunne fungere som avbøtende tiltak; - ved flere anledninger har det vist seg formåls-
tjenelig å legge vekt på prosess.
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1 INNLEDNING
Foreliggende notat er utarbeidet av Alpha Miljørådgivning (Alpha) på oppdrag av Oljeselskapenes
Landsforening (OLF), og representerer en kortfattet oversikt over miljørelaterte arbeider i norske
farvann som er utført i regi av oljeselskapene. Det er fokusert på innsatsen det siste ti-året, da disse
resultatene er antatt å være av størst interesse. Med unntak av en kortfattet oversikt over AKUP (se
Vedlegg IV og egen vedleggsfil til notatet) er materialet som er opparbeidet ved hjelp av andre, feks.
statlige forsknings- og finansieringskilder ikke vurdert. Informasjonen er ment som en naturlig del av
kunnskapsgrunnlaget for utvikling av petroleumsvirksomhet.

Miljørelaterte arbeider spenner over et stort register, tematisk så vel som rent praktisk. Utviklingen
av ny teknologi og anvendelsen av denne med tilsvarende utslippsreduksjoner og styrket sikkerhet er
imidlertid ikke vurdert; - i denne sammenheng er det førsøkt å fokusere på verdiskapningen og
kunnskapsoppbyggingen spesifikt gjeldende for det ytre miljø, dvs. resultater som er relevante for selve
planleggingen av SKU i tillegg til å være av flerbruks- og gjenbruksverdi i prosjektfasen.
Informasjonsgrunnlaget er således kategorisert i følgende hovedtyper:

 Miljø grunnlagsdata; dvs. data som er opparbeidet i felt for beskrivelse av miljøets nå-tilstand.
 Primærdata; i første rekke i form av aggregerte data og resultater som i alle ledd er opparbeidet av

og ved dedikerte kilder, men også hvor materialet kan være videre analysert og tilrettelagt av
andre for bruk i oljeselskapenes analyse- og utredningsarbeide uten at det opprinnelige innhold er
blitt forringet.

 FoU-resultater; hvor prosjektene har hatt som mål for å avklare aktuelle problemstillinger av
spesifikk, almen så vel som overordnet karakter.

I tillegg er det referert til database- og beslutningsstøtteverktøy der disse representerer en kilde for
tilrettelegging og kommunikasjon av relevante resultater. Sekundærdata, dvs. datamateriale som er
sammenstillet i økende avstand fra primærkilden, er tillagt mindre betydning da disse alt overveiende
er tilrettelagt for bruk i enkeltstående tilfeller, feks. i forbindelse med en miljørisikoanalyse (MRA) for
en gitt leteboring, og at det anvendte datamaterialet åpenbart ikke har vært sammenstillet for videre
bruk.

Sammenstillingen er i første rekke basert på publiserte miljøundersøkelser, -analyser og -utredninger
som har vært utført i henhold til gjeldende krav og forskrifter. I tillegg er det vist til større programmer
og overliggende aktiviter som selskapene har initiert på eget initiativ. Kildematerialet kan således
deles i følgende hovedgrupper:

 Grunnlags- og overvåkingsundersøkelser
 Miljørisikoanalyser (MRA) for den enkelte aktivitet og lokasjon/felt
 Feltspesifikke og regionale konsekvensutredninger
 Overliggende analyse- og utredningsarbeider
 Andre relevante kilder, feks. i form av resultater av FoU-virksomhet.

Innenfor hver kategori er det gitt en kort beskrivelse av resultatene samt en vurdering av resultatenes
relevans for ovenstående mål. Det opprinnelige kildematerialet er referert der dette har vært sporbart.
Disse og andre utvalgte momenter er satt i perspektiv vha. utdrag fra diskusjoner i fagmiljøet og
myndighetenes høringsuttalelser etc., for om mulig å avspeile kunnskapsgrunnlagets omfang og
kvalitetet.

Notatet pretenderer ikke å gi en fullt ut komplett oversikt over alle miljørelaterte arbeider,
hverken i bredde eller dybde; til det er materialet for omfattende. I tillegg er resultatene på noen
områder vanskelig tilgjengelig, særlig i tilfellet eldre arbeider. Noen aktører kan derfor være utelatt
eller uteglemt. Det siste er i så fall Alpha ansvar alene.
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2 DEKNINGSOMRÅDET
Historisk sett ble Nordsjøen (til 62 °N) åpnet for petroleumsvirksomhet i 1965 uten noen forutgående
utredning av miljø- og samfunnsmessige konsekvenser som praksis er i dag. Etter en intens debatt i
Stortinget ble to områder nord for 62 °N åpnet i 1979 (6 blokker på Haltenbanken og 20 blokker på
Tromsøflaket). Ytterligere områder på midt-norsk sokkel og Tromsøflaket ble åpnet i 1985. Åpningen
av Barentshavet syd i 1987 var det første området hvor det ble utført større utredningarbeider i hht.
den nye Petroleumslovens §7 (jf. OED 1987; St.meld. nr. 40 – 1988-89), mens resterende deler av
Midt-norsk sokkel og Skagerrak ble åpnet i 1994 etter omfattende utredningsprosesser (jf. NOE
1993a, b; St.meld. nr. 26 – 1993-94). For Barentshavet nord foreligger det et omfattende materiale
som opprinnelig var ment som grunnlag for behandlingen av eventuell åpning i Stortinget (NOE
1997), men sluttføring av utredningsprosessen ble av ukjente årsaker lagt på is.

I figur 2.1 er det gitt en overordnet oversikt over det aktuelle havområdet, med en grov kartfesting
av hvor det er gjort kunnskapsoppbyggende arbeider i regi av petroleumsindustrien, primært mht.
miljø grunnlagsundersøkelser og -overvåking, samt opparbeidelse av data og resultater for flerbruk og
gjenbruk.
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Figur 2.1. Kartfestet oversikt for kunn-
skapsoppbyggende arbeider i regi av
petroleumsindustrien, primært mht. miljø
grunnlagsundersøkelser og -overvåking,
samt opparbeidelse av data og resultater
for flerbruk og gjenbruk.
      De respektive arbeidene er gjen-
kjennelige i seksjon 3 (Miljø grunnlags-
undersøkelser og -overvåking), seksjon 5
(Konsekvensutredninger) og seksjon 6
(Overliggende arbeider).
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3 MILJØ GRUNNLAGSUNDERSØKELSER OG -OVERVÅKING
Miljø grunnlags- og overvåkingsundersøkelser har vært gjennomført i områdene rundt installasjonene
til havs siden midten av 1970-tallet (se Vedlegg I for oversikt av disse arbeidene fram til 1990). Etter
hvert som kunnskapsgrunnlaget økte, ble det synliggjort et behov for standardisering og
etterprøvbarhet. Ved innføring av SFTs veiledning for denne type studier i 1990 ble denne type studier
satt i metodisk system. Fokus ble den gang satt på virkningene av oljebasert boreslam og oljefuktet
kaks på havbunnsmiljøet.

I dag stilles det krav til grunnlagsundersøkelser av havbunnen før et felt kan bygges ut. I 1996 ble
strategien endret fra enkeltstående feltstudier til mer helhetlige regionale studier, da SFT definerte 11
geografiske regioner langs norskekysten. I de regionale grunnlagsundersøkelsene vil hvert studie
omfatte alle felt innen en enkelt region, samt et antall regionale stasjoner og referansestasjoner. En
oversikt over disse regionene er vist i figur 3.1.

Figur 3.1. Miljøovervåkingsregioner

Målet for grunnlagsundersøkelsen er å opparbeide en kunnskapsbase for miljøets nå-tilstand som
utgangspunkt for videre overvåking av eventuelle endringer. Generelt utføres overvåkningsstudier
hvert tredje år. Resultatene presenteres i en samlerapport for hele regionen. Rapporten skal bla. gi en
oppsummering av resultatene fra undersøkelsen samt et vedlegg med alle data og måleverdier fra
undersøkelsen. Miljøparameterne som måles skal gi et bilde av den til enhver tid rådende status for
bunnforholdene, gitt ved bla.:

 Sedimentbeskrivelser; fysiske forhold som partikkels størrelsesfordeling, organisk innhold etc.
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 Konsentrasjoner av fremmedstoffer som hydrokarboner og metaller
 Bunnfauna; gitt ved spesifikke arts- og individforhold.

Helt tilbake til de første grunnlagsundersøkelsene har SFT stilt føringer for innhold og metoder for
gjennomføring av undersøkelsene. Fra slutten på 1980-tallet og frem til 1996 utførte en ekspertgruppe
ved SFT årlige vurderinger av miljøovervåkningsrapporter fra offshoreindustrien. Vurderingene ble
gitt ut som SFT-rapporter som i tillegg til den rene vurderingen av grunnlagsundersøkelsene
presenterte en sammenfatning av rapportene og en helhetlig oversikt over miljøtilstanden i området
(SFT 1996a, b; 1995). I løpet av perioden 1996-1998 er det utført grunnlagsundersøkelser i alle
regionene hvor det er petroleumsproduksjon, og det er også gjennomført en samlet vurdering av
resultatene (Carroll et al. 2000).

Frem til 1998 ble det hovedsakelig utført sedimentovervåkning, men fra 1998 er det også fremmet
behov for overvåkning av utslipp og effekter i vannsøylen (se seksjon 3.3).

3.1 Grunnlagsundersøkelser
Det er utført grunnlags- og overvåkningsundersøkelser i regionene I, II, III, IV, VI, VII og IX. I tabell
3.1 er det gitt en oversikt over hvilke felt hvor det er utført henholdsvis individuelle og regionale
undersøkelser i perioden 1992-2001. I perioden 1992-1995 ble det utført mange feltspesifikke
undersøkelser i regionene I, II, III, IV, samt et begrenset antall feltundersøkelser i region VI. Region
VII og IX er ikke åpnet for produksjon og det ble derfor ikke utført grunnlagsundersøkelser i disse
regionene i perioden 1992-1997. Etter at strategien for overvåkningsundersøkelser ble endret i 1996, er
det utført regionale undersøkelser i alle de nevnte regionene omlag hvert tredje år. I tillegg er det utført
et fåtall feltvise suppleringsundersøkelser.

Tabell 3.1. Overvåkningsundersøkelser i region I, II, III, IV, V, VI, VII og IX i tidsrommet 1992-2001.
F er feltvise undersøkeler og R er regionsvise undersøkelser. Kilder: Akvaplan-niva (1997; 1996);
DNV (2001a; 2001b; 1999a; 1999b 1999c; 1999d; 1998; 1997; 1996; 1995); Mannvik et al.
(2001;2000; 1997); Mannvik & Gabrielsen (2001); Mikkola et al. (2000); Carrol et al. (2000); SFT
(1997; 1996; 1995; 1994a, b).
Reg. Felt 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Ekofisk F 1 F 1 F 2 F 1 R 3 R 3
West-Ekofisk
Albuskjell
Cod
Edda
Eldfisk R 3 R 3
Embla R 3 R 3
Gyda F 2 F 1 - - R 3 R 3
Hod F 2 F 2 - F 2 R 3 R 3
Mime - - - -
Tommeliten Gamma - - - - R 3
Tor R 3 R 3
Ula F 1 F 2 F 2 - R 3 R 3

Valhall F 2 F 2 - - R 3 R 3
Valhall Flanke F 3*
Yme F 1 F 1 R 3
Brønn 2/7-29 F 2 F 2 R 3
Tambar R 3
Yme Beta R 3

I

Yme Gamma R 3
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Tabell 3.1. Fortsettes.
Reg. Felt 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Balder F 3 R 3 R 3
Frigg F 1 F 1 X - R 3 R 3
East Frigg R 3
Frøy F 1 - F 1 - R 3 R 3
Heimdal F 1 - - - R 3 R 3
Jotun F 3 R 3
Lille Frigg F 1 F 1 F 2 F 2 R 3
North-East Frigg F 1 - - R 3
Odin - - - - R 3 R 3
Sleipner West F 1 - R 3
Sleipner F 1 F 1 F 2 - R 3
Varg R 3 R 3
Hermod R 3
Hanz F 3
Draupne F 3
Sleipner Øst R 3
Glitne R 3
Ringhorne R 3

II

Signy R 3
Brage F 2 F 2 F 1 F 2 R 3
Oseberg F 1 F 2 F 2 F 1 R 3
Oseberg East F 3
Oseberg West
Troll West - - F 1 F 1 R 3
Troll East F 1 - R 3
Veslefrikk F 2 F 1 F 2 F 2 R 3 R 3*
TOGI R 3
Troll A R 3*

III

Huldra R 3*
Gullfaks F 1 F 1 F 2 - R 3
Gullfaks South R 3
Gullveig R 3
R 3imfaks R 3 R 3
Murchison
Snorre F 2 F 1 F 2 F 2 R 3
Statfjord F 1 F 1 F 2 - R 3
Statfjord Nord R 3
Statfjord East F 1 - - - R 3
Tordis F 1 F 1 F 1 R 3 R 3
Tordis East
Vigdis F 1 R 3 R 3
Visund R 3 R 3
Sygna R 3
Huldra R 3
Statfjord ABC R 3
Snorre B R 3
Snorre TLP/UPA R 3

IV

Gullfaks ABC R 3
V Blåveis F 3*
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Tabell 3.1. Fortsettes.
Reg. Felt 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Draugen F 1 - F 1 - R 3 R 3
Heidrun F 1 F 1 - F 1 R 3 F 1 R 3
Norne F 1 R 3 R 3
Njord R 3 R 3 F 3*
Åsgard F 1 R 3/

F 3
F 3 R 3

Garn West R 3
Rogn Sør F 3*

VI

Mikkel F 3*
Castor F 3*VII
Vøring R 3

IX Finnmark/
Snøhvit

R 3 R 3

1) Kjemiske sedimentundersøkelser og bunnfaunaundersøkelser
2) Kjemiske sedimentundersøkelser
3) Sedimentbeskrivelser, fysiske beskrivelser, hydrokarboner, metaller, bunnfauna
*     Rapportering pågår

3.2 OLFs database for miljøovervåkning
OLF har etablert en egen database for resultater fra grunnlags- og overvåkingsundersøkelsene, og i dag
ligger det data i denne basen fra så langt tilbake som 1990. Dette tilsvarer oversikter over
overvåkningsregioner, hvilke installasjoner som hører inn under den enkelte region, navn på
overvåkningsstasjoner, og resultater og funn fra de ulike grunnlagsundersøkelsene. Materialet i
databasen er ikke komplett, og arbeidet på dette området har tilsynelatende ikke vært intensivert i
forhold til de store datamengden som tross alt er opparbeidet.

3.3 Overvåking av vannsøylen
Som nevnt ble overvåkingen fram til 1998 fokusert mot bunndyrsmiljøet. Ettersom utslippene av
produsert vann økte, ble det også fremmet behov for overvåkning av utslipp til og effekter i
vannsøylen. Vannsøyleovervåkning som omfatter tilstandsstudier og regional effektvurdering ble
inkludert i SFTs retningslinjer for første gang i 1999. I 1999 ble det gjennomført en
vannsøyleovervåkning i region I. Programmet inkluderte overvåkning ved bruk av ”semipermeable
membrane  devices” (SPMD), blåskjell og vannprøver. I tillegg ble zooplanktonprøver tatt på alle
stasjoner. Programmet var basert på en undersøkelse gjort i region IV (Tampenområdet) i 1997. Med
bakgrunn i SFTs evaluering av undersøkelsen (SFT 1999) burde vannsøyleovervåkningen i Region I
(Ekofisk) betegnes som et pilotstudie som videre kan benyttes som grunnlag for eventuelle justeringer
ved senere undersøkelser. Foreløpig er det ikke utført overvåkning av vannsøylen i Regionene V, VI,
VII og IX.
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4 MILJØRISIKOANALYSER

4.1 Aktivitetsspesifikke analyser
På begynnelsen av 1990-tallet ble det introdusert forskrifter for bruk av miljørisikoanalyser ved
vurdering av petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, og i dag utgjør denne type analyser viktige
elementer i selskapenes så vel som myndighetenes beslutningsgrunnlag. En kartfestet oversikt over
leteboringer hvor det forutsettes gjennomført miljørisikoanalyser etter gjeldende forskrifter og
regelverk er presentert i figur 4.1.

I regi av OLF og en rekke andre aktører er det utviklet et sett av metoder som i dag er å betrakte
som gjeldende industristandard (OLF 1999, 2001). I grove trekk er dette metodegrunnlaget anvendt
for miljørettede risikoanalyser siden midten av 1990-tallet. I det følgende er det gitt et utdrag av noen
av resultatene fra disse arbeidene (se markerte felt i figur 4.1). Temaer som er adressert i analysene i
perioden 1997-2001, samt annen nøkkelinformasjon er samlet i tabell 4.1. I tillegg er det presentert en
tilsvarende oversikt med mer detaljert nøkkelinformasjon i Vedlegg II. Dette gjelder også
datagrunnlaget som ligger til grunn for de respektive analysene, et tema som ofte har vist seg å være
gjenstand for diskusjon blant aktørene på dette området. Materialet som ligger til grunn for figuren og
tabellen er gitt i referanselisten for seksjon 4.

Figur 4.1. Leteboringer i perioden 1994 og fram til i dag. Aktiviteten fra 1994-95, med introduksjon
av de første versjoner av MIRA, indikerer også hvilke boringer som har vært analysert spesifikt mhp.
miljørisiko.
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Tabell 4.1. En oversikt over et utvalg miljørisikoanalyser fra perioden 1997-2001. De såkalte
Verdsatte Økosystem Komponentene – VØKene – som er anvendt i analysene er markert med grønt,
mens VØKer som er vurdert, men som ikke er valgt ut for videre analyser er markert med gråtone. En
oversikt over materialet som ligger til grunn for tabellen er gitt i referanselisten for seksjon 4.
Brønn/
Lisens

År Sjøbunn Vannsøyle,
plankton

Vannsøyle,
fisk

Fugl Marine
pattedyr

Strand

6305/4-1
Ormen
Lange i PL
209

2001

6710/6-1 i
PL 219

2001

7122/7-2 i
PL 229

2001

PL 259 2001
PL 254 2001
6305/9-1 i
PL 252

2001

Norne 1998
Åsgard 1998
Gullfaks
satelitter

1998

Heidrun 1998
Njord 1997
6507/5&6,
Donnatello

1997

6506/11-6 1997
6510/1, 2,
Nordl. IV

1997

4.2 Noen trekk & trender
Selskap som Norske Shell, Statoil, Norsk Hydro, Norsk Agip, Norsk Chevron, BP og Amoco Norway
Oil har alle bidratt til de aktivitetsspesifikke analysene som er referert i seksjon 4.1. Blant resultatene
(og erfaringene) kan det bla. nevnes følgende:

 I de senere år (etter 1997) er det stort sett anvendt forskjellige varianter av en felles
metodeplattform; Metode for miljørettede risikoanalyser – MIRA (OLF 1996, 1999, 2001). Dette
skulle i utgangspunktet stykre forutsigbarheten, men i og med at metoden samtidig har vært under
utvikling er det vanskelig å sammenligne resultatene fra år til år.

 Grunnlagsdata fra Marin Ressurs Data Base MRDB, samt andre datasett derivert fra denne basen
(feks. MOB-data), utgjør gjerne basis for analysene. Bare i enkeltstående tilfeller, bla. i
forbindelse med forberedelsene til boring på Nordland VI og Samordnet borevirksomhet i
Barentshavet 2000-2001, er det kompilert skreddersydde grunnlagsdata for analysene.

 Sjøfugl og delvis strandhabitater utgjør alt overveiende dimensjonerende ressurs. Fisk ble utelatt i
den opprinnelige MIRA-utgaven og ble først introdusert som VØK i forbindelse med
forberedelsene til boring på Nordland VI og Samordnet borevirksomhet i Barentshavet 2000-2001.

 VØK datasett som kan brukes som grunnlag for analysene har gjerne vært samlet inn for andre
formål (forskning og forvaltning). I mange tilfeller, feks. for sjøfugl åpent hav, er datagrunnlaget
karakterisert som mangelfullt, og med et potensiale for forbedring og oppdatering.
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5 KONSEKVENSUTREDNINGER
Konsekvensutredninger (KU) utgjør i henhold til Petroleumsloven (-og Plan- og bygningsloven for
virksomhet på land) en del av industriens utredningsforpliktelser ved utbygging av olje- og gassfelt på
norsk sokkel. Regelverket stiller krav til tematisk innhold og prosses, inklusivt høringsrunder hos
berørte parter (og interesser). I motsetning til myndighetenes program for KU ved åpning av nye
områder for letevirksomhet, viser regelverket til at KU skal utarbeides for det enkelte felt. I den senere
tid er det som resultat av dialogen mellom myndigheter og industri tatt initiativet til regionsvise KU
(RKU) prosesser, en aktivitet som har mange fordeler både kostnadsmessig så vel som rent faglig.

I det følgende er det gitt en oversikt over noen utvalgte elementer i de feltspesifikke KU-arbeidene
(seksjon 5.1), med fokus på datagrunnlaget som ligger til grunn for vurderingene, mens tilsvarende
deler av arbeidene med RKU er adressert i seksjon 5.2.

5.1 Feltspesifikke konsekvensutredninger
Med bagrunn i gjeldende forskrifter og regelverk kan man forvente at alle feltutbygginger på norsk
sokkel de siste 15 årene har en KU liggende til grunn for aktiviteten. Disse feltene er presentert i figur
5.1. For å vurdere hvilke datagrunnlag som ligger til grunn i KU-arbeidene er det gjort en vurdering av
et utvalg KU-prosesser for feltutbygging i farvannet nord for 62 °N de siste 10 årene; henholdsvis for
Njord (1994-95), Norne (1994), Åsgard (1995) av feltene som er i produksjon, og for Snøhvit (2000-
2001) som er under planlegging. De førstnevnte arbeidene er langt på vei representative for KU-
prosessene på 1990-tallet, mens KU for Snøhvit er å betrakte som langt mer omfattende og ambisiøs.

Figur 5.1. Felt i produksjon. Gult markerer felt hvor det forventelig er utført KU prosesser i forkant
av utbygging, mens rødt markerer felt som er satt i produksjon før Petroleumsloven ble gjeldende.
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5.1.1 Norne (1994)
Konsekvensutredningen for Norne ble utarbeidet av Statoil i 1994, hvor rapporten på miljøsiden for en
stor del bygget på utredningsarbeider ved Det norske veritas (DNV). Dette arbeidet var alt overveiende
forankret i tilgjengelig publisert litteratur. I tillegg til DNV-rapporten, ble det utført et eget studie på
virkningene av akutte uhellsutslipp på sjøfugl og sel ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA
1994). De respektive miljøtemaene som ble adressert i KU-prosessen for Norne er vist i tabell 5.1.

Tabell 5.1. Underlagsrapporter for konsekvensutredning for Norne (Statoil 1994). Evt. rapporter som
er spesielt utarbeidet for konsekvensutredningen er markert med referanse til kilden.

Sjøbunn Plankton Fisk Fugl Marine
pattedyr

Strand Luft

Litteratur-
studie
Underlags-
rapporter

NINA 1994 NINA 1994

5.1.2 Njord (1994-1995)
Konsekvensutredningen for Njord ble utført av Norsk Hydro i perioden 1994-1995 (Hydro 1995). I
tabell 5.2 er det gitt en oversikt over hvilke grunnlagsundersøkelser og underlagsrapporter for miljø
som ligger til grunn for utredningen.

Tabell 5.2. Underlagsrapporter for konsekvensutredning for Njord (Hydro 1995). Eventuelle.
rapporter som er spesielt utarbeidet for konsekvensutredningen er markert med referanse til kilden.

Sjøbunn Plankton Fisk Fugl Marine
pattedyr

Strand Luft

Litteratur-
studie
Underlags-
rapporter*

Grunnlagsmaterialet for miljø bygger alt overveiende på tilgjengelig publisert litteratur. Det er
tilsynelatende ikke utført spesifikke miljøundersøkelser/ delutredninger som funksjon av utrednings-
prosessen for Njord.

5.1.3 Åsgard (1995)
Konsekvensutredningen for Åsgard ble utført av Statoil i 1995 (Statoil 1995). I tabell 5.3 er det gitt en
oversikt over underlagsrapporter for miljø som ligger til grunn for konsekvensutredningen.

Tabell 5.3. Underlagsrapporter for konsekvensutredning på Åsgard (Statoil 1995). Eventuelle
rapporter som er spesielt utarbeidet for konsekvensutredningen er markert med referanse til kilden.

Sjøbunn Plankton Fisk Fugl Marine
pattedyr

Strand Luft

Litteratur-
studie
Underlags-
rapporter

RF 1995 Agenda
1995

NINA 1995 NINA 1995

Utredningsprosessen omfattet flere delutredninger på bla. sjøbunn, fisk (og fiskerier), sjøfugl og
marine pattedyr. Dette grunnlagsmaterialet omfattet både sammenstilling av publisert så vel som
upublisert litteratur.

5.1.4 Snøhvit (1991-2001)
Utredningsprosessen for Snøhvit har pågått over mange år og dekker både feltet offshore,
transportsystemer (rørledninger og skip) så vel som LNG-anlegget på Melkøya. I denne sammenheng
er det utført meget omfattende feltstudier med dekning av de fleste miljøkomponenter i anleggenes
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nærområder så vel som på regionalt nivå. I tabell 5.4 er det gitt en syntese av delutredningenes
karakter. For fullstendig oversikt over dokumentasjonsgrunnlaget vises det til referanselisten for
seksjon 5.

Tabell 5.4. Underlagsrapporter for konsekvensutredning på Snøhvit (Statoil 2001). Rapporter som er
spesielt utarbeidet for konsekvensutredningen er gitt i referanseseksjonen for Snøhvit.

Sjøbunn Plankton Fisk Fugl Marine
pattedyr

Strand Luft

Litteratur-
studie
Grunnlags-
unders.
Underlags-
rapporter

Flere av datasettene som ligger til grunn for utredningene, inklusivt for fisk, fugl, marine pattedyr og
habitater på strand og på land, har vært opparbeidet med tanke på flerbruk og gjenbruk, ikke minst i
forbindelse med fremtidig overvåking.

5.2 Regionale konsekvensutredninger
Et viktig formål med en regional konsekvensutredning er å effektivisere og forenkle det totale
konsekvensutredningsbildet i et større område. En regional utredning skal således kunne dekke en del
av datainnsamlingen og utredningsbehovet i forhold til feltspesifikke konsekvensutredninger. En
regional konsekvensutredning kan også være et viktig referansedokument for miljørisikoanalyser,
utslippssøknader og andre miljørelaterte søknader, samt andre utredninger og planer for aktiviteter  i
dekningsområdet.

5.2.1 Tampen (1995)
Den første regionale konsekvensutredningen ble utarbeidet for Tampenområdet i 1995 (Hydro 1995).
Bakgrunnen for dette arbeidet var at myndighetene lenge hadde ønsket at nye utbygginger skulle
vurderes i en større sammenheng, slik at de samlede konsekvensene av petroleumsvirksomheten skulle
skulle komme klarere fram. Det var også et ønske om å få til en mer effektiv og mindre
ressurskrevende utredningsprosess. Med bakgrunn i dette tok Nærings- og energidepartementet (NOE)
initiativ til utarbeidelsen av en regional konsekvensutrednng for den nordlige Nordsjøen
(Tampenområdet) i 1994. Dette området ble valgt fordi det omfattet en stor andel av norsk gass- og
oljeproduksjon, samt at det var forventet nye utbygninger og funn i området. Operatørselskapene
Statoil, Saga Petroleum og Norsk Hydro sa seg villige til gjennomføre en slik utredning. Utredningen
ble gjennomført med allerede tilgjengelig materiale og det ble ikke opparbeidet nye grunnlagsdata.

Utredningen for Tampen ble senere benyttet som grunnlag for flere forenklede feltspesifikke
konsekvensutredninger, bla. for Statoils prosjekter Gullfaks Satellitter, Huldra og Sagas Snorre 2
(Snorre B). Ut over dette har arbeidet hatt nytteverdi som erfaringsgrunnlag i prosessen med å
utarbeide regionale konsekvensutredninger for andre områder.

5.2.2 Haltenbanken/Norskehavet (1996-1998)
Regional konsekvensutredning for Haltenbanken/Norskehavet (Statoil 1998) ble startet opp som et
samarbeid mellom alle selskapene med operatørskap (leting eller produksjon) i regionen i desember
1996 og den ferdige utredningen forelå i juni 1998. Formålet med utredningen var å gi en helhetlig
oversikt over eksisterende og planlagt petroleumsvirksomhet i regionen (63 – 68 °N) og de viktigste
regionale miljø- og samfunnsmessige konsekvenser av virksomheten. Feltene som inngår i denne
regionen er vist i figur 5.2.

I det følgende er det gjort en tabellarisk vurdering av miljøkomponentene som inngår i
utredningen (tabell 5.5), samt en kortfattet vurdering av verdiskapningen i form av kunnskap med
tanke på flerbruk og gjenbruk.
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Figur 5.2. Felt som inngår i RKU for Haltenbanken/Norskehavet.

Tabell 5.5. Opparbeidet grunnlagsinformasjon for RKU Haltenbanken/Norskehavet (1998) (Statoil
1998). For nærmere spesifikasjon av grunnlagsrapportene vises det til referanselisten for seksjon 5.

Sjøbunn Plankton Fisk (og
fiskerier)

Fugl Marine
pattedyr

Strand Luft

Litteratur-
studie
Grunnlags-
unders.
Underlags-
rapporter

Som grunnlag for utredningen ble det utført 7 delutredning. På miljøsiden bygget disse alt overveiende
på tilgjengelig publisert litteratur.

I utredningsarbeidet ble det vektlagt å fremskaffe gode og detaljerte utslippsbudsjetter for utslipp
til luft og vann. Utredningen beskriver utslippssituasjonen og konsekvensene i år 2000 og i 2009. I
arbeidet er det etablert estimater for årlige utslipp til luft og sjø fra letevirksomheten og utvinningen av
petroleumsressursene på Haltenbanken/Norskehavet for perioden 1994 til 2015. Tallene bygger
hovedsakelig på produksjons- og utslippsdata som ble rapportert til OD for revidert nasjonalbudsjett i
1998.

Tilsvarende vurdering av mulige miljømessige konsekvenser av utslipp til luft er basert på nye
prognoser for år 2000 og år 2009, men tar utgangspunkt i beregninger foretatt for tidligere
utslippsprognoser for år 2000 (- gitt i 1995 i forbindelse med konsekvensutredning for Åsgard). Basert
på den reviderte utslippsprognosen ble det imidlertid utført en egen verifikasjonsstudie av de tidligere
modellberegningene.

Vurderingen av regulære utslipp til sjø bygget også på simulering av utslippenes skjebne, hvor
også miljørisikoen ble vurdert som funksjon av PEC/PNEC forholdet.

Virkingene av uhellshendelser ble adressert delvis som funksjon av kvalitative utredninger, delvis
ved hjelp av kvantitative estimater med MIRA.

For overvåkning er det vist til grunnlagsundersøkelser på Haltenbanken så langt tilbake som i
1985, i tillegg til overvåkningsstudier rundt installasjonene på Draugen i 1994 og Heidrun i 1993 og
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1995, samt regionsundersøkelsen på Haltenbanken i 1997 (Norne, Heidrun, Njord, Åsgard, Draugen
og 10 regionale stasjoner utenfor feltenes umiddelbare nærområde). Overvåkning av vannsøylen er
kort omtalt og det vises til analyser av torsk og hyse fra Haltenbanken i 1996. Det vises til nasjonale
overvåkningsprogram som omfatter overvåkning av forurensningsforhold som er relatert til luftutslipp.

5.2.3 Haltenbanken/Norskehavet (under revisjon)
Industrien har nylig implementert arbeidet med en revisjon og oppdatering av RKU for Norskehavet.
Basert på spesifikasjon av innholdet er det denne gang valgt tilnærmelser som langt på vei ivaretar
intensjonene med en RKU, inklusivt bla. opparbeidelse av felles referansemateriale og datagrunnlag.
Utredningene er planlagt ferdigstillet i 2002.

5.2.4 Nordsjøen (1999)
Utarbeidelsen av Regional konsekvensutredning for Nordsjøen (Statoil 1999) ble igangsatt på
henstilling fra Olje- og energidepartementet (OED) samt etter eget ønske fra de deltakende
selskapenes side. De deltakende selskaper har vært: Amoco, BP, Conoco, Esso, Hydro, Mobil,
Phillips, Saga, Shell og Statoil. Konsekvensutredningen omfatter delområdene Tampenområdet,
Trollområdet, Osebergområdet, Frigg-Heimdalområdet, Sleipnerområdet og Ekofiskområdet.

Figur 5.3. Delområder som inngår i RKU for Nordsjøen (Statoil 1999).

Tabell 5.6. Opparbeidet grunnlagsinformasjon for RKU Nordsjøen (Statoil 1999). For nærmere
spesifikasjon av grunnlagsrapportene vises det til referanselisten for seksjon 5.

Sjøbunn Plankton Fisk (og
fiskerier)

Fugl Marine
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Strand Luft

Litteratur-
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Grunnlags-
unders.
Underlags-
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RKU-Nordsjøen består av en rekke temarapporter som dokumenterer konsekvensene av den samlede
nåværende og framtidige petroleumsaktiviteten på norsk sokkel sør for 62. breddegrad. Samtidig
beskrives hvert delområdes bidrag til det totale konsekvensbildet. RKUen er organisert som en web,
der man har tilgang til alle temarapporter samt høringsuttalelser. I temarapportene adresseres behovet
for å benytte oppdatert grunnlagsinformasjon om influensområdets fysiske miljø, biologiske ressurser
og økologiske sammenhenger. Det er ikke opparbeidet nye ressursdata spesielt for dette arbeidet.

Basert på utslippsdataene ble det foretatt numeriske modellberegninger for å estimere bidraget fra
petroleumssektorens utslipp i Nordsjøen til nitrogenavsetning og ozondannelse i influensområdet.
Beregningene ble først foretatt med utslippsprognoser for maksimalåret 2000 og med meteorologi for
1992, og deretter med 1995-meteorologi som en følsomhetstest.

Miljøundersøkelser og overvåkningsprogrammer, samt miljøtiltak er adressert for alle de ulike
delområdene. Det fokuseres på de samlede konsekvensene av petroleumsaktiviteten i hele Nordsjøen.

5.3. Andre overliggende utrednings- og utviklingsarbeider
Med overliggende arbeider menes i denne sammenheng opparbeidelse av miljødokumentasjon til
forskjellige utrednings- og analyseformål. Annen utvidelse av kunnskapsgrunnlaget i form av FoU-
arbeider er adressert i neste seksjon.

Figur 5.4. Geografisk plassering av Nordland VI (PL 219 og PL 220) samt lokasjonene i Samordnet
letevirksomhet i Barentshavet (2000-2001), hhv. 7216/11-1, 7122/7-1, 7019/1-1 og 7228/7.
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Tre prosesser peker seg ut mht. verdiskapning, henholdsvis forberedelsene til leteboring Nordland VI
(1998) og Norsk Barentshavs Letesamarbeid (NoBaLes), hhv. Samordnet letevirksomhet i
Barentshavet (2000-2001). I figur 5.4, forrige side, er det vist en kartfestet oversikt over geografiske
områder hvor det er utført industriinitierte miljørelaterte arbeider av overordnet karakter. I det
følgende er det gitt en kortfattet vurdering av disse arbeidene, mens henvisning til de respektive
delutredninger er gitt i referanselistene for seksjon 5.

5.3.1 Barents Ice Water
Barents Icewater Programme ble etablert i 1996 for å utvikle forståelsen av miljømessige virkninger
og risk ved letevirksomhet på PL 201 (Troms II) og PL 229 (Finnmark vest) i et helhetlig perspektiv;
fra letevirksomhet via produksjon til avvikling, såvel som i lys av teknologiske og økonomiske
forutsetninger og løsninger. Programmet ble initiert av lisensoperatørene (Norsk Agip, Enterprise Oil
Norge, Neste Petroleum, Philips og Statoil/SDOE) og involverte et bredt spekter av det norske
fagmiljøet rundt petroleumsteknologi, modellering og miljø.

Programmet ble organisert i fem integrerte prosjekter; tekniske analyser (Kvaerner), modellering
av utslipp til luft og sjø (SINTEF, Kvaerner), kartlegging av miljøfølsomhet (Det norske veritas),
miljø- og resipientvurdering (Akvaplan-niva), og miljørettede risikoanalyser (Rogalandsforskning).
Arbeidet ble konkludert i 1998, og dokumenterte forsåvidt at virkningene av letevirksomheten var
små, og at forskjellige tekniske løsninger ikke ga seg utslag i signifikante forskjeller i miljø-
konsekvenser og -risiko.

Resultatene er presentert i en to-delt sammenstillingsrapport, hvori inkludert de deltagende
institusjoners tematiske fagrapporter. Disse er listet i seksjonen for referanser. Materialet fra
følsomhetsanalysene ble opparbeidet digitalt og utgjør i dag en del av grunnlagsmaterialet i MRDB.

5.3.2 Nordland VI
I 1998 ble det utarbeidet en helhetlig miljørisiko- og beredskapsanalyse for leteboring på Nordland VI
som et samarbeidsprosjekt mellom Amoco, Norsk Hydro og Statoil. I den forbindelse ble gjennomført
delutredninger med opparbeidelse av grunnlagsdata såvel som spesifikke analyser mhp. bla. sjøfugl,
fisk/ fiskerier og marine pattedyr. Resultatene ble tilrettelagt for kommunikasjon og videre bruk i et
eget web-arkiv. Denne løsningen har i ettertid vist seg å være hensiktsmessig, flere av miljørisiko-
analysene som er listet i seksjon 4 er basert på dette datamaterialet.

I tabell 5.7 er det gitt en tematisk oversikt over delutredningene. For fullstendig referanse til
dokumentasjonsmaterialet vises det til referanselisten for seksjon 5.

Tabell 5.7. Delutredninger som grunnlag for miljørisiko- og beredskapsanalyse for leteboring på
Nordland VI (1998).

Sjøbunn Plankton Fisk (og
fiskerier)

Fugl Marine
pattedyr

Strand Luft

Litteratur-
studie
Grunnlags-
unders.
Underlags-
rapporter

5.3.3 NoBaLeS
NoBaLeS (Norsk Barentshavs LeteSamarbeid) ble etablert i 1998 for å styrke samarbeidet mellom
oljeselskapene i Barentshavet (Aabel et al. 2000). Målsetningen har fra starten av vært å samarbeide
for å forbedre grunnlaget for trygge og effektive operasjoner både for menneske og miljø i
Barentshavet. Fram til endelige boreplaner ble fastlagt var arbeidet konsentrert om en rekke studier og
utredninger av grunnleggende karakter. En oversikt over rapportene med korte sammendrag er gitt i
referanseseksjonen, mens den tematiske dekningen er gitt i tabell 5.8.
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Tabell 5.8. Tematisk oversikt over delutredninger som ble utført i regi av NoBaLes.
Sjøbunn Plankton Fisk (og

fiskerier)
Fugl Marine

pattedyr
Strand Luft

Litteratur-
studie
Grunnlags-
unders.
Underlags-
rapporter

5.3.4 Samordnet leteboring (2000-2001)
I forkant av letevirksomheten i Barentshavet 2000-2001 sto Norsk Agip, Norsk Hydro og Statoil
sammen om et arbeide med målsetting om å utvikle en mer helhetlig vurdering virksomheten.

For hver av boringene ble det utført egne selskapsspesifikke miljørisiko- og beredskapsanalyser,
hhv. 7216/11-1 i PL 221 (Hydro), 7122/7-1 i PL 229 (Norsk Agip), 7019/1-1 i PL 201 (Norsk Agip)
og 7228/7-1S i PL 202 (Statoil). Mye av materialet som ble opparbeidet i regi av NoBaLes ble anvendt
i analysene, som dekket miljøkomponenter som fisk, sjøfugl, marine pattedyr og strandhabitater.

5.3.5 MRDB
MRDB - Marin Ressurs Data Base (MRDB 2001) er et verktøy for lagring, systematisering og
analyser av data for et bredt spekter marine ressurser i norske havområder. Programmet ble startet på
begynnelsen av 1990-tallet, og føres i dag videre av en eierkonstellasjon bestående av i alt 7
oljeselskap, samt SFT og Forsvarets Overkommando.

Datagrunnlaget oppdateres årlig og består av offentlig tilgjengelig informasjon som er ment for
bruk i KU, miljørisikoanalyser og beredskapsplaner samt andre relevante utrednings- og
analyseformål. Informasjonen er koplet til det geografiske informasjonssystemet (GIS) ArcView som
muliggjør samanalyse med annen geografisk informasjon.

MRDB har over en ti-års periode vært brukt i en lang rekke KU og MRA i norske farvann, og har
således oppfyllt intensjonene om et felles, enhetlig datamateriale for miljøutredninger og -analyser.
Potensialet er imidlertid ikke fullt ut realisert, ytterligere reorgansiering og syntetisering av
datagrunnlaget ville kunne bidra til å senke brukergrensesnittet. I tillegg har det av politiske årsaker
vist seg vanskelig å opparbeide oppdaterte data på alle tematiske områder.

5.3.6 NOFOs regionale planverk – en systematisering av grunnlagsdata
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) har på vegne av OLF utviklet et regionalt
planverk for norsk kontinentalsokkel, inkludert hav, kyst og strand (NOFO, 2001). Resultatene fra
arbeidet er samlet i et web-prosjekt, med følgende femdelte organisering:

 Operativ plan; som beskriver hvordan varsling, mobilisering, bekjempelse og normalisering
gjennomføres ved en oljevernaksjon. Den er felles for alle regioner, og spesifiserer hvilke
ressurser som involveres for de enkelte regioner.

 Regionsplaner; som beskriver de spesifikke planer som er utarbeidet for hver av de fem
beredskapsregionene. Planene er dynamiske og vil fortløpende oppdateres etter hvert som
regionale beredskapsanalyser oppdateres.

 Plangrunnlag; som beskriver grunnlaget for utarbeidelsen av de regionale beredskapsplanene,
inkludert metodikk, forutsetninger og systematisering av erfaringsgrunnlag og tidligere analyser.

 Databaser og datasett; som inneholder systematiserte oversikter over informasjon, i form av
databaser og datasett. Standarder og skjemaer utviklet gjennom arbeidet er også tilgjengelig her.

 Oppslagsverk; som inneholder informasjon av interesse for planlegging av oljevernberedskap.

Hovedinndelingen ”Databaser og datasett” har en regionsvis oversikt over oljevernressurser, oljedata,
oljetyper), mens ”Miljødata” består av bølgestatistikk, dagslys, NOFOs eksempelområder, spesielt
miljøfølsomme områder, miljøprioriterte lokaliteter, temperaturer, vindstatistikk. Andre databaser
innholder aktivitetsspesifikke rapporter av tidligere beredskapsanalyser, samt drivbanearkiv,
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deponeringsplaner, olje-på-vann øvelser, oljevernøvelser, personer og firmaer, personellressurser og
varslingslister. En liste over referansearbeidene som er utført nord for 62 °N er gitt i Vedlegg III.

5.3.7 ActLog
ActLog er et verktøy for beslutningsstøtte i kyst- og strandsone. ActLog inneholder et omfattende og
detaljert datagrunnlag på strandlinjen, tørrfallsområder og dybdeforhold. Datagrunnlaget omfatter også
all informasjon fra sjøkartene i digital form. Geografiske analyser gjennomføres i ActLog for
identifikasjon av andre områdetyper, eksempelvis områder uegnet for kjemisk dispergering.

I tillegg til datagrunnlaget inneholder ActLog skreddersydde rutiner for analyse og bruk i operativ
sammenheng. Dette omfatter rutiner for prioritering av tiltak, prioritering av strender for
strandsanering, samt oversikter over relevante tiltakstyper for ulike strandtyper.

Arbeidet er initiert av Alpha Miljørådgivning som sammen med Statoil og SFT har forestått
utviklingen av verktøyet. SFT har bidratt i arbeidet med verdifull ekspertise og erfaringer fra tidligere
forurensningshendelser og opprenskningsaksjoner. NOFO har flere lisenser for ActLog, som er
tilgjengelige for NOFOs medlemmer.

5.4 Noen trekk & trender
Med utgangspunkt i tilgjengelig litteratur og kjennskap til de feltspesifikke utredningsprosessene kan
det identifiseres følgende trekk og trender:

 Med unntak av Snøhvit (samt Heidrun, Snorre og Draugen), er miljødokumentasjonen og
-materialet som ligger til grunn for de feltspesifikke utredningsarbeidene vanskelig å spore. I
selskapenes rapporter er det ikke brukt fulle referanser og det er ikke vist til hovedtrekk og trender
i selve prosessen. Disse kommentarene er også gjengangere i høringsuttalelsene til miljøetatene.

 Med unntak av Snøhvit, bygger utredningene alt overveiende på tilgjengelig publisert materiale.
Flere av utredningsarbeidene har imidlertid dratt nytte av tidligere industrifinansierte miljøstudier,
bla. for sjøfugl på Haltenbanken o.l., i tillegg til at det er vist til myndighetenes KU-arbeider som
nylig var avsluttet i forbindelse med Stortingets vurdering av åpning av midt-norsk sokkel for
letevirksomhet. Dette indikerer også potensialet i tanken om felrbruk og gjenbruk av miljødata.

Fra en noe spe begynnelse med RKU for Tampenområdet, har de regionale utredningene vokst både i
bredde og dybde. Den første RKUen for Haltenbanken/Norskehavet hadde også et uløst potensiale, og
har flere elementer til felles med de feltspesifikke utrednignene på 1990-tallet (jf. ovenstående
kommentarer). Utslippsprognosene som ble utarbeidet spesifikt for RKUen representerer trolig denne
prosessens største verdiskapning; det øvrige databidraget ble ikke oppdatert og manglet referanse til
kilder, noe som også ble kommentert i høringsuttalelsene til utredningen. Oppdateringen som ble
igangsatt i 2001 reflekterer imidlertid et sterkt incitament om forbedring.

RKU for RKU Nordsjøen var langt mer ambisiøs og møter således mange av intensjoenen med
denne type arbeider. Generelt sett inneholder dokumentet mye utfyllende informasjon som har stor
nytteverdi for bruk i feltspesifikke utredninger innen influensområdet:

 Det er ikke opparbeidet nye ressursdata for dette arbeidet, men bruk av grunnlagsdata i de ulike
temarapportene er godt dokumentert.

 Organiseringen av dokumentet i en web gjør at alt av informasjon er lett tilgjengelig samt lett å
hente ut. Utredningen er splittet opp i flere separate temarapporter som kan leses uavhengig av
hverandre og som kan oppdateres hver for seg etter behov. Generelt sett er dette et arbeid med stor
flerbruk- og gjenbruksverdi og flere av målene med en regional konsekvensutrening er dekket.

De overliggende arbeidene som er referert i seksjon 5.3 representerer alle viktige bidrag til
oppbyggingen av kunnskap som er relevant til utrednings- og analyseformål. Riktignok representerer
arbeidene en noe mer kostbar løsning på kort sikt, men dette betaler seg ved økt tilgjengelighet for
videre bruk. I tillegg blir resultatene på denne måten mer åpne og etterprøvbare ettersom det anvendes
et felles datagrunnlag så vel som standard analysemetoder.
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6. ANDRE FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEIDER
Foreliggende seksjon representerer en oversikt over et engere utvalg prosjekter og programmer hvor
utviklingen av kunnskapsgrunnlaget om petroleumsvirksomhet vis à vis det ytre miljø har stått
sentralt. Som nevnt innledningsvis er omfanget meget betydelig, noen arbeider er derfor av ulike
årsaker utelatt, mens andre også kan være uteglemt. Det siste tilfellet er Alphas ansvar alene; men kan
la seg bøte på ved eventuelle bidrag fra andre interessehavere.

6.1 Kunnskaps- og kompetanseoppbygging – med fokus på 1980-tallet
De utenlandske oljeselskapene som kom inn på det norske markedet på begynnelsen av 1980-tallet var
tidlig ute med å støtte utviklingen av nasjonal kompetanse i olje-miljø sektoren. Ved siden av å bidra
med generelle erfaringer fra oljevirksomhet i andre farvann, finansierte selskapene større, ofte mer
grunnforskningslignende FoU-programmer som bla.:

 Long-term effects of oil on marine ecosystems in enclosures (1982-1987: BP – NIVA/UiO), med
bla. oppbyggingen av Solberstrand Research Station i Oslofjorden og forskning rundt kontinuerlig
oljebelastning i lave konsentrasjoner og oljebasert slam. Resultatene er presentert i en rekke
rapporter og enkelte vitenskapelige publikasjoner. I regi av NIVA er både fasilitetene på stasjonen
og resultatene brakt videre i forskning rundt borekaks og -slam helt fram til i dag (se eget avsnitt
om dette under).

 BECTOS I og II (1985-1991: Fina – SINTEF/UiTr/AVH/ALLFORSK), hvor målsettingen var å
evaluere ulike typer respons av olje og dispergeringsmidler hos marine organismer ved hjelp av
fysiologiske parametere (Aunaas et al. 1988; 1992). Resultatene ble videre integrert i systematiske
tester av giftighet for kjemikalier som ble anvendt og sluppet ut på norsk sokkel (se eget avsnitt
om dette under).

 ESARC og andre studier ved SINTEF. Esso gikk tidlig inn med tung finansiell støtte til SINTEF,
støtte som på mange måter bidro til den generelle kompetansebyggingen på institusjonen. Arbeidet
rundt nedbrytning av olje på strand, med omfattende studier på Svalbard på slutten av 1980-tallet
og i begynnelsen av 1990-tallet, ble feks. finansiert gjennom ESARC (Esso SINTEF Arctic
Research Program), jf. feks. Sveum & Bech (1993).

 Biomarkører. Elf innledet et tilsvarende samarbeide med Rogalandsforskning, et samarbeide som
på 1990-tallet resulterte i dannelsen av Akvamiljø og oppbyggingen av forskningsfasiliteter for
studier av biomarkører. Denne kompetansen har utgjort et betydelig bidrag til arbeidet i DREAM
(se eget avsnitt).

Også de norske selskapene Statoil, Hydro og Sage gikk enkeltvis eller i samarbeid inn med midler til
støtte for frittstående FoU-arbeider. En fullstendig oversikt over disse bidragene lar seg vanskelig
presentere i sin fulle bredde og dybde. Utvalget som er gitt i det følgende er derfor ment å gi et lite
bilde av hvilke temaer som er blitt berørt og til en viss grad hvordan resultatene er blitt kommunisert
og integrert i en del beslutningsprosesser.

 I 1985 ble det gjennomført en meget omfattende grunnlagsundersøkelse av bunndyrsmiljøet på
Haltenbanken (Bowler et al. 1986). Dette var første gang et større arbeid av denne type, hvor
målet var å dokumentere bakgrunnsnivået av forurensing, ble iverksatt i en tidlig fase av
petroleumsvirksomheten. Studiene dannet videre grunnlag for mer feltspesifikke grunnlags-
undersøkelser i forkant av utbyggingen av bla. Heidrun, Snorre og Draugen, men også rent
metodisk la det føringer for hvordan denne type arbeider skulle gjennomføres på sikt.

 Flere enkeltstudier ble også igangsatt rundt temaet mikrobiell nedbrytning av organisk materiale
på havbunnen. Statoil, sammen med SFT, finansierte feks. et studie med fokus på aktuell
metodikk for måling av nedbrytning av hydrokarboner bundet til kaks på norsk sokkel (Skeie
1988, 1989). Dette temaet er senere fulgt opp med omfattende studier på bla. Solberstrand
Research Station i regi av Norsk Insitutt for Vannforskning (NIVA) helt fram til i dag. I tillegg til
SINTEF, jf. de Esso-finansierte Svalbardarbeidene som er nevnt over, ble det også utviklet et
fagmiljø på dette området ved Rogalandsforskning. Resultatene av disse arbeidene har uten tvil
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bidratt til utviklingen av mer miljøvennlig slamtyper som mer eller mindre rutinemessig anvendes
på norsk sokkel pr. dato.

 Oljeforurensning og smaksetting av fisk (tainting) var et tema som ble hyppig diskutert på slutten
av 1980-tallet, bla. i forbindelse med utslipp av oljeholdig boreslam og -kaks. Norsk Hydro,
Norske Shell, Philips, Conoco og BP finansierte i 1989-90 et prosjekt med innsamling av torsk i
Nordsjøen for organoleptiske analyser. Sluttrapportene konkluderte med at det ikke kunne spores
forhøyede vevskonsentrasjoner av olje og at det heller ikke kunne påvises noen usmak av
fiskekjøttet (jf. Aabel et al. 1990; Moe et al. 1994).

 Effekter av olje på fisk ble behørig adressert i det statlige Havforskningsinsituttets (HI) egg- og
larveprogram (HELP, 1985-1991, se feks. Fossum & Øiestad 1992). I tillegg utviklet HI
kompetanse via andre NAVF-, FOH-, AKUP- og industrifinansierte prosjekter, som samlet bidro
til utviklingen av instituttets biotestanlegg. Disse erfaringene dannet grunnlag for omfattende
tester av virkningen av forskjellige oljer på egg og larver av fisk som ble finansiert av
oljeselskapene. Resultatene bidro bla. til en del faglige forutsetninger for vurdering av
konsentrasjonsnivåer og skadelig effekter som kunne oppstå ved akutt oljeforurensning til havs (jf.
feks. Serigstad 1991).

 Det ble også initiert mindre, mer målrettede prosjekter rundt temaet oljeforurensning og fisk.
Statoil, i samarbeid med SFT, finansierte feks. innsamling og analyser av bioakkumulering av olje
i fisk rundt plattformer i Nordsjøen. Resultatene påviste forhøyede vevskonsentrasjoner av enkelte
oljekomponenter, særlig hos arter som ble antatt å ha en mer stasjonær adferd i områder som var
påvirket av oljeholdig boreslam og -kaks (Moe et al. 1994).

 Statoil finansierte også et studie av virkningen av akutt oljeforurensning og beredskapstiltak på
oppdrettsfisk, hvor det ble konkludert at kombinasjonen olje og forskjellige tiltak førte til
signifikante stresseffekter (Aabel 1989).

 Sjøfugl ble tidlig vurdert som særlig sårbare for akutt oljeforurensning. På slutten av 1980-tallet
og begynnelsen av 1990-tallet initierte oljeselskapene et 20-talls feltstudier av
sjøfuglforekomstene til havs. Arbeidet ble utført av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), og
dette bidro til å styrke det generelle kunnskapsgrunnlaget på området (jf. feks. Kaspersen 1992).
Resultatene er senere anvendt i en rekke konsekvensutredninger, men er tilsynelatende ikke
rapportert i sin fulle bredde og dybde.

 Norske operatører og leverandørselskaper finansierte i en årrekke FoU-arbeid gjennom testing av
produkter og kjemikalier i SFTs system for giftighetstesting av boreslam. I denne sammenheng
utgjorde arbeidet på Solbergstrand og i BECTOS vesentlige bidrag (se egne avsnitt over). Dette
systemet var operativt i en ti-års periode fra 1982 til 1992, og hadde et økonomisk omfang på
KNOK 500-1000 pr. år. Finansieringen omfattet både testing, metodeutvikling og analyser av
testresultatene (se feks. Skeie et al. 1989). Rammene rundt systemet dannet også forutsetningene
for at det på midten av 1990-tallet ble en dreining av fokus mot andre, mer relevante metoder for
testing av både giftighet, potensialet for bioakkumulering og nedbrytning, tilsvarende dagens
praksis. Også på dette området ble det gitt betydelige finansielle bidrag fra oljeindustrien.

Ovenstående FoU-arbeider har alle bidratt til en generell kompetanseheving blant norske forskere og
institusjoner. Mye av kunnskapen som var opparbeidet gjennom statlig virksomhet, som feks.
Forskningsprogram om Havforurensning (FOH, 1978-1984), ble ytterligere styrket. Aktørene var på
mange områder fullt på høyde med den internasjonale forskningsfronten. Dette kom også til kjenne i
bemanningen av saksbehandlere og miljøkoordinatorer med forskningbakgrunn både hos
myndighetene (primært SFT) og oljeselskapene, samt oppbyggingen av frittstående FoU-institusjoner,
som således ble bedre rustet til å møte faglige krav til grunnlags- og overvåkingsarbeider,
konsekvensutredninger og miljørisikoanalyser, og ikke minst videre forskning og utvikling. På mange
måter dannet disse programmene og prosjektene den finansielle og faglige grunnsteinen i store deler
av dagens miljø rundt oljeindustri til havs og forurensing.

I tillegg dannet resultatene på mange måter forutsetninger for å identifisere industriens
forbedringspotensiale, som i sin tur ble integrert i myndighetenes forskrifter og reguleringer så vel
som retningslinjer for faglig forsvarlig gjennomføring av overvåkings- og virkningsstudier av i dag.
Eksempelvis ble det i regi av OKN (se eget avsnitt) organisert en konferanse om muligheter for en
standardisert miljøovervåking i Nordsjøen (Anon 1987a, b). Denne konferansen la igjen grunnlaget for
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etablering av felles retningslinjer for miljøovervåking i Nordsjøen gjennom internasjonale
myndighetskonferanser etterfølgende år, som i sin tur dannet grunnlaget for den norske manualen for
denne typen undersøkelser i 1990 (jf. SFTs veiledning for grunnlags- og overvåkingsundersøkelser
rundt petroleumsinstallasjoner).

6.2 OKN
Fra oppstarten av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel i 1965 og helt fram til 1977 var
petroleumsaktiviteten begrenset til Nordsjøen opp til 62 °N. På bakgrunn av signaler om åpning av nye
leteområder videre nordover i 5. konsesjonsrunde ble Operatørkomite Nord (OKN) etablert i 1977 av
de tre norske selskapene Statoil, Norsk Hydro og Saga Petroleum. OKN skulle være et forum for
drøfting, samråding og utveksling av synspunkter og erfaringer om spørsmål som ble ansett å være av
felles interesse. I 7. Konsesjonsrunde ble utenlandske selskaper invitert til å søke om
utvinningstillatelser, og gjennom tildeling ble også disse invitert som medlemmer av OKN. Ved
utgangen av 1994 var således i alt 12 oljeselskaper medlemmer i OKN.

OKN var organisert i en styringskomite og underkomiteer som ble opprettet og nedlagt etter
behov. Komiteer for henholdsvis geologi/geofysikk, operasjon og beredskap ble etablert ved oppstart.
I 1980 ble det også opprettet en komite for forskningsprosjekter, som senere fungerte som et
koordineringsorgan og som oppdragsgiver for prosjekter som ble utført i OKN regi.

Forskningsprogrammene dekket et bredt faglig spekter. Et av fokusområdene var opparbeidelse
av data for beregning av miljømessige konsekvenser og risiko forbundet med oljeindustriens
aktiviteter i nordområdene, inkl. innsamling og analyse av strøm- og bølgedata, is- og meteorologiske
data, samt oversikter over sårbare ressurser i form av fylkesvise kartmapper, Eksempelvis hadde
utbyggingen av bla. Snorre og Draugen stor nytte av resultatene fra OKNs prosjekter. Det ble også
framskaffet data som etterhvert ble integrert i OEDs utredningsprogrammer (se AKUP).

I 1995 ble det satt sluttstrek for OKN-arbeidet; alle prosjektene var avsluttet eller under
avslutning. Alle (geografiske) deler av norsk sokkel ble ansett som likeverdige, og OLF var etablert
for å ivareta oljeindustriens felles aktiviteter. Avslutningen ble markert med et større seminar i Tromsø
(16-17 mars, 1995), og fra dette seminaret skal det foreligge en større sammenstilling- og
oppsummeringsrapport.

6.3 MILJØSOK
MILJØSOK ble etablert på initiativ av Nærings- og energidepartementet i 1995 som et samarbeid om
miljøutfordringer mellom industri og myndigheter. Det ble vist til at den norske oljenæringen har bred
erfaring, god innsikt og sterkt engasjement i miljøspørsmål, samtidig som det ble identifisert et behov
for å forsterke næringens samlede miljøengasjement og derigjennom styrke konkurranseevnen.

En av MILJØSOKs sentrale oppgaver var å sikre kontinuerlig, gjensidig og god dialog mellom
myndigheter, industri, forskningsmiljøer og andre samfunnsinteresser om miljøutfordringen og
utformingen av framtidige miljøtiltak og virkemidler. Blant konkrete oppgaver ble det lagt vekt på:

 Miljøutfordringer knyttet til operasjonene til havs
- utslippsreduksjonsmål for enkelt-komponenter
- regnskap og rapportering
- konsekvenser for livet i havet
- kostnadseffektivitet i miljøtiltakene gjennom tilgang på ny teknologi og bruk av hensikts-

messige virkemidler.
- kommunikasjon av kunnskap og forståelse.

 Industriell anvendelse av gass i Norge
- påpeke muligheter der forbedret global miljøeffekt kan kombineres med økt verdiskaping i

Norge. Dette gjelder både energiprodukter, andre gassbaserte produkter som bioprotein og
direkte bruk av gass.

 FoU og kompetanse
- anbefale ny aktivitet på bakgrunn av analyse av behov og pågående aktiviteter innenfor

sentrale teknologiområder.
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MILJØSOK ble avsluttet i 2000 og resultatene er presentert i en omfattende rapport som omhandler
virksomhetens ståsted pr. dato, utslippsmål og virkemidler, så vel som visjoner og perspektiver for
framtida. MILJØSOK ble vurdert å ha vært en viktig arena for å spre kunnskap og peke på løsninger
og mulige tiltak. Konkretisering av forpliktende mål og tiltak viste seg å være vanskelig, og dette ble
påpekt som noe det måtte arbeides videre med (jf. Sluttrapporten for MILJØSOK fase 2, s. 13 på
OLFs nettsider).

6.4 Seismikk
Seismiske undersøkelser ble tidligere oppfattet som svært skadelig for fiskeressurser så vel som
fiskeriene. På begynnelsen av 1990-tallet tok derfor petroleumsindustrien initiativ til systematiske
FoU-studier rundt flere aktuelle problemstillinger. Det praktiske arbeidet ble lagt til Havforsknings-
instituttet. Arbeidet ble avsluttet på midten av 1990-tallet, og det ble konkludert med at virkningene på
ressursene alt overveiende er små, begrenset til det umiddelbare nærområdet rundt kilden og for
fiskerienes del også av begrenset varighet.

I den senere tid har det vært økende fokus på seismisk aktivitet og effekter på tobis, og et nytt
FoU-initiativ er for tiden under evaluering hos OLF. Arbeidet i felt vil eventuelt bli lagt til Nordsjøen
og utføres av HI.

En oversikt over arbeidene som er publisert som funksjon av industrifinansierte initiativer er gitt i
referanselisten for seksjon 6.

6.5 Norsk Dypvannsprogram
Norsk DypvannsProgram (NDP) er et samarbeidsprogram mellom operatørene (BP/Amoco, Statoil og
Norsk Hydro) som er involvert i boring på dypt vann (> 500-600 meter). Dette omfatter leteaktivitet
på lokaliteter som blant annet Vemadomen (BP/Amoco), Nykhøgda (Statoil), Gjallarryggen (Hydro),
Helland-Hansen (Shell) og Ormen Lange (Hydro og BP/Amoco).

I regi av NDP er det utført en rekke tekniske prosjekter bla. mhp. utblåsningsscenarier på dypt
vann, samt oljens drift og spredning i vannsøylen. De mest relevante tekniske rapportene fra NDP
omfatter:

 Hydratdannelse og dråpestørrelse ved dypvannsutblåsninger (Johansen 1997)
 A parameter study of blowout rates for Deep Water and their effect on droplet and gas bubble

generation (Well Flow Dynamics 1998).
 Drop size formation from Deep Water Blowouts (Rye et. al. 1998).
 Subsea Blowout model for Deep Waters (Johansen 1998).
 Oil Spill Contingency for Deep Water Exploration (Rye & Johansen 1999).

På oppdrag fra NDP har dessuten Havforskningsinstituttet vurdert miljørisikoen ved boring på dypt
vann (Melle et al. 2000), hvor konsekvensene for organismer i vannsøylen ved eventuelt oljeutslipp på
dypt vann er belyst. I tillegg er det gjennomført grunnlagsundersøkelser på Vøring i 1998 og disse
resultatene er sammenfattet i en rapport av Jensen et al. (2000).

6.6 AMOS
AMOS (Advanced Management of Oil Spill) er et 3-årig forskningsprogram (1997-2000) der Agip,
Statoil (samt tidl. Saga) og SINTEF er samarbeidende institusjoner. Basis for programmet er behov for
bedre kvantitativ dokumentasjon i forbindelse med ”oil drift response analysis”. Hovedmålene for
programmet er å utvikle operasjonelle verktøy for å kvantifisere miljøkonsekvenser av oljeutslipp og
effektiviteten av ulike beredskapstiltak. Dette gjøres ved:

 en grundig kjemisk og biologisk dokumentasjon av ulike oljetyper i det marine miljøet
 den kjemiske og biologiske dokumentasjonen benyttes videre for å utvikle OSCAR 2000 (Oil Spill

Contingency and Response) modell system. Verktøyet er beregnet for bruk i beredskapsplaner for
oljeutslipp.
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AMOS har bidratt til en betydelig heving av kunnskapen om norske oljetypers egenskaper, kunnskap
som også står sentral i beregningene av oljens drift og skjebne i miljørisiko- så vel som beredskaps-
analyser (jf. bla. Brandvik et al. 1999; Moldestad et al. 2001).

6.7 Produsert vann
Mulige miljøkonsekvenser av utslipp av produsert vann fra olje og gass produksjon har i den senere tid
fått stor oppmerksomhet, og da spesielt med fokus på mulige langtidseffekter på fisk. Det både pågår
og er avsluttet en rekke prosjekter som er relatert til dette temaet. Sentrale aktører i disse arbeidene er
OLF, Statoil, Norsk Hydro, SINTEF, Akvamiljø, TNO og HI. I det følgende er det forsøkt å
oppsummere noen sentrale arbeider innen temaet produsert vann.

I 1993 initierte OLF, i samarbeid med Statoil og Norsk Hydro, et forskningsprogram for å avdekke
spredning og effekter av produsert vann komponenter i det marine miljø. Prosjektet ”Utslipp av
produsert vann- effekter i vannsøylen” var delt i tre faser. Fase I (1993-1994) ble rapportert i 1995
(OLF 1995) og  Fase II (1994-1996) ble rapportert i 1996 (OLF 1996). Resultatene av fase I, II og III
er ble presentert på Produsert vann seminar 28 januar 1999, og er oppsummert i en OLF rapport fra
1998 (OLF 1998). I denne rapporten listes publikasjonene som er utgitt i programmet. Programmet
omfattet blant annet følgende studier:

 Kjemisk karakterisering av produsert vann (1993-1998).
 Utvikling av spredningsmodell (1995-1998).
 Laboratoriestudier, med fokus på opptak av PAH/alkylfenoler (1995), biologisk opptak/utskillelse

av PAH og alkylfenoler (1996-1997), næringskjedetransport av PAH/alkylfenoler (1996-1997).
 Feltstudier, med fokus påvisning organiske produsert vann forbindelser i sjøen samt bestemme

biotilgjengelig fraksjon av utvalgte forbindelser (Statfjord 1994, 1995), påvise eventuelle effekter
på torsk 500 m nedstrøms Troll B (Troll ”Fisk i bur” i 1996) og verifisere
konsentrasjonsgradienter beregnet vha. spredningsmodeller, teste ut ulike teknikker for måling av
organiske forbindelser i sjøvann samt etablere data for bakgrunnsnivå av organiske produsert vann
komponenter i sjøvann (Tampen 1997).

Resultatene fra dette programmet omfatter kunnskap om sammensetning, spredning og
biotilgjengelighet av produsert vann-forbindelser i det marine miljø. Videre studier ble derfor fokusert
på effektstudier for å identifisere effekter av produsert vann i det marine miljø. Med basis i resultater
fra programmet er det utført mange miljørisikoanalyser i Nordsjøen.

Av andre relevante studier relatert til produsert vann kan det nevnes følgende:

 Vannsøyleovervåkning i Ekofiskområdet (region I) i 1999, vannsøyleovervåkning i Sleipner-
området (region II) i 2000 og vannsøyleovervåkning i Tampen I, Oseberg/Troll-området i form av
deltagelse i ICES workshop i 2001.

 Utvikling av risikovurderingsmetodikk (DREAM) som skal muliggjøre identifisering av risiko for
skadelige effekter av dagens og fremtidige utslipp av produsert vann til sjøen (se seksjon 6.8).

 Akvamiljø har utført et studie på biomarkører med fokus på en modellfisk og lang tids
eksponering for produsert vann komponenter (PAH og alkylfenoler) (Beyer et al. 2001). Arbeidet
tar utgangspunkt i to forsøk utført innenfor DREAM prosjektet (Bechmann et al. 2000; Taban et
al. 2000). I dette laboratoriestudiet ble flere biomarkør-effekter analysert i fisk eksponert for
blandinger av PAH er og alkylfenoler som skulle etterligne produsert vann utslipp i Nordsjøen.

6.8 DREAM
DREAM (Dose-related risk and effect assessment model) prosjektet ble startet i 1997 som et
samarbeidsprosjekt mellom Norsk Hydro, Statoil, Elf og Agip. Andre deltagere i prosjektet har vært
SINTEF, TNO, Akvamiljø/RF og Allforsk/NTNU.

Resultater opparbeidet i prosjektet ”Utslipp av produsert vann - effekter i vannsøylen” (OLF
1998) dannet utgangspunktet for DREAM. Prosjektet har hatt som målsetning å utvikle en generell
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metodikk for risikovurderinger som tar høyde for tidsvarierende eksponering av biota for lave
konsentrasjoner av blandinger av kjemikalier. Metodikken skal muliggjøre identifisering av risiko for
skadelige effekter av dagens og fremtidige utslipp av produsert vann til sjøen.

DREAM-prosjektet ble avsluttet i 2000. Det er mange publikasjoner under utarbeidelse fra
prosjektet, blant annet publikasjoner som omfatter laboratoriestudier (Statoil) og selve modellen
(SINTEF og TNO). Flere av disse vil presenteres under SPE-konferansen i Kuala Lumpur 2002.
SINTEF sitter som lisenseier av DREAM.

Med bakgrunn i det arbeidet som er gjort i DREAM-prosjektet planlegges det i 2002 oppstart av
nytt stort prosjekt ”ERMS - Environmental Risk Management System”. I dette arbeidet vil man i
tillegg til produsert vann adressere risiko for skadelige effekter etter boreaktivitet og akutte oljesøl.

6.9 EIF
OLF har gjennom sin arbeidsgruppe for produsert vann initiert utviklingen av et verktøy for beregning
av miljørisiko fra produsert vann. Prediksjon av en ”Environmental Impact Factor – EIF”, er basert på
beregning av konsentrasjonsfelter for skadelige komponenter beregnet gjennom DREAM modellen (jf.
Johnsen et al. 2000). Faktoren gir både sammensetning og mengde av utslippene og gir operatørene
mulighet for å rangere utslippskomponentene i et kost/nytte perspektiv. EIF identifiserer kilden til
potensiell miljøskade og kvantifiserer tiltakenes nytteverdi, men er lite egnet til å vurdere persistene
komponenter hvor virkningen kommer til uttrykk ved kombinasjon av bioakkumulering og subletale
effekter på populasjonsnivå.

6.10 Langtidsvirkninger borekaks og -slam
Oljeindustrien i Norge og Storbritannia har de siste fem-seks årene gjort en betydelig innsats når det
gjelder forskning og utvikling knyttet til borekaks. Arbeidet har resultert i økt kunnskap om
miljøeffekter og teknologiske disponeringsmetoder, og det er utviklet retningslinjer for prøvetaking og
analysering av innholdet i borekakshauger.

Samtidig har industrien forsøkt å kartlegge omfanget av borekaks på sokkelen og hvilke
alternativer som kan være aktuelle for disponering. En studie ble gjennomført av Rogalandsforskning
(RF) i 1997-98 for å identifisere og vurdere mulige forslag til disponering av borekakshauger. RF har
videre på oppdrag fra OLF nylig gjennomført en studie for å kartlegge og beregne hvor mye borekaks
som er deponert i hauger på norsk sokkel og utbredelsen av disse (jf. Information on Cuttings Piles on
the Norwegian Continental Shelf). Arbeidet har bla. gitt følgende resultater:

 Utslipp fra flerbrønns boreaktiviteter er rapportert for 130 (78%) av 167 faste installasjoner på
norsk kontinentalsokkel. Det er anslått omkring 1,300-1,400 brønner, eller boreoperasjoner, på
disse lokalitetene.

 Topografien til 17 hauger er blitt kartlagt i tilstrekkelig detalj til å anslå volum og størrelse.
 Det var utilstrekkelige data for å kvantifisere korrelasjonen mellom volumet av hauger in situ og

ulike indikatorparametre, som for eksempel utslippsvolum. Det var derfor ikke mulig å gi et
akseptabelt estimat av volumet av kakshauger i de tilfeller der volumet ikke kunne estimeres
direkte ut fra inspeksjonsdata.

 Estimerte kaksmengder med de ulike modelltilnærmingene befinner seg innenfor et intervall på
480,000 - 960,000 m3 kaks. Disse estimatene er hevdet å være usikre.

6.11 Utslipp til luft
OLF har over flere år, på vegne av norsk oljeindustri, arbeidet målbevisst med NOx -problematikken ut
fra tre viktige målsettinger:

 tallfeste NOx -utslippene fra norsk sokkel
 kartlegge bidrag som utslippene har på miljøet i Norge
 undersøke muligheter for utslippsreduksjoner og hva disse vil koste.

Gjennom en studie, utført av IKU i 1992, ble utslippsmengder fra gassturbiner og gassfakling kartlagt.
Dette arbeidet ble videreført i OLFs Miljøprogram (1991-93), hvor det blant annet utslippene fra
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dieselmotorer ble kartlagt, og det ble utviklet en metodikk for beregning av NOx-utslipp fra
virksomheten til havs. Etter dette fulgte flere studier med fokus på NOx-utslippene fra sokkelen, blant
annet gjennom:

 innsamling av utslippsdata fra alle innretninger på sokkelen
 sammenligninger med nasjonale utslipp, annen industri og andre lands offshorevirksomhet
 utvikling av et beregningsverktøy som simulerer effektene av de offshorerelaterte utslippene
 bruk av simuleringsmodellen til å studere effektene av utslippene fra norsk og britisk sokkel
 vurdering av teknologi for utslippsreduksjon og kostnad (kostnadseffektivitet)
 utvikling av scenariebaserte prognoser for framtidige utslipp.

I regi av OLF er det også utviklet et helt nytt og spesialtilpasset regneverktøy, ”Fotoplume-modellen”.
Med basis i data over utslipp fra norsk sokkel, simulerer denne modellen luftforurensninger og bidrag
til miljøeffekter på land i Norge.
ORD OG FORKORTELSER
Arbeidet mht. utslipp av CO2 og NOx er blant annet dokumentert gjennom følgende rapporter:

 Emission of NOx from Norwegian Offshore Petroleum Industry, DNVI 1994 (Datasamling til
Sammenstillingsstudien)

 Effects of the Oil Industry's Emissions in the North Sea on Ozone Exposure Levels and Nitrogen
Depositions in Southern Norway, NILU 1995

 NOx emissions from Norwegian offshore petroleum industry, Phase III, Novatech 1996
 NOx reduction - Cost Effective Solutions for Norwegian Offshore Petroleum Activity, Kværner

Oil&Gas 1997
 Omvandling og avsetning av nitrogenforbindelser over hav og kystnære områder, NILU 1995
 The Contribution to Nitrogen Deposition and Ozone Formation in South Norway from

Atmospheric Emissions related to Petroleum Activity in the North Sea, NILU 1999
 Utslipp til luft fra Oljeindustrien – tiltak, kostnader og virkemidler, DNV 1999
 Revidering av utslippsfaktorer for CO2 og NOx, Novatech 2000.
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VEDLEGG I: Overvåkingsundersøkelser 1973-1991
I det følgende er det gitt en tabellarisk oversikt over overvåkningsundersøkelser utført rundt olje- og gass-
installasjoner på norsk sokkel i tidsrommet 1973-1991 basert på kilder ved SFT.

Tabellen angir: K = kjemiske sedimentundersøkelser, B = bunnfauna-undersøkelser, F = analyse av
hydrokarboner i fisk.
Reg. Felt 1973-

80
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Ekofisk KB KB KB K KB KF - KB - - KB KB
Gyda KB K K KB KB
Hod K K K K K K KB - - KB
Mime KB KB
Tommeliten KB - KB - -
Ula KB - - K K KBF KF KB
Valhall K K K K K KBF KF K KB K K KB

I

Brønn 2/7-22 KB K
Frigg K - K - - - KBF - - - KB
Heimdal K - KBF - - - -

II Odin K K KBF - - - - - KB
Brage KB -
Oseberg KB - - KBF K K KB K K
Troll West KB KB KB
Veslefrikk KB K K KB K

III

TOGI KB K -
Gullfaks KB KB K KB KB KB K
Statfjord KBF K KB F KB K KBF K KB K KB KBIV
Snorre KB - KB

VI Halten B KB - - - - - -
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VEDLEGG II: Utvalgte utdrag av miljørisikoanalyser
I det følgende er det gitt et utdrag av miljørisikoanalyser utført som en del av samtykkesøknader i perioden
1997-2001 for felt nord for 62 °N. Dette er ikke en fullstendig oversikt over alle risikoanalyser utført i denne
perioden. Ved forespørsel hos SFT viser det seg at heller ikke etaten har lagret alle MRAene i eget arkiv.
Operatører har blant annet foretatt analyser av enklere art, og disse vil kunne finnes internt i oljeselskapene.

Ved en gjennomgang av rapportene, er det blitt registrert hvilke metoder og datasett som brukes til grunnlag
for risikoanalysene, og hvorvidt det er opparbeidet datasett spesielt for risikoanalysen.

Tabell I.1. Miljøkomponenter som er valgt som dimensjonerende for 6305/4-1 Ormen Lange er markert med
grått.
Brønn/
Lisens

År,
Referanse

Metode Sjø-
bunn

Vann-
søyle,
plankton

Vann-
søyle,
fisk

Fugl Marine
patte-
dyr

Strand

6305/4-1
Ormen
Lange i
PL 209

Brude &
Moe 2001

Analyser i hht. gjeldende
industristandard (OLF 2001),
spesifikt Eksponeringsbasert
MIRA.

Flere
arter

Sel

• Konklusjon: En akseptabel miljørisiko er funnet med utslag i konsekvenskategori moderat miljøskade for
sjøfugl på åpent hav. På grunn av svært begrenset influensområde, og borevindu utenfor viktigste
gyteperioder, er det kun utført analyser på forekomst av sjøfugl i åpent hav.

• VØK og MOB data er benyttet som grunnlag for biologiske ressurser.

Tabell I.2. Miljøkomponenter som er vurdert som dimensjonerende for 6710/6-1 i PL 219 er markert med grått.
Brønn/
Lisens

År,
Referanse

Metode Sjø-
bunn

Vann-
søyle,
plankton

Vann-
søyle,
fisk

Fugl Marine
patte-
dyr

Strand

6710/6-1 i
PL 219

Skeie et
al., 2001.

En systematisk gjennomgang
av de forutsetninger som lå til
grunn for analysen i 1998,
med formål å verifisere
hvorvidt konklusjonene fra
denne analysen fremdeles
hadde gyldighet.

Egg
og
larver

Ærfugl
stor-
skarv
og
lunde

Havert Strand
-eng
tang-
strand
våt-
mark

• Konklusjon: Miljørisikoen er i ALARP området, noe som tilsier at risikoreduserende tiltak skal vurderes.
• Akseptkriteriene var uendret fra 1998 til 2001 for denne typen aktiviteter.
• VØK og MOB datasett er grunnlagsdata for biologiske ressurser.

Tabell I.3. Miljøkomponenter som er valgt som dimensjonerende for 7122/7-2 i PL 229 er markert med grått.
Brønn/
Lisens

År,
Referanse

Metode Sjø-
bunn

Vann-
søyle,
plankton

Vann-
søyle,
fisk

Fugl Marine
patte-
dyr

Strand

7122/7-2 i
PL 229

Andreas-
sen, 2001.

Miljørisikoen er analysert i
henhold til gjeldende
industristandard (OLF, 2001).

Polar-
lomvi,
ærfugl
stor-
skarv

Havert Strand
habi-
tater

• Konklusjon: Miljørisiko på et veldig lavt nivå, med største utslag på ca. 16% av Agip’s akseptkriterier.
• VØK og MOB datasett er grunnlagsdata for biologiske ressurser.

Tabell I.4. Miljøkomponenter som er valgt som dimensjonerende for PL 259 er markert med grått.
Brønn/
Lisens

År,
Referanse

Metode Sjø-
bunn

Vann-
søyle,
plankton

Vann-
søyle,
fisk

Fugl Marine
patte-
dyr

Strand

PL 259 Nissen-
Lie et al.,
2001.

Analysen er utført i henhold
til gjeldende industristandard
(OLF 2001).

Stor-
skarv
ærfugl
lunde

Strand
habi-
tater
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• Konklusjon: Risikoen for både sjøfugl og kystområder er estimert til å være relativt lave, eller under
ALARP nivået.

• VØK datasett er grunnlagsdata for biologiske ressurser.

Tabell I.5. Miljøkomponenter som er vurdert som dimensjonerende for PL 254 er markert med mørk grått.
Komponenter som er vurdert, men som ikke er valgt ut for miljørisikoanalyse er markert med lys grått.
Brønn/
Lisens

År,
Referanse

Metode Sjø-
bunn

Vann-
søyle,
plankton

Vann-
søyle,
fisk

Fugl Marine
patte-
dyr

Strand

PL 254 Brude &
Moe 2001

Analysen er utført i henhold
til gjeldende industristandard
(OLF 2001), tilsvarende
Eksponeringsbasert MIRA for
sjøfugl og modell for fiskeegg
og larver.
Rauåte er vurdert kvalitativt

Raudåte
vurdert

Sild Alke,
alke-
konge
lunde
lomvi
polar-
lomvi

• Konklusjon: På basis av små oljekonsentrasjoner i vannmassene, kombinert med liten grad av overlapp med
plankton og fiskeressursene vurderes konfliktpotensialet og miljørisikoen for ressursene i de frie vannmasser
å være svært liten. Beregningene for sjøfugl (lunde) viser en moderat og mindre miljøskade og en
miljørisiko som ligger innenfor selskapets gjeldende akseptkriterier.

• Analysen er basert på data fra HI og datasett er opparbeidet for sjøfugl på åpent hav i forbindelse med
Nordland VI.

Tabell I.6. Miljøkomponenter som er vurdert som dimensjonerende for 6305/9-1 i PL 252 er markert med grått.
Brønn/
Lisens

År,
Referanse

Metode Sjø-
bunn

Vann-
søyle,
plankton

Vann-
søyle,
fisk

Fugl Marine
patte-
dyr

Strand

6305/9-1 i
PL 252

Moe &
Brude,
2001.

Analysene er basert på
gjeldende industristandard
(OLF 2001), tilsvarende
Eksponeringsbasert MIRA og
modell for fiskeegg og larver.

Sild Flere
arter

Havert
Stein-
kobbe

Strand-
eng

• Konklusjon: Det er ikke identifisert behov for risikoreduserende tiltak utover det som rutinemessig
gjennomføres for en sikker gjennomføring av boreoperasjon.

• Som inngangsdata for skadeberegning er det anvendt MOB data fra MRDB samt datasett for sildelarver og
sjøfugl er opparbeidet i forbindelse med Nordland VI.

Tabell I.7. Miljøkomponenter som er vurdert som dimensjonerende for Norne er markert med grått.
Brønn/
Lisens

År,
Referanse

Metode Sjø-
bunn

Vann-
søyle,
plankton

Vann-
søyle,
fisk

Fugl Marine
patte-
dyr

Strand

Norne Myhrvold
et al.,
1998.

Kvalitativ vurdering. Flere
arter

• Dokumentet er en oppdatering av tidligere utarbeidede miljødokumenter for Norne-feltet.
• Det er ikke foretatt en analyse, men en vurdering av risiko basert på tidligere utførte analyser, samt

simuleringer av oljedrift og effekter av oljevern ved hjelp av modellverktøyet OSCAR.
• Konklusjon: Miljørisikoen er akseptabel i henhold til akseptkriteriene.

Tabell I.8. Miljøkomponenter som er vurdert som dimensjonerende for Åsgard er markert med mørk grått.
Komponenter som er vurdert, men som ikke er valgt ut for miljørisikoanalyse er markert med lys grått.
Brønn/
Lisens

År,
Referanse

Metode Sjø-
bunn

Vann-
søyle,
plankton

Vann-
søyle,
fisk

Fugl Marine
patte-
dyr

Strand

Åsgard Stokke et
al., 1998.

Analyser basert på SIMPACT
og elementer av MIRA

Flere
arter
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• Konklusjon: Miljørisikoen for produksjonsfasen på Åsgard er funnet å være lav og akseptabel med hensyn
til større akutte oljeutslipp. Miljørisikoen knyttet til mindre oljeutslipp er også akseptabel, men ligger i øvre
del av akseptkriteriet og bør reduseres for å møte prinsipper om at miljørisikoen skal være så lav som
praktisk mulig.  Forebyggende tiltak bør prioriteres.

• VØK data brukes som grunnlagsdata for biologiske ressurser.

Tabell I.9. Miljøkomponenter som er vurdert som dimensjonerende for Heidrun er markert med mørk grått.
Komponenter som er vurdert, men som ikke er valgt ut for miljørisikoanalyse er markert med lys grått.
Brønn/
Lisens

År,
Referanse

Metode Sjø-
bunn

Vann-
søyle,
plankton

Vann-
søyle,
fisk

Fugl Marine
patte-
dyr

Strand

Heidrun Aspholm
et al.,
1998.

Anlayser basert på tidligere
versjoner av gjeldende
industristandard (OLF 2001)

Stors-
karv
ærfugl
lunde

Hav-
strand

• Konklusjon: For et gjennomsnittsår er miljørisikoen estimert å være akseptabel i henhold til Statoils
akseptkriterier. For året med forventet høyest aktivitet er miljørisikoen estimert som akseptabel dersom det
er tatt hensyn til risikoreduksjon som følge av oljevernberedskap.

• Marine Ressurs Data Base (MRDB) er brukt som grunnlagsdata for biologiske ressurser.

Tabell I.10. Miljøkomponenter som er vurdert som dimensjonerende for Njord er markert med mørk grått.
Komponenter som er vurdert, men som ikke er valgt ut for miljørisikoanalyse er markert med lys grått.
Brønn/
Lisens

År,
Referanse

Metode Sjø-
bunn

Vann-
søyle,
plankton

Vann-
søyle,
fisk

Fugl Marine
patte-
dyr

Strand

Njord Ongstad,
1998

Hydros veiledning for miljø-
risikoanalyser

• Konklusjon: Kriteriene møtes, selv om utblåsningshyppigheten er øket noe p.g.a. et mer omfattende
boreprogram. Marginen er imidlertid ikke spesielt stor i forhold til ”svært store skader” i strandsonen.

• Det er overveiende sannsynlig at kriteriet for ”stor skade” ville blitt overskredet for sårbare strandområder,
dersom en hadde beynyttet OLFs MIRA-metode i stedet for U&Ps veiledning.

Tabell I.11. Miljøkomponenter som er vurdert som dimensjonerende for 6507/5&6 Donnatello er markert med
grått.
Brønn/
Lisens

År,
Referanse

Metode Sjø-
bunn

Vann-
søyle,
plankton

Vann-
søyle,
fisk

Fugl Marine
patte-
dyr

Strand

6507/5&6
Donna-
tello

Aspholm
& Skåtun
1997

Analyser i hht. tidligere
versjoner av gjeldende
industristandard (OLF 2001)

• Konklusjon: Leteboringen i blokk 6507/5&6 representerer en akseptabel miljørisiko.
• Marine Ressurs Data Base (MRDB) er brukt som grunnlagsdata.
• Skadebasert miljørisiko er foretatt på sjøfugl og strand.

Tabell I.12. Miljøkomponenter som er vurdert som dimensjonerende for 6506/11-6 er markert med grått.
Brønn/
Lisens

År,
Referanse

Metode Sjø-
bunn

Vann-
søyle,
plankton

Vann-
søyle,
fisk

Fugl Marine
patte-
dyr

Strand

6506/11-6 Aspholm
et al. 1997

Metode for Miljørettet
Risikoanalyse – MIRA.

Stor-
skarv,
ærfugl
lunde

Hav-
strand

• Konklusjon: Den estimerte miljørisikoen overskrider Statoils akseptkriterier for miljørisiko ved leteboring.
• Marine Ressurs Data Base (MRDB) og annen offentlig informasjon er brukt som grunnlagsdata.
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Tabell I.13. Miljøkomponenter som er vurdert som dimensjonerende for 6510/1,2 Nordland IV er markert med
grått.
Brønn/
Lisens

År,
Referanse

Metode Sjø-
bunn

Vann-
søyle,
plankton

Vann-
søyle,
fisk

Fugl Marine
patte-
dyr

Strand

6510/1,2,
Nordland
IV

Jødestøl et
al. 1997

11 utvalgte VØKer brukt som
grunnlag for Eksponerings- og
Skadebasert miljørisiko-
analyse i hht. tidlige versjoner
av gjeldende industristandard
(OLF 2001)

• Konklusjon: I grove trekk er miljørisikoen på samme nivå i alle sesonger. Det er bare for
konsekvenskategori K5 (restitusjonstid > 10 år) at det er funnet høye frekvenser (nær 60% av
akseptkriteriet), mens frekvens for skade i de øvrige konsekvenskategoriene er på et svært lavt nivå
sammenlignet med akseptkriteriene.

• VØK og MOB datasett er brukt som grunnlagsdata.
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VEDLEGG III: NOFOs Planverk; dokumentasjonsgrunnlag
I det følgende er det gitt en liste over referanser til rapporter for områder nord for 62°N som er registrert i
NOFOs regionale planverk, sortert etter selskap og aktivitet.

A/S Norske Shell
Oil drift and spreading from sub-sea blowouts in deep waters - Input to environmental risk assessments prior to
exploratory drillings at the Helland Hansen structure., Utgitt: 1997

Lokalitet/aktivitet: Helland Hansen structure (PL 210).
Supplerende beredskapsplan oljevern Brønn 6510/2-1, Utgitt: 1997

Lokalitet/aktivitet: Brønn 6510/2-1
Miljørisikoanalyse for Blokk 6510/1,2, Nordland IV, Utgitt: 1996

Lokalitet/aktivitet: Blokk 6510/1,2, Nordland IV
Supplerende beredskapsplan oljevern Draugen, Utgitt:

Lokalitet/aktivitet: Draugen

Amerada Hess Norge A/S
Miljørettet risikoanalyse (MIRA) for boring av letebrønn 6306/5-1, Haltenbanken, Utgitt: 1997

Lokalitet/aktivitet: Letebrønn 6306/5-1, Haltenbanken

Amoco Norway Oil Company
Miljørisikovurdering for Blokk 6507/5&6, Donnatello, Utgitt: 1997

Lokalitet/aktivitet: Donatello, Blokk 6507/5&6
Oljevernberedskapsanalyse Donatello, Utgitt: 1997

Lokalitet/aktivitet: Donnatello, blokk 6507/5&6

Annen
Resultatatlas utarbeidet på grunnlag av drivbaneberegninger for NORDLAND 6, Utgitt: 1998

Lokalitet/aktivitet: Nordland VI

BP Norge U.A.
Beredskapsplan oljevern/Oil spill contingency plan, Utgitt: 1997

Lokalitet/aktivitet: Beredskapsplanen skal dekke BP´s aktivitet innenfor norsk kontinentalsokkel

BP og Norsk Hydro
Revidert Beredskapsanalyse - Oljevern (letebrønn 6305/7-1 og 6305/1-1), Utgitt: 1998

Lokalitet/aktivitet: 6305/7-1, PL208 (BP) og 6305/1-1, PL209 (NH) Ormen Lange

FORUT
Oljedrift Nordland. Delrapport drivbanestatistikk., Utgitt: 1988

Lokalitet/aktivitet: Nordland

Norsk Agip A/S
Barents icewater programme, Summary report, Utgitt: 1998

Lokalitet/aktivitet: PL 201 (Troms II) og PL 229 (Finmark West)

Norsk Hydro
Norsk Hydro, Well 6305/1-1 Ormen Lange II, Blowout Contigency Plan, Utgitt: 1998

Lokalitet/aktivitet: Well 6305/1-1, Ormen Lange II

Norsk Hydro a.s.
Drivbaneberegninger Snøhvit, Utgitt: 1998
 Lokalitet/aktivitet: Snøhvit
Forvitringsegenskaper på sjøen og kjemisk dispergerbarhet for Grane råolje., Utgitt: 1997

Lokalitet/aktivitet: Grane

Norsk Hydro og BP
Beredskapsplan - Oljevern. Boring av letebrønn 6305/7-1, PL 208 og letebrønn 6305/1-1, PL 209 - Ormen Lange
II, og l, Utgitt: 1998

Lokalitet/aktivitet: Letebrønn 6305/7-1, PL 208, Letebrønn 6305/1-1, PL 209 - Ormen Lange II
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Norsk Hydro Porsgrunn, Forskningssenteret
Miljørisikoanalyse for Grane. Eksponeringsbasert risikoanalyse (MIRA)., Utgitt: 1999

Lokalitet/aktivitet: Grane

Norsk Hydro, U&P boring, Sandsli
Spredning og drift av olje som følge av utblåsning på dypt vann - Ormen Lange, Utgitt: 1997

Lokalitet/aktivitet: 6305/7-1, PL208 (BP) og 6305/1-1, PL209 (NH) Ormen Lange

Norske Shell
Beredskapsanalyse oljevern, Brønn 6505/10-1, PL 210, Utgitt: 1997
 Lokalitet/aktivitet: Brønn 6505/10-1, PL 210
Miljørisikoanalyse, Brønn 6505/10-1, PL210, Utgitt: 1997
 Lokalitet/aktivitet: Brønn 6505/10-1, PL210
Supplerende beredskapsplan oljevern, Brønn 6505/10-1, PL 210, Utgitt: 1997
 Lokalitet/aktivitet: Brønn 6505/10-1, PL 210
Beredskapsanalyse Oljevern, Brønn 6510/2-1, Utgitt:

Lokalitet/aktivitet: Brønn 6510/2-1

Norske Shell A/S
Beredskapsplan oljevern (styrende dokument), Utgitt: 1996
 Lokalitet/aktivitet: Draugen
Supplerende beredskapsplan oljevern brønn 6510/2-1. Styrende dokument., Utgitt: 1996
 Lokalitet/aktivitet: Brønn 6510/2-1

Norske Shell ASA
Beregninger av oljedrift fra 64gr 22.5 min N, 07gr 50 min Ø, Draugen, Utgitt: 1993
 Lokalitet/aktivitet: Draugen

Saga Petroleum
Miljørettet risikoanalyse (MIRA) for boring av letebrønn 7219/8-2, Barentshavet, Utgitt: 1996
 Lokalitet/aktivitet: Letebrønn 7219/8-2, Barentshavet
Miljørisikoanalyse for Blokk 6508/1, Nordland Sør, Utgitt: 1996
 Lokalitet/aktivitet: Blokk 6508/1, Nordland Sør
Miljørisikoanalyse for Blokk 6406/2, Haltenbanken, Utgitt: 1995

Lokalitet/aktivitet: Haltenbanken Blokk 6406/2

Saga Petroleum
Miljørisikoanalyse for utbygging på Haltenbanken Sør (HLBS), kondensatutslipp fra Kristin TLP, Utgitt: 1998

Lokalitet/aktivitet: Haltenbanken Sør (HLBS)

Saga, BP, shell, Amoco, Mobil, Esso, Norsk Hydro, Conoco, Elf, Statoil
Regional konsekvensutredning. For Haltenbanken / Norskehavet, Utgitt: 1998

Lokalitet/aktivitet: Mørebassenget, Haltenbanken, Nordland Vest, Nordland Øst, Vøringbassenget

Statoil
Beregning av effektivitet for oljevern ved utblåsning på Norne feltet, Utgitt: 1998
 Lokalitet/aktivitet: Norne
Gullfaks Beredskapsplan - oljevern Hav-Kyst-Strand, Utgitt: 1998

Lokalitet/aktivitet: Gullfaks Satellitter
Gullfaks Satellitter - Beredskapsanalyse, Felt-Hav-Kyst-Strand, Utgitt: 1998
 Lokalitet/aktivitet: Gullfaks Satellitter (Gullfaks sør, Rimfaks og Gullveig)
Gullfaks Satellitter, Miljørisikoanalyse, Felt - Hav - Kyst - Strand, Utgitt: 1998
 Lokalitet/aktivitet: Gullfaks Satellitter
Miljørisiko ved leteboring på Nordland VI og Beredskapsanalyse for akutte oljeutslipp, Utgitt: 1998
 Lokalitet/aktivitet: Nordland VI- PL 219 (Hydro)
Miljørisiko ved leteboring på Nordland VI og Beredskapsanalyse for akutte oljeutslipp, Utgitt: 1998
 Lokalitet/aktivitet: Nordland VI - PL 220 (Statoil)
Norne Beredskapsplan, oljevern, Utgitt: 1998
 Lokalitet/aktivitet: Norne
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Norne Miljørisiko- og Beredskapsanalyse Felt - Hav - Kyst - Strand, Utgitt: 1998
 Lokalitet/aktivitet: Norne
Oljedriftsberegninger Gullfaks Satellitter, Utgitt: 1998
 Lokalitet/aktivitet: Gullfaks Satellitter
Beredskapsanalyse for oljevern, Brønn 6506/11-6, Kristin, Utgitt: 1997
 Lokalitet/aktivitet: Brønn 6506/11-6, Kristin
Beredskapsanalyse for Vemadomen, Blokk 6706/11-1, Utgitt: 1997
 Lokalitet/aktivitet: Vemadomen (PL 207)
Miljørisikoanalyse for Blokk 6506/11-6, Utgitt: 1997
 Lokalitet/aktivitet: Blokk 6506/11-6
Supplerende Beredskapsplan - oljevern. Aksjonsplan for opptak av tynne oljeflak. Letebrønn 6706/11-1 (PL
217), Utgitt: 1997
 Lokalitet/aktivitet: Vemadomen (PL 207)
Supplerende Beredskapsplan - oljevern. Avgrensningsbrønn 6506/11-6, PL 134 Kristin, Utgitt: 1997
 Lokalitet/aktivitet: Avgrensningsbrønn 6506/11-6, PL 134 Kristin
Supplerende beredskapsplan for oljevern, letebrønn 6204/10-2, Utgitt: 1996

Lokalitet/aktivitet: Letebrønn 6204/10-2

Statoil Stjørdal
Heidrun - Beredskapsanalyse - Oljevern, Felt - Hav - kyst - Strand, Utgitt: 1998
 Lokalitet/aktivitet: Heidrun
Heidrun PP - Miljørisikoanalyse, Utgitt: 1998
 Lokalitet/aktivitet: Heidrun
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VEDLEGG IV: AKUP
Olje- og energidepartementet gjennomførte i perioden 1987-1997 fire store utredningsprogram i regi
av Arbeidsgruppen for konsekvensutredninger av petroleumsvirksomhet (AKUP):

 Skagerrak – Nordsjøen øst for 7 °Ø.
 Midt-norsk sokkel, inkl. Trøndelag I Øst, Nordland IV, V, VI og VII, Mørebassenget, Vørings-

bassenget I og II.
 Nordlige Barentshav
 Utredninger av generell interesse, primært mht. relevante forurensningsspørsmål

Programmene var forankret i Petroleumslovens §7, hvor målet ble definert som utredninger av
miljømessige og sosioøkonomiske virkninger ved eventuell åpning av nye områder for letevirksomhet.
(Merk at tilsvarende utredning for Barenthavet syd ble ferdigstillet med en konsekvensutredning i
1987 og en Stortingmelding året etter, jf. St.meld. nr. 40, 1988-89.)

Budsjettene varierte, med omlag 4-5 mill. NOK for Generelle prosjekter, 10-12 mill. NOK hver
for henholdsvis Skagerrak og Midt-norsk sokkel, og noe mer for det Nordlige Barentshav. De to
førstnevnte ble konkludert i 1993 med hver sin konsekvensutredning (Thomassen et al. 1993a, b) og
en felles Stortingsmelding (jf. St.meld. nr. 26, 1993-94). Utredningene for det nordlige Barentshavet
ble av politiske grunner ikke bragt til samme beslutningsnivå; en sammenstilling av resultatene ble
imidlertid presentert i 1997 (Aaserød & Loeng 1997).

Programmene hadde alle en bred faglig vinkling, hvor det ble opparbeidet omfattende
grunnlagsmateriale på alle trofiske nivåer (sjøbunn, strand, plankton, fisk, sjøfugl og marine pattedyr),
oversikter over forurensningskilder og oljedriftberegninger, som avslutningsvis ble kombinert i en
felles analysemal. I tillegg ble det foretatt detaljerte, primært scenariobaserte vurderinger av
samfunnsmessige virkninger, hvor bla. både fiskerier og eventuell baseutbygging ble behøring
adressert. Dessverre er grunnlagsmaterialet alt overveiende analogt, digitale datasett ble med få unntak
ikke forutsatt lagret på digitalt format for gjenbruk.

I sluttrapportene, dvs. KU-arbeidene for Skagerrak og Midt-norsk sokkel, samt sammenstillingen
for Nordlige Barentshavet, er det presentert komplette lister over dokumentene som ble opparbeidet
innenfor hver av programmene. Disse ble senere samlet i en egen bibliografisk oversikt over samtlige
AKUP-arbeider (OED 1987), og denne oversikten er lagt ved foreliggende notat som et separat
vedlegg.
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