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Forord 

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 018 har startet en planleggingsprosess for 
videreutvikling av Eldfisk-feltet. Prosjektet betegnes Eldfisk II. Rettighetshaverne er 
ConocoPhillips Skandinavia AS, Eni Norge AS, Petoro AS, Statoil Petroleum AS og TOTAL 
E&P Norge AS. 
 
Plan for utbygging og drift (PUD) for Eldfisk II planlegges presentert for 
Stortingsbehandling i løpet av vårsesjonen 2011. Denne konsekvensutredningen (KU) er 
utarbeidet for å belyse de miljømessige og samfunnsmessige forhold knyttet til en 
realisering av Eldfisk II. I tillegg er en eventuell fremtidig videreutvikling av ressursene 
nord på feltet inkludert.  
 
Forslag til utredningsprogram ble sendt på høring 12. mars 2010. Basert på dette 
forslaget og mottatte kommentarer fastsatte Olje- og energidepartementet 
utredningsprogrammet 17. august 2010. De innkomne merknader med operatørens 
kommentarer er presentert i denne konsekvensutredningen. 
 
Det Norske Veritas AS og Asplan Viak AS har bistått operatøren i arbeidet med 
konsekvensutredningen for Eldfisk II.   
 
Konsekvensutredningen inngår som en del av PUD og er utarbeidet i henhold til 
Petroleumsloven og Veiledning til plan for utbygging og drift, datert februar 2010. 
Rettighetshaver er ansvarlig for koordinering og gjennomføring av høringsprosessen. 
Relevante interessenter bes om å sende eventuelle kommentarer direkte til operatøren 
ConocoPhillips Skandinavia AS. 
 
Tananger, oktober 2010 
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Sammendrag 

Hensikten med Eldfisk II-prosjektet er å øke utvinningen og å opprettholde en sikker og 
stabil produksjon fra Eldfisk-feltet, samt å videreføre driften av Embla-feltet. Bygging av 
nytt boligkvarter og nytt prosessanlegg vil gi mer miljøvennlig produksjon og sikre 
videre drift på eksisterende innretninger. Boring av nye brønner og økt vanninjeksjon vil 
bidra til forbedret utvinningsgrad av ressursene. Det vil også bli lagt til rette for en 
eventuell videre utbygging av de nordlige ressursene i Eldfisk-feltet, dette vil blant 
annet avhenge av informasjon fra gjennomføring av Eldfisk II. De positive 
konsekvensene av prosjektet vil komme i form av verdiskapning for rettighetshavere og 
samfunnet gjennom inntekter (inkludert skatter og avgifter), samt mer miljøvennlig 
operasjon og betydelige sysselsettingsvirkninger nasjonalt i anleggsperioden og 
driftsfasen. 
 
I prosjektet inngår bygging av en ny integrert brønnhode-, produksjons- og 
boligplattform (Eldfisk 2/7 S). Den nye innretning blir broforbundet til eksisterende 
Eldfisk feltsenter. Det skal bores anslagsvis 42 nye brønner, hvorav 40 med oppjekkbar 
flyttbar borerigg på den nye plattformen. Prosjektet vil medføre at dagens 
oljeproduksjon på om lag 50.000 fat per døgn kan videreføres i flere år fremover og at 
produksjonen fra feltet kan forlenges til ihvertfall 2028. Dersom prosjektet viser at en 
videre utbygging av de nordlige ressursene i Eldfisk-feltet er lønnsom, kan det medføre 
bygging og plassering av en innretning med inntil 20 brønner på feltet anslagsvis i 
2020.  
 
Prosjektet medfører videreutvikling av infrastruktur i et område som allerede er godt 
utbygd med kontinuerlig produksjon siden 1979. Negative virkninger i forhold til andre 
brukere av havet, herunder fiskeri og skipstrafikk, blir derfor minimale. Prosjektet har 
gjennom hele planperioden hatt fokus på sentrale miljøproblemstillinger med ambisjon 
om at negative konsekvenser skal minimeres. 
 
Etterhvert som den naturlige trykkenergien reduseres vil videre utvinning isolert sett 
kreve mer energi og dermed økte utslipp. I forbindelse med godkjenning av 
vanninjeksjon i Eldfisk-feltet ble en ny innretning (Eldfisk 2/7 E) satt i drift på 
feltsenteret i år 2000. Ny kraftforsyning basert på energieffektiv varmegjenvinning i 
form av et kombikraftanlegg inngikk som en sentral del i godkjenningen. 
Energiløsningene for Eldfisk II baseres hovedsakelig på eksisterende infrastruktur, og 
det spesifikke energibehovet er begrenset. Det er derfor i dag ikke behov for store 
endringer i kraftforsyningen. Og samlet sett har det vært mulig å begrense utslipp til 
luft slik at disse stort sett videreføres på dagens nivå.  
 
Ulike tiltak for energieffektivisering og utslippsreduksjon har vært vurdert, herunder 
elkraftoverføring fra vertsplattform og/eller fra land. Den nye innretningen utrustes med 
et avansert kraftstyringssystem og forberedes for elektrifisering ved at kraftforbrukere 
under normal drift vil være elektrisk drevne. Kraftbehovet for den nye innretningen vil 
bli dekket av eksisterende installert kapasitet på Eldfisk 2/7 E, eventuelt supplert med 
kraft gjennom sjøkabel fra vertsplattform på Ekofisk-feltet. Kabelen vil legge til rette for 
en mer energieffektiv drift av de to feltene. Samlet vil disse tiltakene sikre en fortsatt 
energieffektiv utnyttelse av eksisterende energiløsninger, samtidig som den legger til 
rette for å møte fremtidige behov. En eventuell videre utbygging av de nordlige 
ressursene i Eldfisk-feltet vil bli knyttet til Eldfisk II og forsynt med energi herfra. 
Anbefalt løsningen er dermed godt tilrettelagt for nye tiltak og videre mulige 
reduksjoner i utslipp til luft avhengig av fremtidig behov og lønnsomhet. 

 
Utslippene fra boring begrenses betydelig ved at borekaks reinjiseres i dedikerte 
brønner. Operatøren har gode erfaringer med en slik løsning over mange år, og har 
også etablert rutiner for overvåking for å påse at det ikke oppstår lekkasjer fra slike 
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brønner. Boring av topphullseksjonen med vannbasert borevæske vil imidlertid medføre 
noe utslipp til sjø. Boreutslippet kan gi noe temporær partikkelspredning og 
nedslamming lokalt, med marginale og restituerbare konsekvenser.  
 
For Eldfisk-reservoarene er det vurdert som risikofylt å reinjisere produsert vann. Dette 
vil kunne medføre utvikling av hydrogensulfid og forsuring av brønnstrømmen med 
tilhørende produksjons- og sikkerhetsmessige utfordringer. Re-injeksjon av produsert 
vann ville også øke risikoen for tapt produksjon grunnet redusert injektivitet i 
reservoaret i forhold til bruk av sjøvann. Det er ikke egnede deponier for produsert vann 
i området. Det er derfor vurdert ulike teknologier for rensing av produsert vann. Basert 
på pilottesting er det konkludert med en løsning basert på hydrosykloner, CTour og 
flotasjonsenheter. Dette gir en god renseeffekt for dispergert olje med antatt 
konsentrasjon i utslipp på 5-10 mg per liter, som er en reduksjon fra dagens 
utslippsnivå. Renseanlegget vil også motta produsert vann fra Eldfisk 2/7 A og Embla 
2/7 D. Prosessanlegget på den nye innretningen, Eldfisk 2/7 S, vil bli bygget i 
korrosjonsbestandige materialer. Dette medfører at bruk av korrosjonshemmer kan 
opphøre, med tilhørende miljøgevinst. Utslippet av produsert vann forventes ikke å gi 
målbare effekter på bestandsnivå for fisk, og dagens kunnskap tilsier generelt lavt 
potensial for skade også på individnivå. En eventuell videre utbygging av de nordlige 
ressursene i Eldfisk-feltet vil bli knyttet til og benytte renseløsningen for produsert vann 
som etableres i Eldfisk II. 
 
Boring av 42 nye brønner med produksjon fra 32 av disse medfører at miljørisikoen fra 
feltet vil øke noe relativt til dagens situasjon. Miljørisikoen er likevel vurdert som lav, og 
godt innenfor de akseptkriterier som er satt for virksomheten. Eldfisk-feltet er en del av 
Ekofisk-området og har ikke spesielt sårbare naturressurser i forhold til et akutt 
oljeutslipp. Normalt er det et begrenset antall sjøfugl i området, og det er ikke sentrale 
eller avgrensede gytefelt for fisk i området. Et langvarig utslipp kan likevel true 
kystsonene i både Danmark og Norge, men sannsynligheten for dette er lav. Det er 
allerede etablert oljevernberedskap i området. Området er preget av et betydelig 
omfang av petroleumsrelatert infrastruktur både av nyere og eldre dato. Det er et 
betydelig omfang av operasjoner og aktiviteter i området, og erfaringene viser at 
mindre uplanlagte utslipp til sjø kan forekomme. Operatøren arbeider målrettet for å 
redusere sannsynligheten for utslipp, både gjennom tekniske tiltak og løsninger samt 
operasjonelt gjennom opplæring og prosedyrer. Ved bygging av ny innretning på 
Eldfisk-feltet, med tilhørende rørledninger, vil det være fortsatt fokus på å forebygge 
mot akuttutslipp. I forbindelse med utbygging og drift av Eldfisk II vil regelverkskrav, 
NOFO-retningslinjer og operatørens krav med hensyn til fjernmåling og miljø- og 
etterkantundersøkelser bli lagt til grunn.  
 
Størrelsen på nasjonale andeler av vare- og tjenesteleveranse til prosjektet i utbygging 
og drift er beheftet med usikkerhet, og avhengig av hvor konkurransedyktige norske 
tilbydere er ved kontraktstildeling. Basert på erfaringer og gitte antagelser er nasjonale 
andeler og sysselsettingsvirkninger beregnet. De totale investeringene i prosjektet er 
estimert til 35-40 mrd. kroner, inkludert boring. De samlede driftskostnadene fra 
oppstart og ut 2028 er anslått til mellom 16 og 20 mrd. kroner. Det er antatt at 
nasjonale andeler kan utgjøre i størrelsesorden 44 – 67 % av investeringene. I 
driftsfasen vil nasjonale andeler bli høyere. I direkte og indirekte sysselsetting, inkludert 
konsumvirkninger, gir dette mellom 500 – 11.000 sysselsatte per år i anleggsperioden 
(2010 – 2019) og med 2000 – 2600 nasjonalt sysselsatte i drift. Inntektene til Staten i 
form av skatter og avgifter er beregnet til mellom 32 og 36 mrd. kroner frem til 2028. 
De positive samfunnsmessige konsekvensene av prosjektet vurderes således som 
betydelige. Tilleggsinvesteringene knyttet til en eventuell videre utbygging av de 
nordlige ressursene vil blant annet avhenge av teknisk løsning og fremtidig 
kostnadsnivå. Det er derfor ikke funnet hensiktsmessig å foreta noen evaluering av 
mulige sysselsettingsvirkninger. 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn og målsetting 

På vegne av rettighetshaverne til utvinningstillatelse (PL 018) legger operatøren 
ConocoPhillips Skandinavia AS (ConocoPhillips) med dette frem en konsekvensutredning 
(KU) for å sikre videre drift av Eldfisk-feltet og det tilknyttede Embla-feltet. 
Foreliggende konsekvensutredning beskriver vurderte utbyggingsløsninger med 
hovedfokus på anbefalt utbyggingsløsning. Anbefalt løsning omfatter installering av en 
ny plattform (Eldfisk 2/7 S) på Eldfisk feltsenter. Den nye plattformen vil bli 
broforbundet til resten av feltsenteret via en kombinert fakkel- og brostøtte.  

Den nye innretningen vil ta over innkvarteringsfunksjonen på Eldfisk feltsenter. 
Plattformen planlegges for 40 nye brønner. Innretningen vil i tillegg ha funksjoner for 
behandling av olje, gass og vann. Prosjektet betegnes som Eldfisk II.  

Det er identifisert et mulig tilleggspotensial i nord, men det er ikke besluttet hvorvidt 
det lar seg gjøre å finne frem til en lønnsom løsning der disse ressursene kan bygges 
videre ut. Dette vil blant annet avhenge av informasjon fra gjennomføring av Eldfisk II. 
En slik eventuell tilknytning vil medføre et tillegg til plan for utbygging og drift av 
Eldfisk-feltet II (PUD) og er derfor tatt med i foreliggende konsekvensutredning. I 
utredningen er det antatt at en slik utbygging vil kunne bli lokalisert et sted mellom 
Eldfisk feltsenter og Eldfisk 2/7 B og bli satt i drift i 2021.  

Konsekvensutredningen skal blant annet: 

• redegjøre for rettighetshavernes planer/anbefalte utbyggingsløsning, 

• redegjøre for vurderte alternative utbyggingsløsninger, 

• klargjøre mulige positive og negative virkninger av utbygging og drift på miljø, 
naturressurser, næringsliv og samfunn, 

• angi forebyggende og avbøtende tiltak.  

Konsekvensutredningen skal gi beslutningstakerne et godt grunnlag for vurdering og 
beslutning. Den skal videre sikre at virkningene av utbyggingen tas i betraktning i den 
videre planlegging og i forbindelse med eventuelle vilkår for godkjennelse av PUD. 
Utredningen skal gi berørte parter et transparent dokument som grunnlag for sin 
gjennomgang og tilbakemeldinger gjennom høringsprosessen. 

Konsekvensutredingen er utarbeidet basert på et utredningsprogram fastsatt av Olje- og 
energidepartementet (OED) 17.8. 2010 i etterkant av offentlig høring av 
rettighetshavernes forslag til utredningsprogram. Involvering av aktører som har 
synspunkter på utbyggingen i form av en høring er en sentral del av KU-prosessen. 
Dette sikrer at offentligheten er kjent med de ulike syn på utbyggingen samt 
konsekvenser av de løsninger som foreslås av rettighetshaver. 

 

1.2  Lisensens rettighetshavere og historie 

Utvinningstillatelse 018 ble tildelt 1. september 1965 og er for tiden gyldig til 31. 
desember 2028. Tillatelsen omfatter deler av blokkene 2/4, 2/7 og 7/11 og inneholder 
flere funn og felt, ofte omtalt som Ekofisk-området. Det omfatter henholdsvis Ekofisk-
feltet, Eldfisk-feltet og utenforliggende felt. Det er i dag drift på to utenforliggende felt, 
Tor-feltet knyttet til Ekofisk feltsenter og Embla-feltet knyttet til Eldfisk feltsenter (Figur 
1).   
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Figur 1 Kart over petroleumsforekomster i Ekofisk-området. PL 018-felter som 
har vært utviklet er markert i rødt (Kilde: Oljedirektoratet). 
 
Rettighetshaverne som omfattes av planene for utbygging og drift av Eldfisk II er i 
alfabetisk rekkefølge som følger (prosentvis eierandel i parentes): 

• ConocoPhillips Skandinavia AS (35,112 %, operatør) 

• Eni Norge AS (12,388 %) 

• Petoro AS (5,000 %) 

• Statoil Petroleum AS (7,604 %) 

• TOTAL E&P Norge AS (39,896 %) 
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1.3  Lovverk og beslutningsprosess 

1.3.1 Lovverkets krav til konsekvensutredning 

Norsk lov nr. 72 om petroleumsvirksomhet av 29. november 1996 inneholder 
bestemmelser om konsekvensutredninger som en del av beslutningsgrunnlaget for 
vedtak om utbygging av petroleumsforekomster til havs. I henhold til bestemmelsene i 
petroleumsloven skal et tiltak som representerer en viss investering/ størrelse eller som 
medfører vesentlige virkninger for samfunn/ miljø konsekvensutredes. Den aktuelle 
utbyggingen av Eldfisk II kommer inn under denne bestemmelsen. Det er 
rettighetshaverne som har ansvaret for å foreta konsekvensutredningen. Forskrift til lov 
om petroleumsvirksomhet, fastsatt ved kongelig resolusjon 27. juni 1997 (sist endret 
20. januar 2006), samt veilederen til PUD og PAD (Olje- og energidepartementet 2010) 
spesifiserer videre innhold og omfang av den feltspesifikke konsekvensutredningen 
(FKU).  

 

1.3.2 Annet relevant regelverk og tillatelser 

Forurensningsloven gjelder for bruk og utslipp av kjemikalier (i bore-, utbyggings- og 
driftsfase), utslipp til luft, avfall, samt for vurdering av miljørisiko og etablering av 
beredskap mot akutt forurensning, herunder oljevernberedskap.  
 
Krav vedrørende spesifikke miljøforhold samt sikkerhets- og arbeidsmiljømessige 
forhold er generelt gitt gjennom HMS-regelverket for norsk kontinentalsokkel. Dette 
håndheves i felleskap av Petroleumstilsynet (Ptil), Klima- og forurensningsdirektoratet 
(Klif), Statens strålevern, Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn. 
 
Varsling av eventuelle marine kulturminner vil gjøres jf. kulturminneloven § 9. 
Riksantikvaren er myndighet.  
 
I tilknytning til utredninger av ulike kraftforsyningsløsninger har det fortløpende vært 
vurdert behov for tillatelser etter energiloven. Energiloven gjelder på norsk 
landterritorium og i indre farvann ut til grunnlinjen. De løsninger som inngår faller alle 
utenfor dette virkeområde.  
 

1.3.3 Beslutningsprosess og tidsplan 

Planlegging for videre utbygging av Eldfisk-feltet for å opprettholde en høy 
oljeproduksjon fra feltet, har pågått gjennom flere år. En formell prosess som skal 
munne ut i oversendelse av en Plan for utbygging og drift (PUD), startet ved 
oversendelse av et forslag til program for konsekvensutredning i mars 2010. Dagens 
plan er at PUD sendes inn til Olje- og energidepartementet og Arbeidsdepartementet i 
februar 2011. Ytterligere aktiviteter og milepæler i beslutningsprosessen er angitt i 
Tabell 1.  
 
Gitt en godkjenning av PUD i Stortinget i løpet av vårsesjonen 2011 planlegges det for 
en utbygging hvor første olje fra den nye innretningen, Eldfisk 2/7 S, kan produseres i 
januar 2015. En mer detaljert tidsplan for prosjektaktivitetene er presentert i kapittel 
2.7.  
 

1.4 Helse, miljø og sikkerhet 

Virksomheten til ConocoPhillips er basert på selskapets etiske standarder og verdier. 
Sikkerhet med vern av helse, miljø, materiell og økonomiske verdier er prioritert, og 
operatøren har en målsetning om null skader og null kritiske hendelser. 
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Tabell 1 Tidsplan for sentrale aktiviteter i beslutningsprosessen for Eldfisk II 
Aktivitet Tidsplan 
Oversende forslag til utredningsprogram til 
relevante høringsinstanser 

12. mars 2010 

Offentlig høring av forslag til utredningsprogram 
(10 uker) 

12. mars – 21. mai 2010 

Olje- og energidepartementets fastsettelse av 
program for konsekvensutredning  

17. august 2010 

Oversende konsekvensutredning til relevante 
myndigheter og høringsinstanser  

22. oktober 2010 

Offentlig høring av konsekvensutredning (12 uker) 22. okt. 2010 – 14. jan. 2011 
Innsendelse av PUD til Olje- og 
energidepartementet 

Februar 2011 

Antatt godkjenning av PUD i Stortinget Juni 2011 
 
Andre viktige verdier er å ta vare på og utvikle menneskene og den kompetansen som 
er i organisasjonen, å vise integritet og ansvarlighet i selskapets og den enkeltes 
framferd, oppmuntre til innovasjon og ha en lagånd der alle jobber sammen mot felles 
mål, opptre etisk forsvarlig i alle sammenhenger, å være en verdifull bidragsyter i 
nærmiljøet, ta samfunnsmessig ansvar og oppmuntre til mangfold. 
 
For Eldfisk II-prosjektet er det definert spesifikke HMS-mål som gjenspeiler operatørens 
overordnede mål:  

• Alle operasjoner skal gjennomføres på en måte som beskytter personell, miljø og 
økonomiske verdier, og foregår i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 

• Prosjektet skal systematisk arbeide for en null-hendelses-filosofi i alle prosjektets 
faser. 

• Innretninger skal planlegges og bygges/endres for å være iboende trygge med 
hensyn til personsikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø, noe som vil legge til rette 
for en sikker og pålitelig drift. 

• Prosjektet skal fullføres uten å forårsake en ulykke eller skade på eiendom. 

• Ingen akutte utslipp av væsker eller gass som kan påvirke vann, grunn eller luft. 
 
For Eldfisk II-prosjektet gjelder generelt at risikoreduserende tiltak skal anvendes, 
basert på en teknisk, operasjonell og organisatorisk vurdering av tiltaket alene og ved 
en total vurdering av skadepotensial. Tiltak som velges skal være det som gir det beste 
resultatet både i dag og i framtidig bruk, så lenge kostnadene ikke er vurdert å være 
betydelig høye i forhold til den risikoreduksjon som oppnås (jamfør ALARP-prinsippet).  

For utslipp til sjø gjelder den norske filosofien om null miljøskadelige utslipp, med 
følgende krav: 
 

• Utslipp av olje og andre naturlig forekommende stoffer: 
• Ingen utslipp, eller minimering av utslipp av miljøgifter 
• Ingen utslipp av andre stoffer som kan føre til miljøskader 

 
• Utslipp av tilsatte kjemikalier: 

• Ingen utslipp av miljøgifter eller miljøfarlige stoffer eller miljøfarlige 
kjemikalier og stoffer som spesifisert i lov eller utslippstillatelse 

• Ingen utslipp av andre kjemikalier dersom utslippene kan føre til skader på 
miljøet (grønne og gule kjemikalier) 

• Ingen utslipp eller minimering av utslipp av miljøgifter, miljøskadelige eller 
mulig miljøskadelige stoffer som er forurensninger i kjemikalier 
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For utslipp til luft er følgende mål satt for prosjektet: 

• Minimere utslipp av CO2 og NOX for hele Ekofisk-området 
• Kaldventilering skal unngås 

 

1.4.1 Beste tilgjengelige teknikker (BAT) 
Den ansvarlige for en virksomhet plikter å benytte beste tilgjengelige teknikker (BAT – 
best available technics). I dette ligger det at den ansvarlige for petroleumsvirksomheten 
skal legge til grunn i sin planlegging og drift den teknologi og de metoder som etter en 
helhetlig vurdering gir de beste og mest effektive resultatene, jf. rammeforskriften § 9. 
Forhold som skal tas i betraktning når man fastsetter hva som er BAT inkluderer 
vurderinger av design og operasjonelle hensyn og forhold, kostnader med fordeler og 
ulemper, samt en helhetsvurdering av tiltakets miljøeffekt.  
 

BAT-begrepet er videre definert i EUs IPPC-direktiv (EU - Rådsdirektiv 96/61/EF om 
integrert forebygging og begrensning av forurensning (IPPC) artikkel 2 (11). I norske 
regelverk omtales BAT som nevnt i rammeforskriften, samt i forurensingsloven. 
 

1.5 Feltbeskrivelse 

Eldfisk-feltet er lokalisert i petroleumsblokk 2/7 ca. 320 kilometer sørvest for Stavanger 
og ca. 20 kilometer sør for Ekofisk-senteret, ikke langt fra grensen til britisk og dansk 
sokkel. Feltet er i dag utbygd med totalt fire plattformer: 

• Eldfisk 2/7 A er en kombinert bore-, produksjons- og boligplattform med 30 
brønner.  

• Eldfisk 2/7 FTP er en prosesseringsplattform for produksjonen fra Eldfisk 2/7 A. 
• Eldfisk 2/7 E er en kraftgenererings-, gassløft- og vanninnsprøytingsplattform. 
• Eldfisk 2/7 B er en er en kombinert bore-, produksjons- og boligplattform med 

22 brønner lokalisert ca. seks kilometer nordvest for Eldfisk feltsenter. 

 
Eldfisk 2/7 A, Eldfisk 2/7 FTP og Eldfisk 2/7 E er lokalisert sør på feltet og innretningene 
er broforbundet med hverandre. Samlet omtales disse som Eldfisk feltsenter. I 1993 
startet Embla-feltet å produsere, og oljen og gassen behandles på Eldfisk feltsenter. 
Embla er bygget ut med en normalt ubemannet innretning som fjernstyres fra Eldfisk 
feltsenter.   

Noen viktige milepæler i Eldfisk-feltets historie: 

• Feltet oppdaget i 1970 
• Godkjent for utbygging i 1975 
• Produksjonsstart i 1979 
• Embla-feltet startet produksjon via Eldfisk-feltet i 1993 
• Oppstart av vanninjeksjon inkludert leveranse av trykksatt vann til Ekofisk, 2000 

  

Eldfisk-reservoaret består av kalkstein, mens Embla er et sandsteinsreservoar. Det 
utvinnes hovedsakelig olje, men også en del gass. Oljeproduksjonen fra Eldfisk-feltet 
har ligget relativt stabilt på 3 mill. Sm3 olje og kondensat per år. I tillegg produseres det 
assosiert gass på ca. 0,5 mrd. Sm3 per år.  Embla produserer ca. 0,4 mill. Sm3 
oljeekvivalenter (oe) per år. Ved årsskiftet 2009/2010 var det brutto produsert 144 
mill.. Sm3 oe fra Eldfisk-feltet fordelt på 97 mill. Sm3 olje/kondensat og 47 mrd. Sm3 
gass på Eldfisk-feltet. Dette utgjør ca. 25 % av ressursene opprinnelig til stede. I tillegg 
kommer produksjon av ca. 15 mill. Sm3 oe fra Embla-feltet. Realisering av Eldfisk II er 
anslått å kunne øke utvinningsgraden med 5 %-poeng innen 2028.  

I starten ble produksjonen kun drevet av trykket i reservoaret (trykkavlastning). Tidlig 
på 1990-tallet ble horisontale brønner introdusert, og i 2000 startet vanninjeksjon og 
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gassløft, alle tiltak for å opprettholde produksjonen. Vanninjeksjon har også bidratt til at 
en begrenset innsynkning er sterkt redusert og tilnærmet stanset på sentrale deler av 
feltet.  

Oljen og gassen behandles på Eldfisk feltsenter før transport i rør via Ekofisk til 
markedet. Gassen etterbehandles på Ekofisk 2/4 J, mens oljen eksporters direkte. 
Ekofisk-området består av en rekke plattformer av forskjellig alder. En illustrasjon som 
angir installasjonene på Eldfisk- og Ekofisk-feltene er gitt i Figur 2.   

 

 
Figur 2 Skisse over eksisterende infrastruktur i Ekofisk-området: Innretninger 
merket grå har avviklet driften. Innretninger merket røde er eid av tredjepart 
(andre utvinningstillatelser). Merk at kartet er uten skala og at plattformene 
ikke er plassert i proporsjonal avstand fra hverandre.  

 

2 Planer for utbygging, anlegg og drift 

Hensikten med foreliggende plan er å: 

1. Sikre fortsatt drift fra eksisterende infrastruktur etter 2015. 

2. Bore flere brønner og utvide vanninjeksjonen som startet i år 2000. 

3. Legge grunnlag for videre vekst.   
 
Videreutvikling av modne felt som Eldfisk for å øke utvinningen er økonomisk svært 
krevende. Rettighetshaverne har de siste fem årene arbeidet aktivt med sikte på å 
komme frem til en løsning som sikrer tilfredsstillende lønnsomhet. Foreliggende løsning 
bygger på de investeringer som inngikk i vanninjeksjonsprosjektet som ble godkjent i 
1997. Realisering av Eldfisk II er forventet å øke utvinningen med 35-45 mill. Sm3 
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oljeekvivalenter, inkludert effekten av økt produksjonstid for det uteliggende Embla-
feltet muliggjort av Eldfisk II.  
 

2.1  Ressurser og produksjonsplaner 

Eldfisk-feltet produserer i dag fra bergarter tilhørende Ekofisk-, Tor- og Hod-
formasjonene av tidlig paleocen og sen krittalder. Reservoarbergarten er finkornet og 
tett. Naturlig oppsprekking gjør at væskene strømmer lettere i deler av reservoaret. 
Feltet inneholder tre geologiske strukturer Alfa, Bravo og Øst Eldfisk som ligger 2700-
2900 meter under havbunnen.  

Eldfisk-feltet ble opprinnelig bygd ut med trykkavlasting som drivmekanisme. 
Trykkavlastingen har ført til sammentrykning av reservoaret. I 2000 startet 
vanninjeksjonen på feltet, blant annet basert på horisontale injeksjonsbrønner. I tillegg 
blir det i perioder injisert gass.  

De eldste innretningene på Eldfisk feltsenter, Eldfisk 2/7 A og Eldfisk 2/7 FTP, ble 
installert på slutten av 1970-tallet. Disse to innretningene er ikke designet for å kunne 
realisere alle gjenværende ressurser i feltet på en effektiv måte. Som følge av 
oljeproduksjonen på feltet har det også vært moderat innsynkning av havbunnen. Dette 
sammen med endrede kriterier for bølgelaster gir på sikt utfordringer knyttet til 
dimensjonerende bølgekrefter på de eldre installasjonene. For å besørge en god og 
sikker drift av feltet også i fremtiden er det derfor nødvendig å installere en ny 
innretning på feltsenteret, betegnet Eldfisk 2/7 S. 

Etter hvert som vann injiseres vil noe av dette bli produsert tilbake. I dag utgjør 
sjøvann om lag halvparten av vannet som følger med oljen og gassen opp på 
plattformen, resten er formasjonsvann. Det er forventet at produksjon av 
formasjonsvann vil avta og at tilbakeproduksjon av sjøvann vil øke noe de første årene 
etter oppstart av Eldfisk II.  
 
De opprinnelig tilstedeværende ressursene på Eldfisk-feltet er i henhold til 
ressursregnskapet for norsk sokkel per 31.12. 2009 oppgitt til 461 mill. Sm3 olje og 125 
mrd. Sm3 gass. På samme tidspunkt var det produsert 138 mill. Sm3 oljeekvivalenter fra 
Eldfisk-feltet. Det er forventet at de utvinnbare reservene kan økes betydelig ved 
realisering av Eldfisk II. Konsekvensutredningen er basert på produksjonsprofiler som 
ble benyttet i prosjekteringsfasen og vil variere noe i forhold til det som inngår i 
PUD/PAD Del 1. Utslippsprofiler vil bli oppdatert og gjengitt i utslippssøknad for drift av 
feltet. Det er foreløpig anslått at produksjonen kan økes med 35-45 mill. Sm3 
oljeekvivalenter frem til 2028. En eventuell videreutvikling av ressursene i nord kan øke 
produksjonen med 5-10 mill. Sm3 oljeekvivalenter og øke total utvinningsgrad med 
inntil 1,5 %-poeng. Realisering av Eldfisk II vil medføre at produksjonen fra feltet 
videreføres på om lag samme nivå som i dag, før gradvis nedtrapping frem mot 2028 
(Figur 3).  
 
Maksimal oljeproduksjon fra brønnene på Eldfisk 2/7S er beregnet til ca. 40.000 fat per 
døgn. I tillegg vil produksjonen fra Eldfisk 2/7 A og Embla 2/7 D bli behandlet i det nye 
prosessanlegget på Eldfisk 2/7 S, det samme vil produksjonen fra en mulig fremtidig 
utvikling av ressursene i nord. Uten utbygging av Eldfisk II vil produksjonen av olje og 
gass på Eldfisk-feltet etter dagens planer trolig avsluttes rundt 2015, mens 
produksjonen av trykksatt vann på Eldfisk 2/7 E for injeksjon i Ekofisk videreføres ut 
2028.  
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Figur 3 Olje- og gassproduksjonsprofil for Eldfisk II med de eksisterende 
plattformene (grått) og den planlagte Eldfisk 2/7 S (grønn). Profiler for 
løpende produksjon frem til oppstart Eldfisk 2/7 S i 2015 er også vist (grått).  

 
Foreløpige anslag for produsert vann er gitt i kapittel 5.3.5.  

2.2 Prosjekthistorikk 

Produksjon på Eldfisk-feltet startet i 1979 basert på naturlig trykkavlastning. 
Kalkreservoaret har begrenset leveringsevne. For å øke utvinningen ble 
produksjonsplanene revidert og godkjent i 1997 basert på injeksjon av sjøvann. 
Vanninjeksjonen startet i 2000. Det er så langt boret vel 130 brønner på feltet fra 52 
brønnslisser.  
 
Vurdering av alternative utbyggingsløsninger er en trinnvis beslutningsprosess. 
Prosessen starter med vurdering av muligheter på et overordnet nivå, videre blir 
relevante løsninger identifisert. Gjennom flere trinn med grundigere kvalitative 
vurderinger og analyser ble antallet aktuelle løsninger redusert. De løsningene som blir 
funnet aktuelle modnes videre og tilpasses fremtidige behov, inkludert kvantitative 
beregninger og risikovurderinger. Flere plattformstørrelser og ulike lokaliseringer blir 
vurdert, herunder løsninger med havbunnsbrønner. Vurderingskriterier omfatter 
økonomi, tid, produksjon, HMS, fleksibilitet og omdømme.  

Etter hvert som produksjonserfaring ble innhentet startet arbeidet med å se på 
muligheter for å øke oljeutvinningen fra Eldfisk-feltet ytterligere. En videreutvikling av 
ressursene i modne og kompliserte felt som Eldfisk er svært krevende. Kostnadene er 
høye, produksjonen tidkrevende og lønnsomheten begrenset. Etter vel 30 års 
produksjon er om lag 20 % av den opprinnelig tilstedeværende oljen blitt produsert.  
 
En gjennomgang av ulike alternativ i 2005 viste at en utvidet vanninjeksjon var den 
mest aktuelle langsiktige løsningen for å sikre videre drift og fortsatt verdiskapning 
basert på ressursene i Eldfisk-feltet. Ulike konseptuelle løsninger ble vurdert.  
 
Oppsummert har de ulike hovedkonseptene for videreutvikling av Eldfisk-feltet vært 
som følger: 
 



PL018 Plan for utbygging og drift - Eldfisk II           NOT. 14058564 
 
 
Del 2 Konsekvensutredning                            Oktober 2010 

Side 9  

• Ny integrert brønn-, prosess- og boligplattform broforbundet til Eldfisk feltsenter 
og økt produksjon fra Eldfisk- og Embla-feltene (anbefalt løsning).  

• To-plattformløsning - en ny integrert brønn-, prosess- og boligplattform 
broforbundet til Eldfisk feltsenter og en ny plattform nord på feltet.  

• Boligplattformløsning – en ny boligplattform broforbundet til Eldfisk feltsenter og 
videreført haleproduksjon fra Eldfisk og Embla-feltene.  

• Avviklingsløsning - avvikling av produksjonen fra Eldfisk- og Embla-feltene med 
videreføring av vannproduksjon for injeksjon i Ekofisk. 

• ”Bruk- og kastløsning” - nedstengning med helt ny utbygging. 
 
Operatøren har gjennom et omfattende screening og konseptarbeid sammen med 
rettighetshaverne gått bort fra videre utredning av en to-plattformløsning, en 
boligplattformløsning, en avviklingsløsning og en ”bruk- og kastløsning”. 
 
En kort begrunnelse for hvorfor ulike hovedløsninger er valgt bort er gitt i Tabell 2 
nedenfor. 
 
Ved endelig konseptvalg i 2009 ble det besluttet å gå videre med en løsning med en ny 
integrert brønn-, prosess- og boligplattform broforbundet til Eldfisk feltsenter tilknyttet 
Ekofisk via olje- og gassrørledning. Kraften hentes fra Eldfisk 2/7 E eventuelt supplert 
med kraft via kabel fra Ekofisk og/eller Valhall.  
 
Tabell 2 Tidligere vurderte konsept med kort begrunnelse for hvorfor konseptet 
er forlatt 

Konsept Teknisk og økonomiske 
forhold 

Miljømessige forhold 

”To-
plattformløsning” 
- to nye plattformer, 
en ved Eldfisk 
feltsenter og en ved 
Eldfisk 2/7B 

Drift kan videreføres, men ikke 
tilstrekkelig lønnsomhet til å 
forsvare investeringene. Mindre 
fleksibel enn anbefalt løsning.  
Tar ikke hensyn til erfaring med 
boring av langtrekkende 
brønner. 

Ikke optimalisert konsept 
med påfølgende mulighet 
for økt miljøavtrykk. 

Boligplattformløsning 
– en ny 
boligplattform 
broforbundet til 
Eldfisk feltsenter 

Drift kan videreføres, men ikke 
tilstrekkelig lønnsomhet til å 
forsvare investeringene. Mindre 
robust løsning med tanke på 
HMS og videreutvikling av 
ressursene enn anbefalt løsning 

Utslipp per produsert 
enhet er høyere enn for 
anbefalt løsning. 

Avviklingsløsning - 
nedstengning og 
fjerning 

Drift avvikles ca. 2015. Svært 
begrensede muligheter for 
merutvinning. 

Mindre utslipp som følge 
av lavere produksjon.  

”Bruk- og kast 
løsning” - 
nedstengning og ny 
utbygging med 
strøm fra land 

Svært omfattende og 
komplekst. Ikke tilstrekkelig 
ressursgrunnlag til å forsvare 
svært omfattende 
investeringer. Ulønnsomt og 
ressursødende.  

Redusert utslipp til luft i 
driftsfasen. 

 
I 2009 ble alle sider av Eldfisk II-planen gjennomgått i lys av endrede prisforventninger 
som følge av finanskrisen.  Alle tidligere vurderte alternativ for modifikasjoner av 
eksisterende infrastruktur og utbygging av ny infrastruktur ble revurdert.  
Flerfaseproduksjon direkte til Ekofisk ble ikke vurdert som et realistisk alternativ 
hovedsakelig siden det ville medføre betydelig større modifikasjonsarbeid, økte 
kostnader, høyere utløpstrykk og dermed redusert utvinning.  Lokalisering av ny 
plattform ble stadfestet, alle alternative plasseringer av ny plattform viste vesentlig 
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svekkelse i lønnsomheten. Det er forventet at vanninjeksjon, gassløft, utfelling og 
geologisk sammentrykning vil kreve et betydelig omfang av brønnoperasjoner etter 
avsluttet boring og løsninger basert på nedihullspumper og undervannskompletterte 
brønner representerer derfor økt finansiell risiko. Boring av brønner fra den nye 
plattformen opp til den nordlige delen av reservoaret ble vurdert som en effektiv 
produksjonsmetode. Samtidig muliggjør dette en skrittvis og mer fleksibel tilnærming til 
videre utvinning fra den nordlige delen av feltet.      
 
 
2.3  Plan for utbygging og drift 

Utbyggingsløsningen for videreutvikling av Eldfisk-feltet med videreført drift av Embla-
feltet, Eldfisk II, er basert på installasjon av en ny integrert brønnhode-, produksjons- 
og boligplattform (Eldfisk 2/7 S). Plattformen vil plasseres ved Eldfisk feltsenter og 
knyttes sammen med Eldfisk 2/7 E med bro via en ny kombinert bro- og 
flammetårnstøtte.  
 
Prosjektet omfatter nybygg og en rekke modifikasjoner på eksisterende innretninger, 
blant annet: 

• Installasjon av en ny plattform Eldfisk 2/7 S, med kapasitet for 40 brønner, 
prosessutstyr og boligkvarter til 130 personer. 

• Boring av en kombinasjon av inntil 39 produksjons- og vanninjeksjonsbrønner, 
samt en injeksjonsbrønn for borekaks ved hjelp av en flyttbar og oppjekkbar 
borerigg knyttet til Eldfisk 2/7S i 2013-2019. 

• Boring av to nye produksjonsbrønner med eksisterende borerigg på Eldfisk 2/7 A 
i 2011-2012.  

• Videreføring av drift på Eldfisk 2/7 E for produksjon av injeksjonsvann til Eldfisk- 
og Ekofisk-feltene, samt energiproduksjon og gassløft for Eldfisk II.  

• Omgjøre Eldfisk 2/7 A til en fjernstyrt brønnhodeplattform som vil produsere til 
og bruke fasiliteter på den nye Eldfisk 2/7 S-plattformen.  

• Oppgradere den eksisterende Eldfisk 2/7 B-plattformen, herunder nye 
sikkerhetssystemer, og sikre videre drift med tilpasset bemanning og fortsatt 
produksjon til Ekofisk feltsenter.   

• Koble produksjonen fra Embla 2/7 D til den nye Eldfisk 2/7 S.  
• Installere rørlednings- og kabelforbindelser for å videreføre eksport av olje, gass 

og injeksjonsvann til Ekofisk-senteret og for å sikre kraftforsyning samt 
kontrollkabler til nye og eksisterende plattformer.  

• Omgjøre Eldfisk 2/7 FTP til en brostøtte for Eldfisk 2/7 A og tilhørende 
hjelpesystemer, samt fungere som en stigerørsplattform for Embla 2/7 D strøm- 
og kommunikasjonskabel.   

• Oppgradering av sikkerhetssystemene på eksisterende innretninger på Eldfisk 
feltsenter med brannvann tilført fra Eldfisk 2/7 S.   

• Overføre drenasjevann fra de eksisterende plattformer på Eldfisk feltsenter til 
Eldfisk 2/7 S for rensing før utslipp til sjø.  

• Motta og rense alt produsert vann fra Eldfisk 2/7 A og Embla 2/7 D. 
 
Det vil benyttes en flyttbar og oppjekkbar borerigg. Denne skyver boreenheten inn over 
dekket til Eldfisk 2/7 S og boringen skjer gjennom borestrengsrammen på sjøbunnen 
under plattformen. En slik løsning er benyttet på andre rigger i Ekofisk-området. Et 
moderat vanndyp (ca. 72 meter) gjør dette til en fleksibel og gunstig løsning i stedet for 
å ha alt boreutstyret fast på plattformen. Plattformen vil derfor ikke være utrustet med 
eget boretårn, men vil være tilrettelagt for enkelte brønnoperasjoner. Eldfisk 2/7 S vil 
ha plass for 40 brønner. Det planlegges at 30 av disse vil være produksjonsbrønner og 9 
vanninjeksjonsbrønner samt en injeksjonsbrønn for borekaks. Imidlertid kan fordeling 
av brønnene endres senere. Designlevetiden for plattformen er 40 år, modifikasjonene 
på Eldfisk 2/7 E vil bli designet for en levetid til 2050, mens øvrige modifikasjoner på 
eldre innretninger vil bli designet for en levetid til 2028. 
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Eldfisk 2/7 S vil ha et stålunderstell og dekksramme i stål med moduler for 
prosessutstyr innkvartering osv. Den vil således visuelt ligne på andre plattformer i 
området. Stålunderstellet veier ca. 9800 tonn og dimensjonen ved sjøbunnen er 40 x 68 
meter. Det pæles ned store stålrør i sjøbunnen som brukes til forankring av 
stålunderstellet som er 96 meter høyt. Det vil dermed nå ca. 24 meter over 
havoverflaten.  
 
Dekksrammen måler 25 x 68 meter på undersiden. Den har to kraner, helikopterdekk 
og innkvartingskapasitet med 130 senger. En illustrasjon av plattformen er vist (Figur 4 
og Figur 5). Det viktigste prosessanlegget er separasjonsutstyr for brønnstrømmene slik 
at gass, olje og vann kan skilles fra hverandre. Olje og gass sendes videre i rør til 
Ekofisk 2/4 J for eksport til henholdsvis England og Tyskland. Vannet fra reservoaret 
(produsert vann) renses gjennom flere trinn før det slippes ut til sjø. Først går det 
gjennom filtre og inn til hydrosyklon, deretter gjennom en kompakt flotasjonsenhet før 
rensing med CTour-teknologi. I det siste rensetrinnet (CTour) tilsettes kondensat i en 
hydrosyklon for å oppnå høy rensegrad. Vannet avgasses til slutt før det slippet ut til 
sjø.  
 
Mellom Eldfisk 2/7 S og Eldfisk 2/7 E vil det være en bro og en kombinert brostøtte og 
flammetårn. Dimensjonene på brostøtten er 12 x 28 meter på bunnen og 12 x 12 meter 
på toppen. Den veier 2000 tonn, er 96 meter høy og forankres på samme måte som 
plattformunderstellet med stålpæler ned i sjøbunnen. På brostøtten er det et 115 meter 
høyt flammetårn som veier 300 tonn. I forbindelse med flammetårnet er det tanker for 
å kunne skille gass som skal brennes fra eventuell væske som følger gassen. Det vil ved 
normal drift ikke fakles i flammetårnet, kun ved nødvendig trykkavlastning fra 
prosessenheter på Eldfisk-feltet. Imidlertid vil det av sikkerhetsmessige grunner alltid 
brenne en pilotflamme som hurtig vil antenne gass som ledes til flammetårnet.  
 
En rekke av funksjonene på plattformene Eldfisk 2/7 A og Eldfisk 2/7 FTP vil erstattes 
med mer effektive funksjoner på den nye innretningen, Eldfisk 2/7 S.  

Feltet drives fra driftssenteret i Tananger. Teknologi og løsninger vil bli videreutviklet og 
baseres på omfattende erfaringer med integrerte operasjoner i driften av hele Ekofisk-
området, der Eldfisk-feltet er inkludert. Ved oppstart vil alle prosessfunksjoner på 
Eldfisk 2/7 FTP stenges og plattformen vil omgjøres til brostøtte, samtidig som 
innretningen vil sikre fortsatt strøm- og signaloverføring til Embla 2/7 D. Eldfisk 2/7 A 
vil bli videreført som en brønnhodeplattform frem til økonomisk levetid ca. 2028. 
Produksjonen fra Eldfisk 2/7 S vil fortsette å bruke eksisterende olje- og 
gassrørledninger til Ekofisk-senteret, hvor gassen viderebehandles før eksport til 
Emden. Oljen videresendes til Teesside for videre prosessering.  
Den nye innretningen, Eldfisk 2/7 S, vil ha sentrale kontrollsystemer (integrerte 
operasjoner, elektrisk og telekommunikasjon) for effektiv styring av alle 
energianleggene som skal drives videre på Eldfisk feltsenter. Dette vil sikre en mer 
energieffektiv drift av feltet.  

Systemene på den nye plattformen vil være elektrisk drevne. Bruk av elektrisk kraft på 
den nye plattformen er beregnet til 7 MW når alle kraftforbrukere er i drift. Kraften vil 
bli dekket fra eksisterende kraftproduksjon på Eldfisk 2/7 E, eventuelt supplert med 
kraft gjennom kabel til vertsplattform på Ekofisk under vedlikehold. Kraft for oppstart av 
Eldfisk 2/7 E-plattformen etter en full nedstengning vil komme fra dieseldrevne lav-
NOx-generatorer på Eldfisk 2/7 S. Disse erstatter gamle dieselgeneratorer på Eldfisk 
2/7A når disse stenges ned som en del av Eldfisk II. 
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Figur 4 Planlagt plassering av ny Eldfisk 2/7 S-plattform på feltsenteret, 
broforbindelse via ny kombinert brostøtte og flammetårn over til eksisterende 
Eldfisk 2/7 E. 
 
 

Figur 5 Eldfisk 2/7 S (til venstre) vist sammen med en oppjekkbar borerigg 
med boretårnet skjøvet inn over Eldfisk 2/7 S-plattformen. 
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2.4 Boring 

Boring av brønner med en innleid oppjekkbar borerigg (Figur 6) forventes å starte etter 
installasjon av stålunderstellet til Eldfisk 2/7 S i 2013. Deretter installeres toppdekket av 
plattformen i 2014 og boringen fortsetter på slutten av 2014. Foreløpige planer indikerer 
at de 40 brønnene vil fordeles som 30 produksjonsbrønner (hvorav to i perioder vil 
kunne brukes til gassinjeksjon), ni vanninjeksjonsbrønner og en brønn for deponering 
av borekaks.  

Det skjer en kontinuerlig utvikling når det gjelder brønnteknologi og sammen med 
erfaring fra utvikling i reservoarene underveis kan brønndesign og type brønner endres 
for å gi optimal drift. Brønner med nedihullsventiler som kan styres fra overflaten og 
overvåkes fra land, vil bli inkludert i noen brønner. Dette er forventet å gi økt 
oljeproduksjon og redusert vannproduksjon. Gjennomsnittlig brønnbanelengde er ca. 
5000 meter og boring av én brønn vil ta ca. to måneder. Boringen ved Eldfisk 2/7 S 
planlegges å være ferdig i 2019. Produksjonen fra den første brønnen planlegges å 
starte i 2015.  

Brønnbanene er vertikale til å begynne med, men skrår etter hvert inn mot 
målområdene i reservoarene. I de fleste bønnene er den nederste seksjonen horisontal 
(Figur 7). Dette letter produksjonen fra reservoaret og gir best effekt av 
vanninjeksjonen.  

Brønndesignet er tilsvarende andre brønner på Eldfisk (Figur 7). Den øverste seksjonen 
er 26” i diameter og bores uten stigerør opp til plattformen. Lengden av denne 
seksjonen vil være ca. 300 meter. Deretter sementeres 24” x 20” foringsrør fast til 
formasjonen og de underliggende seksjonene bores gjennom en utblåsningssikring 
(BOP). Foringsrørene i disse vil ha en ytre diameter på 13 5/8”, 10” og 6 5/8” nederst i 
reservoaret. Produksjon og håndtering av borekaks og utslipp til sjø fra boringen er 
beskrevet i kapitler nedenfor.  
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Figur 6 Eksempel på en oppjekkbar borerigg som kan benyttes til boring av 
brønnene.  
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Figur 7 Typisk brønndesign og størrelse (tommer) på foringsrør.  
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2.5  Ny infrastruktur 

Installasjon av Eldfisk II vil omfatte en rekke forbedringer og ombygginger på 
eksisterende plattformer, samt innbefatte en del endringer i produksjons- og 
eksportlinjer på havbunnen. Produksjonen av olje og gass fra Eldfisk-feltet går i dag i 
rør til Ekofisk feltsenter (Ekofisk 2/4 J) for videre eksport. Disse eksportlinjene (24” for 
olje og 30” for gass) går i dag via Eldfisk 2/7 B. Gjennom Eldfisk II vil produksjonen fra 
den nye plattformen (Eldfisk feltsenter) kobles inn på rørledningene etter 2/7 B- 
plattformen. Dette skjer ved å sette inn Y-rørstykker og tilhørende rørstykker (Figur 8) i 
de eksisterende rørledningene (Figur 8). Produksjonen fra Embla 2/7 D går i dag i rør til 
2/7 FTP, men vil legges om slik at den går til den nye plattformen Eldfisk 2/7 S.  

 

Arbeidet med infrastrukturen på sjøbunnen vil starte med undersøkelser og inspeksjon i 
2012. Deretter vil det fortsette med klargjøringer, installasjon, rengjøring og kontroll av 
rørledninger frem til 2015.  

 

   
Figur 8 Illustrasjon av de viktigste endringene i infrastrukturen som følge av 
Eldfisk II.  
 
Mulig videreutvikling av Eldfisk Nord 
Videreutvikling av de nordlige områder av Eldfisk-feltet er en mulighet som vurderes, og 
hvor erfaringen fra Eldfisk II-prosjektet kan utgjøre nyttig kunnskap i de videre 
vurderinger. Gitt at Eldfisk Nord på sikt realiseres, kan denne utbyggingen tenkes 
gjennomført med ulike løsninger, for eksempel med å installere en ny normalt 
ubemannet produksjonsplattform i nordre del av feltet, i nærheten av Eldfisk 2/7 B, som 
undervannsutbygging eller ved boring fra ny innretning ved Eldfisk feltsenter.  
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Det anslås at utbyggingen vil kunne ha 20 brønner. Boring vil skje med oppjekkbar 
borerigg. Fra Eldfisk Nord vil brønnstrømmen gå til Eldfisk 2/7 S for prosessering, mens 
innretningen vil forestå vanninjeksjon og gassløft. Innretningen vil få sin kraftforsyning 
via Eldfisk 2/7 S. En utbyggingsløsning med selvstendig plattform ved Eldfisk 2/7 B er 
lagt inn i prognoser i foreliggende konsekvensutredning. En slik løsning vil ha et 
energibehov på 1-2 MW.  
 
På grunn av færre funksjoner enn Eldfisk 2/7 S, vil Eldfisk Nord ha betydelig mindre 
utstyr og mindre dimensjoner. Driften kan normalt være fjernoperert fra Eldfisk 2/7 S 
eller fra land. Eventuell realisering av dette prosjektet, samt hvilken løsning som 
eventuelt velges, vil blant annet være avhengig av erfaringene en gjør med brønnene 
og produksjon i Eldfisk II-prosjektet.  
 
I tillegg til prognoser for produksjon og utslipp til henholdsvis luft (CO2 og NOx) og sjø 
(produsert vann) legges til grunn legging av en 4-6 kilometer lang 14-16” diameter 
rørledning til Eldfisk 2/7 S. Denne antas nedgravd med plog og naturlig tilbakefylling. 

2.6 Drift 

Eldfisk 2/7 S vil bli en sentral installasjon for driften av Eldfisk-feltet. Plattformen vil 
overta funksjoner fra de eldre plattformene på feltsenteret. I tillegg til etter hvert å 
være boligplattform for 130 personer og brønnhodeplattform for 40 nye brønner, vil de 
mest sentrale funksjonene omfatte: 

• Prosess- og separasjonsutstyr for å håndtere brønnstrøm fra brønnene på 
plattformen, samt fra brønnene på Eldfisk 2/7 A og Embla 2/7 D. 

• Injeksjon av vann, gass og borekaks. 
• Eksport av olje og gass til Ekofisk feltsenter. 
• Rense produsert vann fra brønnene på plattformen, samt fra brønnene på Eldfisk 

2/7 A og Embla 2/7 D før utslipp til sjø. 
• Hovedkontrollsentral for Eldfisk feltsenter (overta fra Eldfisk 2/7 FTP). 
• Et sentralt kontrollsystem for energieffektiv forsyning til alle innretningene på 

Eldfisk feltsenter og til Embla 2/7 D. 
• Brannvannsystem for innretningene på Eldfisk feltsenter. 

 
Plattformen vil dessuten ha alle nødvendige sikkerhetssystemer og fasiliteter for en 
produksjons- og boligplattform.  

Ved full drift vil Eldfisk 2/7 S ha en produksjonskapasitet på 77.000 fat olje per dag og 
97 mill. kubikkfot gass per dag. Den vil kunne rense 80.000 fat produsert vann per dag 
og produsere 192 mill. kubikkfot gass inkludert gassløft. Den maksimale kapasiteten for 
injeksjon av vann er 165.000 fat per dag.  

 
Driften av Eldfisk-feltet er allerede i stor grad basert på integrerte operasjoner hvor 
situasjonen overvåkes i sann tid fra operasjonssenteret i Tananger, mens operasjonene 
styres fra innretningene på Eldfisk-feltet. Dette vil bli videreført i Eldfisk II. Sammen 
med strømkabelen til Ekofisk vil det legges en fiberoptisk kabel. Ekofisk er allerede 
knyttet opp til land gjennom et sentralt fiberoptisk nett i sørlige Nordsjø.  Ved oppstart 
av Eldfisk II vil informasjonstilgangen dermed ytterligere forbedres. Operasjonene i 
havet kan overvåkes og adekvate tiltak vurderes med tilgang til en samlet kompetanse 
og uten tap av tid. En forbedret infrastruktur for informasjonsutveksling sikrer rask 
tilgang til spesialistfunksjoner dersom situasjonen skulle tilsi det.  
 
Mulig videreutvikling av Eldfisk Nord 
Driften vil sannsynligvis normalt være fjernoperert fra Eldfisk 2/7 S eller fra land.  
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2.7 Tidsplan 

Produksjonen på Eldfisk 2/7 S planlegges å starte i 2015. Før dette vil prosjektet gå 
gjennom flere planleggingsfaser og detaljeringsprosesser. Noen milepæler er satt opp i 
Tabell 3 under.  

 
Tabell 3 Tidsplan for noen hovedaktiviteter i forbindelse med Eldfisk II. 
Aktivitet Periode 

Hovedtildeling av kontrakter for konstruksjon 2011-2012 

Forarbeid til omlegging av infrastruktur på sjøbunnen 2012 

Boring av to produksjonsbrønner på Eldfisk 2/7 A 2011-2012 

Installasjon av stålunderstell offshore 2013 

Installasjon og klargjøring av rørledninger og kabler 2012-2015 

Modifikasjoner på eksisterende plattformer 2012-2015 

Forboring (pre-drill) av inntil seks brønner 2013-2014 

Installasjon av dekksramme og moduler 2014 

Boring av resterende brønner 2014-2019 

Oppstart av produksjon fra Eldfisk 2/7 S 2015 
 
Mulig videreutvikling av Eldfisk Nord 
Eldfisk Nord er i denne konsekvensutredningen antatt satt i drift 2021.  

2.8  Økonomi 

Eldfisk II-prosjektet er beregnet til en totalkostnad på ca. 35-40 mrd. kroner til ny 
infrastruktur, modifikasjoner og boring. 

De samlede driftskostnadene fra oppstart og ut 2028 er anslått til mellom 16 og 20 mrd. 
kroner. 

Disse kostnadsestimatene er gjenstand for en bredere samfunnsøkonomisk analyse, og 
resultatene er presentert i kapittel 7. 

 
 

2.9  Avvikling 

Den planlagte brønnhodeplattformen Eldfisk 2/7 S vil ha et stålunderstell og et 
dekksanlegg med utrustning i hovedsak også i stål. Plattformen vil være fjernbar, og vil 
i henhold til dagens regelverk fjernes fra feltet når feltet avvikles eller når 
produksjonsanleggene ellers er overflødig. Dagens designlevetid for plattformen er til 
2050, mens operasjonell levetid er satt til 2028. 

Operatøren har gjennom avviklingen av innretninger på Ekofisk opparbeidet god 
kunnskap om metoder, utfordringer og konsekvenser ved avslutning av 
virksomhet/fjerning av innretninger. Ytterligere erfaringer fra fjerning og opphogging vil 
foreligge på det tidspunkt Eldfisk 2/7 S vil være overflødig. Erfaringer og mulige 
fremtidige føringer for opphogging på land er nylig presentert i en rapport fra Klima- og 
forurensningsdirektoratet (Klif) (Klif, 2010). 

Relevante aspekter knyttet til avslutning/fjerning av infrastruktur omfattet av Eldfisk II 
er nærmere redegjort for i kapittel 5.5 (miljø) og kapittel 6.1/6.2 (fiskeri og 
skipstrafikk). 
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2.10   Ressursutnyttelse og energiløsninger i et områdeperspektiv 

2.10.1  Innledning 

Ekofisk-området består av en rekke plattformer med ulike funksjoner og ulik driftstid. 
De foreliggende planer omfatter bygging av nye plattformer på Eldfisk-feltet (Eldfisk 2/7 
S) og Ekofisk (Ekofisk 2/4 Z). I tillegg er en ny boligplattform på Ekofisk under bygging 
2/4 L. Disse vil bli utrustet med best tilgjengelig teknologi. Også flere av de 
eksisterende plattformene er moderne utrustet, mens enkelte andre er satt ut av drift 
og klargjøres for å bli fjernet, og atter andre vil bli faset ut etter hvert som de blir 
erstattet av nye.  
 
I hvilken grad fremtidige behov skal dekkes ved gjenbruk av eksisterende infrastruktur 
eller gjennom ny utbygging vil være en integrert del av evalueringsprosessen for videre 
ressursutvinning i området. Bruk av eksisterende fasiliteter vil ofte være ressursmessig 
gunstig når eventuelle økt utvinningsprosjekter skal vurderes. Mulighetsstudier for 
eksisterende infrastruktur inngår i dette arbeidet. Dette omfatter forhold som driftstid 
og tilgjengelige kapasiteter, og mer spesifikt: 

• forventet driftstid for eksisterende og nye plattformer og rørledninger;  
• lokalisering av fremtidige funksjoner;  
• muligheter for fremtidig tilkobling og/eller ombygging av eksisterende og 

planlagt infrastruktur;  
• kapasitet i feltinterne rørledninger og eksportrørledninger;  
• eksisterende kapasiteter for olje- og gassbehandling, kraftforsyning 

vanninjeksjon, gassløft og gassinjeksjon;  
• rensing av produsert vann før utslipp til sjø; og 
• andre forhold rundt eksisterende infrastruktur, herunder eventuell ny 

tredjepartsproduksjon (olje og gass fra andre operatører). 
 
Vurderingene blir brukt videre for å se på ulike utbyggingsscenarier med hensyn til 
tidspunkt og valgte løsninger.  
 
Selv om det blir stadig mer krevende å finne frem til lønnsomme prosjekter, er de 
tilstedeværende ressursene i Ekofisk-området, inkludert Eldfisk-feltet, fremdeles 
betydelige. Dette representerer et potensial for videre drift og å utvikle nye 
utbyggingsprosjekter slik at en del av disse ressursene kan utvinnes. Som operatør 
vurderer ConocoPhillips, sammen med sine partnere, kontinuerlig slike muligheter. I 
Figur 9 er funn og felt i henholdsvis PL 018 og i nærområdet rundt PL 018 vist. Foruten 
Eldfisk- og Embla-feltene er det i PL 018 i dag produksjon fra Ekofisk- og Tor-feltene. 
Avveining mellom kostnader for utbygging og drift opp mot potensielle inntekter er 
avgjørende for om og når slike muligheter kan besluttes. Omfattende tekniske 
vurderinger er nødvendig for å ha tilstrekkelig beslutningsinformasjon. Kostnadsnivå og 
tekniske løsninger er ofte i stadig endring og dermed vil planene måtte endres og 
fortløpende tilpasses skiftende omgivelser.  
 
De mest aktuelle fremtidsplanene for videre utvikling av ressursene på Ekofisk- og 
Eldfisk-feltene, er beskrevet under. I det følgende omtales muligheter ut over det som 
fremgår av foreliggende konsekvensutredning for Eldfisk II (Eldfisk 2/7 S) og 
tilsvarende konsekvensutredning for Ekofisk Sør (Ekofisk 2/4 Z og Ekofisk 2/4 VB). Som 
allerede nevnt kan det ventes at tidsløp, utbyggingsløsning og/eller ressurspotensialet 
vil endres underveis i de mulige prosjektene og slike tallfestede data vil ikke 
presenteres her.  
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Figur 9 Ekofisk-området – funn og felt i og rundt PL 018. 
 
Mulig videreutvikling av Eldfisk Nord 
Videreutvikling av de nordlige områder av Eldfisk-feltet er en mulighet som vurderes, og 
hvor erfaringen fra Eldfisk II-prosjektet kan utgjøre nyttig kunnskap i de videre 
vurderinger. Gitt at Eldfisk Nord på sikt realiseres, kan denne utbyggingen tenkes 
gjennomført med ulike løsninger; for eksempel med å installere en ny normalt 
ubemannet produksjonsplattform i nordre del av feltet, i nærheten av Eldfisk 2/7 B, som 
undervannsutbygging eller ved boring fra ny innretning ved Eldfisk feltsenter. Det anslås 
at utbyggingen vil kunne ha 20 brønner. Boring vil skje med oppjekkbar borerigg. Fra 
Eldfisk Nord vil brønnstrømmen gå til Eldfisk 2/7 S for prosessering, mens innretningen 
vil forestå vanninjeksjon og gassløft. Innretningen vil få sin kraftforsyning via Eldfisk 
2/7 S. En utbyggingsløsning med selvstendig plattform ved Eldfisk 2/7 B er lagt inn i 
prognoser i foreliggende konsekvensutredning. En slik løsning vil ha et energibehov på 
1-2 MW. På grunn av færre funksjoner enn Eldfisk 2/7 S, vil Eldfisk Nord ha betydelig 
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mindre utstyr og mindre dimensjoner. Driften kan normalt være fjernoperert fra Eldfisk 
2/7 S eller fra land. Eventuell realisering av dette prosjektet, samt hvilken løsning som 
eventuelt velges, vil blant annet være avhengig av erfaringene en gjør med brønnene 
og produksjon i Eldfisk II-prosjektet.  
 
I tillegg til prognoser for produksjon og utslipp til henholdsvis luft (CO2 og NOx) og sjø 
(produsert vann) legges til grunn legging av en 4-6 kilometer lang 14-16” diameter 
rørledning til Eldfisk 2/7 S. Denne antas nedgravd med plog og naturlig tilbakefylling. 
 
Tommeliten Alfa 
1/9-1 Tommeliten Alfa-funnet ble påvist i PL044 ca. 25 kilometer sørvest for Ekofisk av 
Statoil i 1977. ConocoPhillips har vært operatør siden 2001 og boret en letebrønn i 
2003.  Ulike produksjonsforløp er vurdert, herunder trykkavlastning, resirkulering av 
gas og vanninjeksjon og så langt ser trykkavlastning mest lovende ut. Det kan være 
aktuelt å produsere feltet med oppkobling mot eksisterende plattformer på Ekofisk, eller 
ved hjelp av en ny og frittstående plattform med tilhørende produksjons- og 
prosessutstyr. Avhengig av dreneringsstrategi og utbyggingsløsning antas 
energibehovet til de ulike utbyggingsalternativene å bli fra 1 til 40 MW. Det er foreløpig 
ikke fastsatt noen tidsplan for en slik mulig utbygging.  
 
Tor videreutvikling  
Tor videreutvikling er drevet av fallende produksjon og feltet nærmer seg økonomisk 
levetid med dagens planer og infrastruktur. Utredninger pågår der målet er å finne frem 
til mulige løsninger for økt utvinning og videre drift. Det kan dermed være aktuelt å 
produsere feltet videre med oppkobling mot eksisterende plattformer på Ekofisk, eller 
ved hjelp av en ny og frittstående plattform med tilhørende produksjons- og 
prosessutstyr. Kraftbehovet avhenger av løsning og er usikkert. Det anslås at 
energibehovet for de ulike utbyggingsalternativene vil være fra 1 til10 MW. Det er 
foreløpig ikke fastsatt noen tidsplan for en slik mulig utbygging eller ressurspotensialet 
for produksjon fra reservoaret.  
 
Andre utvinningsprosjekt er knyttet til muligheten for å gjenåpne nedstengte felt. Felt 
som Vest Ekofisk, Albuskjell, Edda og Tommeliten Gamma er gjenstand for vurdering. 
Det samme gjelder utbygging av marginale funn som 2/4-17 Tjalve og 2/7-19 Ebba.  
 

2.10.2  Gjennomførte utslippsreduksjoner 

I 1998-2000 ble det gjennomført en omfattende omlegging av driften på Ekofisk- og 
Eldfisk-feltene. Nye, mer energieffektive innretninger ble installert på Ekofisk kjent som 
Ekofisk II, og så ble det installert en energieffektiv vanninjeksjonsplattform på Eldfisk-
feltet, Eldfisk 2/7 E. Gjennom et bevisst valg av energieffektive løsninger ble CO2-
utslippene redusert med ca. 1,5 mill. tonn per år og NOx-utslippene redusert med 8000 
tonn per år. Figur 10 og Figur 11 viser historisk utslipp fra Ekofisk-området. Legg merke 
til at det er ulik skala for CO2-utslippene og for NOx-utslippene. 
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Figur 10 Historisk utvikling i CO2–utslipp fra Ekofisk-området der Eldfisk-feltet 
inngår. 
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Figur 11 Historisk utvikling i NOx–utslipp fra Ekofisk-området der Eldfisk-feltet 
inngår 
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Operatøren har en kontinuerlig fokus på å redusere utslipp til luft og sjø. Etter Ekofisk 
II, i 1998 til 2010, er det gjennomført en rekke utslippsreduserende prosjekter. Disse 
prosjektene utgjør til sammen 30.000 tonn CO2 per år. Det blir stadig mer krevende å 
finne gode prosjekter og nye tiltak vil få en høyere tiltakskostnad. 
 
Største energiprodusenter i Ekofisk-området 

Ekofisk 2/4 J-plattformen er den største energiprodusenten i Ekofisk-området. 
Energiproduksjonen er gassbasert, tilpasset daglig behov og brukes hovedsakelig 
direkte til prosessering, gasseksport, gassinjeksjon og transport av olje. I tillegg er det 
to gassturbiner med total kapasitet på 44 MW installert elektrisk effekt som forsyner det 
integrerte strømnettet på Ekofisk-feltet.  

Eldfisk 2/7 E-plattformen er den nest største energiprodusenten i Ekofisk-området. 
Energiproduksjonen er gassbasert, tilpasset daglig behov og brukes hovedsakelig 
direkte til vanninjeksjon, gasseksport- og gassinjeksjonsformål. I tillegg er det installert 
en dampturbin og en gassturbin med totalt 15,3 MW elektrisk effekt.  

Ekofisk 2/4 K-plattformen er den tredje største energiprodusenten i Ekofisk-området. 
Energiproduksjonen er gassbasert, tilpasset daglig behov og brukes hovedsakelig til å 
optimalisere forsyningen av det samlede injeksjonsbehovet. I tillegg er det installert tre 
gassturbiner med totalt 14,1 MW elektrisk effekt som forsyner det integrerte 
strømnettet på Ekofisk ved behov, hovedsakelig ved vedlikehold på turbinene på Ekofisk 
2/4 J. Plattformen er koblet sammen med Ekofisk feltsenter gjennom en strømkabel.  

Av sikkerhetsmessige årsaker er det installert dieselmotorer (nødgeneratorer) på de 
fleste plattformene. Disse brukes til å holde kritiske operasjoner i gang i situasjoner 
hvor hovedkraftsystemene er ute av drift.  

Historisk utvikling i utslipp av CO2 og NOx fra noen utvalgte hovedkilder i 
forbrenningsprosessene på Ekofisk- og Eldfisk-feltene er vist i Figur 12, Figur 13, Figur 
14 og Figur 15. Legg merke til at det er ulik skala mellom Ekofisk- og Eldfisk-feltene. 
Gassturbinene dominerer de totale CO2 -utslippene, mens avgass fra motorer betyr mye 
for generering og utslipp av NOx.  
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Historisk utvikling i CO2-utslipp fra Ekofisk-feltet
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Figur 12 Historiske utslippstall for CO2 fra forbrenningsprosesser på faste 
installasjoner på Ekofisk-feltet.  
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Figur 13 Historiske utslippstall for CO2 fra forbrenningsprosesser på faste 
installasjoner på Eldfisk-feltet.  
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Figur 14 Historiske utslippstall for NOx fra forbrenningsprosesser på faste 
installasjoner på Ekofisk-feltet.  
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Figur 15 Historiske utslippstall for NOx fra forbrenningsprosesser på faste 
installasjoner på Eldfisk-feltet.  
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2.10.3  Vurdering av fremtidig energibehov  

Som omtalt tidligere, blant annet i kapittel 2.10.1, vurderes en fremtidig videreutvikling 
av ressursene i de nordlige deler av Eldfisk-feltet. Ulike løsninger vurderes for Eldfisk 
Nord, og energibehovet er foreløpig beregnet til 1-2 MW som vil bli forsynt via kabel fra 
Eldfisk 2/7 S. Brønnstrømmen vil gå ubehandlet i en samlerørledning til Eldfisk 2/7 S. 
Dersom en slik utbygging er lønnsom, vil det være aktuelt å fase den inn når det er 
ledig kapasitet på Eldfisk feltsenter, antatt rundt 2020. 
 
Operatøren har gjennomført en områdestudie for Ekofisk-området. Studien har gitt 
ytterligere forståelse av hvordan nye prosjekter under gitte betingelser kan utvikles, 
tilpasses den løpende drift og fases inn over tid, hensyntatt allerede pågående 
prosjektaktiviteter. Ulike utviklingsscenarier er utviklet for å gi økt innsikt i når og 
hvordan slike prosjekter mest effektivt kan realiseres.  
 
Hovedkonklusjonene fra arbeidet er at:  

• Ekofisk feltsenter har tilstrekkelig kapasitet til å behandle forventet produksjon 
fra Ekofisk- og Eldfisk-feltene, inkludert Eldfisk II, Ekofisk Sør og Eldfisk Nord.  

• Dagens energisystem er godt tilpasset eksisterende produksjonskapasitet og har 
tilstrekkelig kapasitet til å forsyne forventet produksjon fra Ekofisk- og Eldfisk-
feltene, inkludert Eldfisk II, Ekofisk Sør og Eldfisk Nord. 

• Videreutvikling av de nordlige ressursene på Eldfisk-feltet og Eldfisk Nord vil 
kreve 1-2 MW. 

• Utvinningsstrategien for Eldfisk- og Ekofisk-feltene vil bygge på en videreføring 
av dagens vanninjeksjon.  

• Mer avanserte utvinningsmetoder, herunder CO2-injeksjon, tidligst vil bli vurdert 
for implementering etter 2030,  

• Lavtrykksgassystemene på Ekofisk feltsenter vil være tilnærmet fullt utnyttet 
frem mot 2030.  

• Høytrykksgassystemene på Ekofisk feltsenter vil kunne ha kapasitet for 
fremtidige prosjekter.  

• Eksisterende vanninjeksjonssystem har tilstrekkelig kapasitet til å dekke 
identifiserte fremtidige behov, herunder Eldfisk Nord. 

• Det er begrensede muligheter for tilknytninger av nye utvinningsprosjekter til 
Ekofisk feltsenter før etter 2020 da Eldfisk Nord er antatt å starte opp, men at 
Tommeliten Alfa og Tor videreutvikling under gitte forhold kan fases inn tidligere.  

• Tre fremtidige prosjekter er i en tidlig planleggingsfase hvor det ikke er valgt 
utbyggingsløsning (Tommeliten Alfa, Tor videreutvikling og Eldfisk Nord), og hvor 
det synes aktuelt å knytte disse opp mot eksisterende plattformer.  

• Det er stor usikkerhet med hensyn til fremtidig kraftbehov: Tommeliten Alfa fra 1 
MW til 40 MW (mest sannsynlig 1 MW), Tor videreutvikling fra 1 MW til 10 MW og 
Eldfisk Nnord fra 1 til 2 MW.  

• Andre utvinningsprosjekter er knyttet til muligheten for å gjenåpne nedstengte 
felt (Vest Ekofisk, Albuskjell, Edda og Tommeliten Gamma) samt utbygging av 
marginale funn (2/4-17 Tjalve og 2/7-19 Ebba).  

 

2.10.4  Studier av utslippsreduserende tiltak 

I forbindelse med pågående prosjekter i Ekofisk-området er det gjennomført omfattende 
studier og utredninger av muligheter for å begrense utslipp til luft og å oppnå enda 
bedre energieffektivitet, samt finne frem til de beste tilgjengelige teknikker (BAT) for de 
ulike systemer. Som nevnt henger driften ved Ekofisk- og Eldfisk-feltene sammen 
gjennom ulike systemer som eksport av olje og gass og produksjon av injeksjonsvann. 
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Dette gjør det naturlig å se feltene og installasjonene i sammenheng når det gjelder 
energiløsninger og utslipp til luft.  

Et stort antall alternativer har blitt studert og antall mulige prosjekter er rangert og 
gradvis redusert. Utvelgelse av utslippsregulerende tiltak for mer detaljerte studier er 
hovedsaklig gjort med bakgrunn i kost-nytte-vurderinger (investerings- og 
driftskostnader i forhold til utslippsreduksjoner over tid) og relevans for videre drift og 
utbyggingsplaner for området. Fra en omfattende liste med prosjektmuligheter ble 
følgende konsepter vurdert for mulig å redusere utslipp av CO2 og/eller NOx ytterligere:  

1. Modifisering av gasskompressorer for å øke effektiviteten.  
2. Installere vannturbiner for produksjon av elektrisk kraft ved å utnytte trykkfall fra 

utslipp av produsert vann (CTour) og sjøvannssystem.  
3. Installere hastighetsregulator på en oljepumpe på Ekofisk 2/4 J samt løftepumper 

for sjøvann. 
4. Utvidelse av varmegjenvinning av eksosvarme på Eldfisk 2/7 E.  
5. Ny varmegjenvinningsenhet (dampturbin) på eksosvarme fra to turbiner på Ekofisk 

2/4 J.  
6. Ulike varianter av del-elektrifisering: 

� kabeltilknytning via ”Interconnector til UK” (samarbeid med Statnett) 
� dedikert kabel fra land til Ekofisk-området 
� del-elektrifisering av Eldfisk II via kabel fra Valhall.  

7. Full elektrifisering av hele Ekofisk-området.  
8. Kraftoverføring med ny kabel mellom Eldfisk- og Ekofisk-feltene. 
9. Installere to-tre bunnfaste vindturbiner til kraftgenerering, pilotprosjekt (samarbeid 

med Lyse energi). 
10. Oppknytting til en vindpark i Ekofisk-området (basert på utredninger med Statkraft).  
11. Elektrifisering av flyttbar borerigg.  
12. Ombygging av turbiner til lav NOx-turbiner (DLE-”dry low emissions”) på Ekofisk 2/4 

K.  
13. Injeksjon av damp eller vann i brennkamrene i vanninjeksjonsturbiner på Ekofisk 

2/4 K.  
 
De forskjellige utslippsreduserende muligheter er videre beskrevet nedenfor og Tabell 4 
viser anslag for utslippsreduksjon som følge av ulike tiltak og tiltakskostnader per tonn 
redusert CO2-utslipp. Tiltakskostnaden er gitt ved 7 % diskonteringsrente reell etter 
skatt i teksten. Tabellen viser også tiltakskost med 10 % reell diskonteringsrente. 

 
Norsk petroleumsvirksomhet betaler i dag en kvotepris per tonn utsluppet CO2, på ca. 
130 kroner per tonn (2010) og en CO2-avgift på 47 øre per Sm

3 forbrent gass 
tilsvarende ca. 200 kroner per tonn utsluppet CO2 og 47 øre per liter forbrukt diesel. I 
tillegg betales det avgift for hvert kilo NOx som slippes ut. Dette betyr at tiltak med 
lavere tiltakskostnader enn ca. 350 kroner per tonn normalt vil være økonomisk 
lønnsomme. I tillegg vil andre forhold, slik som for eksempel modenhet av teknologi, 
størrelse på utslippsreduksjonen, risiko ved implementering samt plattformspesifikke 
forhold, bli vurdert før eventuell beslutning om gjennomføring.  

 
Diskusjon av utslippsreduserende tiltak 

 
Hastighetsregulator på olje- og vannpumper på Ekofisk 2/4 J  

Olje- og vannpumpene på Ekofisk 2/4 J opererer med fast turtall og i perioder forbruker 
de mer energi enn det som er nødvendig. Ved å installere hastighetsregulator (VSD - 
Variable Speed Drive) kan belastningen reguleres i forhold til behovet. Det er ulike 
alternativer for en slik installasjon avhengig av antall pumper og fremtidig behov. 
Energigevinsten ble beregnet til 1-2,5 MW ved å installere hastighetsregulator på 
oljepumpen. Fremtidige produksjonsprofiler for de ulike felt er usikre og dermed er 
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belastningen for oljepumpen og mulig utslippreduksjon fortsatt uavklart. Teknisk sett er 
dette tiltaket rimelig robust. Installasjon av VSD på en oljepumpe på Ekofisk er 
beregnet å kunne gi en utslippsreduksjon på 41.130 tonn innen 2028.  Med en 
investeringskostnad på 87 mill. kroner, gir det en tiltakskostnad på 3516 kroner per 
tonn. På grunn av en såpass høy tiltakskostnad er derfor ikke tiltaket ansett som BAT 
per i dag. Variabel hastighet på sjøvannspumpe vil kreve meget omfattende ombygging 
og lang nedstengning. Tiltakskostnad er derfor ikke beregnet.  

 
Lav-NOx-teknologi på Ekofisk 2/4 K 

Gassturbinene på Eldfisk 2/7 E og Ekofisk 2/4 J er utstyrt med lav-NOx DLE-teknologi 
(Dry Low Emissions). Gassturbinene på 2/4 K er imidlertid ikke utstyrt med DLE. Ved å 
installere lav NOx-teknologi kan NOx-utslippene reduseres. Tiltaket synes å være teknisk 
gjennomførbart for de tre turbinene som driver vanninjeksjonspumpene. 
Vanninjeksjonsbehovet på Ekofisk- og Eldfisk-feltene vil primært bli dekket fra Eldfisk 
2/7 E, og Ekofisk 2/4 K vil bli brukt til å dekke eventuell manko. Det er forventet at 
vanninjeksjonsbehovet vil avta og det kan være aktuelt å stenge 
vanninjeksjonspumpene etter 2020. Fremtidige injeksjonsprofiler for de ulike felt er 
imidlertid beheftet med usikkerhet og belastningen på injeksjonspumpene på Ekofisk 
2/4 K er dermed ikke avklart. Implementering vil bli vurdert fortløpende etter hvert som 
injeksjonsbehov er bedre fastsatt, og tilhørende utslippseffekter og tiltakskostnader er 
vurdert.  

Injeksjon av damp eller vann i gassturbiner på Ekofisk 2/4 K 

Ved å injisere damp eller vann i forbrenningskammeret på gassturbinene på Ekofisk 2/4 
K vil forbrenningstemperaturen gå ned og NOx-utslippet reduseres. Teknisk vil det være 
mulig å lage anlegg for damp eller vann, men det krever rensing slik at det blir ultra 
rent.  Gassturbinene antas å være egnet for en slik installasjon. Installasjon er beregnet 
å kunne gi en utslippsreduksjon på 2572 tonn NOx frem til 2019 til en 
investeringskostnad på 241 mill. kroner. Tiltakskostnaden per kg NOx redusert er 
beregnet til 148 kroner. Dagens NOx-kostnad er på 11 kroner per kg. Tiltaket vil 
imidlertid føre til økt CO2-utslipp, har høy tiltakskostnad og er derfor ikke ansett som 
BAT.  

 
Modifisering av kompressorer på Ekofisk 2/4 J 

Det er til dels overkapasitet i kompressorene på Ekofisk 2/4 J, og det er vurdert ulike 
alternativ for å utnytte denne kapasiteten, eventuelt å redusere den. Dette kan 
eksempelvis være gjennom hastighetskontroll, trykkoverføring mellom høytrykks- og 
lavtrykkskompressor, bedre styring av trykk som leveres ut av kompressorene. 
Foreløpige tiltakskostnader indikerer at dette er et attraktivt tiltak for videre oppfølging.  
Tiltaket vil bli vurdert i sammenheng med fremtidig innfasing av gassproduksjon, 
herunder forhold mellom høytrykk og lavtrykk gass, fra eventuelle nye 
utviklingsprosjekt, herunder Tor videreutvikling, Tommeliten Alfa eller Eldfisk Nord.   

 
Elektrifisering av flyttbar borerigg 

Flyttbare og oppjekkbare borerigger som leies inn for boring av brønner er selvforsynt 
med strøm, generert fra dieselmotorer. Det er vurdert om boreriggen kan motta kraft 
fra plattformen hvor den er tilknyttet under boring. Dette vil kunne redusere utslipp av 
NOx med ca. 300 tonn per år, da kraftgenerering på borerigg kommer fra dieselmotorer.  
Et slik tiltak vil eventuelt kreve ombygging på boreriggen. Omfanget av ombyggingene 
vil avhenge av hvilken rigg som tildeles kontrakt. Valgt løsning har ikke kraft tilgjengelig 
til å elektrifisere borerigger og tiltaket er derfor ikke ansett å være BAT.   

 
Utvidet varmegjenvinning  
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Det er muligheter for å gjenvinne ytterligere eksosvarme fra gassturbiner på Ekofisk 2/4 
J. Et alternativ om å installere en varmegjenvinningsenhet på to av gassturbinene har 
vært vurdert.  Eksosvarmen ble vurdert brukt til å generere damp for å drive en turbin 
koblet til en strømgenerator. På denne måten kunne det være mulig å gjenvinne og 
omdanne ca. 24 MW varmeenergi til 15 MW elektrisitet. Denne elektrisiteten kunne så 
brukes til å erstatte strøm generert av gass. Installasjon av en varmegjenvinningsenhet 
på Ekofisk ble beregnet å kunne gi en utslippsreduksjon på ca. 1,4 mill. tonn CO2 innen 
2028. Med en investeringskostnad på 1,6 mrd. kroner ga det en tiltakskostnad på 1141 
kroner per tonn.  Tiltaket ble ikke ansett som BAT i og med at det var ca. tre-fire ganger 
høyere enn dagens CO2-kostnad. 

På Eldfisk 2/7 E er det en varmegjenvinningsenhet som utnytter varmen fra to 
vanninjeksjonspumper og en gasskompressor. Det har vært vurdert å utvide 
varmegjenvinningen til å omfatte de to siste vanninjeksjonspumpene og enten installere 
en ny eller erstatte eksisterende turbin med en større. Tekniske begrensninger som økt 
vekt og mangel på ledig areal gjør imidlertid at denne løsningen er forlatt.  

 
CTou- utløp 

Ut fra renseenheten for produsert vann (CTour) på Ekofisk pumpes det ca. 1000 m3 
produsert vann i timen som får et trykkfall på ca. 35 bar. Vannstrømmen og trykkfallet 
kan brukes til å generere strøm fra 1-1,5 MW avhengig av vannproduksjonen. Det er en 
del tekniske utfordringer rundt en slik løsning, og særlig usikkerhet er det rundt 
regulariteten til enheten (”Rota choke”) som er det første trinnet i energigjenvinningen. 
Installasjon av en turbin på CTour-vannrenseprosessen på Ekofisk er beregnet å kunne 
gi en utslippsreduksjon på ca. 86.000 tonn CO2 fram til 2028. Med en 
investeringskostnad på 113 mill. kroner gir det en tiltakskostnad på 1333 kroner per 
tonn, og tiltaket er ikke ansett som BAT. 

 
Kjølevann 

Fra Ekofisk 2/4 J slippes det ut ca. 5000 m3 fra sjøvannssystemet til sjø per time. Dette 
har et trykk på ca. 5 bar og kan på samme måte som utslippet av renset vann fra 
CTour-prosessen benyttes til å generere kraft. Dagens gjenvinningsenheter har ikke 
kapasitet til å utnytte så store vannmengder som slippes ut ved 2/4 J og det må 
installeres flere enheter for å dra nytte av alt vannet. Ellers gjelder de samme tekniske 
utfordringene som er nevnt over. Installasjon av en turbin på avløpsvannet på Ekofisk 
er beregnet å kunne gi en utslippsreduksjon på ca. 50.000 tonn CO2 fram til 2028. Med 
en investeringskostnad på 118 mill. kroner gir det en tiltakskostnad på 3502 kroner per 
tonn, og tiltaket er ikke ansett som BAT. 

 
Vurdering av vindturbiner 

Operatøren har gjennomført en studie for å se på muligheten for generering av kraft til 
Ekofisk ved hjelp av bunnfaste vindturbiner. Prosjektet er et pionerstudium og 
inneholder derfor betydelig med usikkerheter og uavklarte spørsmål. Det gir likevel en 
indikasjon på muligheter, i hvert fall i fremtiden. Det er blant annet sett på muligheten 
for at slik kraft kan erstatte dieselbasert energiproduksjon på rigg(er), med tilknytning 
til Ekofisk strømnett via Ekofisk 2/4 M. Eksisterende energiforsyning vil være nødvendig 
som reserveløsning ved lite vind for å gi en stabil kraftleveranse. Installasjon av to 
vindturbiner i Ekofisk-området ville vært et pilotprosjekt og er beregnet å kunne gi en 
utslippsreduksjon på ca. 410.000 tonn CO2 fram til 2028. Med en investeringskostnad 
på 690 mill. kroner gir det en tiltakskostnad på 1454 kroner per tonn, og tiltaket er ikke 
ansett som BAT.  

Muligheten for å etablere større vindfarmer i området (studie sammen med Statkraft) er 
også vurdert. Det ville ha redusert tiltakskostnadene, men samtidig vil det gi betydelig 
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økte investeringer og kompleksitet. Dette inngår ikke i dagens planer for 
rettighetshaverne til Ekofisk-lisensen. 

 
Tabell 4 Beregnet total utslippsreduksjon frem til 2028 for alternative tiltak for 
energiløsninger og utslipp til luft, samt beregnet tiltakskostnader per tonn 
redusert utslipp (tallene er ikke avrundet).  

Tiltak Invester-
ing 
(mill. 
kroner) 

NOx -

reduksjon 
(tonn) 

 
Til 2028 

CO2 -reduksjon 
(tonn) 

 
 

Til 2028 

Kostnad per 
tonn CO2 
redusert 

utslipp @ 7% 
diskonterings-
rente reell 

Kostnad per 
tonn CO2 
redusert 

utslipp @ 10% 
diskonterings-
rente reell 

Modifisering av 
gasskompressorer 

269 475 583 633 -143 240 

Installere vannturbin for 
produksjon av el-kraft 
ved å utnytte trykkfall fra 
produsert vann utløp 
(CTour) 

113 70 85 984 1 333 2 228 

Installere vannturbiner 
for produksjon av el-kraft 
ved å utnytte trykkhøyde 
fra sjøvannssystem 
utslipp 

118 40 49 449 3 502 5 332 

Installere 
hastighetsregulator 
på en oljepumpe på 
Ekofisk 2/4 J 

87 33 41 130 3 516 5 685 

Installere ny varme-
gjenvinningsenhet 
(dampturbin) på eksos-
varme fra to turbiner på 
Ekofisk 2/4 J 
 

1597 3 039 1 423 871 1 141 2 059 

Installere 2-3 bunnfaste 
vindturbiner til 
kraftgenerering, 
pilotprosjekt (samarbeid 
med Lyse energi) 

690 3 007 413 800 1 454 2 535 

Redusere NOx ved 
injeksjon av damp eller 
vann i brennkamrene i 
vanninjeksjonsturbiner på 
Ekofisk 2/4 K 

241 2 572 (15 764) 
ingen CO2-
reduksjon 

ingen CO2-
reduksjon 

 
 
Elektrifisering 
Ulike alternativer for elektrifisering av Ekofisk-området er vurdert. Disse har omfattet 
ulike alternativ fra full elektrifisering til delvis elektrifisering. I tillegg er videre utbygging 
av kraftoverføring mellom installasjonene vurdert. Dersom en antar at kraften 
genereres av fornybar energi, kan utslippene til luft lokalt i Ekofisk-området reduseres 
100.000 – 200.000 tonn CO2 per år utover dagens nivå ved en del-elektrifisering. 
Imidlertid vil en del-elektrifisering føre til mindre eksportert vannkraft fra Norge eller 
økt import av kraft basert på blant annet kullkraft. Begge deler vil ha som resultat at 
utslippene globalt sett ikke reduseres tilsvarende offshore-reduksjonen. Kraft fra land- 
rapporten fra 2008 som Olje- og energidepartementet, Arbeidsdepartementet og 
Miljøverndepartementet stod bak, har lagt til grunn 0,333 kg CO2-utslipp per 
kilowattime kraft fra land brukt på sokkelen.  

En delelektrifisering av et elkraftbehov på eksempelvis 30MW i Ekofisk-området vil 
kunne føre til en reduksjon på om lag 140 000 tonn CO2 per år (30MW x 4850 tonn CO2 

per MW i gjennomsnitt over året) offshore. Inndekning av et slikt elkraftbehov vil 
motsvares av et økt utslipp på om lag 75 000 tonn CO2 per år (0,333 kg CO2 per 
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kilowattime x 30MW x 7600 timer), jf Kraft fra land rapporten fra 2008. Når det på 
denne måten tas hensyn til at Norge er en del av et integrert europeisk kraftnett vil 
nettoreduksjonen ved en eventuell elektrifisering med disse forutsetningene bli på om 
lag 46 % eller 65 000 tonn CO2 per år.  

 
Kraft fra land til Ekofisk-området 

Kraftforsyning fra land til Ekofisk har blitt utredet som en del av Ekofisk II, samt ved ny 
vurdering i 2002, Norway Power Project, gjennomført av BP og ConocoPhillips. Dette ble 
ikke funnet økonomisk eller miljømessig forsvarlig av ConocoPhillips på den tiden. 
Miljømessig ved at størstedelen av CO2-utslippsreduksjonene i Ekofisk-området ble 
beregnet til å øke tilsvarende i Europa på grunn av økt kraftimport basert på kullkraft. 

Basert på ny kunnskap og erfaringer har operatøren utført nye studier av ulike kraft fra-
land-løsninger. Det er sett på løsninger for delvis elektrifisering og full elektrifisering. 
 
Delvis elektrifisering innebærer å skifte ut turbiner som i dag generer elektrisitet til 
plattformdriften. For Ekofisk-området, der Eldfisk-feltet inngår, utgjør dette i underkant 
av 25 % av det totale energibehovet. 

Full elektrifisering innebærer at samtlige kraftgenereringsenheter slik som 
strømgenerering, kompresjon og pumper elektrifiseres på alle innretningene på Ekofisk- 
og Eldfisk-feltene. Dette krever om lag 250 MW. Full elektrifisering vil kreve vesentlige 
endringer i forhold til dagens operasjon. En slik ombygging vil medføre installering av 
betydelig med utstyr, men også store strukturelle ombygginger og dermed være teknisk 
svært krevende.  Det vil måtte gjøres vesentlige forsterkinger på strukturer. En 
ombygging av samtlige innretninger i Ekofisk-området vil, i tillegg til de høye 
investeringskostnadene, også medføre reduserte inntekter ved produksjonsstans i en 
periode på 6 – 12 måneder, en driftsstans som også vil ramme tredjeparts olje/gass 
som eksporteres via Ekofisk. Kostnadene vil bli svært store, beregnet til omtrent 11,3 
mrd. kroner, og med en tilhørende tiltakskostnad på over 4300 kroner per tonn, 
eksklusive inntektstap i nedstengingsperioden. 

En løsning med elektrisk kraft fra land via Valhall til Eldfisk 2/7 S er vurdert som 
attraktiv og forhandlinger med Valhallgruppen ble initiert i 2010. Det er imidlertid 
usikkerhet knyttet til om og hvor mye kraft som er tilgjengelig. Det har derfor ikke 
lykkes å komme frem til et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for Eldfisk II og Ekofisk Sør. 
Valhallgruppen er ikke i posisjon til å gi tilbud innen Eldfisk II skal sanksjoneres.  

 
Samordnet kraftforsyning i sørlige Nordsjøen 
På anmodning fra Oljedirektoratet ble det gjennomført en mulighetsstudie for å se på en 
kombinert kraft-fra-land-løsning i sørlige Nordsjøen. Bakgrunnen var et mulig behov for 
å erstatte turbiner med kapasitet på 40 MW på et annet felt i området i samme tidsrom 
som Ekofisk Sør- og Eldfisk II-prosjektene var planlagt. Det ble sett på en løsning med 
likestrømskabel fra sør-Norge til Ekofisk-området. Studien innbefattet omformer i sør- 
Norge, kabel til Ekofisk, omformer på Ekofisk-feltet og kabel til Eldfisk-feltet samt 
tredjepartsfelt. En mulighet som ble forlatt var tilkobling til en "Interconnector" mellom 
Norge og Storbritannia da dette ikke ville være på plass før tidligst 2020.  
 
Tabell 5 viser tiltakskost for Ekofisk-omådet alene, samt for samordnet kraftforsyning 
med tredjepart. Tabellen forutsetter en kapasitet på 120 MW og oppstart i 2016. 
Prisforutsetninger på gass og kraft er de samme som er benyttet i Klimakur.  
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Tabell 5 Kraft fra land  

 
Ekofisk–området alene 

Ekofisk-området samordnet 
med tredjepart 

(samordnet kraftforsyning) 

Felt levetid 2028 2040 2028 2040 

Investering (brutto) 
(mrd. kroner) 

5,301 5,301 6,201 6,201 

Investering (marginal 
inkremental) 
(mrd. kroner) 

4,966 4,966 3,366 3,366 

CO2-reduksjon  
(1000 tonn) 

1 750 3 440 3 738 7 414 

Tiltakskostnad ved 7-
10 % reell (kroner per 
tonn CO2) 

5 910-8 159 4 240-6 334 2 154–2 993 1 619-2 376 

Tiltakskostnad ved 5 
% reell før skatt 
(kroner per tonn CO2) 

4 632 3 230 1 672 1 267 

 
 
Resultatene viser at kraft fra land ikke kan forsvares basert på høy tiltakskostnad og er 
derfor ikke vurdert som BAT.  Forutsetningen med tredjepartsbehov har blitt endret 
siden studien startet, og det er ikke behov for denne kraften i nærmeste fremtid.  
 
En mindre løsning med 80 MW kapasitet for kun Ekofisk-området kan redusere 
kapitalbehovet og tiltakskostnad marginalt fordi det er liten forskjell på utstyret om en 
velger 80 MW eller 120 MW. På grunn av behov for lite tilleggskraft for Ekofisk-området 
aleine, blir tiltakskostnad for dette scenariet fortsatt høy. 
 
Kraftsamkjøring mellom Eldfisk- og Ekofisk-feltene 
En strømkabel mellom Eldfisk- og Ekofisk-feltene er under planlegging. En slik kabel vil 
øke regulariteten i perioder med kraftunderskudd og gi en mer energieffektiv drift.  
 

2.10.5  Oppsummering og konklusjon  

Infrastrukturen i Ekofisk-området er bygget opp over en årrekke. I 1998-2000 ble det 
installert nye energieffektive plattformer på Ekofisk-feltet (Ekofisk 2/4 J) og Eldfisk-
feltet (Eldfisk 2/7 E). Det er utbygginger med prosessbehov og utstyr for vann- og 
gassinjeksjon som krever stort energibehov. Eldfisk 2/7 S plattformen er hovedsakelig 
en brønnhode- og boligplattform med energibehov på i størrelsesorden 7 MW. Dette vil 
bli dekket av eksisterende energiforsyning. Ekofisk 2/4 Z er en brønnhodeplattform og 
krever lite kraft, i størrelsesorden 1,8 MW som dekkes av eksisterende energiforsyning 
på Ekofisk feltsenter.  
 
Siden ekstra kraftbehov for de nye innretningene er små, med tilhørende høye 
tiltakskostnader, er det ikke grunnlag for elektrifisering med kraft fra land nå. Fremtidig 
kraftbehov er på nåværende tidspunkt usikkert og vil være avhengig av mulige nye 
utbygginger og hvilke kraftbehov disse vil ha. I tillegg er tredjeparts behov for kraft på 
nåværende tidspunkt uklart.  
 
Med gjennomføring av Eldfisk II og Ekofisk Sør prosjektene legges forholdene til rette 
for energioptimalisering ved at det legges kabel mellom Eldfisk og Ekofisk. Kraft fra land 
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kan installeres, men grunnet høy tiltakskost er ikke tiltaket ansett som beste tilgjengelig 
teknikk (BAT).  
 
Operatøren vil fortsette å ha en kontinuerlig fokus på energieffektivisering og vil 
fortsette å implementere tiltak som bidrar til utslippsreduksjoner.  
 

2.10.6  Anbefalt energiforsyning og kraftsamkjøring med Ekofisk 

Eldfisk II vil drives med den eksisterende energiforsyningen på Eldfisk 2/7 E. I dag er 
denne på om lag 84 MW, fordelt på en 21 MW gassløftkompressor, 4 x 12 MW 
vanninjeksjonspumper, en 5 MW gassturbin og en 10 MW varmegjenvinningsenhet. Nye 
kraftforbrukere for normal drift vil være elektrisk drevne. Kraftforbruket på den nye 
innretningen Eldfisk 2/7 S vil bli dekket med elektrisitet generert på den eksisterende 
Eldfisk 2/7 E. Det vil dessuten bli lagt en strømkabel mellom Eldfisk- og Ekofisk-feltene. 
Kortere perioder med kraftunderskudd, eksempelvis under vedlikehold, kan bli dekket 
av eksisterende kapasitet på Ekofisk. Kabelen vil bli designet for at strøm kan gå begge 
retninger og samtidig gi en mer energieffektiv drift av de to feltene. Strømkabelen vil bli 
dimensjonert for 20 MW. Anbefalt strømforsyning er vist i Figur 16.  
 

 
Figur 16 Illustrasjon av anbefalt løsning for strømforsyning for Eldfisk II, 
inkludert kabel til Ekofisk. 
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3 Sammenfatning av innkomne høringsuttalelser  

Et forslag til utredningsprogram ble sent på offentlig høring av ConocoPhillips 12. mars 
2010 til totalt 47 interessenter, i henhold til liste over høringsinstanser fra Olje- og 
energidepartementet.  
 
Det er totalt mottatt svar fra 17 instanser, hvorav seks ikke hadde noen merknader til 
forslag til konsekvensutredningsprogram for Eldfisk II-prosjektet.  
Svar er mottatt fra følgende: 

1. Arbeidsdepartementet (ingen merknader), 
2. Miljøverndepartementet, 
3. Utenriksdepartementet (ingen merknader), 
4. Petroleumstilsynet (ingen merknader, se Arbeidsdepartementets svar), 
5. Direktoratet for arbeidstilsynet (ingen merknader), 
6. Fiskeridirektoratet, 
7. Havforskningsinstituttet, 
8. Kystverket, 
9. Oljedirektoratet, 
10. Riksantikvaren, 
11. Klima- og forurensingsdirektoratet, 
12. Statens strålevern, 
13. Statnett, 
14. Fylkesmannen i Rogaland (ingen merknader), 
15. Norges Fiskarlag, 
16. Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, 
17. Landsorganisasjonen i Norge (ingen merknader). 

 
Nedenfor følger en gjennomgang av de mottatte kommentarene, med en redegjørelse 
om hvordan operatøren foreslår å ivareta kommentarene i konsekvensutredningen for 
Eldfisk II prosjektet.  
 
Kommentarer fra Fiskeridirektoratet 
1. Fiskeridirektoratet understreker at de vil bli konsultert ved eventuelle endringer 

siden RKU2006 med hensyn til beskrivelse av fiskeriene.  
 

Operatørens kommentar: Merknaden tas til etterretning. Fartøysporingsdata er 
innhentet fra Fiskeridirektoratet i tillegg til muntlig konsultasjon. 

 
2. Fiskeridirektoratet påpeker at utbyggingen kun omfatter mindre endringer av 

sikkerhetssonen rundt installasjonene, noe som ikke vil medføre nevneverdige 
hindringer for fiskeriaktiviteten. 

 
Operatørens kommentar: Merknaden tas til etterretning. 

 
Kommentar fra Havforskningsinstituttet 

Havforskningsinstituttet ber om at konsentrasjonen av dispergert olje i produsert 
vann anslås. 
 
Operatørens kommentar: Konsentrasjon av dispergert olje i produsert vann vil bli 
anslått basert på omtalt teknologivalg (se kapittel 5.3.5).  

 
Kommentarer fra Klima- og forurensningsdirektoratet 
1. Klima- og forurensningsdirektoratet ber om at KU inkluderer en redegjørelse for 

hvordan injeksjonsbrønnen for borekaks skal planlegges, gjennomføres og 
overvåkes.  
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Operatørens kommentar: Operatøren har foretatt en gjennomgang av brønner som 
brukes til å deponere borekaks, jf brev til Petroleumstilsynet av 11. mars 2010.  
Injeksjonsoperasjoner er gjenstand for kontinuerlig overvåkning. Nye brønner 
gjennomgår omfattende planlegging og vil overvåkes i henhold til eksisterende 
prosedyrer. Dette blir nærmere omtalt i konsekvensutredningen (se kapittel 5.3.3).  

 
2. Klima- og forurensningsdirektoratet ber om at utbyggingsløsningen ikke legger 

begrensninger på muligheten for å oppnå en best mulig miljø- og energioptimal drift 
slik at en løsning med framtidig elektrifisering holdes åpen. Direktoratet påpeker at 
energibehovet på den nye installasjonene vil bli dekket fra vertsplattform eller fra 
land.  

 
Operatørens kommentar: Valgt utbyggingsløsning medfører optimalisering gjennom 
eksisterende energiløsninger og vil i tillegg være forberedt for en fremtidig 
elektrifisering. Kraftbehovet på den nye installasjonen på Eldfisk-feltet søkes dekket 
fra vertsplattform eller fra land. Utslipp til luft fra aktuelle alternativ blir omtalt i 
konsekvensutredningen (se kapittel 2.3 og kapittel 5.2.4).  

 
3. Klima- og forurensningsdirektoratet peker på at ulike renseteknologier er testet ut 

for produsert vann og at den løsning som er valgt med kombinasjon av 
hydrosykloner, CTour anlegg og flotasjonsenheter virker meget lovende og robust.  
 
Operatørens kommentar: Merknaden tas til etterretning. 

 
Kommentarer fra Kystverket 
1. Kystverket savner omtale av potensielle akutte forurensende utslipp av andre stoffer 

enn olje i forslaget til utredningsprogram. Erfaring viser at denne type akutt 
forurensning er relativt hyppig forekommende innen petroleumsvirksomheten 
offshore. Miljørisiko forbundet med slik forurensning bør utredes, og om nødvendig 
bør beredskapsløsninger for håndtering av slike utslipp etableres.  

 
Operatørens kommentar: Miljørisiko forbundet med akuttutslipp av kjemikalier er 
vurdert i risikoanalysene for feltet. Dette blir omtalt i konsekvensutredningen (se 
kapittel 5.3.4). Eldfisk-feltet har vært i drift i mange år og har etablert gode 
beredskapsløsninger som også omfatter andre typer utslipp enn olje.  

 
2. Kystverket påpeker at konsekvensutredningen også bør presentere en faktabasert 

beskrivelse av all skipstrafikk i område som kan påvirke videreutviklingen av feltet. 
Det bør fremgå klarere i konsekvensutredningen risikopotensial skipstrafikken 
representerer, og en bør også beskrive det tiltak / prosedyrer skipstrafikken må 
forholde seg til. Dette gjelder både den omkringliggende skipstrafikk og skipstrafikk 
som er direkte knyttet til oljevirksomhetens operasjoner. 

 
Operatørens kommentar: Konsekvensutredningen gir en beskrivelse av 
skipstrafikken i området. Risiko for skipskollisjon og tilhørende avbøtende tiltak 
omtales basert på en oppdatert studie utført av Safetec på vegne av operatøren (se 
kapittel 6.2).  

 
Kommentar fra Miljøverndepartementet 

Miljøverndepartementet viser til høringsuttalelsene fra Klima- og 
forurensningsdirektoratet, Statens strålevern og Riksantikvaren. For øvrig har 
departementet ingen kommentarer.  
 
Operatørens kommentar: Det vises til kommentarer til uttalelsene fra Klima- og 
forurensningsdirektoratet, Statens strålevern og Riksantikvaren.  
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Kommentarer fra Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning  
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning synes at det er viktig å påpeke 
at mulige konsekvenser som følge av akutt utslipp av olje også omfatter 
sjømattrygghet og at konsekvensbeskrivelsen, herunder markedsmessige 
reaksjoner/effekter, for fiskeriene også bør inkludere sjømattrygghet i større grad. 
Dette ivaretas etter instituttets syn ved å ha tilstrekkelig overvåkningsprogram også 
av sjømat slik at det kan dokumenteres at denne er trygg i forhold til oljerelatert 
virksomhet.  
 
Operatørens kommentar: Den regulære tilstandsovervåkningen av 
petroleumsvirksomheten foregår på regionalt nivå og inkluderer overvåkning av fisk. 
Sjømattrygghet er vurdert i konsekvensutredningen basert på denne overvåkningen 
(se kapittel 5.1.10). Problemstillinger knyttet til mulige markedsmessige reaksjoner 
av akuttutslipp blir omtalt i konsekvensutredningen (se kapittel 6.1.6).  

 
Kommentar fra Norges Fiskarlag 

Norges Fiskarlag forutsetter at eventuelle avbøtende tiltak inkluderes i 
konsekvensutredningen i den grad slike er nødvendige. 
 
Operatørens kommentar: Den nye Eldfisk-plattformen vil bli plassert ved siden av 
eksisterende plattform og kun i begrenset grad utvide sikkerhetssonen. Feltinterne 
rørledninger og kabler grøftes ned. Ulike tiltak knyttet til miljøløsninger omtales i 
konsekvensutredningen (se kapittel 2.10, 5.2 og 5.3). 

 
Kommentarer fra Oljedirektoratet 
1. Oljedirektoratet peker på at en fremtidig fase som kan utvinne mer av ressursene i 

den nordlige delen av Eldfisk-feltet ikke er omtalt i program for konsekvensutredning 
for Eldfisk II prosjektet. Direktoratet mener at denne må omtales i 
konsekvensutredningen, og at konsekvensene for utslipp fra denne utviklingen også 
i grove trekk må synliggjøres.  

 
Operatørens kommentar: Miljømessige konsekvenser av en eventuell videreutvikling 
av fremtidige ressurser i den nordlige delen av feltet, utover det som omfattes av 
Eldfisk II, blir omtalt i konsekvensutredningen (se kapittel 2.10).  

 
2. Oljedirektoratet peker på at konsekvensutredningen må inneholde et områdekapittel 

der de samlede konsekvenser av Eldfisk II og Ekofisk Sør prosjektene og av 
avbøtende tiltak blir belyst. Direktoratet forutsetter spesielt at mulig elektrifisering 
av Eldfisk II ses i et områdeperspektiv hvor de samlede konsekvensene for 
utslippene fra alle relevante felt og funn synliggjøres.  

 
Operatørens kommentar: De samlede konsekvenser av Eldfisk II prosjektet sett i 
sammenheng med realisering av Ekofisk Sør prosjektet belyses i 
konsekvensutredningen. I tillegg omtales anslått energibehov for andre mulige 
fremtidige utbygginger, samt eventuelle synergier ved en samordnet kraftløsning i 
regionen og tilhørende potensial for utslippsreduksjoner (se kapittel 2.10 og 5.2.5).  

 
3. Oljedirektoratet forutsetter at de nyeste prognosene for utslipp må legges til grunn i 

konsekvensutredningen. 
 

Operatørens kommentar: Operatøren vil legge best tilgjengelige data til grunn for 
konsekvensutredningen for Eldfisk II prosjektet.   

 
Kommentarer fra Riksantikvaren 

Riksantikvaren påpeker at det så tidlig som mulig og før det gjøres tiltak på 
havbunnen i form av infrastruktur, rørledninger og kabler, samt andre inngrep som 
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for eksempel mudring, graving, spyling eller massedumping, tas kontakt med 
kulturminneforvaltningen for å klarlegge om tiltaket vil komme i kontakt med 
kulturminner under vann. Riksantikvaren påpeker at finner av skipsfunn med mer 
plikter å melde disse til vedkommende myndighet. Riksantikvaren understreker at 
det er en fordel om det søkes tidlig kontakt med Stavanger sjøfartsmuseum med 
tanke på eventuelle marinarkeologiske funn (skipsvrak).  

 
Operatørens kommentar: De planlagte inngrepene vil foregå i et veletablert og godt 
kartlagt område. Det vurderes derfor som lav sannsynlighet for funn av 
kulturminner. Dersom slike funn gjøres vil kulturminnemyndighetene, ved Stavanger 
sjøfartsmuseum, kontaktes.  

 
Kommentar fra Statens strålevern 

Statens strålevern peker på at utslipp av radioaktive stoffer skal reduseres så langt 
mulig og disse må evalueres i konsekvensutredningen. 
 
Operatørens kommentar: Radioaktive stoffer utover naturlig bakgrunnsnivå er 
knyttet til produksjon av formasjonsvann fra reservoaret. Det gjøres regulære 
målinger av radioaktivitet i produsert vann som i tillegg til formasjonsvann 
hovedsakelig består av tilbakeprodusert sjøvann. Konsekvensutredningen omtaler 
nivå (se kapittel 5.3.5). 

 
Kommentar fra Statnett 

Statnett må som systemansvarlig være involvert i ev vurderinger av kraftforsyning 
fra land. 
 
Operatørens kommentar: I et eventuelt fremtidig kraft fra land prosjekt vil Statnett 
bli involvert. 

 
Forslaget til utredningsprogram, inkludert mottatte kommentarer og lisenshavernes 
vurdering av hvordan disse best kan ivaretas gjennom konsekvensutredningsprosessen, 
er lagt til grunn for fastsettelse av utredningsprogrammet. Dette ble fastsatt av OED 17. 
august 2010. 
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4 Metoder for utredningsarbeidet 

Hovedmålet med konsekvensutredningen er å skille de viktige innvirkningene fra de 
mindre viktige. Innvirkningenes betydning fastsetter den totale innvirkningen og er 
avhengig av den økologiske verdien eller sårbarheten av en viss ressurs i et område, 
kombinert med betydningen av effekten av en forstyrrelse. Metoden for 
konsekvensutredningen er presentert under. 

 

Her følger en stegvis evaluering: 

4.1 Generell beskrivelse av området  

Et områdes eller miljøkomponents verdi eller sårbarhet evalueres basert på informasjon 
om fysiske og biologiske vilkår. Verdien kan kategoriseres inn i to grupper: 

 

Bevaringsverdi En ressurs med høy bevaringsverdi, antyder at en negativ påvirkning 
av denne anses alvorligere enn andre ressurser. Dette kan også 
antyde at ressursen er vitenskaplig viktig, rikelig på en lokal nivå, 
men sjelden på en regionalt/globalt nivå.   

Økonomisk verdi 
(biologisk 
produksjon) 

Den økonomiske verdien gjenspeiler verdien av årlig fangst eller 
produksjon, og kan direkte sammenlignes med den potensielle 
sosioøkonomiske effekten som følger av en påvirkning av denne 
ressursen.   

 
Tabell 6 Kriterier for valg av naturlige ressurser basert på verdi 

Verdi gruppe  Status og interesse for 
bevarelse  

Økonomisk Verdi* 

Lav verdi Ingen verneverdi Mindre enn 2 % av det totale 
fiskeriet. 

Middels verdi Vernet eller foreslått/overveid 
vernet, lokalt eller regionalt 
viktig 

Mellom 2 og 10% av det totale 
fiskeriet  

Høy verdi Vernet eller foreslått/overveid 
vernet + 
nasjonalt/internasjonalt viktig 
 

Mer enn 10 % av det totale 
fiskeriet  

* her satt opp med eksempel på del av fiskeri, men kan også for eksempel være 
økologisk verdi eller tonn fanget fisk. 

 

4.2 Beskrivelse av effektgrad  

Effektgraden av den planlagte aktiviteten bør baseres på vitenskapelig dokumentasjon. 
Effekten kan da bli vurdert fra meget negativ til meget positiv. 

Flere kriterier brukes for å fastsette effektgraden. 

• Klassifisering av stoffer. En formell klassifisering av stoffer med gjeldende miljøfare 
har blitt godtatt av den europeiske unionen (EU) (Directive 67/548/EEC med 
oppdateringer). Detaljert spesifikke kriterier er blitt utarbeidet for ferskvannsmiljøer 
basert på følgende: 

• Akutt giftighet definert gjennom standardiserte tester. 
• Biologisk nedbrytbarhet. 
• Bioakkumulering. 
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• Varighet. Dette definerer om en eksponering er temporær eller permanent, og burde 
kun ses som et mål på effektenes tidsperspektiv. 

• Ingen forandring/ikke relevant 
• Temporær 
• Permanent  

• Kumulativ. Dette måler hvorvidt effekten bare vil ha en direkte enkel påvirkning, 
eller om det vil bli en kumulativ effekt over tid, eller en synergisk effekt med andre 
faktorer. 

• Ingen forandring/ikke relevant 
• Ikke kumulativ/enkel 
• Kumulativ/synergisk 

• Bedringsperiode. Forurensing kan lede til mange typer av økologiske effekter, på 
flere nivåer (f.eks. vev, organ, individ, populasjon, koloni). Ifølge generelle 
vitenskaplige meninger, må en påvirkning ha effekt på populasjon- og koloninivå for 
å betraktes som vesentlig. Bedringsperiode er også en viktig parameter som brukes 
for å klassifisere vekten av en økologisk effekt. Bedringsperioden fastsettes ved 
hjelp av historisk data fra tidligere tilfeller med lignende faktorer og komponenter. 
Kategorien ”alvorlig” betegner en skade som beregnes å ta mer enn ti år å reparere 
og omfatter også situasjoner der man ikke helt forventer seg en bedring til den 
opprinnelige standen. 

 

4.3 Bestemmelse av den totale påvirkningen per kategori  

Gjennom å kombinere 1 og 2 i påvirkningstabellen (Tabell 7) nedenfor, kan man 
identifisere den totale påvirkningen. Dette gir et relativt lite område som viser 
størrelsen på påvirkningen som varierer fra meget negativ til meget positiv.  
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Tabell 7 Konsekvensutredningsskjema 

Kategori: (f.eks. miljø eller fiskeri) 

 Evaluering av konsekvens for: (spørsmål) 

1. Generell beskrivelse av området (beliggenhet og egenskaper) 

Beskriv grunnlaget for evaluering av verdien eller sårbarheten i et område. Hvilke 
fakta, litteratur kilder eller uttalelser baseres dette på? Hvilke faktorer betraktes som 
viktigere enn andre for å komme til denne konklusjon. 

Evaluering av verdien:   

  Liten   Middels    Stor 

   |----------|----------| 

       x                        

2. Beskrivelse av effektgraden  3. Total 
(miljø) 
påvirkning 

Beskriv den vitenskaplige informasjonen og datagrunnlaget 
utredningen baseres på. Beskriv og hvordan denne tolkes i dette 
sammenheng osv. Hva har høyest prioritet og hvorfor? Redegjør for 
hvorfor utredningen konkluderer om effektgraden. 

Evaluering av effekt: 

Meget neg.   Middels neg.     Litt/ikke         Middels pos.     Meget pos. 

     |---------------|------------------|----------------|-------------------|     

                                 X 

Kombinere1) 
og 2) i konse-
kvensutredn-
ingsskjemaet. 
Den totale 
påvirkningen 
kan da bli 
identifisert og 
beskrevet her. 
Denne 
bestemmes på 
en skala som 
spenner fra 
meget stor 
negativ til 
meget  stor 
positiv.  

 
Med dette skjemaet kan samme effektgrad få forskjellige påvirkninger avhengig av 
verdien eller sårbarheten av en viss komponent/mottaker/miljø. Dette betraktes som et 
fornuftig grunnlag for bestemmelse og presentasjon av påvirkninger.   
 

4.4 Illustrasjon av sårbarhet og effektgrad 

I stedet for å vise vurderingene rundt sårbarhet og effektgrad tabellarisk (punkt 2 og 3 
over) kan det også vises i Figur 17. I Figurn markeres den forventede effekten av 
tiltaket og verdien/sårbarheten av den ressursen som påvirkes. Størrelsen på området 
som markeres i Figurn kan illustrere usikkerheten rundt vurderingene.  
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Figur 17 Illustrasjon av verdi/sårbarhet for en ressurs og den forventede 
effekten (markert med en sirkel) av tiltaket. 
 

5 Miljøkonsekvenser og avbøtende tiltak 

5.1 Statusbeskrivelse av miljøtilstand 

5.1.1 Meteorologi og oseanografi, vannsøyle 
Vannet i Nordsjøen består av en blanding av atlantisk vann som kommer inn fra 
Norskehavet og en liten del som kommer fra sør gjennom den engelske kanal og 
kystvann. Kystvannet består av brakt vann fra Østersjøen og ferskvannstilførsel fra land 
som blander seg med det atlantiske vannet. Den dominerende retningen på 
vannstrømmen i Nordsjøen er mot urviserne (Figur 18). I perioder er strømmen i 
betydelig grad styrt av vind og den er ellers tidevannsdrevet. I Ekofisk-området er 
strømretningen skiftende med tidevannet og den dominerende retningen om våren er 
mot nord-øst og sør-vest (Brooks m.fl. 2009). I Ekofisk-området er ferskvannstilførselen 
fra land i stor grad blandet med atlantisk vann slik at saltholdigheten er generelt høy på 
rundt 34-35 S1. Vannet i Nordsjøen er lite lagdelt og kaldt (4-7º C) om vinteren, men 
som følge av økende temperatur i overflaten (14-16º C) og ferskvanntilførsel om 
sommeren blir det mer lagdelt.  

                                                
1 Symbolet S blir brukt for enheten praktisk saltholdighet (Practical Salinity Unit, PSU) som er basert på 
vannets elektriske ledningsevne. Denne enheten har erstattet º/ºº (promill.e) som var basert på antall gram 
løste stoffer pr liter sjøvann. 
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Figur 18 De viktigste havstrømmene og dybdeforhold i Nordsjøen og 
Skagerrak. Røde piler viser atlanterhavsstrømmen, mens grønne piler viser 
kyststrømmene (RKU Nordsjøen 2006). 
 

I Nordsjøen er det våroppblomstring av planktonalger når lysforholdene blir tilstrekkelig 
gode og stabiliteten til vannlagene øker. Algene i vannet drar da nytte av næringsrikt 
vann dannet gjennom høsten og vinteren. Planktonalgene domineres av grønnalger, 
kiselalger og dinoflagellater og oppblomstringen etterfølges av en økning av 
dyreplanktonbiomassen, hvor hoppekreps (copepoder) som Calanus (raudåte) og 
Metridia er viktige arter. Høy produksjon av planteplankton gir grunnlag for mye 
dyreplankton som igjen er føde for fiskebestandene.  

Nordsjøen er generelt betydelig påvirket av menneskelig aktivitet med stor avrenning og 
tilførsler fra land, skipstrafikk, utvinning av petroleumsressurser og fiskeri. Stor tilførsel 
av næringssalt og effekter fra klimaendringer har ført til fokus på effektene slike forhold 
kan ha for havområdet. Generelt har forurensningstilførselen (ikke minst tilførsel av 
næringssalter) fra land avtatt som følge av en rekke iverksatte tiltak.   

5.1.2 Bunnforhold 

Nordsjøen er relativt flat i sentrale områder, med vanndyp på 40-80 meter, inkludert 
grunne banker og kystområder. Havdybden på Eldfisk-feltet er omtrent 70 meter og 
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sjøbunnen er en blanding av sand og silt. Det totale innholdet av organisk materiale er 
lavt (DNV, 2006). I grunne havområder som Nordsjøen er ofte de pelagiske (planter og 
dyr som lever i de frie vannmasser) og bentiske (bunn) næringsleddene nær koblet, noe 
som bidrar til høy produktivitet og dette gir grunnlag for en stor biomasse og avkastning 
i form av fiskeri.  

 

 

Figur 19 Sedimentfordeling i Nordsjøen. (Kilde: DNV basert på data fra NGU). 
 

5.1.3 Bunnfauna 
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Bunnlevende (bentiske) organismer kan deles i to kategorier; organismer som lever 
nedgravd i sedimentet og organismer som lever over sedimentet. Hvilken av disse to 
typene man finner i et område er avhengig av vanndyp, innhold av organisk materiale i 
sedimentet, partikkelstørrelse på sedimentet og sortering av sedimentpartiklene (Figur 
19). I de sørlige deler av Nordsjøen er artsammensetningen av virvelløse dyr 
(evertebrater) dominert av frittlevende organismer. Biomassen av den marine 
bunnfaunaen er generelt høyest nær kysten og synker med avstand fra fastlandet. 

 

5.1.4 Pockmarks 

Pockmarks er store eller mindre groper på sjøbunnen som har blitt dannet ved at det 
plutselig eller kontinuerlig har strømmet opp gass og/eller væske. Ved slik 
oppstrømming blir sedimentpartikler oppvirvlet og/eller forhindret i å legge seg på 
bunnen (fjernes av bunnstrømmen) og det dannes groper. Gropene forekommer oftest i 
renner og trau der det er avsatt silt og leire. Pockmarks er velkjent i Norskerenna, men 
finnes flere steder på norsk kontinentalsokkel, fra Nordsjøen til Barentshavet. 
Utstrømmingen kan gi økt tilgang på organisk materiale (hydrokarboner) som gir 
grunnlag for økt lokal biologisk produksjon. Figur 20 gir en oversikt over forekomst av 
pockmarks i sørlige del av Norskerenna. Slike er ikke identifisert i området ved Eldfisk-
feltet. Dersom det som følge av utbyggingen blir funnet pockmarks i området, vil 
nødvendig hensyn bli tatt ved rørlegging og boring. 

 

Figur 20 Registrerte pockmarks i deler av Norskerenna, Kilde NGU (RKU, 
2006). 
 

5.1.5 Koraller 

Det er rike forekomster av korallrev med kaldtvannskorallen Lophelia pertusa på 
kontinentalskråningen langs store deler av Norskekysten (Figur 21). Det er imidlertid 
ikke rapportert forekomster av koraller i åpne havområder i Nordsjøen og Skagerrak. 
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I senere år har det imidlertid blitt observert koraller som vokser på plattformleggene, 
men bunnsubstratet i området (sand og silt) gjør at det ikke vil være forekomster av 
koraller på sjøbunn som kan påvirkes av den planlagte utbyggingen. 

 
Figur 21 Figurn viser kjente forekomster av koraller langs vestlandskysten 
(MRDB 2010). 
 

5.1.6 Plankton 

Generelt finnes det to hovedgrupper av plankton: planteplankton og dyreplankton. 
Felles for alle typer plankton er at de følger vannmassenes bevegelser og i mindre grad 
kan påvirke sin egen bevegelsesretning, men noen grupper dyreplankton kan foreta 
betydelige vertikale vandringer. I åpent hav foregår planteplanktonets 
primærproduksjon i de øverste 30-50 meter av vannmassene. Primærproduksjonen er 
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størst under våroppblomstringen i mars/april, i tillegg til en noe mindre topp under 
høstoppblomstringen som forekommer i september/oktober. Dyreplankton lever av 
planktonalger, bakterier, partikler av dødt, organisk materiale eller annet dyreplankton. 
Langtidsvariasjoner i mengde og sammensetting av dyreplankton i Nordsjøen er blant 
annet knyttet til regionale endringer i klima og endringer i størrelsen av innstrømming 
av atlantisk vann. Plankton danner næringsgrunnlaget for pelagisk fisk og er derfor 
svært viktig for fiskebestandene i Nordsjøen. 

 

5.1.7 Fisk 

Flere kommersielt viktige fiskearter har sine gyte- og oppvekstområder i Nordsjøen, 
blant annet torsk, sei, hyse, sild, tobis, kolmule, brisling og makrell. På de grunnere 
områdene i sørlige deler av Nordsjøen finner man arter som hvitting, sil (tobis) og 
flyndrefisk. Gruntvannsområdene er viktige oppvekstområder for alle de nevnte artene. 

Kort oppsummert er sildebestanden, makrellbestanden, og seibestanden i relativt god 
forfatning, mens torsk, hyse, tobis og øyepål er i dårlig forfatning. 
Havforskningsinstituttets siste beregninger indikerte imidlertid at gytebestanden for 
tobis økte noe i 2007 og ligger nå like over kritisk grense. Ifølge ICES har 
torskebestanden sviktende reproduksjonsevne og høstes ikke bærekraftig. 
Gytebestanden er langt under kritisk nivå og torskebestanden i Nordsjøen er 
karakterisert som nær truet i Norsk rødliste 2006. Etter å ha ligget under kritisk grense i 
perioden 2004–2006 viser de siste beregningene at gytebestanden av øyepål ved 
inngangen til 2007 hadde god reproduksjonsevne (Havforskningsinstituttet, 2008). 
Tilstanden til de kommersielt utnyttede fiskeartene i Nordsjøen varierer altså, men et 
felles trekk de siste årene har vært sviktende rekruttering. 

 

De fleste av de kommersielt viktige fiskeartene gyter om våren (Tabell 8), med unntak 
av tobis og nordsjøsild som har sine gyteperioder på sensommeren (august – september 
for sild) og vinteren (november – februar for tobis). Gytetiden og de tidlige stadiene av 
utvikling er sårbare perioder i fiskens livssyklus. 

 

Tabell 8 Gyteperioder for fiskearter i Nordsjøområdet. (Hentet fra Rogers, S. 
and Stocks, R., 2001. North Sea fish and fisheries. Strategic Environmental 
Assessment - SEA2, Technical Report 00.) 
Art/måned Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Torsk    
Hyse
Sei    
Makrell    
Tobis    
Øyepål    
Hvitting    
Sild (høst)    
Vårgytende sild  
Brisling
Lange
Taggmakrell
Kysttorsk  
Forklaring til tabell:  
   Registrert gyting
 Gytetopp  
 



PL018 Plan for utbygging og drift - Eldfisk II           NOT. 14058564 
 
 
Del 2 Konsekvensutredning                            Oktober 2010 

Side 46  

Nærmere presentasjon av artene med utbredelses- og gyteområder er gitt i Figur 22, 
Figur 23 og Figur 24. Torsk og tobis gyter på mindre geografisk avgrensede områder 
langs østkysten av Storbritannia og vestkysten av Danmark, samt på mindre områder i 
de sentrale delene av Nordsjøen. Sei har sine viktigste gyteområder nord for Eldfisk-
feltet, mens hvitting gyter i hovedsak sør for Eldfisk-feltet. Hyse har til en viss grad 
overlappende gytefelt med sei, mens sild gyter i all hovedsak nordvest for Eldfisk-feltet. 
Makrell har sitt gyteområde i de sentrale delene av Nordsjøen, men med stor geografisk 
utstrekning. 

 

 
Figur 22 Gyteområder for ulike arter i Nordsjøen (DNV 2010). Plassering av 
Ekofisk- og Eldfisk-feltene er markert. 
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Figur 23 Gyteområder for ulike arter i Nordsjøen (DNV 2010). Plassering av 
Ekofisk- og Eldfisk-feltene er markert. 
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Figur 24 Gyteområder for ulike arter i Nordsjøen (DNV 2010). Plassering av 
Ekofisk- og Eldfisk-feltene er markert. 
 

I de følgende avsnittene gis en kort presentasjon av de ulike artene som har gyte- og 
utbredelsesområder i den sørlige delen av Nordsjøen. 

 
Torsk  
Torsken har sine gyteområder og oppvekstområder i de sentrale og sydlige deler av 
Nordsjøen samt Skagerrak. Alder ved kjønnsmodning er mellom tre til fem år, og 
maksimal levealder ligger mellom 10 – 15 år. Torsken deles inn i stammer og i 
Nordsjøen finnes det en egen stamme. Torsk i Nordsjøen blir ikke så stor som den 
nordlige torsken, og den blir kjønnsmoden tidligere. Den gyter på 50–100 meters dyp 
ved temperaturer på 4 – 6° C i perioden januar-april. Som voksen spiser torsken sild, 
tobis, øyepål og annen yngel og tar gjerne også krepsdyr, børstemark, slangestjerner 
og muslinger.  

 
Hyse  
Gyteområdene til hysa ligger i de sentrale og nordlige deler av Nordsjøen, mens 
oppvekstområdene er i Nordsjøen og Skagerrak. Hysa beiter på arter som sild, tobis, 
øyepål og annen yngel og tar gjerne også krepsdyr, børstemark, slangestjerner og 
muslinger. Kjønnsmodning skjer ved tre til fem år. Den er en bunnlevende fisk som 
foretrekker leire-, sand- eller grusbunn. Gytingen foregår i perioden mars-juni og skjer 
for det meste i atlanterhavsvann ved ca. 6° C.  

 
Sei  
Shetland, Tampen og Vikingbanken er de viktigste gyteområdene for seien i Nordsjøen, 
mens kysten av Skottland, Shetland og Orknøyene samt kysten av Sør- og Vestlandet 
er de viktigste oppvekstområdene. Seien blir kjønnsmoden ved en alder på mellom fire 
til seks år, og kan oppnå en alder på ca. 20 år. Den vokser opp innaskjærs og lever 
hovedsakelig av plankton og krill, men om våren vandrer nesten hele årsklassen over 
Norskerenna og til Nordsjøen.  
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Makrell  
Makrellen i europeiske farvann forvaltes som én bestand, nordøstatlantisk makrell, som 
består av tre gytekomponenter: I Nordsjøen har man nordsjømakrell som gyter sentralt 
i Nordsjøen og Skagerrak i perioden mai–juli. Vestlig makrell gyter vest av Irland og De 
britiske øyer i perioden mars-juli mens sørlig makrell gyter i spanske og portugisiske 
farvann mellom februar og mai. Oppvekstområdene strekker seg fra Portugal i sør til 
Nordsjøen i nord og vest til De britiske øyer. Nordsjøen og Norskehavet er makrellens 
beiteområder. Den gyter pelagiske egg og larvene måler 3,5 mm ved klekking og vokser 
til 25 cm allerede samme høst. Etter gyting vandrer vestlig og sørlig makrell til 
Norskehavet og etter hvert til Nordsjøen og Skagerrak, hvor de blander seg med 
nordsjømakrellen. Her blir de sørlige og vestlige komponentene hele høsten og utover 
vinteren til desember–mars, før de vandrer tilbake til sine respektive gyteområder.  

 
Tobis  
Tobis har både gyte- og oppvekstområde i Nordsjøen. Gyting foregår i perioden 
november-februar. Den beiter for det meste på mark, krepsdyr og fiskeyngel og stiller 
spesielle krav til bunnsubstratet siden den deler av tiden befinner seg nedgravd i 
sedimentene for å redusere sjansene for å bli spist av predatorer. Tobisen ligger ofte 
nedgravd om dagen og beveger seg opp fra bunnen om natten for å beite på 
hoppekreps og andre krepsdyr.  

 
Øyepål  
Øyepål har som tobis både gyte og oppvekstområde i Nordsjøen, men lenger nord. Den 
blir kjønnsmoden mellom ett til to år gammel. Den er en stimfisk og finnes gjerne over 
mudderbanker der den finner krepsdyr. Kan også svømme pelagisk, tar da raudåte, krill 
og pilormer. Gyter på ca. 100 meters dyp i vann med ca. 7 °C i januar–juli.  

 

Nordsjøsild  
Nordsjøsild gyter i områdene rundt Shetland, på østkysten av Skottland, ved den 
engelske østkyst og i kanalen. Andre sildebestander kan besøke Nordsjøen periodevis. 
De østlige delene av Nordsjøen og Skagerrak er de viktigste oppvekstområdene for 
nordsjøsild, som er tre-fire år ved kjønnsmodning og sjelden blir over 15 år. De yngste 
aldersgruppene av nordsjøsild er mest konsentrert sør for 57°N, i Skagerrak og 
Kattegat, den voksne silda står lenger nord. Det meste av nordsjøsilda gyter om høsten. 
Eggene gytes og befruktes like over bunnen, synker og kleber seg fast til 
bunnsubstratet. De klekkes etter 15–20 døgn, og larvespredningen er avhengig av 
havstrømmene og varierer mye fra år til år. Stiming starter allerede når larvene er tre-
fire cm.  

 

5.1.8 Sjøfugl 

Sjøfugl omfatter arter som helt eller delvis er avhengige av havet for å skaffe næring. 
Ut fra hvordan sjøfugl lever kan fuglene deles i to grupper; permanente eller 
sesongmessige sjøfugler. Permanent sjøfugl oppholder seg i ett område hele året, mens 
sesongmessig sjøfugl oppholder seg i et område deler av året. De sjøfuglartene som er 
sterkest knyttet til det åpne hav er arter av gruppene alkefugl, måkefugl, stormsvaler 
og suler. Noen av disse kommer kun til kysten for å hekke. Mange av artene oppholder 
seg også i hekketiden kilometervis fra koloniene for å finne mat. Av mer kystbundne 
arter finnes arter som dykkere, skarv, terner, noen måkearter og teist. For disse 
gruppene er Nordsjøen av størst betydning om høsten og vinteren (Carter et al, 1993). 
Arter som spiser på store sand- og mudderbanker er av de mest kysttilknyttede artene. 
Kystsonene rundt Nordsjøen er spesielt godt egnet for disse artene på grunn av store 
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tidevannsområder og relativt mildt klima. Noen av disse artene bruker Nordsjøen kun 
som rasteområde mellom hekkeområder lenger nord og overvintringsområder i sør.  

Som vist i Figur 25  er det størst forekomst av sjøfugl i området om vinteren, men 
generelt sett lite fugl i dette området. Fugl som passerer influensområdet er stort sett 
fugl fra Storbritannia som trekker over Nordsjøen mot Skagerrak for å overvintre samt 
en del fugl fra norske områder.  

Tabell 9 viser de viktigste periodene i sjøfugler livssyklus og når de inntreffer på året.  

 

Tabell 9 Viktige perioder i livssyklus for sjøfugl  
Måned Aktivitet 
jan Feb mar apr mai Jun jul aug sep okt nov des 

Hekking 
 

   x x X x x     

Svømmetrekk 
alkefugler 

     X x x x    

Myting 
(fjærskifte) 

      x x x x   

Svømmetrekk 
andre arter 

 X X x x  x x x x   

Overvintring x X X       x x x 
 
Viktige kystnære sjøfuglområder 
Viktige kystnære sjøfuglområder innenfor influensområdet for oljedrift ved 
oljeutblåsning fra Eldfisk-feltet er kort gjennomgått i avsnittet under. Dette er i 
hovedsak avgrenset til rogalandskysten.  
 
Langs kysten av Rogaland er det registrert flere viktige hekkeområder spredt langs hele 
kysten (Figur 26). Områdene er i første rekke viktige for hekking og overvintring hvor 
alkefugl, ender, måker, terner og vadere dominerer. Det er ingen registrerte fuglefjell. 
Reservatet på Kjør, som er av nasjonal verdi, har den største toppskarvkolonien sør for 
Runde med hekking og overvintring. Kjør er også sørligste hekkeplass for lunde, 
alkefugl og havhest. Det er også viktige hekkeområder for gråmåke, sildemåke, ærfugl 
og teist. Ferkingstadholmene og Spannholmene – Urter er begge områder av nasjonal 
verdi. Områdene er viktige hekkeplasser for toppskarv. Spannholmene – Urter er også 
regionens viktigste hekkeplass for lunde, alke og lomvi. Ferkingstadholmene er i tillegg 
et viktig område for hekkende havhest, krykkje, lund og teist. Jæren er registrert som 
Ramsarområde og er av stor betydning for sjøfugl. Dette er spesielt viktige 
overvintringsområder for ender, lommer og lappdykkere. På Jæren er det estimert at 
omlag 10.000 ender overvintrer. 
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Figur 25 Relativ viktighet av områder for sjøfugl på åpent hav i Nordsjøen i 
ulike måneder (RKU Nordsjøen 2006). Plassering av Ekofisk- og Eldfisk-feltene 
er indikert med gult. 
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Figur 26 Viktige kystnære overvintringsområder for sjøfugl i influensområdet. 
 
 
Danske kystområder, Skagerrak og Kattegat 
Skagerrak er et viktig område om våren (hekking), sommeren (svømmetrekk og 
myting), høsten (trekk og overvintring) og vinteren (overvintring) for sjøfugl og 
våtmarksfugl. Antallet og konsentrasjon vil variere gjennom året. Utbredelsesområdet 
strekker seg til svensk farvann. Sjøfugler som har sitt opphold i Skagerrak og Kattegat 
omfatter stormfugler (havhest, stormsvale, havsvale og lire), havsuler, skarv, 
alkefugler, måkefugler og andefugler.  De fleste sjøfugler oppholder seg ved kysten 
både i hekketida og om vinteren, men en del arter - som havsule, havhest, krykkje og 
alkefugler - kan ha tilhold på det åpne havet i lange perioder.  Fuglene overvintrer i stor 
grad spredt på åpent hav i nord-Atlanteren og Nordsjøen.  Den danske vestkysten 
omfatter kun et hekkeområde ved Helgoland (Karup 1993). Dette området har gjennom 
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tidene vært et tungt beskattet jaktområde. I dag finner man at flere fuglearter hekker 
på denne øyen: krykkje, lomvi, havhest, havsule, gråmåke og alke. 

 

5.1.9 Marine pattedyr 

Steinkobbe (fjordsel) og havert (gråsel eller havkobbe) opptrer regelmessig over store 
deler av Nordsjøen, men tettheten er lav sett i forhold til nasjonale bestander av artene. 
Område for utbredelse, kasting og hårfelling er vist i Figur 27. Begge disse artene har 
høyest sårbarhet for oljeforurensning i kasteperioden da de er sterkt knyttet til kysten. 
Størsteparten av havertbestanden finnes fra Sør-Trøndelag til Finnmark, men den finnes 
også spredt sørover til og med Rogaland. Havertbestanden som finnes i Rogaland får 
om våren betydelige innslag av ungdyr som tilhører bestanden i Storbritannia (RC 
Consultants as & NINA, 1999; Henriksen, 2006). Haverten har tilhold på værutsatte 
holmer og skjær ytterst i havgapet hele livet. Haverten er mobil og beveger seg rundt 
store deler av året, men i forbindelse med kasteperioder og hårfelling samles dyrene i 
kolonier på de samme lokalitetene hvert år. I influensområdet kastes (fødes) ungene på 
holmer og skjær i perioden fra begynnelsen av september til ut i desember. Steinkobbe 
har forekomster langs hele norskekysten, og holder til på beskyttede lokaliteter i 
skjærgården og enkelte fjorder, hvor den har faste hvileplasser. Steinkobbe er relativt 
stasjonær og foretar bare små vandringer for å finne næring. Som haverten, samler 
steinkobben seg i kolonier i forbindelse med kaste/yngle perioden (juni-juli) og 
hårfelling (september-oktober). 

Det finnes flere hvalarter i influensområdet, og mange arter er sporadiske gjester i 
norske farvann. De vanligste artene er spekkhoggere, grindhval, niser og vågehval.  
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Figur 27 Kart over utbredelse, kaste- og hårfellingslokaliteter for sel (havert og 
steinkobbe) (Kilde: MRDB / RKU Nordsjøen, 2006). 
 

5.1.10  Miljøovervåkning og status av forurensing 

Operatørselskapene på norsk sokkel skal ifølge aktivitetsforskriften samarbeide om 
overvåking av det ytre miljøet og dokumentere eventuell påvirkning fra 
petroleumsvirksomheten. Overvåking omfatter både havbunnen og vannsøylen og er 
inndelt i 11 definerte regioner, hvor Region I (Ekofisk- og Eldfisk-feltene) er den 
sørligste av disse. Generelt har omfanget av forurensingen på sjøbunnen avtatt i forhold 
til tidligere. Hovedsakelig som følge av reduserte utslipp av forurensning og særlig 
forbud mot utslipp av oljeholdig borekaks.  
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Sedimentanalyser (kornstørrelsesfordeling, kjemisk og biologisk analyse) av havbunnen 
blir utført hvert tredje år. Den siste analysen på Eldfisk-feltet ble gjennomført i 2008 
(Akvaplan-NIVA 2008) og viste at sedimentets kornstørrelse ikke var påvirket av 
avstanden til Eldfisk feltsenter. 
 
Minimumsarealet er det arealet som ut fra gjennomførte analyser har THC (total 
hydrokarbon/olje)-konsentrasjoner signifikant over normal bakgrunnsnivå. Dette var i 
2008 redusert til 0,22 km2 siden den foregående undersøkelsen i 2005 (0,29 km2). 
Forhøyet nivå av THC er funnet i sedimentene ut til 500 meter øst og 250 meter sør for 
Eldfisk feltsenter. Det høyeste nivået av THC funnet i sediment på Eldfisk-feltet i 2008 
var 29,0 mg per kg, og totalt fire av ni stasjoner hadde sediment med THC over 
beregnet grenseverdi for signifikant kontaminering (6,2 mg per kg). Dette skal 
sammenlignes med bakgrunnsnivåer målt på regionale referansestasjoner, hvor THC-
innholdet var 0,5-3,5 mg per kg i 2008 og 1,3–5,8 mg per kg i 2005. En THC-
konsentrasjon på 50 mg per kg sediment anses som grense for hvor innholdet gir 
effekter på bunndyrssammensetningen. Generelt ligger resultatene fra enkeltstasjoner 
og beregnet bakgrunnsnivå fra Eldfisk-feltet betydelig under denne verdien, typisk rundt 
5-10 mg per kg.  
 
Det er i hovedsak funnet høye verdier av barium i sedimentene på hele Eldfisk-feltet, og 
nivåer målt i 2008 (1197–6383 mg per kg tørt sediment) var tilsvarende det som ble 
funnet i forrige undersøkelse i 2005. På regionale referansestasjoner ble det påvist 
høyere bakgrunnskonsentrasjoner i 2008 (11,0–83,4 mg per kg) enn i 2005 (4,1–7,2 
mg per kg). Beregnet grenseverdi for signifikant kontaminering av barium er satt til 74 
mg per kg. I tillegg var det funnet forhøyede verdier av kobber, sink og bly i 
sedimentene på samtlige stasjoner i avstand 250 meter  fra feltsenteret. Kontaminering 
med barium og andre metaller dekker et beregnet minsteareal på 1,18 km2. Barium er 
ikke giftig, men brytes ikke ned og kan derfor brukes til å spore utslipp fra boring.  
 
De biologiske analysene avdekket at alle stasjonene i avstand 250 meter til feltsenteret 
hadde svakt forstyrret fauna. Alle fire stasjoner hadde svært tallrik forekomst av 
børstemarken Chaetozone sp., som generelt sett er en indikator for forstyrrelse. 
Området med forstyrret fauna dekket i 2008 minst 0,2 km2, men en sammenligning 
med 2005 var ikke mulig da det kun er én felles stasjon mellom de to undersøkelsene. 
 
Vannsøyleovervåkingen er inndelt i tilstandsovervåking og effektovervåking. 
Tilstandsovervåking gjennomføres hvert tredje år og den siste ble utført i områdene 
Tampen og Haltenbanken i 2008 (Grøsvik et al., 2009). En rekke parametere målt i 
hyse og sei ble sammenlignet med fisk fra referansestasjoner på Egersundbanken og i 
Barentshavet. Resultatene viste lignende trender som i tidligere tilstandsovervåkinger i 
samme områder. Alkylfenoler (vannløselige hydrokarboner) var ikke detekterbare i fisk 
fra Tampen-området, mens forhøyede nivåer av PAH-metabolitter (PAH, polysykliske 
aromatiske hydrokarboner, tjærestoffer) ble påvist i galleprøver fra hyse, men ikke i sei. 
Hyse beiter som regel på smådyr i bunnsediment, mens sei er en typisk pelagisk fisk. 
Det ble også detektert skader (addukter) på arvestoffet i leverprøver fra hyse, mens 
hormonforstyrrende effekter fra østrogenhermende alkylfenoler ikke ble påvist i hyse 
eller sei. Oppsummert viser resultatene forhøyede nivåer av PAH-er på havbunn i 
nærheten av Tampenområdet som kan gi negative effekter på individnivå i fisk som 
beiter på havbunn, for eksempel hyse. Det finnes ingen resultater som viser at disse 
effekter vil ha negative konsekvenser for fiskebestanden i området. 
Tilstandsovervåkingen har ikke påvist forhold som tilsier at regulære utslipp fra 
petroleumsnæringen påvirker sjømattrygghet til fisk fra området.  
 
Effektovervåking ble utført på Ekofisk-feltet i 1999, 2006 (Sundt et al., 2006), 2008 
(Sundt et al., 2008) og 2009 (Brooks et al., 2009) i samarbeid mellom IRIS og NIVA. 
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Effektovervåking baseres på anbefalninger fra OLF, samt BECPELAG studiet (Hylland et 
al., 2006) og involverer burforsøk med torsk og blåskjell som holdes noen uker i en 
forurensingsgradient fra 200 meter og ut til 2000 meter fra utslippskilden til produsert 
vann. En rekke kjemiske og biologiske parametere blir deretter analysert og 
sammenlignet med resultat fra referansestasjoner uten kontakt med utslipp av 
produsert vann. Alle gjennomførte undersøkelser viser forhøyede nivåer av PAH-er i 
blåskjell opp til 2000 meter fra feltsenteret, men også en klar forbedring i 2009 som et 
resultat av CTour-teknologien som ble introdusert på Ekofisk 2/4 J i løpet av 2008. I 
torsk er det målt forhøyede nivåer av avgiftningsenzym i lever (CYP1A) og av nedbrutte 
hydrokarboner i galle, men ikke skader på arvestoffet (addukter) i lever fra fisk som ble 
holdt innen 200 meter fra feltsenteret. Det finnes en tydelig mekanistisk kobling mellom 
disse tre parametere, og resultatene viser derfor at torsk har evnen til å skille ut 
(detoksifisere) PAH-er via gallen uten målbare effekter på arvestoffet i leveren. Det ble 
ikke vist tegn på østrogenhermende effekter i torsk. Oppsummert viser 
effektovervåkingen at torsk og blåskjell som holdes i bur har vært i kontakt med utslipp 
av produsert vann, men at effektene er svært begrenset. Det finnes derfor ingen 
resultater som indikerer stress utover individnivå. 
 
 

5.2 Utslipp til luft  

I utredningsarbeidet som har ledet frem til foreliggende utbyggingsløsning er det gjort 
løpende vurderinger av beste tilgjengelige teknikker (BAT) for å komme frem til 
løsninger som er gunstige med hensyn til blant annet; sikkerhet, energiutnyttelse, å 
begrense utslipp til luft og sjø, unngå forurensning av ytre miljø og akutte utslipp, 
redusere avfallsmengder og å gjøre kost-nytte vurderinger. På denne måten 
gjennomgås prosjektet slik at de totalt sett mest hensiktsmessige løsningene blir 
gjennomført. Det vises til kapittel 2.10.4. 

Det økte kraftbehovet som følge av Eldfisk II er foreløpig anslått til 7 MW når alle 
kraftforbrukere er i drift. Dette planlegges dekket gjennom eksisterende løsninger på 
Eldfisk-feltet (Eldfisk 2/7 E). Et eventuelt fremtidig kraftunderskudd planlegges dekket 
via kraftoverføringskabel til vertsplattform på Ekofisk. Eksisterende dieselgeneratorer på 
Eldfisk 2/7 A og Eldfisk 2/7 FTP (etterhvert også Eldfisk 2/7 B) vil bli faset ut. På Eldfisk 
2/7 S vil det derfor være påkrevet med nye dieselgeneratorer for nødstrøm, brannvann 
og oppstartsformål, men disse vil ikke være i drift i en normal situasjon.  

Nedenfor gis en beskrivelse av dagens situasjon på Eldfisk-feltet og alternative løsninger 
for Eldfisk 2/7 S. Videre vil kapittelet med områdeperspektiv (kapittel 5.2.5 og 5.2.6) 
vise til energiløsninger for hele området inkludert Ekofisk og ulike tiltak som kan gi 
reduserte utslipp til luft. Dette med bakgrunn i at det er en rekke plattformer som 
henger sammen med hensyn til funksjoner og energiløsninger.  

Den nye plattformen, Eldfisk 2/7 S, vil bli utstyrt med et avansert kraftstyringssystem 
og integrert med eksisterende infrastruktur. Energiproduksjonen vil i normal drift 
baseres på eksisterende energisystemer på Eldfisk 2/7 E, eventuelt supplert med strøm 
gjennom kabel fra vertsplattform på Ekofisk.  

De tre mest energikrevende funksjonene er produksjon og transport av injeksjonsvann 
til Eldfisk- og Ekofisk-reservoarene, gassløft/gassinjeksjon og oljeeksport til Ekofisk og 
Teesside. Dette er operasjoner som krever opptrykking av store volumer vann, olje og 
gass. 

 

5.2.1 Utslipp til luft fra Eldfisk II i oppstartsfasen 

Overgang fra dagens driftssituasjon til Eldfisk II vil innbefatte en rekke marine 
operasjoner. Infrastruktur på sjøbunnen (rørledninger) skal modifiseres og klargjøres, 
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Eldfisk 2/7 S med tilhørende broer og brostøtte skal installeres og oppjekkbar borerigg 
skal forflyttes til feltet. En rekke fartøyer vil benyttes i dette arbeidet. Nedenfor er 
utslipp til luft i forbindelse med dette foreløpig beregnet. Prosjektet er i tidlig 
planleggingsfase og det er dermed en del usikkerhet rundt tidsestimatene for de ulike 
operasjonene. Det er dessuten ikke tilgjengelige data for spesifikke utslipp for hvert 
fartøy og sjablongverdier for dieselforbruk (Institute of Petroleum 2000), erfaringsdata 
og faktorer for generert utslipp til luft ut fra dieselforbruk (OLF 2008) er benyttet. De 
marine operasjonene vil foregå i ulike kampanjer spredt over flere år.  

Det antas at de marine operasjonene vil gi et samlet utslipp på ca. 22.000 tonn CO2 og 
500 tonn NOx (Tabell 10).  

 

Tabell 10 Grovt anslag over utslipp til luft (tonn) fra marine operasjoner i 
forbindelse med Eldfisk II. OLFs konverteringsfaktorer er benyttet (3,2 for CO2, 
0,07 for NOx og 0,0028 for SOx) for omregning fra tonn diesel forbrent til 
utslipp til luft. Egenvekt for diesel er satt til 0,85.  
Fartøy Fartøy-

dager 
Diesel-
forbruk 
per dag 
(m3) 
Antatt 
gj.snitt 

Diesel-
forbruk 
per dag 
(tonn) 

Total for 
operasjon 
(tonn) 

CO2-
utslipp 
(tonn) 

NOx-
utlsipp 
(tonn) 

SO2-
utslipp 
(tonn) 

Tungløftefartøy 45 66 56,1 2 525 8 078 177 7 
Undersøkelse, 
service, 
steindumping, 
etc 

350 15 12,75 4 463 14 280 312 12 

Totalt 
(avrundet) 

    22 000 500 20 

 
 
Under oppstart av brønnene og prosessanlegget vil det være noen driftforstyrrelser med 
behov for fakling av gass fra Eldfisk 2/7 S i kortere perioder. Erfaringsmessig vil utslipp 
til luft ligge på et noe høyere nivå i oppstartsfasen inntil normal drift er etablert. 
Forløplig estimering av fakkelgass volumer i denne fasen (2014-2016) er ca. 6 mill. Sm3 
gass per år, som vil gi ca. 16.000 tonn CO2 og 8 tonn NOx. Utslipp til luft i 
oppstartsfasen vil bli utførlig beskrevet i utslippssøknaden til Klima- og 
forurensingsdirektoratet.  
 

5.2.2 Utslipp til luft fra Eldfisk II i borefasen 

Boring vil skje med en oppjekkbar borerigg. Denne har dieselmotorer for produksjon av 
energi til generell drift og boreoperasjonen. Generelt har dieselmotorer høyere utslipp 
av NOx per produsert energi i forhold til gassturbiner. En slik rigg bruker ca. 4000-6000 
m3 diesel per år, og utslipp til luft er beregnet til 10.000-16.000 tonn CO2 og 200-300 
tonn NOx per år.  

Totale utslipp til luft fra borevirksomheten med mobile rigger på Eldfisk-feltet i 2013-
2028 er foreløpig estimert til 113.000 tonn CO2 og 2100 tonn NOx for Eldfisk II. Dersom 
de nordlige ressursene utvikles vil den tilhørende borevirksomheten bidra med ca. 
55.000 tonn CO2 og 1000 tonn NOx.  

5.2.3 Utslipp til luft fra Eldfisk II i driftsfasen  

Eldfisk II vil i stor grad drives med den eksisterende energiforsyningen på Eldfisk 2/7 E. 
I dag er denne på om lag 84 MW (21 MW gassløftkompressor, 4 x 12 MW 
vanninjeksjonspumper, 5 MW gassturbin og 10 MW varmegjenvinningsenhet). 
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Tilleggsbehovet fra Eldfisk 2/7 S er foreløpig anslått til 7 MW. Dette energibehovet vil bli 
dekket fra Eldfisk 2/7 E. Et eventuelt kraftunderskudd vil bli dekket gjennom kabel fra 
Ekofisk.  

Det vil bli installert et system for fakkelgassgjenvinning på Eldfisk 2/7 S og tilknyttet 
fakkel. Dette er forventet å gi et redusert fakkelgassvolum på 7,75 mill. Sm3 per år, 
ekvivalent til en CO2-besparelse på 21.000 tonn per år.   

Gassen benyttes på feltet eller eksporteres. Av sikkerhetsmessige grunner vil det 
brenne en pilotflamme i flammetårnet som vil antenne eventuelle gassmengder som av 
sikkerhetsmessige årsaker må bløs av til luft. Totalt anslås det at 1,1 mill. Sm3 gass per 
år vil brennes i flammetårnet, og dette gir årlige utslipp på ca. 3000 tonn CO2 og 1,5 
tonn NOx.  

De årlige utslippene fra dieselmotorene (brannpumper, reservegenerator, kraner og 
nødstrøm) er på henholdsvis 1500 tonn CO2 og 30 tonn NOx.  

Etter oppstartsårene, hvor det vil være noe høyere utslipp, forventes metanutslippet å 
være ca. 1,3 tonn (CH4) per år fra Eldfisk 2/7 S, og flyktige organiske forbindelser 
unntatt metan (nmVOC) vil være på ca. 0,3 tonn per år.  

I 2009 var utslippene av SOx fra Eldfisk-feltet på 11,9 tonn. Det benyttes diesel med 
lavt svovelinnhold på feltet, og generelt er det et begrenset dieselforbruk. Det forventes 
ikke vesentlig økning i SOX-utslipp som følge av Eldfisk II. 

 

5.2.4 Utslipp til luft for Eldfisk-feltet 

De største utslippene fra Eldfisk-feltet er knyttet til hovedfunksjoner på Eldfisk 2/7 E 
som injeksjonsvann og gassløft/gassinjeksjon. Eldfisk II omfatter ikke disse 
funksjonene. Utslipp til luft som følge av drift av Eldfisk 2/7 S representerer derfor en 
moderat økning i forhold til dagens nivå fordi energibehovet til plattformen er 
begrenset. Levetiden for Eldfisk-feltet sin produksjon og dermed også de tilhørende 
utslippene vil imidlertid forlenges som følge av Eldfisk II. Økt energiproduksjon på 
Eldfisk 2/7 E vil føre til et større utslipp enn en alternativ løsning med kraft fra land. 
Dette er anslått til 20.000-25.000 tonn CO2 per år.  

 

Figur 28 og Figur 29 viser foreløpig beregnet utslipp av CO2 og NOx fra Eldfisk- og 
Embla-produksjonen før og etter at Eldfisk II-utbyggingen er gjennomført. Utslippene 
fra en mulig videreutvikling av ressursene i nord fra 2020 er angitt. Det er også stipulert 
utslipp dersom utbygging ikke gjennomføres og Eldfisk-produksjonen stenger ned i 
2015, med videreført utslipp som følge av fortsatt leveranse av trykksatt vann for 
injeksjon i Ekofisk. Ved stipulering av fremtidige utslipp kalibreres modellen regelmessig 
mot faktiske utslipp. Legg imidlertid merke til at stipulerte utslipp ligger noe over 
faktiske utslipp de siste årene (Figur 13 og Figur 15). Dette skyldes hovedsaklig 
konservative anslag for forventet utslipp, og er primært knyttet til at ulike operasjonelle 
forhold ofte vil gi lavere faktiske utslipp.  
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Figur 28 Foreløpig beregnet utslippsprofil for CO2 fra Eldfisk-feltet med 
angivelse av effekten av Eldfisk II og eventuell Eldfisk Nord (tonn CO2 per år). 
 
Som det fremgår av Figur 29 er det beregnet at NOx-utslippene vil øke fra dagens nivå 
frem mot 2020 som følge av boreaktiviteten i Eldfisk II, for deretter raskt å avta.  
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Figur 29 Foreløpig beregnet utslippsprofil for NOx fra Eldfisk-feltet med 
angivelse av effekten av Eldfisk II og eventuell Eldfisk Nord (tonn NOx per år).  
 

5.2.5 Utslipp til luft fra hele Ekofisk-området, der Eldfisk-feltet inngår 
I forbindelse med pågående prosjekter i Ekofisk-området er det gjennomført omfattende 
studier og utredninger av muligheter for å begrense utslipp til luft og oppnå bedre 
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energieffektivitet, samt finne frem til de beste tilgjengelige teknikker (BAT) for de ulike 
systemer.  

Som det fremgår av kapittel 2.10.1 er driften av Ekofisk- og Eldfisk-feltene 
sammenkoplet, blant annet gjennom ulike systemer som eksport av olje og gass og 
produksjon av injeksjonsvann. Dette gjør også at feltene og installasjonene bør ses i 
sammenheng når det gjelder energiløsninger.  

I Figur 30 og Figur 31 er historiske utslipp fra Ekofisk-området (PL018) vist sammen 
med foreløpig beregnede utslipp etter realisering av Eldfisk II og Ekofisk Sør. Både 
Eldfisk- og Ekofisk-feltene gjennomgikk en omfattende omlegging av energianleggene i 
perioden 1998-2000 og CO2- og NOx-utslippene ble betydelig redusert, noe som 
begrenser muligheten for ytterligere tiltak.  
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Figur 30 Foreløpig beregnet utslippsprofil for CO2 for produksjon av ressursene 
i Ekofisk-området, inkludert Eldfisk II og Ekofisk Sør. Tall oppgitt i tonn per år. 
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Figur 31 Foreløpig beregnet utslippsprofil for NOx for produksjon av ressursene 
i Ekofisk-området, inkludert Eldfisk II og Ekofisk Sør. Tall oppgitt i tonn per år  
 

5.2.6 Prognoser for utslipp til luft i et regionalt perspektiv  

Utslipp til luft fra Eldfisk II med vurdering av ulike tiltak for reduksjon er presentert og 
drøftet i kapittel 2. For å sette utslippene i en større sammenheng er det nedenfor 
presentert prognoser for utslipp fra Eldfisk-feltet med og uten Eldfisk II, sammenstilt 
med prognoser for Nordsjøen Region Sør og hele Nordsjøen fra RKU Nordsjøen i 2006. 
Siden RKU-prognosene er noe utdatert, er det i tillegg gjort sammenligning med 
oppdaterte prognoser fra Oljedirektoratet til grunnlaget for Forvaltningsplanen for 
Nordsjøen, basert på RNB 2010 (OD 2010). 

Det oppdaterte prognosegrunnlaget fra Oljedirektoratet viser at utslippene av CO2 og 
NOX fra petroleumsvirksomheten i Nordsjøen og i Region Sør vil ligge på et høyere nivå 
enn hva som ble stipulert i RKU Nordsjøen. Samtidig fremgår det at bidraget fra Eldfisk-
feltet, inkludert Eldfisk II, vil være lavt og ha et stabilt nivå gjennom perioden. 
Oversikten viser at dette vil være tilfelle uavhengig av hvilke tiltak som implementeres 
på Eldfisk-feltet, og at effekten av eventuelle tiltak vil være svært begrenset i en 
regional sammenheng. Prognosene er presentert i Figur 32 nedenfor. Andelen av CO2-
utslipp fra Eldfisk-feltet av de regionale utslippene vil variere mellom 15 % og 22 % i 
perioden. I forhold til de totale utslippene i Nordsjøen vil andelen variere mellom 3,7 % 
og 4,2 %. 

Andelen av NOX-utslipp fra Eldfisk-feltet av de regionale utslippene vil variere mellom 
fem % og 18 % i perioden. I forhold til de totale utslippene i Nordsjøen vil andelen 
variere mellom 0,9 % og 2,3 %. 
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Figur 32 Prognoser for utslipp av CO2 (øverst) og NOX (nederst) for Nordsjøen, 
Region Sør og Eldfisk-feltet (Kilder: OLF 2007, OD 2010 og Novatech 2010) 
 

5.3 Utslipp til sjø og teknologiløsninger  

I tillegg til utslipp i forbindelse med boring, vil utslippene fra Eldfisk 2/7 S bestå av 
renset produsert vann, drenasjevann, sjøvann (brukt til kjølevann), riggkjemikalier og 
organisk avfall (matavfall og kloakk).  

 

5.3.1 Design og materialvalg  

Miljøvurderinger er en sentralt kriterium i designfasen for Eldfisk II det er gjort en del 
kost-nytte betraktninger. Gjennom god design og gode materialvalg kan behov for 
vedlikehold og utskiftninger reduseres betydelig. Et godt eksempel på tiltak er å designe 
det nye prosessanlegget på Eldfisk 2/7 S i rustfritt stål. Dermed unngås bruk av 
korrosjonshemmer. På denne måten reduseres helse- og miljøeffekter, samtidig som 
renseeffekten på produsert vann anlegget øker og kjemikaliekostnadene reduseres. 
Dette prinsippet vil stå sentralt i det videre planleggingsarbeidet for Ekofisk II, gjennom 
design og detaljert engineering. 
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5.3.2 Boring  

Det planlegges boring av 40 nye brønner på Eldfisk 2/7 S mellom 2013 og frem til 2019. 
Boringen vil bli utført av innleid oppjekkbar borerigg med utskyvbart boretårn.  

I den øverste seksjonen (26”) vil det benyttes vannbasert borevæske og 
fortrengningsvæske. Borevæsken har til oppgave å transportere bort materialet som 
bores ut av hullet, og smører og kjøler borekronen i de dypere seksjonene. I tillegg 
fungerer de som en barriere mellom trykket i brønnen og rigg/ytre miljø. 
Fortrengningsvæsken (i topphullet) stabiliserer borehullet slik at sidene ikke raser ut før 
fôringsrøret blir sementert fast. De vannbaserte borevæskene består utelukkende av 
PLONOR/grønne kjemikalier (det vil si kjemikalier som ikke antas å ha miljøeffekt av 
betydning). De oljebaserte borevæskene består også i stor grad av PLONOR kjemikalier 
(80%), men inneholder i tillegg ca. 15-20 % gule forbindelser og noen få prosent røde 
komponenter. Røde kjemikalier er potensielt miljøskadelige kan enten ha lenger 
nedbrytningstid, ha høyere giftighet eller ha større potensial for bioakkumulering enn 
gule kjemikalier.  Operatøren jobber aktivt med å fase ut disse. Gule kjemikalier er de 
som faller mellom PLONOR og røde kjemikalier. Disse kjemikaliene har Klima- og 
forurensningsdirektoratet gitt tillatelse til utslipp og anses å ha aksepTabell egenskaper 
for miljøet. 
 
Det vil ikke bli brukt gjengefett for å sette sammen foringsrørene, men på borestrengen 
tilsettes det automatisk i boreoperasjonen. I stor grad følger overskudd av gjengefett 
med slamfasen og vil dermed bli reinjisert med kaks i injeksjonsbrønnen.  
 
Bortsett fra nedslamming av havbunnen nær utslippspunktet har boringen dermed få 
miljøskadelige effekter. Nedslammingen vil være størst nærmest brønnen og et område 
på 10-20 meter fra borestedet. Det kan forventes at dyrelivet midlertidig blir påvirket i 
dette området før det vil gjenetableres når tilførselen av slam stanser og forholdene 
stabiliseres. Partikler vil videre spres ut fra borestedet, men mengden som legger seg 
på bunnen vil avta fra noen millimeter utenfor nærsonen til et ubetydelig nivå lenger 
borte.  
 
I de andre seksjonene vil det bli benyttet oljeholdig borevæske, og det er ikke tillatt å 
slippe ut oljeholdig væske eller borekaks med vedheng av olje dersom oljeinnholdet er 
over ti gram per kilo tørr masse. Borekaksen vil sammen med noe borevæske 
reinjiseres som en tyktflytende væske (slurry) ned i en dedikert injeksjonsbrønn. I 
perioder når injeksjon ikke er mulig på Eldfisk 2/7 S kan borekaks bli overført til en 
annen plattform i samme utvinningstillatelse for injeksjon. Tabell 11 angir noen anslag 
over volumer av borevæske og borekaks som genereres fra en brønn.  
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Tabell 11 Eksempel på estimat over forbruk av borevæske samt utslipp fra 
topphull og injeksjon i forbindelse med boring av en brønn. 

Seksjon Borevæsketype
Lengde 

(m)
Hull- 

diameter "

Teoretisk 
hullvolum 

(m3)

Borevæske- 
forbruk 
(m3)

Borevæske- 
utslipp (m3)

Injesert 
borevæske 

(m3)

Gjenværende 
borevæske eller i 

brønn (m3)

Injesert 
borekaks 

(tonn)

Seksjon 12 1/4" Oljebasert 2443 12,25 186 448 0 221 226 557
Seksjon 17 1/2" Oljebasert 1187 17,5 184 228 0 190 37 552
Seksjon 8 1/2" Oljebasert 469 8,5 17 72 0 69 3 52
Seksjon 26" Vannbasert 261 26 89 572 572 0 0 0  
 
Boring av brønner for en eventuell fremtidig realisering av Eldfisk Nord vurderes i denne 
utredningen å ville foregå tilsvarende som beskrevet for Eldfisk 2/7 S. Antall brønner 
forventes imidlertid å være om lag halvparten, ca. 20 brønner, slik at omfang av utslipp 
til sjø vil være mindre og effekten på miljø (lokal nedslamming) av samme karakter. 
 

5.3.3 Injeksjonsbrønn 

I den siste tiden har det vært fokus på injeksjonsbrønner og risiko for mulig lekkasje til 
miljø. Dette med bakgrunn i hendelser hvor både injeksjonsvann og injisert borekaks 
har lekket ut av brønner og til sjø/sjøbunnen. Petroleumstilsynet (Ptil) ba i 2009 alle 
operatørene av injeksjonsbrønner om en beskrivelse av brønnene og tiltak i forbindelse 
med å hindre lekkasje og overvåking. Operatøren har fire injeksjonsbrønner for 
borekaks fordelt på Ekofisk- og Eldfisk-feltene. Dette er brønner som går om lag 2000 
meter ned under havbunnen. Det er ikke observert lekkasje eller problemer med disse. 
ConocoPhillips har i brev til Ptil i mars 2010 redegjort for status og kontrollfunksjoner 
for injeksjonsbrønnene.  
 
Bruk av injeksjonsbrønner startet i 1996 etter forarbeid/planlegging fra 1994. Det ble 
satt sammen arbeidsgrupper for å se på ulike problemstillinger rundt injeksjonsbrønner. 
Dette omfattet blant annet kompetanse innen geomekanikk, geologi, reservoar, boring 
og borevæske. Det ble senere fulgt opp med studie av effekter i reservoaret (hydraulisk 
fraktur (oppsprekking)- dimensjoner, propagering og vekst). Brønndesignen er typisk 
for Ekofisk-området. Brønnene blir sementert igjennom hele injeksjonssonen. I tillegg er 
brønnhodeoverflaten, som er eksponert for borekaks, herdet for å redusere erosjon og 
slitasje. Ringromtrykket overvåkes for å detektere unormale endringer. Sjøbunnen i 
området rundt brønnene overvåkes samtidig med rørinspeksjon for å se etter lekkasjer 
eller groper. ConocoPhillips’ prosedyrer som kontrollerer re-injeksjon er utarbeidet i 
henhold til norsk lovgivning, standarder, rapporteringskrav, og interne prosesser. Det 
innbefatter prosedyrer og vedlikehold av overflateutstyr. Det foregår overvåking i form 
av poretrykk og bruddgradient, ”overburden”-trykk og bathymetrisk overvåkning, 4- 
seismikk og havbunnsovervåkning, GPS-overvåkning og arbeid med tilrettelegging for 
fjern- og aktivmåling av operasjoner. Planene er gjennomgått og enkelte mindre 
forbedringspunkter er tatt inn.  
 

5.3.4 Utslipp til sjø fra drift av Eldfisk 2/7 S  

Ulike typer kjemikalier tilsettes injeksjonsvannet, mens andre kjemikalier benyttes til 
brønnstimulering eller for å hindre avleiringer i produksjonsutstyret. Bruksmåten og de 
kjemiske egenskapene til stoffene, som for eksempel vannløselighet, avgjør om, og i 
hvilken grad, kjemikaliene gir utslipp til sjø. Strømningsmønster og -tid gjennom 
reservoaret og tilbakestrømmingen av petroleumsprodukter og produsert vann avgjør 
hvor mye av stoffene som returneres til prosessanlegg ombord på plattformene. 
Kjemikaliene har forskjellig funksjonalitet og inkluderer avleiringshemmer, 
skumdemper, biocid (hindre bakterievekst), korrosjonshemmer, emulsjonsbryter, 
flokkulanter, oksygenfjerner. Bruk og utslipp av kjemikaliene inngår i søknad til Klima- 
og forurensningsdirektoratet (Klif) og rapporteres årlig.  
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Operatøren jobber kontinuerlig med forbedring og utskiftning av kjemikalier med formål 
om å redusere forbruk og utslipp samt miljørisiko. Det er fokus på generell reduksjon i 
kjemikaliebruk, samt utskiftning av røde stoffer med gule der det i forhold til tekniske 
begrensninger på utstyret er mulig. Det er også fokus på utskiftning av gule kjemikalier 
dersom det finnes andre gule alternativer som gir redusert miljørisiko.  Figur 33 viser 
historisk utvikling i utslipp av miljøskadelige komponenter (dvs. svarte og røde 
komponenter). 
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Figur 33 Historiske utvikling av utslipp av miljøskadelige komponenter  
(PL 018). 
 
Kjølevannet tas inn på 55 meters dyp. For å hindre begroing i kjølevannssystemet vil 
det bli behandlet med en kopperionløsning og hypokloritt fra et klorineringsanlegg. Bruk 
av kopperioner reduserer bruken av hyperkloritt og regnes for å være mer gunstig for 
miljøet enn bare bruk av hyperkloritt. Konsentrasjonen av stoffene i utslippsvannet er 
vanskelig å anslå, siden særlig hypokloritt er meget reaktivt og reagerer med partikler i 
vannet. Endelig løsningsvalg vil bli basert på en BAT (beste tilgjengelige teknikker)-
evaluering av de ulike alternativene.  Konsentrasjonen av stoffene i utslippsvannet er 
derfor ikke mulig å anslå ennå, men bruk av disse kjemikalier vil bli inkludert i 
utslippssøknad for Eldfisk II. Normal dosering er 2 ppm, og utslippskonsentrasjonen 
anslås til 0,2-0,5 ppm. Utslipp av kjølevann antas å være 1300 m3 per time, og det vil 
ha en temperatur på rundt 30º C. Utslippet er 13 meter under havoverflaten og det 
forventes ikke noen målbare effekter av utslippsvannet.  

Oppsamling av drenasjevann vil bli gjort via to atskilte systemer. Det vil være ett 
system for drenasjevann som potensielt kan inneholde hydrokarboner eller andre 
forurensninger. Disse vannmengdene vil bli ført til behandlingssystemet for borekaks på 
Eldfisk 2/7 S og injisert sammen med borekaks i dedikert brønn. Det andre 
drenasjevannssystemet vil omfatte oppsamling av vann fra rene områder, og dette 
vannet vil ledes direkte til sjø.  

I tillegg til systemer for drenasjevann vil det være egne lukkede oppsamlingssystemer 
for diesel og for kjemikalier. Eventuelle oppsamlede mengder vil bli sendt til land for 
håndtering ved godkjent mottak.  

Eldfisk 2/7 S vil også motta og behandle oljeholdig drenasjevann fra de andre 
installasjonene på Eldfisk feltsenter.  
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Sanitærvann og matavfall fra boligmodulen går til sjø på 13 meters dyp. Det beregnes 
et ferskvannsforbruk på ca. 200 liter per person per døgn. Matavfallet kvernes før det 
slippes ut. Utslippet fortynnes raskt og nedbrytes og vil ikke ha negative konsekvenser.  

 

5.3.5 Produsert vann  

Produsert vann inneholder hydrokarboner, metaller, naturlig forekommende lav 
radioaktive komponenter, og organiske syrer. Dispergert olje, polysykliske aromatiske 
hydrokarboner (PAH´er), alkylfenoler samt enkelte tilsatte kjemikalier er de 
komponenter i produsert vann som hovedsakelig bidrar til miljørisiko. 
 
For Eldfisk-reservoarene er det vurdert som risikofylt å injisere produsert vann. Dette vil 
kunne medføre utvikling av hydrogensulfid og forsuring av brønnstrømmen med 
tilhørende produksjons- og sikkerhetsmessige utfordringer. Injeksjon av produsert vann 
vil også øke risikoen for tapt produksjon grunnet redusert injektivitet i reservoaret i 
forhold til bruk av sjøvann. Injeksjon av produsert vann har blitt testet ut på Ekofisk-
feltet. Konklusjonen er at injeksjon av produsert vann ville øke risikoen for tapt 
produksjon grunnet redusert injektivitet i reservoaret i forhold til bruk av sjøvann som 
er praksis i dag. Det er ikke identifisert egnede deponier i nærområdet. Re-injeksjon av 
produsert vann er derfor ikke en aktuell løsning på Eldfisk-feltet.  
 
Nedenfor følger en vurdering av forventet omfang og innhold i produsert vann for 
Eldfisk-feltet, samt vurderinger av mulige effekter og konsekvenser på miljø. 
Vurderingene bygger på foreløpige prognoser for Eldfisk-feltet. Utslippsprofiler for 
prosjektet vil bli oppdatert i neste fase av prosjektet og nye utslippsprofiler vil bli 
gjengitt i utslippssøknad for drift av feltet. Produsert vann fra Eldfisk 2/7 A og Embla 
2/7 D, sammen med produsert vann fra brønnene på Eldfisk 2/7 S, vil bli behandlet i 
det nye renseanlegget på Eldfisk 2/7 S fra 2015. På sikt vil også produsert vann fra en 
eventuell realisering av Eldfisk Nord gå via Eldfisk 2/7 S, og dette vil fremgå av de 
presenterte oversikter.  
 
Forventet produksjon av produsert vann 
Injisering av vann i Eldfisk-reservoaret startet opp i 2000, og alt vann som blir injisert 
på feltet blir trykksatt og behandlet på Eldfisk 2/7 E. Mengden produsert vann til sjø har 
vært stabil rundt 1 mill. Sm3 per år siden 2005. Totalt utslipp av produsert vann fra 
norsk petroleumsvirksomhet var i 2009 til sammenligning på 135 mill. Sm3. (Utslipp fra 
olje- og gassindustrien 2009, Klif/OD 2010).  
 
Mengden produsert vann forventes å øke noe etter oppstart av nytt renseanlegg på 
Eldfisk 2/7 S. Dette skyldes dels økt vanninjeksjon og dels økt vanngjennombrudd i 
haleproduksjonsfasen. Det er forventet at volumet av produsert vann til sjø vil øke 
gradvis til et nivå på ca. 2,5 mill. Sm3 i 2020, for deretter å avta blant annet grunnet 
planlagt nedstengning av Eldfisk 2/7 B i 2020 (Figur 34). En eventuell realisering av 
Eldfisk Nord vil medføre en noe svakere avtrapping fra toppnivået, basert på antatt 
oppstart 2021 som vist. Det relative bidraget fra den nye plattformen, Eldfisk 2/7 S, vil 
øke gjennom hele perioden frem til 2028, da nåværende produksjonslisens utløper. En 
økende mengde av det produserte vannet forventes å være tilbakeprodusert 
injeksjonsvann. 
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Figur 34 Forventede mengder produsert vann til sjø før og etter installasjon av 
den nye produksjons- og prosesseringsplattformen Eldfisk 2/7 S. Grå søyler: 
utslipp fra eksisterende renseanlegg. Gule søyler: utslipp fra nytt renseanlegg 
på Eldfisk 2/7 S. Blå søyler: utslipp fra nytt renseanlegg på Eldfisk 2/7 S ved 
realisering av Eldfisk Nord. 
 
Dagens renseløsning 
Produsert vann blir i dag renset og sluppet ut på henholdsvis Eldfisk 2/7 FTP og Eldfisk 
2/7 B. Eldfisk 2/7 FTP prosesserer dessuten alt produsert vann fra Embla-feltet, en 
ubemannet satellitt brønnhodeplattform 4 kilometer sørvest fra Eldfisk feltsenter. På 
Eldfisk 2/7 FTP og Eldfisk 2/7 B brukes i dag konvensjonell renseteknologi med tre 
hydrosykloner som mottar vann fra produksjonsseparatoren og testseparatoren (en for 
produksjonsseparator, en for testseparator og en felles).  
 
Renseløsning for Eldfisk II – anbefalt løsning 
I utredningsarbeidet for Eldfisk II ble forskjellige teknologisk løsninger for rensing av 
produsert vann evaluert, alle basert på bruk av korrosjonsbestandige materialer i 
prosessanlegget på Eldfisk 2/7 S. En rekke tester ble utført på den nåværende 
prosesseringsplattformen Eldfisk 2/7 FTP. Studien konkluderte med at en kombinasjon 
av hydrosykloner i et første trinn sammen med CTour med flotasjonsenheter i et andre 
trinn, vil gi en renseeffekt tilsvarende operatørens målsetning om 5-10 ppm dispergert 
olje til sjø. Dette er anbefalt renseløsning for Eldfisk 2/7 S.  
 
Ved oppstart av Eldfisk 2/7 S i 2015 vil ny renseløsning være installert og alt produsert 
vann som i dag blir prosessert på Eldfisk 2/7 FTP vil bli renset og sluppet ut ved Eldfisk 
2/7 S. Anbefalt løsning er en videreutvikling av den teknologi som i dag er installert på 
Ekofisk 2/4 J. Renseanlegget på Eldfisk 2/7 S vil ha en kapasitet på 13.500 m3 per 
strømningsdag, noe som beregnes å være tilstrekkelig for å dekke behovet i årene med 
høyest aktivitet (anslått til å utgjøre ca. 6500 m3 per dag i 2022 inkludert Eldfisk Nord).  
 
Som allerede nevnt er re-injeksjon av produsert vann ikke en aktuell løsning for Eldfisk 
II. Anbefalt løsning med korrosjonsbestandige materialer og en renseløsning med CTour 
i kombinasjon med hydrosykloner, flotasjonsenheter anses derfor i dag å representere 
best tilgjengelig teknikk (BAT) for produsert vann fra Eldfisk-feltet. Anbefalt løsning 
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reduserer innholdet av olje i produsert vann ved at kondensat (NGL) blandes i det 
produserte vannet. Kondensat tas direkte ifra produksjonen på Eldfisk 2/7 E uten behov 
for videre behandling eller økt energitilførsel. De tyngre komponentene kan deretter 
skilles ut med bruk av hydrosykloner i kombinasjon med flotasjonsenheter (CFU). En 
illustrasjon er vist i Figur 35.  
 
 

 
Figur 35 Illustrasjon av anbefalt løsning for rensing av produsert vann på 
Eldfisk 2/7 S. 
 
 
Miljøpåvirkningsvurderinger (EIF) 
Risiko for miljøpåvirkning av ulike naturlige komponenter og kjemikalier i produsert 
vann utslipp er beregnet ut ved bruk av EIF (Environmental Impact Factor) 
modelleringsverktøy (utført med DREAM modellen av Sintef (2010)).  Tidligere EIF-
kjøring på Eldfisk 2/7 FTP har visst at korrosjonshemmer representerer den største 
enkeltbidraget. Prosessanlegget på Eldfisk 2/7 S vil bli bygget i korrosjonsbestandige 
materialer, samtidig som Eldfisk 2/7 A vil bli bygget om slik at bruk av 
korrosjonshemmer forventes å opphøre på Eldfisk feltsenter fra 2015. 
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Med basis i foreløpig beregnede mengder produsert vann fra de ulike innretningene og 
hensyntatt nytt renseanlegg på Eldfisk feltsenter er de ulike komponenters bidrag til den 
totale faktoren for miljøpåvirking (Environmental Impact Factor, EIF) for utslipp av 
produsert vann beregnet for ulike løsninger: konvensjonell renseløsning og 
konvensjonelle materialer; konvensjonell renseløsning og korrosjonsbestandige 
materialer; og anbefalt løsning med korrosjonsbestandige materialer og CTour/CFU. 
Resultatene er vist i Figur 36. Korrosjonshemmer er tatt med i et scenario for å 
illustrere miljøgevinst med bruk av korrosjonsbestandige materialer og der dette 
kjemikaliet dermed blir overflødig.   
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Figur 36 Faktor for miljøpåvirking (EIF) modellert med henholdsvis 
konvensjonell renseløsning og konvensjonelle materialer(øverst), 
konvensjonell renseløsning og korrosjonsbestandige materialer (midten), og 
anbefalt løsning med korrosjonsbestandige materialer og CTour/CFU(nederst). 
Figur fra Sintef (2010).  
 
Hydrokarboner 
Dispergert olje, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH-er), alkylfenoler samt 
enkelte tilsatte (ofte vannløselige) kjemikalier er de komponenter i produsert vann som 
hovedsakelig bidrar til miljørisiko. Beregninger utført av Sintef (2010) viser at 
influensområdene for produsert vann er relativt begrensede for de fleste utslippene. 
Influensområdet utrykkes gjerne som en miljørisiko i form av forventet konsentrasjon i 
sjøen (Predicted Environmental Concentration, PEC) i forhold til terskelverdien for 
toksiske effekter (Predicted No Effect Concentration, PNEC) med en sikkerhetsmargin 
lagt inn. 
 
Råolje inneholder som regel en betydelig andel lette og relativt vannløselige 
komponenter, ofte omtalt som BTEX (benzen, toluen, etylbenzen og xylen). Disse 
komponentene vil dominere giftighetsbidraget i vannløselig fraksjon av en fersk olje. I 
sjøen vil imidlertid disse relativt raskt forsvinne gjennom fordampning og biologisk 
nedbryting. Akutt dødelighet på grunn av vannløselige oljekomponenter vil derfor i 
praksis ikke forekomme. 
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Eventuelle langtidseffekter vil være forårsaket av tyngre komponenter med lang 
nedbrytningstid. Mens mekanismen for akutt giftighet er generell, er langtidseffektene 
knyttet til spesifikke virkningsmekanismer. En del av de tyngre komponentene som 
finnes i produsert vann er i andre sammenhenger påvist å kunne gi kroniske effekter i 
lave doser. Dette gjelder enkelte PAH-er som kan gi deformasjoner under larveutvikling 
og enkelte av disse er vist å kunne påvirke arvestoffet. Alkylfenoler er vist å ha flere 
skadelige effekter på fisk, og det har vært fokus på de hormonhermende egenskapene 
til spesielt oktyl- (C8) og nonylfenol (C9). De hormonelle effektene er satt i 
sammenheng med forstyrret kjønnsutvikling og nedsatt formeringsevne hos fisk (Gray & 
Metcalfe, 1997, Meier et al., 2001, Meier et al., 2007a). Hos torsk er det, i tillegg til 
effekter på reproduksjon, vist at alkylfenoler har effekter på fettsyremetabolismen i 
hjerne og redox-status i lever (Hasselberg et al., 2004; Meier et al., 2007b). Det er 
imidlertid viktig å understreke at studiene som viste disse resultatene var basert på 
laboratoriestudier hvor fisk ble eksponert for høyere konsentrasjoner enn vill fisk ville ha 
blitt eksponert for ved installasjonene. De mest miljøfarlige alkylfenolene foreligger i 
veldig lave konsentrasjoner i produsert vann og en miljørisikovurdering med hensyn til 
reproduksjonseffekter på sei, torsk og hyse i Nordsjøen konkluderer med at alkylfenoler 
fra produsert vann ikke utgjør en risiko på bestandsnivå for disse arter (Myhre et al., 
2004). 
 
Gjennom Forskningsrådets programmer PROOF/Kysten og havet (PROOFny) og andre 
undersøkelser, er det vist at ukarakteriserte komponenter i oljen, innen kjemisk analyse 
kalt unresolved complex mixture (UCM) fordi stoffene ikke blir skikkelig separert og 
derfor ikke kan identifiseres fra spektrofotometriske diagram, og fraksjoner av UCM, kan 
gi langtidseffekter hos fisk og blåskjell. Det forskes derfor videre på dette området.  
 
Forbedring fra dagens situasjon som følge av anbefalt løsning fremgår av Figur 37. 
Illustrasjonen viser rapporterte utslipp av dispergert olje for perioden 2006-2009. Ut fra 
forventede volumer produsert vann til sjø, og basert på gjennomsnittlige rapporterte 
konsentrasjoner av hydrokarboner som er sluppet ut til sjø fra Eldfisk-feltet i løpet av de 
siste fem årene, er forventede mengder hydrokarboner i utslipp til sjø beregnet for 
perioden 2010-2014. Videre er effekten av nytt renseanlegg vist basert på forventede 
volumer produsert vann til sjø (Figur 34). Usikkerhet i effektiviteten på anbefalt løsning 
er illustrert for hhv 5 og 10 ppm oppnådd renseeffekt. 
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Figur 37  Foreløpig prognose for utslipp av dispergert olje til sjø fra Eldfisk-
området i perioden 2010-2028 med utgangspunkt i enten 10 ppm (øvre figur) 
eller 5 ppm (nedre figur) dispergert olje i vann til sjø fra Eldfisk 2/7 S. Det er 
her antatt 20 ppm i eksisterende renseanlegg. Rapporterte utslipp er vist for 
perioden 2003-2009. Sekundær målestokk viser forventede mengder produsert 
vann til sjø i den samme perioden. 
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Etter rensing med anbefalt løsning (CTour/CFU) vil vannet bli sluppet ut på ca. 15 
meters dyp under Eldfisk 2/7 S plattformen gjennom et rør (70 cm i diameter) med et 
horisontalt utslippshull for en raskere fortynning av olje og andre komponenter i sjøen. 
På grunn av relativt høy temperatur (55 °C) stiger imidlertid vannet mot overflaten. 
 
 
Tabell 12 Sammensetning av naturlige komponenter i produsert vann til sjø fra 
Eldfisk II. Konsentrasjonene representerer et forventet gjennomsnitt fra 
Eldfisk 2/7 S (2015-2028). PNEC (Potential no effect concentration) og 
biologisk nedbrytnings-/halveringstid i sjøvann er referanseverdier brukt i EIF 
beregninger. Konsentrasjon fra målt utslipp på Eldfisk 2/7 FTP i 2008 er vist 
som referanse. Kilde: Sintef 2010. 

Komponent

Konsentrasjon til sjø fra 
utslippsrøret ved Eldfisk 2/7 

FTP 

Forventet konsentrasjon til 
sjø fra utslippsrøret ved 

Eldfisk 2/7 S PNEC

Biologisk 
nedbrytning, 
halveringstid

(ppm) (ppm) (ppb) (dager)
BTEX 12,8 15,8 17 0,5
Naftalen 0,98712 0,095 2,1 1,5
PAH: 2-3 ring 0,16341 0,013 0,15 17
PAH:4+ ring 0,03301 0,0016 0,05 350
Fenol: C0-C3 5,12 5,1 10 1,2
Fenol: C4-C5 0,043 0,043 0,36 10
Fenol: C6+ 0 0,001 0,04
Dispergert olje 22,3 6,2 40,4 58
Sink 0,37333 0,37 0,46
Kobber 0,00793 0,0079 1,22
Nikkel 0,0062 0,0062 0,02
Kadmium 0,00015 0,00015 0,182
Bly 0,01133 0,011 0,008
Kvikksølv 0,00116 0,0012 0,028

 
 
En oversikt av forventede konsentrasjoner til sjø av enkeltkomponenter i produsert vann 
vises i Tabell 12. Anbefalt renseløsning på Eldfisk 2/7 S er lagt til grunn for de foreløpige 
beregningene. Fortynningen av produsert vann til sjø følge at konsentrasjonene av de 
ulike komponentene forholdsvis raskt kommer i PNEC-nivå eller lavere.  
 
Tabell 12 viser at BTEX og C0-C3 fenoler, som ikke blir fjernet i særlig høy grad med 
CTour, finnes i relativt høye konsentrasjoner i det vann som blir sluppet ut til sjø. Disse 
komponenter kjennetegnes av rask avdamping til atmosfæren og rask biologisk 
nedbrytning i sjøen, samtidig som det kreves relativt høye doser for å gi toksiske 
effekter på vannlevende organismer. BTEX og C0-C3 fenoler bidrar derfor lite til den 
totale EIF-verdien av produsert vann (ca. 1 % til 2 %) og negative effekter av utslippet 
vil kun forventes på individnivå i det absolutte nærområdet. 
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Tabell 12 viser også at størstedelen av fenoler som blir sluppet ut fra Eldfisk-feltet er 
C0-C3 fenoler, som er lite toksiske komponenter og som ikke har østrogenhermende 
egenskaper, mens C4-C9 fenoler vil bli sluppet ut i svært små mengder. Kombinasjonen 
av lav tilførsel, rask fortynning (høy løselighet i vann) og biologisk nedbrytning tilsier at 
en ikke kan forvente negative effekter på miljøet fra fenoler sluppet ut med produsert 
vann.  
 
Bidraget til EIF fra naftalener til sjø fra Eldfisk 2/7 S i tiden 2015-2028 er <1%. Tabell 
12 viser at naftalener (2-rings PAH-er) utgjør størstedelen (90 %) av de totale PAH-
utslippene. Spesielt naftalener blir raskt brutt ned i sjøvann (Tabell 12), og tilførsel av 
større PAH-forbindelser (3-5 ring) er så pass lav at det ikke kan forventes negative 
effekter av PAH-er annet enn på individnivå i nærområdet. 
 
Naturlig forekommende radioaktive komponenter 
Offshoreindustrien skaper ikke ny radioaktivitet, men radioaktive stoffer er en del av 
brønnstrømmen fra reservoaret slik at de enten slippes ut i havet sammen med 
produsert vann, eller danner avleiringer i rørsystem som må ivaretas.  
 
Utslipp av lavradioaktive isotoper er per i dag regulert gjennom utslipstillatelse fra 
Statens strålevern. 
 
De radioaktive stoffene i oljeproduksjonen skyldes forekomst av naturlige uran- og 
thoriummineraler i de sedimentære bergartene i reservoaret. Konvensjonelle 
renseteknikker og den nyere CTour-teknologien påvirker ikke konsentrasjonen av 
radioaktive stoffer i produsert vann. 
 
Radium er lite løselig i olje og blir derfor ikke eksportert i særlig høy grad. Ut fra 
målinger av radium i produsert vann ble det i 2003 foretatt en beregning for 
konsentrasjonen fra samtlige plattformer på norsk sokkel (Strålevern Rapport 2005:2 
og 2006:23). Rapporterte konsentrasjoner av Ra-226 i 2003 varierte fra <1 til 16 Bq 
per liter.   
Konsentrasjonen i produsert vann sluppet ut til sjø fra Eldfisk 2/7 FTP lå i det nedre 
intervallet, mens konsentrasjonen for Eldfisk 2/7 B lå om lag midt i intervallet. 
Gjennomsnittlig konsentrasjon Ra-226 for Eldfisk-feltet for perioden 2005-2009 var 7,0 
Bq per liter. Aktivitetsnivået av Ra-226 skyldes særlig høy aktivitetskonsentrasjon i 
produksjonen fra de nordlige deler av Eldfisk-feltet (Eldfisk 2/7 B). Etter oppstart av 
Eldfisk II i 2015 vil alt produsert vann fra Eldfisk feltsenter og Embla-feltet føres via det 
nye renseanlegget (CTour) på Eldfisk 2/7 S-plattformen før utslipp til sjø. Eldfisk 2/7 B-
produksjonen planlegges nedstengt i 2020.  
 
Naturlig bakgrunnsnivå av radium i Nordsjøen ligger mellom 1,5 mBq (milli Becquerel) 
per liter sjøvann ute til havs og 5,0 mBq per liter sjøvann nære kysten for Ra-226. 
Basert på rapporterte utslipp i årene 2005-2009 er konsentrasjonen Ra-226 i produsert 
vann til sjø fra Eldfisk-feltet dermed en til fem ganger høyere enn 
bakgrunnskonsentrasjonen 300-500 meter ut fra plattformen, med utgangspunkt tatt i 
1000 gangers fortynning fra utslippskilden. For Ra-228 var gjennomsnittlig 
konsentrasjon for perioden 2005-2009 på 1,3 Bq per liter, som er lavere enn 
gjennomsnittet for sokkelen.  
 
Med utgangspunkt i utslipp målt i 2003 ble det gjort beregninger for spredning av 
radium i Nordsjøen med hjelp av DREAM-modellen (Strålevernrapport 2005:2). 
Beregningene er basert på kontinuerlige utslipp av produsert vann gjennom et år og 
med visse forenklede antagelser, herunder at det produserte vannet har samme 
saltholdighet og temperatur som havvannet det slippes ut i. Det ble videre antatt at alt 
radium foreligger i løst form. Modellberegningene viste at med unntak av enkelte steder 



PL018 Plan for utbygging og drift - Eldfisk II           NOT. 14058564 
 
 
Del 2 Konsekvensutredning                            Oktober 2010 

Side 74  

i nordlige deler av Nordsjøen vil bidraget av radium-226 fra produsert vann ligge langt 
under 1 mBq per liter sjøvann. Nær utslippspunktet kan verdiene for tilført radium 
imidlertid være høyere, særlig i sommerhalvåret da termoklin danner tetthetsforskjeller 
som fører til begrenset sirkulasjon i sjøen. Modellberegningene viste også at 
mesteparten av radiumet blir transportert mot Norskekysten og deretter følger 
kyststrømmen nordover, ut av Nordsjøen og inn i Norskehavet. Utslipp fra britisk sokkel 
ble ikke tatt med i beregningene. 
 
Basert på modellberegningene fra 2003, utslippsprognoser for Eldfisk-feltet og 
publiserte feltstudier, finnes det ikke resultater som peker på at aktiviteten på Eldfisk-
feltet fører til en målbar økning av radiuminnholdet i Nordsjøen. Operatøren er 
imidlertid kjent med problematikken. Resultatene fra sedimentovervåkingen fra 2008 
viser at aktivitetskonsentrasjon i bunnsedimentene av Rd-226 (5-9 Bq per kg), Th (1,3 
– 3,3 Bq per kg) og Rd-228 (5-10 Bq per kg) rundt Ekofisk er på nivå med 
bakgrunnsnivået i Nordsjøen. Referansestasjonen som ligger 20 kilometer fra Ekofisk 
hadde til sammenligning en aktivitetskonsentrasjon i sedimentet for Rd-226 på 6 Bq per 
kg, for Th 1,9 Bq per kg og for Rd-228 på 7,4 Bq per kg. Dette viser at det ikke 
akkumuleres radioaktive isotoper fra utslipp av produsert vann i sedimentene rundt 
Ekofisk (Akvaplan-Niva, 2008). Det er foreløpig ikke gjort målinger rundt Eldfisk-
installasjonene.  
 
Fra 2005 forpliktet Norge seg til å rapportere utslipp av radium-isotoper til OSPAR-
konvensjonen. Målet til OSPAR, Statens Strålevern og Klif er at nivåene av naturlig 
forekommende radioaktive stoffer fra olje- og gassproduksjonen skal være nær det 
naturlige bakgrunnsnivået innen 2020. 
 
Metaller 
Figur 38  viser relative mengdeforhold mellom forskjellige metaller som finnes naturlig i 
Eldfisk-reservoaret. Fordi metaller er svært lite løselige i olje blir disse sluppet ut til sjø 
etter rensing av produsert vann med hensyn til dispergert olje. Barium og jerninnholdet 
vil nok kunne variere fra år til år avhengig av endringer i 
vannkjemien/ionesammensetningen fra brønnene (barium), og frekvensen av 
korrosjonsbehandling (jern), men utgjør til sammen størsteparten av metallutslippene 
(nesten 99 % i perioden 2005-2009). Barium og jern er imidlertid svært lite toksiske og 
derfor å ha ingen bidrag til EIF (ref Figur 38). 
 

 
Figur 38  Relative mengdeforhold av metaller sluppet ut til sjø i produsert vann 
fra Eldfisk- og Embla-reservoarene, gjennomsnittlige konsentrasjoner i årene 
2005-2009. Venstre kakediagram: alle metaller. Høyre kakediagram: alle 
metaller med unntak av jern (61,2 %) og barium (37,4 %). 
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Tabell 12 viser forventede konsentrasjoner av naturlig forekommende metaller med 
miljømessig relevans i produsert vann utslipp fra Eldfisk-feltet, basert på rapporterte 
gjennomsnittkonsentrasjoner i de siste fem årene (2005-2009). Innholdet av sink er 
relativt høy i Eldfisk-reservoaret (500 ganger anslått PNEC verdi), mens øvrige metaller 
blir sluppet ut i neglisjerbare mengder (2-25 ganger anslåtte PNEC-verdier). 
Beregninger utført med DREAM modellen av Sintef (2010) viser også at sink sitt bidrag 
til den totale EIF-verdien er relativt høy (12 % ved bruk av anbefalt renseløsning i 
2020). Dette begrunnes imidlertid først og fremst i at sink er et grunnstoff som i 
motsetning til organiske stoffer ikke blir brutt ned over tid. Konsentrasjonen vil 
imidlertid hurtig utjevnes til et nivå under PNEC etter utslipp.  
 
Organiske syrer 
Produsert vann innholder store mengder organiske syrer (karboksylsyrer) som 
forekommer naturlig i reservoaret. Disse vil følge med vannstrømmen i renseanlegget 
og derfor slippes ut til sjø. Disse er enkle organiske komponenter som raskt blir brutt 
ned av bakterier i sjøen. Den viktigste komponenten i denne gruppe, eddiksyre (C2), 
representerer 90 % av de totale utslippene av organiske syrer fra Eldfisk-feltet. Det har 
tidligere blitt diskutert hvorvidt de store volumene karboksylsyrer vil kunne påvirke 
oksygeninnhold og en naturlig bakterieflora i sjøen. En modelleringsstudie basert på 
utslipp fra Ekofisk ble utført av Sintef i 2003, og viste at utslipp av store mengder 
organiske syrer ikke vil representere noen fare for forandringer i bakteriefloraen selv i 
nærområdet som følge av forandringer i oksygeninnholdet i vannet. Oppblomstring av 
bakteriekulturer som følge av økt næringstilgang vil på grunn av fortynningsprosessen 
og nedbrytningstiden, som kan gå over dager, ikke kunne føre til varige forandringer i 
bakteriefloraen. I Sintef-studien ble det anslått en konsentrasjon eddiksyre tilsvarende 
73 % av forventet konsentrasjon ved Eldfisk feltsenter. Det ble i den samme studien 
imidlertid estimert et volum produsert vann til sjø som var langt høyere enn hva som 
forventes fra Eldfisk-feltet. Konklusjonen er derfor at utslipp av organiske syrer fra 
Eldfisk-feltet ikke vil kunne påvirke oksygeninnholdet, og dermed heller ikke 
bakteriefloraen i sjøen. Organiske syrer bidrar ikke til den totale EIF-verdien til 
produsert vann som blir sluppet til sjø (Sintef 2010). 
 
Produksjonskjemikalier 
Regjeringen satte i 1997 et mål om at alle eksisterende norske oljeinstallasjoner skal ha 
null skadelige utslipp til sjø innen utgangen av 2005. (Nullutslippsmålet, 
Stortingsmelding nr. 58, 1996-1997). I 2009 var andelen kjemikalier i kategoriene 
grønn eller gul som ble sluppet ut til sjø på norsk sokkel 99,9 prosent (Klif, 2010), og 
Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) sier at nullutslippsmålet for tilsatte kjemikalier er 
nådd. Substitusjonsarbeidet med tilsatte kjemikalier fortsetter imidlertid som før og er 
en kontinuerlig prosess. Det er derfor ikke mulig å lage prognoser for utslipp av 
produksjonskjemikalier til sjø i perioden 2015-2018. All bruk og utslipp av kjemikalier 
knyttet til boreoperasjoner og produksjon på Eldfisk 2/7 S vil imidlertid være underlagt 
søknad til Klif, inklusive kjemikalier på PLONOR-listen. Figur 39 viser en kategorioversikt 
av kjemikalier sluppet ut til sjø fra Eldfisk-feltet i 2009. 
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Figur 39 Relative mengder vann og kjemikalier sluppet ut til sjø fra Eldfisk-
feltet i 2009. 
 
 
Det gjenstår i dag to røde produkter med utslipp til sjø på utfasningsplanen for 
brønnservice på Eldfisk-feltet, en korrosjonshemmer og et biocid. Det brukes 
hovedsakelig gjengefett i gul kategori, men et rødt gjengefettprodukt er foreløpig 
beholdt i bruk på fôringsrør. I 2010 vil selskapet i større grad ta i bruk smøringsfrie 
fôringsrør, med ”dope-free connections”, og målet er å fase ut bruken av gjengefett på 
fôringsrør fullstendig. Det er derfor ikke antatt bruk av gjengefett i fôringsrør for Eldfisk 
II. 
 
Konklusjon 
Miljøeffekter av regulære utslipp av produsert vann på Eldfisk-feltet i perioden 2015-
2028 forventes å være neglisjerbar og begrenset til effekter på individnivå helt nær 
utslippskilden. Utslipp av produsert vann til sjø, og av naturlige komponenter løst i 
vannet, vil øke som et resultat av utbyggingen. Ny og mer effektiv teknologi på den nye 
Eldfisk 2/7 S-plattformen, hvor CTour/CFU planlegges installert, vil imidlertid minimere 
utslipp av dispergert olje til sjø. Eldfisk-feltet ligger i et åpent havområde med god 
sirkulasjon av vannmassene, slik at fortynningseffekten er rask og umiddelbar. 
Organiske stoffer med begrenset løselighet i vann som dispergert olje og PAH-er vil 
raskt bli brutt ned av bakterier i sjøen, og metaller med høy løselighet i vann vil raskt bli 
fortynnet til konsentrasjoner langt under PNEC. Det vises også til kapittel 5.1.10 
(Miljøovervåkning), hvor det blir referert til studier som viser neglisjerbare effekter som 
et resultat av aktiviteten i hele Ekofisk-området der Eldfisk-feltet inngår. 
 

5.3.6 Klargjøring av rørledninger  

I forbindelse med legging, tilkobling og klargjøring av rørledninger vil det benyttes 
kjemikalier for å hindre korrosjon (oksygenfjerner og biocid), utfellinger, rensing og 
eventuell vannfjerning, samt for mulig lekkasjedeteksjon. Natrium bisulfitt er vanlig å 
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bruke som oksygenfjerner og glutaraldehyd er et effektivt biocid. Monoetylenglykol 
(MEG) brukes til rensing og vannfjerning og fluorecin er et fargestoff som kan tilsettes 
for å kunne detektere lekkasjer. Foreløpig er planleggingen av disse operasjonene ikke 
kommet så langt at volumene og utslippspunkt for kjemikaliene kan angis. Avhengig av 
operasjonen kan kjemikaliene gå til sjø eller samles opp på skip eller rigg. 
Miljøegenskapene til stoffene tilsier at de er skadelige for miljøet i høye 
konsentrasjoner. I sjø vil de fortynnes og brytes ned nokså raskt og kun gi lokale 
effekter, med unntak av eventuelt fargestoff som kan være meget seint nedbrytbart 
men lite giftig. Bruk og utslipp av disse kjemikaliene inngår i søknad til Klif.  
 

5.3.7 Avfall 

Avfallsbehandlingen på Eldfisk 2/7 S vil være tilsvarende som for de andre 
installasjonene på Eldfisk-feltet. Avfallet sorteres i ulike avfallsfraksjoner som for 
eksempel treverk, metall og fra boligkvarter i matbefengt avfall, papp/papir, plast og 
aluminiumsbokser. Over 80 % av avfallet kildesorteres og det sorterte avfallet skipes til 
lands for videre håndtering. Kildesorteringen gjør av avfallet lettere kan gjenvinnes.  
 

5.3.8 Støy 

Det vil være flere støykilder knyttet til anleggsarbeidet og installasjon. De viktigste 
støykildene er skipsmotorer, signaler, legging av rør på havbunn, dekking av disse, 
kavitasjon rundt hurtigroterende propeller/sidepropeller, graving og nedspyling. I tillegg 
vil det være pæleoperasjoner av fundament. Det antas ikke at det vil bli benyttet 
eksplosiver i forbindelse med arbeidet. Marine dyr vil reagere ved å unnvike områder 
med mye støy, særlig dersom lyden kommer brått på. I forbindelse med 
seismikkundersøkelser har dette blant annet ført til at det benyttes en myk start (”soft 
start”) med svakere trykkbølger først i en serie slik at dyr kan unnvike området. 
Pattedyr (og enkelte fiskearter) bruker lyd til kommunikasjon og er ekstra følsomme for 
støy.  

Under installasjonen av rørledningen i sjø vil de viktigste støykildene være de ulike 
fartøyene som deltar i operasjonen. Disse omfatter leggefartøyet, forsyningsfartøy, 
ankerhåndteringsfartøyer/slepebåter og hjelpefartøyer. Støynivå under vann fra et 
leggefartøy eller et forsynings-/hjelpefartøy kan typisk ligge i området 150-180 dB 
umiddelbart ved kilden. Dette er hovedsakelig lavfrekvent lyd under 1 kHz der 
mesteparten av lyden har en frekvens på mellom 20-300 Hz. Støynivåene som marine 
pattedyr og fisk i vannsøylen kan bli eksponert for er beregnet etter et formelverk 
utviklet av Richardson m.fl. (1995), og Erbe & Farmer (2000). Beregninger viser at et 
støynivå over 120 dB (som anses som signifikant i forhold til atferden til marine 
pattedyr) bare vil kunne oppleves innenfor ca. en kilometer fra rørleggingsoperasjonene 
(Richardson m.fl. 1995).  

Boring genererer kontinuerlig støy, men i begrenset omfang og de mest utsatte dyrene 
vil kunne trekke unna området. I en undersøkelse av nisers bevegelsesmønster rundt to 
petroleumsinstallasjoner i dansk sektor ble det ikke avdekket forskjell som kunne 
tilskrives støy fra boring (Back m. fl. 2010) og dette tyder på at pattedyrene kunne 
tilvennes denne type støy. Pæleoperasjonene kan forventes å danne sterkere 
trykkbølger som vil kunne skremme marine dyr bort fra området i en periode.  

Det forventes ikke at støy i driftsfasen vil ha dokumenterbar påvirkning på marint liv. 
Det er allerede støy fra boring og skip i disse områdene.  
 

5.4 Fysiske inngrep  

Eldfisk II vil omfatte en del endring og ny etablering av infrastruktur på sjøbunnen. 
Dette vil innebære mudringsarbeid for å frigi rørledningsdeler (tilkoblingspunkt) fra 
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sjøbunnen, pæling av feste for stålunderstellene og sammenkoblingspunkt for 
eksportledningene og mulig grusdumping for å beskytte og stabilisere installasjonene. 
Enkelte fartøy vil trolig benytte anker for å holde seg i posisjon og disse kan lage groper 
i sjøbunnen samt ha lange fortøyninger på sjøbunnen. En oppjekkbar borerigg vil 
ankomme området i to omganger. Denne står med ben på sjøbunnen og disse vil 
etterlate groper som gradvis vil fylles naturlig igjen.  

 
Ny rørlegging til en eventuell fremtidig realisering av Ekofisk Nord vil medføre 
nedgraving av denne med påfølgende naturlig tilbakefylling. En slik aktivitet vil gi en 
tidsbegrenset oppvirvling av partikler i vannmassene samt sanering av noe lokal 
bunnfauna. 
 

5.4.1 Miljøkonsekvenser 

Arbeidet vil medføre berøring/forstyrrelse av sediment med oppvirvling av partikler hvor 
de største partiklene synker raskt til bunn ved utslippsstedet, mens de mindre 
partiklene kan spres lengre. Der hvor det blir stor sedimentasjon av partikler vil 
sjøbunnen dekkes slik at bunndyrene kan bli begravd og dø. Imidlertid er mange av 
bunndyrartene vant med partikkelsedimentasjon og har egenbevegelse, og disse er 
tolerante overfor nedslemming. Bunndyrartene har generelt god evne til å reetablere 
seg i et område, og der forstyrrelsen er sterkest fra arbeidet vil bunnfaunaen 
reetableres i løpet av få år. Grusdumping kan føre til at det blir et annet habitat 
(leveforhold) enn opprinnelig sjøbunn og dette gir grobunn for en annen type fauna. 

De fysiske inngrepene i bunnen vil kun ha lokale miljøeffekter og i stor grad være av 
midlertidig karakter.  

Eldfisk-feltet er et kjent område og det er ikke ventet å påtreffe særlig sårbare naturlig 
tilstedeværende arter av bunndyr (slik som koraller) i området.  

 
Dersom arbeidet i sjøbunnen berører forurensede områder fra for eksempel tidligere 
utslipp av oljeholdig borevæske og borekaks vil dette medføre spredning av 
forurensningen på sjøbunnen og noen av stoffene kan løses i vannet. Tidligere 
undersøkelser har vist at forurensningen er sterkt bundet til partiklene i borekaksen og 
vil dermed i stor grad synke til bunns i nærområdet. Erfaring fra fjerningsarbeid på 
Ekofisk viser at boreavfall på havbunnen opptrer inntil 50 meter fra brønnhodeområdet. 
Det er ikke planlagt arbeid på sjøbunnen som berører slike områder i forbindelse med 
Eldfisk II. 
 

5.4.2 Konsekvenser for kulturminner 

Undervannsarbeidet vil i hovedsak skje innenfor etablerte sikkerhetssoner og ved 
etablerte rørledninger. Sjøbunnen i disse områdene er dermed allerede godt kartlagt. 
Det forventes ingen konfliktpotensial med marine kulturminner. Dersom et funn likevel 
gjøres under havbunnsundersøkelsene vil kulturminneforvaltningen ved Riksantikvaren / 
Stavanger sjøfartsmuseum bli kontaktet for nærmere avklaring. 

 

5.5 Akuttutslipp og beredskap 

Utilsiktede større utslipp av olje kan generelt gi betydelige negative konsekvenser for 
miljø og næringsvirksomhet (spesielt fiskeri), og kan ramme store geografiske områder. 
De fleste utslipp er imidlertid små og skadevirkningene begrensede både i omfang og 
tid. Utilsiktede (akutte) større utslipp har generelt en meget lav sannsynlighet. Størst 
volum kan knyttes til utslipp av råolje, mens mindre volum også kan knyttes til 
kjemikalier, kapittel 5.5.5. Type hendelser for råoljeutslipp er blant annet: 
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• Utblåsninger/brønnlekkasjer fra feltinnretninger under boring og drift 

• Lekkasjer fra rør 

• Lekkasjer fra undervannsinstallasjoner 

• Prosesslekkasjer 

 
Utilsiktede utslipp fra petroleumsvirksomheten skjer hyppigst knyttet til feilhandlinger og i 
form av mindre lekkasjer av olje og/eller kjemikalier. Sannsynligheten for større 
akuttutslipp, for eksempel oljeutblåsninger er meget lav, statistisk sett en gang per 30.000 
år per brønn for produksjonsbrønner (Scandpower, 2010). ConocoPhillips har gjennom 40 
års drift i Ekofisk-området opparbeidet betydelig kunnskap om boring/brønn og 
reservoarforholdene her. Slik kunnskap bidrar igjen til ytterligere reduksjon i sannsynlighet 
for utblåsning. 
 
Konsekvensene av et utilsiktet utslipp til sjø avhenger av faktorer som oljetype, størrelse 
på utslippet, vind, strømretning og overlapp med sårbare naturressurser. Det er utblåsning 
som normalt vurderes å ha høyest potensial for miljøskade. Statistiske beregninger viser 
imidlertid at sannsynligheten for ukontrollerte utblåsninger er svært lav (RKU Nordsjøen 
2006).  
 
De største miljøkonsekvensene er i all hovedsak knyttet til større utilsiktet utslipp av olje 
og de påfølgende skader på sjøfugl, særlig dykkende arter. Et større utilsiktet utslipp kan 
også ha negative virkninger for fiskeriene som næring på flere måter. Det kan medføre 
omsetningsforbud av fisk fra et område, noe som i praksis betyr fiskestans. Avhengig av 
hvilket område som eventuelt vil bli berørt, områdets viktighet for fiskeriene, samt 
varighet av begrensningen, vil dette kunne gi negative virkninger for fiskeriene. Et 
akuttutslipp kan også medføre negative markedsmessige virkninger langt utenfor området 
som er direkte berørt av utslippet. Et utilsiktet utslipp av gass vil primært utgjøre en 
sikkerhetsrisiko. 
 
Oljens forvitringsstudie tar utgangspunkt i bestemte sjøtemperaturer (5 og 10 ºC) og 
vindstyrker (2, 5, 10 og 15 meter per sekund) (SINTEF 2002). Viktige oljevernsrelaterte 
egenskaper ved miljøforhold typiske for området og analyseperioden er presentert i 
Tabell 13. 
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Tabell 13 Viktige egenskaper for Ekofisk Blend 2002 ved typiske miljøforhold 
(SINTEF 2002). 

Parameter Vår Sommer Høst Vinter 

Sjøtemperatur, referanse (°C) 5 15 15 5 

Vindstyrke, referanse (m/s)  10 5 10 10 

Forvitring av olje ved typiske 
miljøforhold:     

Maksimalt vanninnhold ved 
dannelse av emulsjon (%) 70 86 86 70 

Kjemisk dispergerbarhet - 
god effekt (timer) 1 4 1 1 

Kjemisk dispergerbarhet - 
inkl. redusert effekt (timer) 18 96 36 18 

Vanninnhold (%)     

2 timer 40 20 46 40 

12 timer 69 62 81 69 

Fordampning (%)     

2 timer 19 17 22 19 

12 timer 27 26 30 27 

Nedblanding (%)     

2 timer 4 1 4 4 

12 timer 12 4 12 12 

Viskositet (cP)     

2 timer 1 190 550 1 100 1 190 

12 timer 8 000 2 800 6 000 8 000 

 

Ekofisk Blend har lavt innhold av lette komponenter og har derfor en moderat 
avdampning ved forvitring, uavhengig av sesong. Vannopptak skjer raskt og er størst 
om høsten. Oljen danner stabile emulsjoner. 

 
Industrien fokuserer på å unngå utilsiktede utslipp, uansett størrelse. Gjennom målrettet 
arbeid for å høyne sikkerheten, samt et strengt norsk regelverk, er sannsynlighetene 
små for større utilsiktede utslipp av hydrokarboner og kjemikalier.  
 
Operatøren registrerer dessuten alle akutte utslipp av kjemikalier og olje, og hvert 
enkelt tilfelle følges opp for å finne årsak og eventuelle forbedringspunkt.  
 
Fra 2001 - 2009 har det vært 68 akutte utslipp av kjemikalier i Ekofisk-området (PL018) 
der Eldfisk-feltet er inkludert, med en total utslippsmengde på ca. 34 m3, se Figur 40. I 
samme periode har det vært 233 akutte oljeutslipp med et samlet volum på 59 m3, se 
Figur 41.  
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Figur 40 Figuren viser antall akutte utslipp og mengde kjemikalier som er 
sluppet ut i perioden 2001 – 2009 fra hele Ekofisk-området, der Eldfisk-feltet 
inngår (PL018). 
 
De kjemikalietyper som benyttes i Ekofisk-området og som er planlagt benytter i Eldfisk 
II er i hovedsak innen kategori gul og grønn.  
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Figur 41 Figuren viser antall akutte utslipp og mengde olje som er sluppet ut i 
perioden 2001 – 2009 fra hele Ekofisk-området, der Eldfisk-feltet inngår 
(PL018) 
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5.5.1 Influensområde 

Influensområdene er definert som ≥ 5 % treffsannsynlighet av olje i 10 x 10 kilometer 
ruter gitt et utslipp. Figur 42 viser influensområdene ved utblåsning og utslipp relatert til 
prosess- og rørhendelser fra overflaten eller sjøbunnen basert på helårige 
oljedriftsberegninger (3600 simuleringer per år, alle ratene og varighetene med deres 
individuelle sannsynligheter). Merk at Figurene viser den totale statistikken 
(helårsstatistikk) og ikke utstrekningen av et oljeflak fra en enkeltsimulering etter et 
utslipp. 
 

 Utblåsning 

Felt Overflate Sjøbunn 

Eldfisk og 
Embla 

 

  
 Prosess-/rørhendelser 

Eldfisk og 
Embla 

  
Figur 42 Influensområde (≥ 5 % sannsynlighet for treff av olje per 10km x 
10kilometer rute) for hhv overflate- og sjøbunnsutblåsning og utslipp fra 
overflaten og sjøbunnen forbundet med prosess-/rørhendelser på Eldfisk- og 
Embla-feltene, samt rørutslipp for hele året (basert på alle ratene og 
varighetene med deres individuelle sannsynlighet). Merk at Figurene viser den 
totale statistikken (helårsstatistikk) og ikke utstrekningen av et oljeflak fra en 
enkeltsimulering etter et utslipp. Kilde: DnV 2010. 
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5.5.2 Mulige konsekvenser ved utblåsning 

Kystnær sjøfugl og sjøpattedyr 

Sannsynlighetsfordelingen av bestandstap for kystnære bestander av sjøfugl og 
sjøpattedyr er presentert i Figur 43 med høyeste utslag i hver bestandstapskategori 
uavhengig av art. Artene med størst bestandstap i de ulike kategorier i hver sesong er 
presentert i Tabell 14 for overflateutblåsning. Ved en sjøbunnsutblåsning er det ingen 
risiko for bestandstap > 1 % av kystnære populasjoner.  For hval og sel generelt gjelder 
at de er mer sårbare for fersk olje som kan usette dem for innånding av hydrokarboner. 
Fordi olje fra uhellsutslipp i Nordsjøen vil være forvitret når den treffer kysten, vil 
kystsel ikke bli eksponert for fersk olje fra Nordsjøen. Hval er som nevnt lite sårbare for 
oljesøl, og eventuelle konsekvenser fra akutt oljesøl forventes ikke å medføre 
konsekvenser utover individnivå. 
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Figur 43 Månedlig maksimal sannsynlighet for bestandstap for kystnær sjøfugl 
og sjøpattedyr ved overflateutblåsning fra Eldfisk 2/7 S. 
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Tabell 14 Kystnære bestander med størst sannsynlighet for bestandstap i de 
ulike kategorier i hver sesong gitt en overflateutblåsning fra Eldfisk 2/7 S. 

Bestandstap Vår Sommer Høst Vinter 

1-5 % Toppskarv Toppskarv Toppskarv Storskarv 

5-10 % Toppskarv Toppskarv Havert Smålom 

10-20 % Gråstrupedykker - Havert Gråstrupedykker 

20-30 % - - - - 

>30 % - - - - 

 

Sjøfugl på åpent hav 

Figur 44 viser sannsynlighetsfordelingen av bestandstap for sjøfugl tilknyttet åpent hav 
med høyeste utslag i hver bestandstapskategori uavhengig av art. Artene med høyeste 
bestandstap i de ulike kategorier i hver sesong er presentert i Tabell 15 for 
overflateutblåsning og Tabell 16 for sjøbunnsutblåsning.  
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Figur 44 Månedlig maksimal sannsynlighet for bestandstap for sjøfugl på åpent 
hav ved overflateutblåsning (venstre) og sjøbunnsutblåsning (høyre) fra 
Eldfisk 2/7 S. 

Sjøbunnsutblåsning Overflateutblåsning 
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Tabell 15 Sjøfugl på åpent hav med størst sannsynlighet for bestandstap i de 
ulike kategorier i hver sesong gitt et overflateutslipp fra Eldfisk 2/7 S. 
Bestandstap Vår Sommer Høst Vinter 
1-5 % Lunde Alke Alke Alkekonge 
5-10 % Lunde Alke Alkekonge Alkekonge 
10-20 % Lunde Lomvi Alkekonge Alkekonge 
20-30 % - Lomvi Alkekonge Alkekonge 
>30 % - - - - 
 

Tabell 16 Sjøfugl på åpent hav med størst sannsynlighet for bestandstap i de 
ulike kategorier i hver sesong gitt et sjøbunnsutslipp fra Eldfisk 2/7 S. 

Bestandstap Vår Sommer Høst Vinter 

1-5 % Lunde Lomvi Lomvi Alkekonge 

5-10 % - Lomvi - - 

10-20 % - - - - 

20-30 % - - - - 

>30 % - - - - 

 

 

Strandhabitat 

Mulige konsekvenser for strandhabitat er vist som treffsannsynlighet i ulike 
oljemengdekategorier, og sannsynlighet for skade i de ti ulike kystrutene som gir størst 
utslag i miljørisiko. Disse rutene er presentert i Figur 45.  
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Figur 45 De ti 10 × 10 kilometerrutene med størst utslag i miljørisiko i hver 
sesong ved utblåsning fra Eldfisk 2/7 S. Kilde: DnV 2010. 
 

Sannsynlighet for treff av olje i de ti kystrutene (10 × 10 kilometer) med høyest miljørisiko 
innenfor influensområdet i de ulike sesongene er presentert i Tabell 17. Det er høyest 
sannsynlighet for treff av 1-100 tonn olje i én kystrute om høsten med en sannsynlighet på 
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13,6 % gitt en overflateutblåsning. Sannsynligheten for treff av mer enn 100 tonn olje per 
rute er maksimalt 1,2 % i rute nr. 4 om sommeren. Sjøbunnsutblåsning medfører ikke 
sannsynlighet for stranding av mer enn 1 tonn olje per 10 × 10 kilometerrute. 
 

Tabell 17 Sannsynlighet for treff av 1-100 tonn olje gitt en overflateutblåsning 
fra Eldfisk 2/7 S i de ulike sesonger, presentert for de ti ulike 10×10 km rutene 
med størst miljørisiko i hver sesong (se Figur 45)  

Olje-
mengde 

Rute 
nummer 

Vår Sommer Høst Vinter 

1 10,7 % 13,1 % 13,6 % 11,6 % 

2 8,7 % 12,8 % 13,5 % 11,7 % 

3 8,3 % 10,6 % 12,3 % 11,6 % 

4 8,3 % 9,9 % 12,1 % 11,6 % 

5 7,9 % 10,3 % 10,7 % 10,8 % 

6 7,4 % 8,9 % 10,2 % 10,0 % 

7 7,6 % 8,5 % 9,3 % 10,0 % 

8 6,7 % 8,4 % 9,0 % 9,9 % 

9 6,3 % 8,4 % 8,7 % 9,8 % 

1
-1
0
0
 t
o
n
n
/
ru
te
 

10 6,5 % 8,3 % 8,1 % 9,6 % 
 

Videre er det i Tabell 18 beregnet sannsynlighet for skade i de samme kystrutene gitt at 
det skjer et utslipp. Det er størst sannsynlighet for mindre miljøskade (< 1 års 
restitusjonstid) gitt en overflateutblåsning om høsten med en verdi på 8,2 % (rute nr. 
1). Det er størst sannsynlighet for moderat miljøskade (1-3 års restitusjonstid) gitt en 
utblåsning i sommersesongen med en sannsynlighet på 5,6 % (rute nr. 1). Det er ingen 
sannsynlighet for betydelig miljøskade (3-10 års restitusjonstid) eller alvorlig miljøskade 
(> 10 års restitusjonstid) for strandhabitat. 
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Tabell 18 Sannsynlighet for mindre og moderat miljøskade gitt en 
overflateutblåsning fra Eldfisk 2/7 S, presentert for de ti ulike 10×10 
kilometerrutene med størst miljørisiko i hver sesong (se Figur 45). 

Skade-
kategori 

Rute 
nummer 

Vår Sommer Høst Vinter 

1 6,5 % 8,0 % 8,2 % 7,1 % 

2 5,2 % 7,7 % 8,1 % 7,1 % 

3 5,0 % 6,7 % 7,4 % 7,0 % 

4 5,0 % 6,3 % 7,3 % 7,0 % 

5 4,8 % 6,2 % 6,4 % 6,5 % 

6 4,5 % 5,4 % 6,1 % 6,0 % 

7 4,6 % 5,1 % 5,6 % 6,0 % 

8 4,0 % 5,0 % 5,4 % 5,9 % 

9 3,9 % 5,0 % 5,2 % 5,9 % 

M
in
d
re
 <
 1
 å
r 

10 3,9 % 5,0 % 4,8 % 5,8 % 

1 4,4 % 5,6 % 5,5 % 4,9 % 

2 3,5 % 5,1 % 5,4 % 4,8 % 

3 3,3 % 5,0 % 4,9 % 4,8 % 

4 3,3 % 4,7 % 4,8 % 4,7 % 

5 3,2 % 4,1 % 4,3 % 4,3 % 

6 3,1 % 3,6 % 4,1 % 4,0 % 

7 3,1 % 3,4 % 3,7 % 4,0 % 

8 2,7 % 3,4 % 3,6 % 3,9 % 

9 2,7 % 3,4 % 3,5 % 3,9 % 

M
o
d
e
ra
t 
1
-3
 å
r 

10 2,6 % 3,3 % 3,2 % 3,9 % 

 

5.5.3 Mulige konsekvenser ved rørhendelser 

Ved oljelekkasje fra rørledninger, kan olje stige gjennom vannsøylen og danne oljeflak 
på havoverflaten. En del olje kan også blandes inn i vannsøylen. Oljeutslipp forbundet 
med rørhendelser ved installasjonen Eldfisk 2/7 S medfører sannsynlighet for stranding 
av over 1 tonn olje per 10 × 10 kilometerrute, og dermed også sannsynlighet for 
konsekvenser for kystnær sjøfugl og sjøpattedyr, samt strandhabitat, i tillegg til mulige 
konsekvenser for sjøfugl ute på åpent hav. 
 
Kystnær sjøfugl og sjøpattedyr 

Sannsynlighetsfordelingen av bestandstap for kystnære bestander av sjøfugl og 
sjøpattedyr er presentert i Figur 47 med høyeste utslag i hver bestandstapskategori 
uavhengig av art. Artene med størst bestandstap i de ulike kategorier i hver sesong er 
presentert i Tabell 18 for overflateutslipp. Ved et sjøbunnsutslipp er det ingen 
sannsynlighet for bestandstap > 1 % av kystnære bestander.  For hval og sel generelt 
gjelder at de er mer sårbare for fersk olje som kan utsette dem for innånding av 
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hydrokarboner. Fordi olje fra uhellsutslipp i Nordsjøen vil være forvitret når den treffer 
kysten, vil kystsel ikke bli eksponert for fersk olje fra Nordsjøen.  
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Figur 46 Månedlig maksimal sannsynlighet for bestandstap for kystnær sjøfugl 
og sjøpattedyr ved overflateutslipp fra Eldfisk 2/7 S. 
 

Tabell 19 Kystnære bestander med størst sannsynlighet for bestandstap i de 
ulike kategorier i hver sesong gitt et overflateutslipp fra Eldfisk 2/7 S. 

Bestandstap Vår Sommer Høst Vinter 

1-5 % Toppskarv Toppskarv Toppskarv Bergand 

5-10 % - - Havert - 

10-20 % - - - - 

20-30 % - - - - 

>30 % - - - - 
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Sjøfugl på åpent hav 

Figur 47 viser sannsynlighetsfordelingen for bestandstap av sjøfugl tilknyttet åpent hav 
med høyeste utslag i hver bestandstapskategori uavhengig av art. Artene med høyeste 
bestandstap i de ulike kategorier i hver sesong er presentert i Tabell 20 for overflateutslipp 
og Tabell 21 for sjøbunnsutslipp.  
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Figur 47 Månedlig maksimal sannsynlighet for bestandstap for sjøfugl på åpent 
hav ved overflateutslipp (venstre) og sjøbunnsutslipp (høyre) fra Eldfisk 2/7 
S. 
 

Tabell 20 Sjøfugl på åpent hav med størst sannsynlighet for bestandstap i de 
ulike kategorier i hver sesong gitt et overflateutslipp fra Eldfisk 2/7 S. 

Bestandstap Vår Sommer Høst Vinter 

1-5 % Lomvi Lomvi Lomvi Alkekonge 

5-10 % - Lomvi Alkekonge - 

10-20 % - -  - 

20-30 % - - - - 

>30 % - - - - 
 

Tabell 21 Sjøfugl på åpent hav med størst sannsynlighet for bestandstap i de 
ulike kategorier i hver sesong gitt et sjøbunnsutslipp fra Eldfisk 2/7 S. 

Bestandstap Vår Sommer Høst Vinter 

1-5 % - Lomvi Lomvi - 

5-10 % - - - - 

10-20 % - - - - 

20-30 % - - - - 

>30 % - - - - 

 

Sjøbunnsutslipp Overflateutslipp 
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Strandhabitat 

Mulige konsekvenser for strandhabitat er vist som treffsannsynlighet i ulike 
oljemengdekategorier, og sannsynlighet for skade i de ti ulike kystrutene som gir størst 
utslag i miljørisiko. Disse rutene er presentert i Figur 48. 
 

  

  

Figur 48 De ti 10 km × 10 km rutene med størst utslag i miljørisiko i hver 
sesong ved utslipp fra Eldfisk 2/7 S. 
 

Sannsynlighet for treff av olje i de ti kystrutene (10 × 10 kilometer) med høyest miljørisiko 
innenfor influensområdet i de ulike sesongene er presentert i Tabell 22. Det er høyest 
sannsynlighet for treff av 1-100 tonn olje i én kystrute om høsten med 2,0 % gitt et 
overflateutslipp. Det er ingen sannsynlighet for treff av mer enn 100 tonn olje per rute. 
Sjøbunnsutslipp medfører ikke sannsynlighet for stranding av mer enn 1 tonn olje per 10 × 
10 kilometerrute. 
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Tabell 22 Sannsynlighet for treff av 1-100 tonn olje gitt overflateutslipp fra 
Eldfisk 2/7 S i de ulike sesonger, presentert for de ti ulike 10 × 10 
kilometerrutene med størst miljørisiko i hver sesong (se Figur 48). 

Olje-
mengde 

Rute 
nummer 

Vår Sommer Høst Vinter 

1 1,5 % 2,0 % 2,0 % 1,0 % 

2 0,7 % 1,3 % 2,0 % 1,0 % 

3 0,7 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % 

4 1,1 % 1,1 % 1,0 % 0,9 % 

5 1,1 % 1,0 % 1,0 % 0,6 % 

6 1,1 % 1,0 % 1,7 % 0,6 % 

7 0,7 % 1,0 % 1,3 % 0,6 % 

8 0,7 % 0,7 % 1,3 % 0,3 % 

9 0,7 % 0,7 % 1,6 % 0,6 % 

1
-1
0
0
 t
o
n
n
/
ru
te
 

10 0,7 % 0,7 % 1,6 % 0,7 % 
 

Videre er det i Tabell 23  beregnet sannsynlighet for skade i de samme kystrutene gitt at 
det skjer et utslipp. Det er størst sannsynlighet for mindre miljøskade (< 1 års 
restitusjonstid) gitt et overflateutslipp om høsten med 1,6 % (rute nr. 1 og 2). Det er 
størst sannsynlighet for moderat miljøskade (1-3 års restitusjonstid) gitt et utslipp om 
sommeren med 0,8 % (rute nr. 1). Det er ingen sannsynlighet for betydelig miljøskade 
(3-10 års restitusjonstid) eller alvorlig miljøskade (> 10 års restitusjonstid) for 
strandhabitat. 
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Tabell 23 Sannsynlighet for skade gitt overflateutslipp fra Eldfisk 2/7 S, 
presentert for de ti ulike 10 x 10 kilometerrutene med størst miljørisiko i hver 
sesong (se Figur 48).  

Skade-
kategori 

Rute 
nummer 

Vår Sommer Høst Vinter 

1 1,1 % 1,2 % 1,6 % 0,6 % 

2 0,4 % 0,8 % 1,6 % 0,6 % 

3 0,4 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 

4 0,9 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 

5 0,9 % 0,6 % 0,6 % 0,4 % 

6 0,9 % 0,6 % 1,3 % 0,4 % 

7 0,5 % 0,6 % 1,0 % 0,5 % 

8 0,5 % 0,4 % 0,9 % 0,2 % 

9 0,6 % 0,4 % 1,3 % 0,5 % 

M
in
d
re
 <
 1
 å
r 

10 0,6 % 0,4 % 1,3 % 0,5 % 

1 0,4 % 0,8 % 0,4 % 0,4 % 

2 0,3 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 

3 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 

4 0,2 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 

5 0,2 % 0,4 % 0,4 % 0,2 % 

6 0,2 % 0,4 % 0,4 % 0,2 % 

7 0,2 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 

8 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,1 % 

9 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,1 % 

M
o
d
e
ra
t 
1
-3
 å
r 

10 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,1 % 
 

 

 

5.5.4 Mulige konsekvenser på fisk 

Effekten av oljekomponenter for fisk og plankton er avhengig av konsentrasjonene i 
vannmassene og varighet av eksponeringen, det vil si dosen som organismene utsettes 
for. Lette komponenter kan være svært akutt giftige, men vil normalt fordampe i løpet av 
de første timer på havet. For miljøet kan derfor de tyngre oljekomponentene utgjøre en 
mer langvarig kilde til negative virkninger. For et havbunnsutslipp vil også deler av de 
vannløselige komponentene i oljen løses i vannmassene mens utstrømningen stiger mot 
overflaten. Det er disse komponentene som har største akutte potensialet for skadelige 
effekter på fisk og plankton. 
 
En sammenstilling av resultatene fra de helårige oljedriftssimuleringene med hensyn til 
oljekonsentrasjoner (THC) i vannsøylen er gitt i Figur 49. Figuren viser at 
overflateutblåsning fra installasjonene gir størst område med sannsynlighet for 10-50 ppb 
oljekonsentrasjon i vannsøyla, mens sjøbunnsutblåsning fra feltene/installasjonene gir de 
høyeste oljekonsentrasjonene. 
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 Utblåsning Prosess-/rørhendelser 

Installasjon Overflate Sjøbunn Overflate Sjøbunn 

Eldfisk S 

 

Figur 49 Gjennomsnittlige oljekonsentrasjoner (THC) i vannsøylen ved 
utblåsning fra Eldfisk 2/7 S. Figurene er basert på alle ratene og varighetene 
med deres individuelle sannsynlighet. Merk at Figuren viser den totale 
statistikken (helårsstatistikk) og ikke utstrekningen av et oljeflak fra en 
enkeltsimulering etter et utslipp. 
 
 
For fisk er generelt egg og larver de mest sårbare stadiene for forurensning. Den 
naturlige dødeligheten er imidlertid normalt svært stor for de yngste stadiene hos fisk, 
og gyteproduktene er spredt over store områder. Det er derfor liten risiko for at et 
akuttutslipp fra Eldfisk 2/7 S vil kunne ramme artene slik at det får konsekvenser på 
bestandsnivå og de negative konsekvensene kan karakteriseres som ubetydelige til små.  
 

5.5.5 Mulige konsekvenser av akutte utslipp olje og kjemikalier 

Det er ikke valgt leverandør for kjemikalier til verken bore- eller driftsfasen for Eldfisk II 
og spesifikk informasjon om miljøegenskaper er derfor ikke tilgjengelig. De kjemikalie-
typer som benyttes på Eldfisk-feltet er i hovedsak innen kategori gul og grønn. De totale 
mengdene av kjemikalier som slippes ut uplanlagt anses å være så liten at dette 
normalt ikke vil ha noen konsekvenser for miljøet. Det arbeides systematisk for å 
redusere denne typen utslipp.  
 

5.5.6 Samlet miljørisiko Eldfisk II 

Lekkasjer/brudd på rørledninger bidrar til risikoen for flere bestander av sjøfugl og 
sjøpattedyr, og strandhabitat. Det er derfor beregnet en samlet risiko for disse 
bestandene og for strandhabitat ved å summere risikobidrag fra utblåsning og fra 
rørledning. Prosessutslipp er ikke inkludert. Resultatene er vist i Figur 50 for sjøfugl på 
åpent hav, Figur 51 for kystnære bestander og Figur 52 for strandhabitat. Det er tatt 
utgangspunkt i høyeste bidrag i hver skadekategori i hver måned uavhengig av hvilken 
art det er som gir utslaget, og de månedlige bidragene er summert til årlig risiko, og 
målt mot de installasjonsspesifikke akseptkriteriene. Høyeste utslag er 14,6 % av 
akseptkriteriet for moderat miljøskade for sjøfugl på åpent hav. Utblåsning gir de 
høyeste risikobidragene. For kystnære bestander er høyeste utslag 4,7 % av 
akseptkriteriet for moderat miljøskade. For strandhabitat er høyeste utslag 3,5 % av 
akseptkriteriet for moderat miljøskade. 
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Samlet årlig miljørisiko for sjøfugl - åpent hav
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Figur 50 Årlig miljørisiko for sjøfugl ute på åpent hav med risikobidrag fra 
rørledningsbrudd og utblåsning fra Eldfisk 2/7 S, presentert som andel av de 
installasjonsspesifikke akseptkriteriene. 
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Samlet årlig miljørisiko for kystnær sjøfugl/sjøpat tedyr
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Figur 51 Årlig miljørisiko for kystnær sjøfugl og sjøpattedyr med risikobidrag 
fra rørledningsbrudd og utblåsning fra Eldfisk 2/7 S, presentert som andel av 
de installasjonsspesifikke akseptkriteriene. 
 



PL018 Plan for utbygging og drift - Eldfisk II           NOT. 14058564 
 
 
Del 2 Konsekvensutredning                            Oktober 2010 

Side 97  

Samlet årlig miljørisiko for strandhabitat
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Figur 52 Årlig miljørisiko for strandhabitat med risikobidrag fra 
rørledningsbrudd og utblåsning fra Eldfisk 2/7 S, presentert som andel av de 
installasjonsspesifikke akseptkriteriene. 
 

5.5.7 Beredskap mot akutt forurensning 

Petroleumstilsynet har fokus på at næringen skal vurdere kvaliteten i 
beredskapsprinsippene som ligger til grunn for å stanse en eventuell 
undervannsutblåsning i Norge. Tilsynet har også bedt OLF utrede nåværende strategier 
for å begrense skadevirkningene fra en utblåsing skjer til den er stoppet - og identifisere 
eventuelle forbedringsbehov. Tilsynet vil i tillegg løpende vurdere behovet for 
presisering av norske regelverkskrav, veiledninger og/eller forebedring av metoder for 
verifisering av teknisk tilstand på bakgrunn av tidligere akuttutslipp. 

ConocoPhillips er medlem i Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO), som har 
en regionvis organisering av oljevernberedskapen, og Eldfisk er lokalisert innenfor 
NOFOs region 2 (delregion 2D). Den regionale beredskapen i region 2 er gjeldende for 
alle installasjoner og kyst/strandområder i regionen. Beredskapen deles inn i fire 
barrierer som følger: 
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Barriere 1 Mekanisk bekjempelse på åpent hav nær kilden og kjemisk 
dispergering 

Barriere 2 Mekanisk bekjempelse på åpent hav og inn mot kystsonen 

Barriere 3 Bekjempelse i kystsonen og fjordområdene og beskyttelse av 
sårbare naturressurser 

Barriere 4 Bekjempelse på strand 

 

For detaljert beskrivelse av eksisterende NOFO beredskap i Ekofisk-/Eldfisk-området 
henvises det til planverket (http://planverk.nofo.no/region2.htm). 

Beredskapen i Ekofisk-området er et godt etablert system som er todelt. NOFO opererer 
17 oljeopptakssystem. Plasseringen av beredskapssystemer er basert på dagens behov 
gitt av de produserende feltene på sokkelen. Ressursene er plassert ved ulike lokaliteter 
på land og til havs (baser og fartøy) og fordelingen av disse er vist på NOFOs 
hjemmeside http://www.nofo.no/modules/module_123/proxy.asp?I=52&C=80&D=2). I 
tillegg er ConocoPhillips en av tre operatører som er medlem i Sørfeltsalliansen. 
Medlemmene her har gått sammen om en privat beredskap som omfatter område D i 
Region 2. ConocoPhillips vil kunne trekke på ressurser fra alliansen ved et akuttutslipp. 
Det er hovedsakelig tre beredskapssystem i denne alliansen; Northern Crusader og 
slepefartøy ved Ekofisk, Prosper ved Ula-Gyda-Tambar og Aries Lord ved Valhall. (Det er 
kun fartøyene som leies av ConocoPhillips (Northern Crusader og slepefartøy) som kan 
garantere mobilisering ved en hendelse. Denne felt- og områdeberedskap vil gi 
tilnærmet like god effekt som å ha et NOFO-system i Ekofisk-området. 

I forbindelse med oppdatering av NOFO sitt planverk for region 2 i 2008, ønsket 
ConocoPhillips å utføre en utvidet miljørisiko- og beredskapsanalyse for feltene sine. 
Analysen ble oppdatert med justeringer av grunnlagsdata i 2010. Dimensjonerende rate 
for beredskapen for Ekofisk-området der Eldfisk-feltet inngår er blitt vurdert til 2437 m3 
per dag. Analysen dekker de miljømessige forholdene som forventes over et helt år, 
inndelt i fire sesonger. Beredskapsanalysen er gjennomført etter OLF/NOFO Veileder for 
miljørettet beredskapsanalyse fra 2007 samt føringer fra NOFOs referansegruppe i 
forbindelse med oppdatering av NOFOs planverk. Med utgangspunkt i dimensjonerende 
rate, oljens egenskaper og gjennomsnittlige miljøforhold i området er det analysert på 
fem ulike beredskapsløsninger for barriere 1 og 2. En beredskap med tilstrekkelig 
nominell kapasitet i hver hovedbarriere (tiltaksalternativ 1) krever to NOFO-system i 
barriere 1 og to NOFO-system i barriere 2. Tiltaksalternativet tilfredsstiller krav til 
responstid både for barriere 1 og 2. 

Fjernmåling 
I forbindelse med utbygging og drift av Eldfisk II vil operatørens krav med hensyn til 
fjernmåling og miljø- og etterkantundersøkelser innbefatte at: 

• Akutt forurensning skal oppdages innen 12 timer etter hendelsen.  
• Kartlegging med helikopter skal påbegynnes senest innen 6 timer etter at akutt 

forurensning er oppdaget.  
• Overvåkningsfly mobiliseres og miljø- og etterkantundersøkelser igangsettes i 

henhold avtaler som NOFO har for utkalling av ressurser basert på kontinuerlig 
vaktordning.  

 

Lekkasjedeteksjon og fjernmåling 
Operatøren vurderer i tillegg å etablere et uavhengig automatisk deteksjonssystem for 
oljeutslipp som kan være et supplement til eksisterende metoder som satellitt, visuell 
og målingsdeteksjon. Dette systemet kan være en kombinasjon av radar-, infrarød- og 
mikrobølgeteknologi og kunne være operasjonelt 24 timer per døgn. Systemet 
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kartlegger posisjon og horisontal distribusjon av eventuelle oljeutslipp og skal omfatte 
Ekofisk- og Eldfisk-feltene, samt rørledninger i Ekofisk-området. Det gjenstår imidlertid 
en del arbeid før endelig beslutning kan fattes da pålitelige automatiske 
deteksjonssystemer ennå ikke er verifisert. 

 

5.6 Avvikling 

I henhold til bestemmelsene i OSPAR-beslutning 98/3 skal Eldfisk 2/7 S være fjernbar. 
Operatøren gjennomfører for tiden fjerning av stålinnretningene fra Ekofisk I, og vil ved 
avslutning av Eldfisk II ha opparbeidet god erfaring innen relevante 
fjerningsoperasjoner. Eksakte planer for avvikling/fjerning av innretningene vil inngå i 
en fremtidig avslutningsplan. Det kan imidlertid antas at fjerning vil skje med 
tungløftefartøy; dekksanlegg helt eller modulvis, stålunderstell som ett eller flere løft. 

Klif har nylig utarbeidet en rapport som oppsummerer en del av utfordringene knyttet til 
hogging av utrangerte offshore innretninger, samt status ved de operative anleggene. 
På det tidspunktet når Eldfisk II-innretningen skal fjernes vurderes det at 
hoggevirksomheten vil være vel etablert og standardisert, med godt opparbeidet 
kompetanse, og med mindre usikkerhet knyttet til problemstillinger og negative 
konsekvenser. 

Med god planlegging og hogging ved godkjente anlegg for slik virksomhet forventes det 
ikke betydelige negative miljøkonsekvenser. Tungløftefartøy og tilhørende støttefartøyer 
vil forbruke en del drivstoff og således gi utslipp av CO2 og NOX. Erfaringer viser at disse 
utslippene utgjør om lag 90 % av de totale utslippene til luft knyttet til avviklingen. For 
fjerning av en stålinnretning kan utslippene grovt antas i størrelsesorden 15.000 tonn 
CO2 og 200 tonn NOX. 

Det er viktig at eventuelle hydrokarboner, kjemikalier og miljøskadelige materialer 
kartlegges og håndteres på en god måte for å unngå utslipp og/eller feilsortering av 
avfall. Krav til mottaksanlegg med tanke på tett dekke, dreneringssystemer og 
renseanlegg for væskestrømmer vil bidra til å sikre dette. I tillegg kommer ordninger for 
sortering og håndtering av avfall. Erfaringer så langt viser at mengdemessig vil det 
meste av en utrangert offshore innretning gå til gjenvinning, mens i størrelsesorden 2-3 
% må håndteres som avfall.  
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6 Konsekvenser for fiskeriene og andre næringer til havs 

6.1  Fiskeri 

6.1.1 Beskrivelse av fiskerivirksomheten i området 

Viktigheten av et område for fiskeriaktiviteter kan vurderes basert på omfanget av 
fartøyaktiviteten i området samt fiskeristatistikk. I 1999 ble de første regler om 
satellittovervåkning av norske fiskefartøy vedtatt. Formålet var å bedre kontrollen med 
at fartøyene overholder gjeldende fiskeribestemmelser. Sporingsplikten gjelder norske 
og utenlandske fartøy som er lengre enn 24 meter, og som driver fiske eller fangst i 
ervervsøyemed innenfor norsk økonomisk sone. I januar 2005 ble også norske fartøy 
over 15 meter pålagt sporingsplikt under opphold i EU-farvann. Fra 2005 ble det også 
innført sporingsplikt for transportfartøy som mottar fangst. Fartøyssporingsdata gir en 
svært god oversikt over hvor fiskeriaktiviteten med større fartøy foregår til enhver tid. 
Av den aktive norske fiskeflåten er det imidlertid bare 5 – 6 % som er over 24 meter, 
men disse står for en relativt stor andel av den totale fangsten.   
 

 

1. kvartal 2008 

 

1. kvartal 2009 

 

2. kvartal 2008 

 

2. kvartal 2009 

Figur 53 Sporingsdata for fartøy tilknyttet Nordsjøen sør-vest. 
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Sporingsdataene angir at det er fiskeriaktivitet i nærheten av Ekofisk- og Eldfisk-feltene 
året rundt, med minst aktivitet om vinteren (se Figur 53 og Figur 54). Sporingsdataene 
for 1. og 4. kvartal 2008 viser liten fiskeriaktivitet. I området har det tidligere foregått et 
betydelig tobisfiske. Tobisfisket i området ble imidlertid stengt i 2005 og åpnes i dag kun 
for forskningsfiske. I 2. kvartal er det mye pelagisk fiske etter sild, med norske 
ringnotfartøyer, samt en del dansk og skotsk trålfiske (D. Lilleng, Fiskeridirektoratet, 
pers. medd.). Figuren for 4. kvartal 2009 viser betydelig aktivitet i konsentrerte 
områder, antatt å representere dansk snurrevadfiske (etter blandingsfisk; hyse, hvitting, 
torsk). 
 

 

3. kvartal 2008 

 

3. kvartal 2009 

 

4. kvartal 2008 

 

4. kvartal 2009 

Figur 54 Sporingsdata for fartøy tilknyttet Nordsjøen sør-vest. 
 

6.1.2 Fangststatistikk 

De faglige rådene og biologiske grunnlaget for å sette kvoter gis av ICES (International 
Counsil for the Exploration of the Sea) som har delt Nordsjøen inn i soner, som igjen er 
delt inn i kvadrater (ICES-kvadrater). Ekofisk- og Eldfisk-feltene ligger i sone 41 og 42 
(kvadrat 41F3 og 42F3), Figur 55.   
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Figur 55 ICES kvadrater i sentrale deler av Nordsjøen. Eldfisk-feltet ligger i 
41F3  
 
Fangststatistikk bekrefter at det er liten norsk fiskeriaktivitet i den sørlige delen av 
Nordsjøen der Eldfisk 2/7 S vil bli lokalisert, og at de største fangstene generelt tas 
lenger nord (Figur 56 og Figur 57).  
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Figur 56 Totale fangster av nordsjøsild (venstre) og sei (høyre) i 2004, fordelt 
på område (RKU Nordsjøen 2006). 
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Figur 57 Totale fangster av tobis (venstre) og øyepål (høyre) i 2004, fordelt på 
område (RKU Nordsjøen 2006). 
 
Gjennomsnittlig årlig fangst (tonn) og gjennomsnittlig årlig verdi i Euro, i perioden 2000 
til 2003, for industrifisk (fortrinnsvis tobis, øyepål og brisling) og matfisk (inkludert 
skalldyr) for Norge, Danmark og UK er vist i Tabell 24. Tabellen viser at britisk fiskeri er 
hovedsakelig etter matfisk, norsk fiskeri er hovedsakelig industrifiske, mens dansk 
fiskeri er fordelt på begge.  
 
Over 90 % av fangstene i hovedområde 41 er tatt med bunntrål. Som vist i Figur 59 har 
det fra 2000 til 2004 vært en nedgang i fangster i hovedområde 41. Fiskeristatistikk for 
området viser at tobisfangst har vært dominerende pelagisk fangst, men at tobisfisket er 
redusert de siste årene pga bestandssituasjonen (og fangststopp). Av fangstdata kommer 
det i tillegg fram at tobisfisket har flyttet seg østover de senere år og dermed lenger bort 
fra det aktuelle utbyggingsområdet. Hyse, sei og torsk utgjør hoveddelen av fangst av 
torskearter i området. 
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Tabell 24 Gjennomsnittlig fangst i tonn for matfisk og industrifisk på nasjonalt 
nivå i 2000-2003. Industrifisk er tobis, øyepål og brisling, mens matfisk er 
annen fisk samt skalldyr.  

  Fangst (tonn) Verdi (EUR) 

Land Industrifisk Konsum Industrifisk Konsum 

Norge 30 000 1 600 2 820 000 592 500 

Storbritannia 0 2 200 0 3 867 000 

Danmark 9 000 1 920 1 328 000 5 430 000 

Totalt 39 000 5 720 4 148 000 9 889 500 

Fangst i 9 ICES-kvadrater: 41F2-F4, 42F2-F4, 43F2-F4 
 
 
Figur 58 viser totalfangst i ICES-kvadratene 41F2-F4, 42F2-F4 og 43F2-F4 fordelt på land. 
Norge har størst fangst i området og hovedfangsten er fra industrifiske.  
 

 
Figur 58 Totalfangst i områdene 41F2-F4, 42F2-F4 og 43F2-F4 fordelt på land 
(årlige gjennomsnitt 2000-2003). 
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Figur 59 Norske fangster i hovedområde 41, fordelt på art. 
 

6.1.3 Konsekvenser i anleggsfasen 

Grunnlaget for potensielle konflikter mellom fiskeriene og utbyggingen på Eldfisk-feltet 
består i hovedsak av bruk av de samme havområdene.  
 
I utbyggingsfasen ligger konfliktpotensialet i grenselandet mellom arealbeslag, 
seilingsaktivitet til og fra Eldfisk-feltet med moduler etc. og fiskeriaktiviteten i området. 
I utbyggingsfasen vil det være en økt seilingsfrekvens med forsyninger og utstyr til 
konstruksjon av feltet. Frekvensen på disse seilingsaktivitetene vil være avhengig av 
hvilke behov som skal dekkes. I tillegg vil også hjelpe- og beredskapsfartøy 
representere en økt seilingsaktivitet i området. Igjen vil valgt tidspunkt for start av 
utbyggingen være av avgjørende betydning for fiskeriaktivitetene i området. 
 
Rørledninger, kabler, mv vil bli installert slik at de ikke hindrer fiskeaktivitet og enten 
være overtrålbare eller bli nedgravd. Dette vil også gjelde for en eventuell realisering av 
Eldfisk Nord. Ankergroper fra rørleggingsfartøy kan medføre ulemper inntil gropene er 
visket ut, men i områder med sandig bunn som på Eldfisk-feltet vil imidlertid slike 
groper være utjevnet innen kort tid. Bruk av fartøyer som opererer med dynamisk 
posisjonering medfører imidlertid at ankergroper ikke dannes.  
 
Utbyggingen, med unntak av rør- og kabelleggingen, vil imidlertid foregå innenfor 
eksisterende sikkerhetssone og det vil derfor ikke oppstå ytterligere konsekvenser som 
følge av Eldfisk II.   
 
En eventuell fremtidig legging av ny rørledning til Eldfisk Nord vil medføre noe 
midlertidig anleggsaktivitet langs rørtraseen. Konsekvenser av dette vil være 
ubetydelige.  
 

6.1.4 Konsekvenser i drift 

Etter anleggsfasen vil utbyggingen generelt ikke medføre betydelige arealbegrensinger 
eller fangstreduksjoner for fiskeriene. Rørledninger vil være nedgravd og/eller 
overtrålbare. Operasjonelle ulemper for fiskeriene er først og fremst knyttet til 
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steinfyllinger, frie spenn og rørledninger med ytre skader som øker sjansen for 
fasthekting av fiskeredskap.  

6.1.5 Konsekvenser ved avvikling 

Etter avslutning av feltet vil innretningen fjernes. Under fjerningsoperasjonen vil det 
være økt skipstrafikk i området ved plattformen. Eventuell bruk av tungløftfartøy som 
bruker anker til å holde seg i posisjon vil beslaglegge et område med hensyn til 
begrensning, særlig for fiskeri med trål. Over tid vil eventuelle fordypninger i sjøbunnen 
eller hauger med sediment jevnes ut. Dette forventes å skje nokså snart siden området 
er grunt og utsatt for naturlig sedimenttransport.  
 
Frigivelse av området for tråling vil ytterligere kunne bidra til å jevne ut sjøbunnen. 
Bunndyrene vil som nevnt etableres etter relativt kort tid, og sjøbunnen vil dermed bli 
tilsvarende som ellers i dette området av Nordsjøen.  
 
Nærmere utredning av konsekvenser ved fjerning vil utredes i avslutningsplan. 

6.1.6 Konsekvenser av akuttutslipp 

Skadevirkninger for fiskeriene ved et eventuelt akuttutslipp er avhengig av type utslipp, 
utslippets størrelse, varighet, drift og årstid. Et akuttutslipp kan føre til at det stilles 
spørsmål om konsum av fisk fra området (sjømattrygghet). Den økonomiske risikoen er 
knyttet til midlertidig utestengning fra fiskefelt, redusert markedsverdi på fisken og 
tilgrising av fiskeredskap. Da omfanget av et akuttutslipp i stor grad er styrt av 
utenforliggende faktorer er det imidlertid vanskelig å kvantifisere økonomisk konsekvens 
for fiskeriene. I henhold til petroleumslovens bestemmelser (§7) er forurenser ansvarlig 
for skade påført tredjepart ved akutt forurensning. 
 

6.2  Skipstrafikk 

6.2.1 Beskrivelse av skipstrafikk i området 

I områder med stor skipstrafikk og petroleumsvirksomhet er det i utgangspunktet et 
konfliktpotensial. Potensialet er naturlig nok størst der hvor petroleumsvirksomheten har 
overflateinnretninger, med tilhørende trafikk av fartøy, og hvor viktige seilingsleder 
passerer. Som vist i Figur 60 går hovedandelen av skipsledene i den sørvestlige delen av 
Nordsjøen i retningen nordøst-sørvest, og da i hovedsak mellom Stavanger og Ekofisk-
området (> 6 seilinger hver uke). Sterkt trafikkerte skipsleder for handelsfartøy 
passerer noe mer øst for Ekofisk-området i nord-sydlig retning (> 2000 seilinger hvert 
år), samt mellom Ekofisk- og Eldfisk-feltene (300-1000 seilinger hvert år) i øst-vestlig 
retning. Generelt gjelder at handelsfartøy ikke har lov å passere innen en radius av 500 
meter fra hver enkel offshoreinstallasjon. 
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Figur 60 Skipstrafikk i region Nordsjøen Sørvest (RKU Nordsjøen 2006). 
Plassering av Eldfisk 2/7 S er indikert med rød sirkel. 
 

6.2.2 Konsekvenser i anleggsfasen 

Anleggsfasen på Eldfisk 2/7 S vil inkludere bruk av borerigg, rørleggingsfartøy samt 
andre støttefartøy. Det vil derfor i perioden 2013-2014 bli en økning i fartøystrafikken til 
og fra Eldfisk-feltet. I denne perioden vil fartøy tilknyttet Eldfisk II-utbyggingen 
beslaglegge arealer som kan gi konsekvenser for den ordinære skipstrafikken i området, 
men området nær og innenfor sikkerhetssonene vil bli mest berørt. Under 
installasjonsarbeidet vil tiltak for å begrense hyppighet i trafikk og varighet av 
operasjonen redusere risiko for konflikt med annen skipstrafikk i området. Slike tiltak vil 
for eksempel være god planlegging av operasjonene, varsling, radarovervåking, VHF-
radiokommunikasjon og beredskapsfartøy. Beredskapsfartøy vil være til stede til enhver 
tid og har ivaretar funksjoner for å redusere kollisjonsfare. Omfanget av økt trafikk vil 
være begrenset sett i forhold til den totale aktiviteten i området. 

6.2.3 Konsekvenser i drift 
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Da den nye plattformen Eldfisk 2/7 S kun marginalt vil øke nåværende sikkerhetssone 
rundt Eldfisk feltsenter er konsekvenser for skipstrafikk kun forbundet med 
installeringsarbeidet som er begrenset i tid og omfang.  
 
Etter avslutning av virksomheten på Eldfisk-feltet vil alle innretninger i maritimt område 
fjernes i henhold til FNs havrettstraktat (UNCLOS) og IMO sine retningslinjer. Det 
henvises til delutredning i regional konsekvensutredning for Nordsjøen (Safetec 2006) 
for ytterligere beskrivelse av skipstrafikken i området og tilhørende konsekvenser. 
 
Safetec har nylig, basert på data om skipstrafikk og lokalisering av de ulike 
installasjonene på Eldfisk-feltet (plattformer og stigerør), samt tilgjengelig statistisk 
informasjon om kollisjoner, gjort en vurdering av kollisjonsfaren med passerende skip, 
fiskefartøy og besøkende forsyningsfartøy for respektive installasjon. Den planlagte 
plattformen Eldfisk 2/7 S er ikke inkludert i studien, heller ikke eventuelle mobile 
enheter som boreskip og borerigger. Det er ikke trafikk av tankfartøy i Ekofisk-området 
da olje og gass blir eksportert i rørledninger til henholdsvis Teesside og Emden. 
Eksportledningene representerer derfor et viktig avbøtende tiltak for å redusere 
miljørisikoen koblet til transport av olje og gass. 
 
Resultatene i Safetec-studien angir at den høyeste risikoen finnes for kollisjon/kontakt 
mellom plattform og besøkende forsyningsfartøy, hvor det forventes en 
kollisjonsfrekvens på én gang hvert 16-75 år for hver enkel plattform. Dette er godt 
over akseptkriteriet på 1 x 10-4. Kollisjoner mellom plattform og forsyningsfartøy 
kjennetegnes imidlertid normalt av at kollisjonsenergien er lav, som følge av lavere fart 
og mindre vekt. Forventet skadefrekvens etter kollisjon med plattform ligger generelt 
under akseptkriteriet på 1 x 10-4 og er høyest på Eldfisk 2/7 B (9,8 x 10-5), som ligger 
litt isolert nord for Eldfisk feltsenter. 
 
Risikoen for kollisjon mellom plattform og passerende handelsfartøy anses å ha en 
meget lav sannsynlighet for alle plattformer på Eldfisk-feltet, med unntak av Eldfisk 2/7 
B, hvor det forventes en kollisjonsfrekvens på 1,16 x 10-4, det vil si marginalt over 
akseptkriteriet på 1 x 10-4. I slike tilfeller er skadefrekvensen omtrent lik 
kollisjonsfrekvensen, fordi kollisjonsenergien med passerende skip normalt er langt 
høyere enn med besøkende forsyningsfartøy.  
 
Kollisjonsfrekvensen med fiskefartøy er beregnet til like over akseptkriteriet på 1 x 10-4 

for Eldfisk 2/7 A og Eldfisk 2/7 B, men det angis som lite sannsynlig at slike kollisjoner 
vil føre til skade på plattform og stigerør (frekvenser i området 10-6). 
 
Safetec-studien konkluderer generelt at kollisjoner med offshore innretninger oftere 
skyldes menneskelige faktorer enn tekniske feil. 
 
ConocoPhillips Skandinavia A/S følger etablerte standardprosedyrer for en sikker 
skipstrafikk definert av OLF (2002), ConocoPhillips Skandinavia A/S (2009), NWEA 
(2009) og i ISO 19901-6 (2009). Videre skal fartøyets flaggstat ha undertegnet 
internasjonale foreskrifter innen miljø, sikkerhet og sjøfolks arbeidsvilkår gjennom FNs 
sjøfartsorganisasjon (IMO) og ILO-konvensjonen. Det stilles også krav på at fartøyet 
skal være klassifisert av et av fem anerkjente klassifiseringsselskaper. 
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7 Samfunnsmessige konsekvenser  

Hensikten med Eldfisk II prosjektet er å øke utvinningen, og opprettholde en sikker og 
stabil produksjon fra Eldfisk-feltet. Gjennom dels å fase ut, dels å utbedre og dels å 
etablere infrastruktur vil det være lønnsomt å utvinne mer av ressursene i Eldfisk-
reservoarene. De samfunnsøkonomiske aspekter av prosjektet er nærmere belyst 
nedenfor. 
 
For samfunn er det i henhold til utredningsprogrammet gjort vurderinger på nasjonalt 
nivå.  
 
Tilleggsinvesteringene knyttet til en eventuell videre utbygging av de nordlige 
ressursene vil blant avhenge av teknisk løsning og fremtidig kostnadsnivå. Det er videre 
usikkerhet i forhold til tidsfasing. Det er derfor ikke funnet hensiktsmessig å foreta noen 
detaljerte evalueringer av sysselsettingsvirkninger ved en slik realisering.  
 

7.1 Metode 

De nasjonale sysselsettingsvirkninger er beregnet ved hjelp av en nasjonal 
kryssløpsmodell, Pandamodellen som eies og drives av fylkeskommunene og 
Kommunal- og Regionaldepartementet (KRD). For virkningene i driftsperioden er et 
tilnærmet ”normal-år” etter produksjonsstart lagt til grunn ved beregningene.  
 
Med ringvirkninger menes at kjøp av varer eller tjenester sprer impulser i næringslivet 
slik at den samlede verdiskapning påvirkes. Beregningsmodellen tar utgangspunkt i de 
anslåtte vare- og tjenesteleveranser fordelt på næring og år. Ut fra dette beregnes den 
samlede produksjonsverdi som skapes i næringslivet som følge av disse leveransene, 
både hos leverandørbedriftene selv, og hos deres underleverandører. 
Produksjonsverdien blir deretter regnet om til sysselsetting målt i årsverk ved hjelp av 
statistikk for produksjon per årsverk i ulike bransjer. Utgangspunktet er at leveranser til 
det primære kjøpet trekker med seg en kjede av nye leveranser innen næringslivet for 
øvrig. 
 
Ved bruk av modellen beregnes sysselsettingsmessige ringvirkninger av en økt aktivitet 
i økonomien: 
1. Direkte virkninger 

Sysselsetting hos operatør og hos kontraktører 
2. Indirekte virkninger 

Sysselsetting hos leverandører og underleverandører 
Disse utgjør produksjonsvirkningene. 

3. Konsumvirkninger 
Konsumvirkninger som skapes ved at ansatte hos operatør og leverandører får 
økt forbruk. 
 

Modellen beregner dette som samlede virkninger uten at de enkelte ledd synliggjøres. 
De samlede sysselsettingsvirkningene blir summen av direkte sysselsetting, indirekte 
sysselsetting og avledet virksomhet gjennom økt privat konsum.  
 
Det understrekes at dette er beregnede tall som inneholder en del usikkerhet. Det er 
usikkerhet knyttet til valg av tekniske løsninger, kostnadsestimatene og antakelser om 
nasjonal andel. For å ta høyde for usikkerheten er det beregnet sysselsettingsvirkninger 
av høyt og lavt anslag for nasjonale leveranser. 
 
 

7.2 Nasjonale leveranser 
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Basert på oppgave over investeringer og driftskostnader gjøres det vurderinger av 
norske andeler. Dette vil blant annet bygge på eksempelstudier utført som en del av 
RKU Nordsjøen, hvor Ekofisk 2/4 M utgjorde et av eksemplene. Ved hjelp av 
Pandamodellen, som er en kryssløpsmodell, vil det videre bli gjort vurderinger av hvilke 
og hvordan ulike bransjekategorier kan bli berørt. Det vil bli angitt et spenn i anslaget 
av norske andeler for å gjenspeile den usikkerhet som ligger i slike beregninger. 
 
Siden analysen holdes på et nasjonalt nivå, vurderes det ikke som relevant å vurdere 
kompetanseforhold i næringslivet. På nasjonalt nivå vil det være tilstrekkelig 
kompetanse til å gjennomføre sikker utbygging og drift, og kontrakter vil i henhold til 
internasjonale regelverk være gjenstand for åpen konkurranse. 
 

7.2.1 Investeringskostnader 

Investeringskostnadene er beregnet til 35-40 mrd. kroner hvorav boring utgjør om lag 
40%.  
 
Plattformdekk på Eldfisk 2/7 S utgjør om lag 50 % av investeringskostnadene eksklusiv 
boring og dermed vil norske andeler knyttet til dekket ha stor betydning for den 
samlede norske andelen.  
 
Prosjektledelse har normalt en høy norsk andel. Prosjektledelse utføres av operatøren 
selv eller ved hjelp av norske selskaper. Vi anslår at norsk andel vil utgjøre 95 %. 
 
Prosjektering kan bli utført av utenlandske eller av norske selskap. Evalueringen av fire 
utbygginger i samband med RKU Nordsjøen viste at norske andeler ofte var høye. Vi 
antar at norsk andel utgjør 40 % som et lavt anslag og 80 % som et høyt anslag. 
 
Ovennevnte evaluering viste at norske andeler av innkjøp til plattformdekk og understell 
utgjorde ca. 30 %. Vi anslår at samme nivå kan være aktuelt for Eldfisk II, men også 
her vil vi anslå et lavt – 20 % - og et høyt – 50 % - anslag.  
 
Norsk andel til konstruksjon kan variere og vil avhenge av om norske selskap er 
konkurransedyktige. Vi antar at et lavt estimat vil være 20 % mens et høyt estimat kan 
være 60 %. 
 
Installasjon og marine operasjoner kan bli utført med norske eller utenlandske fartøy 
men ofte med stor andel norske ansatte. Norsk verdiskaping kan derfor bli høy også 
med utenlands leverandørselskap. Det er forutsatt 60 % og 80 % for lavt henholdsvis 
høyt anslag for norsk andel. 
 
Boring kan utføres av et av de norske selskapene som opererer i et internasjonalt 
marked. Da deler av besetningen er utenlandsk anslås norsk andel av boreleveransen til 
40-50 %.  
 
Dette gir samlede norske andeler på fra 44 % til 67 % med en middelverdi på 55 %. 
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Figur 61 Eldfisk II, norske leveranseandeler ved utbygging. 
 
De norske andelene kan være fra ca. 16 til 24 mrd. kroner (Figur 61). Anslagene for de 
norske andelen har direkte betydning for beregningene av nasjonal sysselsetting. 
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Figur 62 Eldfisk II, utbyggingskostnader fordelt over tid. 
 
Det vil foregå boring fra 2011 til 2019 (Figur 62).  
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7.2.2 Nasjonale investeringer 

Utbyggingen av Eldfisk II faller delvis sammen med en periode da OD forventer høye 
investeringstall for oljesektoren. Figur 63 viser utbyggingskostnader for Eldfisk II 
sammenholdt med de samlede nasjonale utbyggingskostnader. OD har utarbeidet 
kostnadsprognoser for perioden fram t.o.m. 2014. 
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Figur 63 Gjennomførte og forventede investeringer på norsk sokkel og Elkdfisk 
IIs andel. (Kilde: OD). 
 
I 2012 og 2013 utgjør Eldfisk II mellom 5 og 6 % av det samlede investeringsvolumet. 
Vi ser også at det skjer i en periode da OD forventer rekordhøyt investeringsnivå. 
 

7.2.3 Driftskostnader 

Driftskostnadene vil beløpe seg til om lag 1,2 mrd. kroner per år de første årene, etter 
hvert fallende til 0,7 mrd. kroner per år. I tillegg kommer miljøavgifter på 0,1-0,2 mrd 
kroner per år.  
 
Driftsorganisasjonen vil bestå av 175 personer hvorav 132 normalt vil være sysselsatt 
offshore og 43 personer onshore. 
 

7.2.4 Statens inntekter 

Staten vil få inntekter fra drift av Eldfisk II i form av eierandeler i Petoro, i form av skatt 
og i form av miljøavgifter. 
 
Petoro har en eierandel på 5 %, men vi har ikke beregnet Statens inntekter som eier. 
Inntektene til Staten i form av skatter og avgifter er beregnet til 32-36 mrd. kroner. De 
neddiskonterte avgiftene summeres til 0,5 mrd. kroner, mens de neddiskonterte 
skattene summeres til 15,3 mrd. kroner. Statens neddiskonterte inntekter er dermed 
ca. 16 mrd. kroner.  
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7.3 Sysselsettingseffekter inkludert ringvirkninger 

Da Eldfisk-feltet ligger langt til havs vurderes det ikke som relevant å utføre vurderinger 
på regionalt eller lokalt nivå. Forsynings- eller driftsbasetjenester vil ikke endres som 
følge av prosjektet.  

7.3.1 Investeringsfasen 

På grunnlag av forventede norske andeler av leveransene i utbyggingsfasen og i 
driftsfasen kan sysselsettingsvirkningene beregnes. Beregningen omfatter direkte og 
indirekte virkninger og konsumvirkningene. 
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Figur 64 Eldfisk II, sysselsettingsvirkninger fordelt på år – utbyggingsfasen. 
 
 
Figur 64 viser at den samlede nasjonale sysselsettingen kan bli på nær 11 000 
sysselsatte når utbyggingen er på sitt høyeste. Usikkerheten vil være pluss/minus 30 
%, altså at toppnivået kan være fra 7500 til 14.000 sysselsatte. Etter 2015 vil 
produksjonsboring pågå fram til 2019. En eventuell realisering av Eldfisk Nord vil gi 
positive ringvirkninger også etter at Eldfisk II-utbyggingen er avsluttet.  
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Figur 65 Eldfisk II sysselsettingsvirkninger i utbyggingsfasen fordelt på 
næringer. 
 
I utbyggingsfasen vil 30 % av sysselsettingen komme innen forretningsmessig 
tjenesteyting, ca. 18 % innen transport, lager m.m. og ca. 10 prosent innen olje- og 
gassektoren. Industrisysselsettingen kan utgjøre 12 – 15 prosent av den samlede 
sysselsettingen (Figur 65).  
 

7.3.2 Driftsfasen 

Driftsfasen strekker seg fra 2015 til 2028. Figur 66 viser den samlede sysselsettingen 
fra oppstart av utbyggingen og fram til 2028. 
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Figur 66 Eldfisk II sysselsettingsvirkninger i utbyggings- og driftsfasen. 
 
Figur 67 viser at så lenge produksjonsboringen pågår vil sysselsettingseffekten være på 
nær 4000 sysselsatte. Etter at borefasen er over, vil sysselsettingen være på mellom 
2000 og 2600 personer. Også her er det viktig å påpeke at det er knyttet usikkerhet til 
beregningene slik at usikkerheten er pluss/minus 30 %, særlig som følge av ulike nivå 
for estimering av norske leveranseandeler.  
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Figur 67 Eldfisk II, sysselsettingsvirkninger i utbyggings- og driftsfasen fordelt 
på næringer. 
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Ser vi på sysselsettingen i hele perioden fra oppstart av utbyggingen til avslutning av 
driften utgjør forretningsmessig tjenesteyting 22 %, olje- og gassektoren 11 %, 
transport, lager m.m. 15 % og industrien 25 %.  
 
 

8 Avbøtende tiltak, oppfølgende undersøkelser og overvåking 

8.1 Oppsummering av konsekvenser 

I Tabell 25 er de viktigste konsekvensene av Eldfisk II-prosjektet i utbyggings- og 
driftsfase angitt. Hensikten med Eldfisk II er at prosjektet vil bidra til å opprettholde en 
høy og stabil produksjon fra Eldfisk-feltet til 2028. De positive konsekvensene av dette 
vil komme i form av verdiskapning for rettighetshavere og samfunnet gjennom inntekter 
(inkludert skatter og avgifter), samt betydelige sysselsettingsvirkninger nasjonalt 
gjennom både anleggsperiode og drift. 
 
Prosjektet medfører videreutvikling av infrastruktur i et område som allerede er utbygd, 
og ny innretning blir broforbundet til eksisterende Eldfisk feltsenter. Negative virkninger 
i forhold til andre brukere av havet (fiskeri og skipstrafikk) blir derfor ubetydelig. 
 
Siden energiløsninger vil sees i sammenheng med eksisterende infrastruktur, og det 
spesifikke energibehovet er begrenset, vil tilleggsutslipp til luft fra prosjektet være lite. 
Kraft fra land kan installeres men grunnet høy tiltakskost er ikke tiltaket ansett som 
beste tilgjengelig teknikk (BAT).  
 
Prosjektet vil medføre utslipp til sjø fra boring (øverste seksjon) samt produsert vann. 
Boreutslippet kan gi noe temporær økning av partikkelkonsentrasjon i vannet og 
nedslamming lokalt, men marginale og restituerbare konsekvenser. Produsert vann vil 
være gjenstand for omfattende rensing før utslipp, og CTour-teknologien vil benyttes 
med antatt konsentrasjon av olje i vann på godt under 10 ppm. Utslippet av produsert 
vann forventes ikke å gi målbare effekter på fiskebestandsnivå, og dagens kunnskap 
tilsier generelt lavt potensial for skade også på individnivå. 
 
Boring av 42 nye brønner, hvorav 32 produksjonsbrønner, og produksjon fra disse 
medfører at miljørisikoen fra feltet vil øke noe relativt til dagens situasjon. Miljørisikoen 
er likevel vurdert som lav, og langt innenfor de akseptkriterier som er satt for 
virksomheten. Ekofisk-området har ikke særlig sårbare naturressurser i forhold til et 
akutt oljeutslipp – normalt er det begrensede antall sjøfugl i området og her er ikke 
sentrale/avgrensede gytefelt for fisk. Et langvarig utslipp kan likevel true kystsonene i 
både Danmark og Norge, men sannsynligheten for dette er lav. Det er allerede etablert 
oljevernberedskap i området. 
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Tabell 25 Oppsummering av konsekvenser av Eldfisk II i utbygging og drift. 
Konsekvenstema Utslipp / vurdering av 

effekt - påvirkning 
Kategori Kommentar 

Energibehov 7 MW Miljø Eksisterende 
energiløsninger, 
samkjøring mellom 
Eldfisk- og Ekofisk-
feltene. 

Utslipp til luft 
anleggsfase 

Boring: 10 000 - 16 000 
tonn CO2/år 
Installasjon/intervensjon: 
ca. 22 000 tonn CO2 
Fakling: 16 000 tonn CO2 

Miljø Utslipp i hovedsak 
relatert til fakling, 
boring og marine 
operasjoner. 

Utslipp til luft drift:    
CO2-utslipp (tonn) Videreføring av dagens 

utslippsnivå på ca. 
350 000 tonn/år, noe 
økning i borefasen 
deretter under dagens 
nivå. To hovedkilder er: 
produksjon av 
tilleggsressurser på 
feltene Eldfisk og Embla 
(Eldfisk II) ca. 210 000 
tonn/år; og levering av 
trykksatt vann for 
injeksjon i Ekofisk-feltet 
ca. 110 000 tonn/år.  

Miljø Eldfisk har 
betydelig 
gjenværende 
oljeressurser. 
Eldfisk II er et 
prosjekt for økt 
oljeutvinning som 
krever energi til 
vann- og 
gassinjeksjon. 
Eldfisk- og Ekofisk-
feltene er blant de 
største felt på 
sokkelen og 
dominerer 
utslippene fra 
Ekofisk-området. 
I oppstartsfasen vil 
det i tillegg foregå 
noe fakling. 

NOx-utslipp Økt utslipp (+40%) ift 
dagens nivå i borefasen, 
etterfulgt av et lavere 
utslippsnivå fra 2020 (-
50% ift dagens nivå). 
Utslipp 200-800 tonn/år. 

Miljø Tilleggsutslipp fra 
Eldfisk II er knyttet 
til boring av nye 
brønner for å sikre 
videre drift og økt 
utvinning. 

Utslipp til sjø:    
Utslipp fra boring Liten negativ Miljø Borekaks injiseres i 

dedikert brønn. 
Utslipp av masse 
fra topphull-
seksjonen vil gi noe 
midlertidig forhøyet 
turbiditet og ned-
slamming av hav-
bunnen helt lokalt. 
Restitueres innen 
kort tid.  

Produsert vann Positivt Miljø Vil bidra med 
utslipp av olje og 
ulike komponenter 
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til sjø, i vesentlig 
lavere 
konsentrasjoner 
enn i dag da ny 
teknologi (CTour og 
CFU) øker 
rensegraden ift 
dagens situasjon. 
Ingen målbare 
konsekvenser 
forventes basert på 
dagens kunnskap.  

Materialvalg Positivt Miljø Reduserer 
kjemikaliebehov 
(korrosjons-
hemmer) 

Fysiske inngrep Liten påvirkning Miljø Lokalt ved borested 
knyttet til fysisk 
nedslamming og 
avtrykk fra 
oppjekkbar 
borerigg og 
rørledninger. 

Akuttutslipp ved 
utblåsning og 
rørhendelser 

Miljørisiko vurdert som 
lav.  

Miljø Lav sannsynlighet, 
men potensial for 
mindre negative 
miljøkonsekvenser 
pga lang drivtid til 
land. Begrenset 
effekt på fiske- og 
fuglebestand. 

Akuttutslipp av 
kjemikalier (små 
mengder) 

Miljørisiko vurdert som 
lav. 

Miljø Lite konsekvens-
potensial 

Fiskeri i anleggsfase Ubetydelig Samfunn Aktivitet i hovedsak 
innenfor 
sikkerhetssone 

Fiskeri i driftsfase Ubetydelig Samfunn Innretning omfattet 
av sikkerhetssone 

Fiskeri etter avvikling 
Positivt 

Samfunn Positivt at området 
åpnes for fiskeri 

Skipstrafikk Ubetydelig Samfunn Innretning 
lokalisert sammen 
med andre 
eksisterende 
innretninger og 
innenfor 
sikkerhetssonen 

Sysselsettingsvirknin
ger, utbygging 

500 – 11000 
sysselsatte/år 

Samfunn Inkluderer direkte 
og indirekte 
virkninger og 
konsumvirkningene 

Sysselsettingsvirknin
ger, drift 

2000 – 4000 
sysselsatte/år 

Samfunn Inkluderer direkte 
og indirekte 
virkninger og 
konsumvirkningene 
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Statlige inntekter 32-36 mrd. kroner Samfunn Kun avgifter og 
skatt, direkte 
inntekter via Petoro 
er ikke inkludert 

 
 
Med utgangspunkt i metodebeskrivelsen i kapittel 4 er konsekvenser for ikke-
kvantifiserbare tema som følge av Eldfisk II angitt i Figur 68.  

 
Figur 68 Visualisering av ikke-kvantifiserbare konsekvenser av Eldfisk II 
 

8.2 Oppsummering av tiltak 

Prosjektet har gjennom hele planperioden hatt fokus på sentrale miljøproblemstillinger 
med ambisjon om at negative konsekvenser skal minimeres. 
 
Det legges en egen strømkabel fra Eldfisk-feltet til Ekofisk-feltet. Det er allerede 
implementert vesentlige tiltak i Eldfisk og Ekofisk for å redusere utslipp til luft. Dagens 
energiforsyning på feltet er i hovedsak basert på beste tilgjengelige teknikker (BAT). I 
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tillegg er det gjort nye vurderinger i 2009 -2010 av ulike tekniske tiltak for ytterligere 
energioptimalisering og for å redusere utslipp til luft. Dette er beskrevet i kapitel 5.2. 
Energibehovet for Ekofisk Sør er svært begrenset og vil baseres på energiforsyning fra 
eksisterende anlegg. Kraft fra land kan installeres men pga for høy tiltakskost er ikke 
tiltaket ansett som beste tilgjengelig teknikk (BAT).  
 
I Ekofisk- og Eldfisk-reservoarene er det vurdert som svært risikofylt med injeksjon av 
produsert vann, som kan gi forsuring og hemmet produksjon. Det er derfor vurdert ulike 
teknologier for rensing av produsert vann. Basert på erfaringer fra Ekofisk er det 
konkludert med en løsning basert på hydrosykloner og CTour. Dette gir en god 
renseeffekt for dispergert olje, antatt konsentrasjon i utslipp på under 10 ppm.   
 
Utslippene fra boring begrenses betydelig ved at borekaks reinjiseres i dedikerte 
brønner. Operatøren har gode erfaringer med denne løsningen over mange år, og har 
også etablert rutiner for overvåking for å påse at det ikke oppstår lekkasjer fra 
brønnene. 
 
Ekofisk-området er et område med et betydelig omfang av petroleumsrelatert 
infrastruktur av nyere og eldre dato. Det er et betydelig omfang av operasjoner og 
aktiviteter i området, og erfaringene viser at en del mindre uplanlagte utslipp til sjø 
forekommer. Operatøren arbeider derfor målrettet for å redusere sannsynligheten for 
utslipp, både gjennom tekniske tiltak og løsninger samt operasjonelt gjennom opplæring 
og prosedyrer. Ved bygging av ny innretning på Eldfisk-feltet, med tilhørende 
rørledninger, vil det være fokus på å forebygge mot akuttutslipp. I området vil det også 
etableres overvåking for å kunne oppdage et eventuelt utslipp tidlig, og således 
implementere tiltak og redusere konsekvenser. 
 
 

8.3 Oppfølging og miljøovervåking 

 
I det videre arbeidet med prosjektet vil det etableres en miljøplan for å påse og 
dokumentere at viktige miljøforhold ivaretas gjennom detaljert enginering, bygging og 
installasjon. I god tid før oppstart av aktiviteter (boring, rørlegging og produksjon) vil 
søknader sendes til Klif i forhold til bruk og utslipp av kjemikalier, utslipp til sjø osv., 
samt til Ptil for samtykke om aktiviteter. Alle nødvendige tillatelser vil inngå i en 
myndighetsplan som etableres for prosjektet.  
 
Det er etablert et system for miljøovervåking av virksomheten på Eldfisk-feltet. 
Eventuelle endringer i stasjonsnett som følge av ny boreaktivitet vil vurderes, men 
dagens etablerte system vil sannsynligvis være adekvat også for dette. 
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