
Bærekraft i Ekofisk-området
I ConocoPhillips er vi opptatt av bærekraft. Vi anerkjenner at menneskelig aktivitet og bruk av fossile
brensler fører til økte konsentrasjoner av klimagasser i atmosfæren, og at dette igjen kan påvirke det globale
klimaet. Vi diskuterer ikke vitenskapen rundt dette. Samtidig vil verden ha behov for betydelige volumer olje
og gass i lang tid framover, og derfor har vi fokus på å minimere fotavtrykket fra våre aktiviteter så mye som
mulig. I Ekofisk-området har vi implementert en rekke tiltak i løpet av flere tiår og fokuset på nye tiltak
fortsetter for fullt. Her er noen eksempler.

Strømkabel mellom feltene,
sist nå med Eldfisk 2/7 B 
gir full samkjøring innen 
års slutt 2019, og reduserer
utslipp til luft

Oppgradering av damp -
turbin anlegg på Eldfisk,
og utfasing av diesel -
generatorer

Modifisert vann -
injeksjonssystem, 
som frigjør mer kraft 
til driften

Jevnlige tester av vannsøylen nær våre
installasjoner viser at marint liv trives
bedre offshore enn ved kysten

Årlige NOx-utslipp fra Ekofisk-området i
løpet av de siste fem årene er redusert med
450 tonn NOx. Ekofisk II-prosjektet ga en
nedgang i 1998

Ekofisk II-prosjektet i 1998 mer enn
halverte de totale CO2-utslippene i Ekofisk-
området fra 2,5 til 1,2 millioner tonn i året.
Fra 2000 til 2018 bidro ulike prosjekter til å
spare miljøet for 160,000 tonn CO2

Bruk av ny teknologi
(CTour) for å redusere
hydrokarboner i
produsert vann

I tre tiår har vi overvåket havbunnen
i Ekofisk-området. Prøver viser at
forholdene er gode for marint liv i
nærheten av våre installasjoner

En rekke første genera sjons installasjoner
er fjernet og hogget opp. Rundt 97 prosent
(ekskl. farlig avfall) av materialene er
gjenbrukt, eller gjen vunnet til produkter som
blant annet armeringsstål

Installering av en fakkel -
gass re-kompressor på
Eldfisk. Tidligere ble gass
faklet, nå sendes den til
produksjon

Utskifting av diesel -
drevne kraner på
Ekofisk og ved basen i
Tananger med
elektriske

Installering av batterier 
på forsyningsfartøy, som
reduserer utslipp fra 
diesel med 15 prosent
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Historisk utvikling for CO2-utslipp (tonn) viser en nedgang i 1998.
Kontinuerlig forbedring står sentralt og er et prioritert område

NOx-utslipp i Ekofisk-området (tonn). Nedgang i 1998 skyldes
Ekofisk II. Kontinuerlig forbedring står sentralt og er et prioritert
område

Utviklingen for olje i produsert vann (mg/l)
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