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Forord 
 
Ekofisk Vind er en løsning som vurderes for å levere vindkraft til Ekofiskfeltet. Løsningen utvikles av 

ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS) som operatør for utvinningstillatelse PL018 i den hensikt å 

redusere utslippene av CO2 i Ekofisk området. De øvrige andelseierne i PL018 er TotalEnergies EP Norge 

AS, Vår Energi AS, Equinor Energy AS og Petoro AS.  Ekofisk Vind er et godt bidrag til å redusere de 

samlede utslippene av CO2 og NOx til luft fra PL018. Det planlegges med å legge frem en endret plan 

for utbygging og drift for Ekofisk Sør i desember 2022, inkludert en konsekvensutredning. Første steg 

i denne prosessen er en offentlig høring av forslaget til program for konsekvensutredning 

(programforslaget).  

 
Det forelagte programforslaget beskriver planene for utbygging og drift av Ekofisk Vind, alternative 

energiløsninger som er vurdert, tidsplaner, samt foreslåtte tema for konsekvensutredning.  

Programforslaget er utarbeidet i henhold til gjeldende veileder for plan for utbygging og drift (PUD) og 

plan for anlegg og drift (PAD) utgitt av Olje- og energidepartementet (OED, 2018). 

I samråd med Olje- og energidepartementet er programforslagets høringsfrist satt til seks uker.  

Eventuelle kommentarer eller merknader bes sendt på e-post til ConocoPhillips Skandinavia AS 

(MYNDKON@conocophillips.com) med kopi til Olje- og energidepartementet 

(postmottak@oed.dep.no). Forslaget til program for konsekvensutredning finnes også tilgjengelig på 

www.conocophillips.no. 

 

Tananger, januar 2022 

 

 

  

http://www.conocophillips.no/
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Liste over forkortelser  
BAT Best available technique (best tilgjengelige teknikk) 

COPSAS ConocoPhillips Skandinavia AS 

DLE Dry Low Emission 

GEA Greater Ekofisk Area 

HMS Helse, miljø og sikkerhet 

MPA Marine protected areas (marine verneområder) 

MW Mega Watt 

NINA Norsk institutt for naturforskning 

NVE Norges Vassdrags- og energidirektorat 

OED Olje- og energidepartementet  

OSPAR Konvensjonen for å beskytte det marine miljø i Nordøst-Atlanteren 

PAD Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av 
petroleum 

PL Production licence (utvinningstillatelse) 

PUD Plan for utbygging og drift   

RKU Regional konsekvensutredning 

SEAPOP Program for overvåking og kartlegging av sjøfugler 

SEATRACK Studieprogram for overvåking av sjøfugl basert på lysloggere 

SVO Særlig verdifullt område (definert i Forvaltningsplan for norske havområder) 
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1 Sammendrag  
På vegne av rettighetshaverne i utvinningstillatelse PL018 legger operatøren ConocoPhillips 

Skandinavia AS frem et forslag til program for konsekvensutredning for Ekofisk Vind. Ekofisk Vind er 

planlagt som en endring av plan for utbygging og drift av Ekofisk Sør. 

Prosjektet innebærer installasjon av to vindturbiner, installert på stålunderstell 5-10 km vest for 

Ekofisksenteret. Energi som leveres fra vindturbinene vil delvis erstatte elektrisitet generert av de to 

gassturbindrevne generatorene på Ekofisk 2/4 J. Hovedkomponentene i utbyggingen er: 

• To vindturbiner på 10-14 MW plassert på stålunderstell  

• Strømkabel til Ekofisk 2/4 Z (alternativt direkte til Ekofisk 2/4 J)  

• Transformator på Ekofisk 2/4 Z (alternativt på Ekofisk 2/4 J) 

• Strømkabel over broer til Ekofisk 2/4 J for tilkobling til elektrisitetsnettet for 

Ekofiskområdet 

 

Full og delvis elektrifisering i PL018 med kraft fra land og kommersiell havvind har blitt studert og 

dokumentert med hensyn til tilgjengelighet, teknisk gjennomførbarhet, kostnad og nytte. Basert på 

disse evalueringene er lokal vindutbygging i dag det foretrukne alternativet for utslippsreduksjon. De 

to vindturbinene vil delvis erstatte de eksisterende gassturbindrevne generatorene, og på den måten 

redusere CO2-utslippene med ca. 60 000 tonn/år og NOx-utslippene med ca. 49 tonn/år.  

I det forelagte forslaget til program for konsekvensutredning gis det nærmere opplysninger om 

planene for utbygging og drift av Ekofisk Vind, samt en beskrivelse av hva som foreslås å inngå i 

konsekvensutredningen.  
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2 Innledning  
På vegne av rettighetshaverne PL018 legger ConocoPhillips Skandinavia AS (heretter omtalt som 

COPSAS) som operatør frem et forslag til program for konsekvensutredning for utbygging og drift av 

Ekofisk Vind.  

Ekofisk ligger i den sørvestlige delen av Nordsjøen på omtrent 70 meters havdyp. Den utpekte 

plasseringen av de to turbinene ligger fem til ti kilometer vest for Ekofisk-senteret. Nærmere bestemt 

plassering vil bli beskrevet i endelig PUD/PAD. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2-1: Ekofisk Vind, med vindturbiner, kabel til Ekofisk 2/4 Z og eksisterende elektriske kraftkabler (blå 
heltrukne streker) 

 

2.1 Formålet med utredningsprogram og konsekvensutredning  
Forslaget til utredningsprogram har som formål å informere berørte parter, myndigheter og 

interesseorganisasjoner om hva som er planlagt utbygd, aktuelle energiløsninger som er vurdert med 

tanke på å redusere utslippene av CO2 i Ekofiskområdet, og om virkninger på miljø og næringer basert 

på tilgjengelig kunnskap. Videre skal behov for dokumentasjon og planlagt utredningsarbeid beskrives. 

Forslaget til utredningsprogram sendes på høring slik at myndigheter og interesseorganisasjoner har 

innflytelse på hva som skal utredes i konsekvensutredningen og omfanget av dette. Etter høringen 

evalueres mottatte kommentarer og endelig utredningsprogram fastsettes av Olje- og 

energidepartementet.  

5km-10km 



Ekofisk Vind  Forslag til program for konsekvensutredning, januar 2022 
 

8 
 

2.2 Lovverkets krav til konsekvensutredning  

2.2.1 Krav i norsk lovverk  

I henhold til petroleumslovens bestemmelser utarbeider rettighetshaverne en plan for utbygging og 

drift (PUD) og/eller plan for anlegg og drift (PAD) som skal godkjennes av norske myndigheter. En 

konsekvensutredning er en integrert del av PUD og/eller PAD. Ekofisk Vind er en endring av PUD for 

Ekofisk Sør for omlegging av elektrisk kraftgenerering. 

I henhold til petroleumslovens § 4-2 vil den planlagte utbyggingen av Ekofisk Vind være 

konsekvensutredningspliktig. Konsekvensutredningen skal i henhold til disse bestemmelsene baseres 

på et program for konsekvensutredning som er fastsatt av myndighetene etter en offentlig 

høringsrunde. Petroleumsforskriften § 22 regulerer hva utredningsprogrammet skal inneholde, og 

detaljer er gitt i Olje- og energidepartementets PUD/PAD-veileder (OED, 2018). COPSAS har avklart 

med OED at petroleumsloven er gjeldende for utbyggingen. 

Bestemmelsene om konsekvensutredning av tiltak med grenseoverskridende miljøvirkninger (jf. 

Espoo-konvensjonen) er implementert i norsk lov. Det er ikke identifisert forhold som tilsier at dette 

er relevant for Ekofisk Vind. 

2.2.2 Tidligere utredninger og studier  

Det er tidligere gjennomført en rekke konsekvensutredninger tilknyttet Ekofisk-senteret og 

omliggende felt, herunder Ekofisk II, avvikling av Ekofisk I, Ekofisk Vekst, Eldfisk vanninjeksjon, Ekofisk 

Sør, Eldfisk II og Tommeliten Alpha. Disse utredningene gir nyttig informasjon om både miljøforhold 

og virkninger av petroleumsrelaterte aktiviteter generelt, samt spesifikk kunnskap om vertsfeltet 

Ekofisk. 

Andre sentrale kilder for informasjon inkluderer: 

• Grunnlagsrapporter til forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak, og senere 

revisjoner/oppdateringer 

• Offentlige databaser, inkludert arealverktøy for forvaltningsplan for havområdene 

(havmiljo.no) 

• Årlig utslippsrapport for Ekofisk-feltet 

• Regional konsekvensutredning for Nordsjøen (OLF, 2006) 

• Operatørenes regionale miljøovervåkning for Region I 

• Fiskeridirektoratets fartøysporing 

• Kystverkets database over skipstrafikk (havbase) 

• Offentlig kartlegging og overvåking av naturressurser, herunder vannlevende organismer 

(Havforskningsinstituttet) og sjøfugl gjennom SEAPOP (NINA) og SeaTrack prosjektet (med 

NINA og Norsk polarinstitutt) 

• Havvind, strategisk konsekvensutredning (NVE, 2012) 

• Konsekvensutredning for Hywind Tampen (Equinor, 2019) 

2.3 Konsekvensutredningsprosess og tidsplan  
Som et første steg i konsekvensutredningsprosessen utarbeider rettighetshaverne et forslag til 

program for konsekvensutredning. Operatøren (ConocoPhillips) sender programforslaget på høring 

til relevante høringsparter (myndigheter og interesseorganisasjoner) som er anbefalt av OED. 
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Samtidig gjøres forslaget til program for konsekvensutredning tilgjengelig på internett 

(www.conocophillips.no). I samråd med OED er høringsperioden satt til 6 uker. 

Høringskommentarene til utredningsforslaget sendes til ConocoPhillips 

(MYNDKON@conocophillips.com) med kopi til OED (postmottak@oed.dep.no). ConocoPhillips 

sammenfatter kommentarene og gir sin vurdering i forhold til implementering i 

konsekvensutredningen. Dette legges igjen frem for OED som fastsetter program for 

konsekvensutredning basert på programforslaget, høringskommentarene og rettighetshavernes 

evaluering av disse.  

Rettighetshaverne gjennomfører deretter konsekvensutredningsarbeidet i henhold til fastsatt 

program for konsekvensutredning. Konsekvensutredningen sendes på høring til myndigheter og 

interesseorganisasjoner, samtidig som det kunngjøres i Norsk Lysingsblad at konsekvensutredningen 

er sendt på høring. Uttalelser til konsekvensutredningen som kommer inn under høringsperioden 

sendes til rettighetshaverne, som evaluerer disse. Departementet vil, på bakgrunn av høringen, ta 

stilling til om det er behov for tilleggsutredninger eller dokumentasjon om bestemte forhold. 

Eventuelle tilleggsutredninger skal forelegges berørte myndigheter og dem som har avgitt uttalelser 

til konsekvensutredningen før det fattes vedtak i saken.  

Konsekvensutredningen, inklusiv høringsuttalelsene, vil utgjøre en del av PUD/PAD. OED fremmer 

saken enten i Stortinget eller for regjeringen. Stortingsbehandling er ikke påkrevd dersom prosjektet 

ikke har prinsipielle eller samfunnsmessige sider av betydning, investeringsrammen er under 20 

milliarder kroner, og akseptabel samfunnsøkonomisk lønnsomhet kan vises. Utbyggingen av Ekofisk 

Vind imøtekommer disse kriteriene og det antas en PUD-behandling i regjeringen. 

Myndighetsprosessen for konsekvensutredning og PUD er skissert i Figur 2-2.  

 

Figur 2-2: Konsekvensutredning – prosess og tidsplan  

 

Planlagt tidsplan for konsekvensutredningsprosessen og endret PUD er angitt i Tabell 2-1.  

Konsekvensutredning - tidsplan

2021 2022
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

KU program
Høring 
6 uker

Fastsette 

Konsekvensutredning Høring 12 uker

Behandling 

Komplettere PUD med 
uttalelser og respons

Forarbeid og innledende 
studier

http://www.conocophillips.no/
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Tabell 2-1: Foreløpig tidsplan for konsekvensutredningsprosessen og PUD.  

Beskrivelse Tidsplan 

Offentlig høring av forslag til program for konsekvensutredning (6 uker)  januar - februar 2022 

Behandling og sammenstilling av høringsuttalelser  februar - mars 2022 

Departementets fastsettelse av program for konsekvensutredning mars - april 2022 

Gjennomføring konsekvensutredning mars - juni 2022 

Offentlig høring av konsekvensutredning (12 uker)  juni - september 2022 

Innsending av PUD  desember 2022 

Antatt myndighetsgodkjennelse  2023 

 

2.4 Nødvendige søknader og tillatelser 
For å gjennomføre utbyggingen av Ekofisk Vind vil forskjellige tillatelser innhentes fra myndighetene i 

de ulike fasene av prosjektet. En oversikt over tillatelser som må innhentes i planlegging- og 

utbyggingsfasen til Ekofisk Vind vil bli lagt frem i konsekvensutredningen. 
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3 Prosjektbeskrivelse 

3.1 Feltbeskrivelse og historikk 
Ekofisk-feltet inngår i utvinningstillatelse 018 (PL 018) som ble tildelt 1. september 1965. Tillatelsen 

omfatter blant annet blokk 2/4 og 2/7 og inneholder flere funn og felt, ofte omtalt som Ekofisk-

området. Det er i dag drift på Ekofisk og tre utenforliggende felt; Eldfisk, Tor knyttet til Ekofisk og Embla 

knyttet til Eldfisk.  

Lokal vindkraft ble opprinnelig beskrevet i PUD for Ekofisk Sør, men ble parkert den gang på grunn av 

manglende modenhet og utilfredsstillende økonomi. Ekofisk Vind utvikles nå til å bli en del av 

utbyggingsløsningen for Ekofisk Sør, og formaliseres gjennom endring av PUD. 

3.2 Rettighetshavere og eierforhold  
Nåværende rettighetshavere med eierfordeling er angitt i Tabell 3-1.  

Tabell 3-1: Rettighetshavere og eierandeler i PL018  

Rettighetshaver Selskapets andel (%) 

ConocoPhillips Skandinavia AS (operatør) 35,11 

TotalEnergies E&P Norge AS 39,90 

Vår Energi AS 12,39 

Equinor Energy AS 7,60 

Petoro AS 5,00 

 

3.3 Bakgrunn for endret utbyggingsplan 

3.3.1  Utslippsreduserende tiltak 

Det er gjort flere CO2- og NOX-utslippsreduserende tiltak i PL018, de mest betydningsfulle tiltakene er 

gitt nedenfor: 

• Ekofisk II utbygging med lav NOx (DLE) turbiner og betydelige CO2 og NOx reduksjoner. 

• Installasjon av strømkabel mellom Ekofisk 2/4 K og Ekofisksenteret, og redusert drift av eldre 

turbiner på Ekofisk 2/4 K 

• Eldfisk 2/7 E utbygging med DLE turbiner og dampkraftanlegg 

• Ekofisk Sør/Eldfisk II utbygging med installasjon av kraftkabel mellom Ekofiskfeltet og 

Eldfiskfeltet og fakkelgassgjenvinning på Eldfisk. 

• Installasjon av strømkabel fra Eldfisk-komplekset til Eldfisk 2/7 B 

• Andre modifikasjoner og optimaliseringer som har medført utslippsreduksjoner fra  driften av 

Ekofisk området. 

Utslipp av CO2 fra Ekofiskområdet er redusert fra 2 429 478 tonn/år i 1990 til 913 404 tonn i 2020. 

Strømforsyningen i Ekofiskområdet leveres i dag under normal drift primært av:  

• 2 stk DLE gassturbiner på Ekofisk 2/4 J  

• 1 stk dampturbin på Eldfisk 2/7 E  

Elektrisk kraft generert med dampturbin på Eldfisk 2/7 E utnytter energi fra eksosvarme fra  

vanninjeksjons- og gassløft turbiner på installasjonen og kan regnes som  utslippsfri. Det er også 
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installert varmegjenvinning på turbinene på Ekofisk 2/4 J. I dag forbrukes det 4-6 MW fra 

varmegjenvinningen  i  gass-tørkeprosessen. Et energistyringssystem og kraftkabler mellom Ekofisk 2/4 

J, Ekofisk 2/4 K, Eldfisk 2/7 E, Embla 2/7 D og Eldfisk 2/7 B, muliggjør optimal utnyttelse og samkjøring 

av elektrisk kraft mellom installasjonene. Ekofiskområdet med eksisterende elektriske kraftkabler 

(indikert med blå heltrukken strek), og planlagte vindturbiner med kabel til Ekofisk 2/4 Z (indikert med 

blå stiplet strek) er vist i Figur 2-1. 

Både globalt og nasjonalt er det satt klare mål for reduksjoner av klimagassutslipp. Dette omfatter også 

norsk petroleumsnæring, med ambisjoner om reduksjon av klimagassutslipp på 40 prosent innen 2030 

(sammenlignet med 2005), og videre reduksjon til tilnærmet null i 2050. Disse målene er nærmere 

beskrevet i Konkraftrapporten fra 2019; «Fremtidens energinæring på norsk sokkel - Klimastrategi mot 

2030 og 2050». Som angitt over har PL018 gjennomført en rekke tiltak med betydelige reduksjoner i 

klimagassutslippene både i 1998 med Ekofisk II utbyggingen og frem til i dag.  resultat. Ytterligere tiltak 

er imidlertid nødvendige for å bidra til industriens ambisiøse mål, og Ekofisk Vind er et eksempel på et 

slikt bidrag. Ytterligere bidrag vil blir kontinuerlig vurdert for Ekofisk området fremover. 

3.3.2  Alternative energiforsyningsplaner vurdert 

Partnerne i PL018 har i flere omganger vurdert ulike utslippsreduserende tiltak for Ekofiskområdet i 

forhold til utslipp til luft. I 2010 ble forskjellige alternativer for utslippsreduksjoner vurdert og 

presentert i konsekvensutredningen for Ekofisk Sør (ConocoPhillips, 2010). Ulike konsepter inkluderte 

modifiseringer, kabel mellom Ekofisk- og Eldfiskfeltene, ulike varianter av del-elektrifisering med kabel 

fra land og full elektrifisering med kabel fra land. 

Alternativer for utslippsreduksjoner til luft ble sist vurdert i 2020/2021:  

• Full- og delvis elektrifisering av Ekofiskområdet med kabel til land. 

• Delvis elektrifisering med oppkobling til fremtidig potensiell vindpark e.l. i sørlige Nordsjøen. 

• Lokal produksjon av kraft fra vindenergi. 

ConocoPhillips ønsker å utrede lokal produksjon av vindenergi  fordi det kan gjennomføres nå, og med 

gitte premisser kan det utføres på en økonomisk forsvarlig måte. De andre alternativene er enten ikke 

økonomisk forsvarlige (landstrøm) eller de er ikke besluttet eller tilgjengelige på lang tid (~10 år frem 

i tid for vindparkalternativet knyttet til Sørlige Nordsjø II).  

3.3.3  Anbefalt løsning 

Etter grundige vurderinger er det funnet at elektrisk kraft generert av vindturbiner er den teknisk-

økonomiske beste løsningen for omlegging av elektrisk kraftproduksjon i Ekofiskområdet. 

Referanseløsningen for utbyggingen vil bestå av:  

• To vindturbiner, hver på 10-14 MW med 

• Bunnfast stålunderstell  

• Vindturbin med tårn  

• Kabler på havbunn mellom vindturbinene og en kabel inn til Ekofisk 2/4 Z (alternativt Ekofisk 

2/4 J) 

• Ny transformator på Ekofisk 2/4 Z (alternativt Ekofisk 2/4 J) 
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• Kabler over broer til Ekofisk 2/4 J for tilknytning til elektrisitetsnettet for Ekofiskområdet 

En eksempelturbin med dimensjoner er vist i Figur 3-1. Valg av turbin er ikke gjort og dimensjonene, 

og utforming, kan avvike for turbin og understell vist i figur 3-1 ift det som velges. Dette vil bli nærmere 

klargjort i detaljer prosjekteringen. 

Hver av turbinene ventes å få etablert en 500 m sikkerhetssone rundt disse. Dette vil avklares med 

Petroleumstilsynet. 

 
 

Figur 3-1: Vindturbinkonsept – eksempelturbin 

Eksakt lokalisering av de to turbinene er for tiden under vurdering, hvor blant annet hensynet til 

eksisterende anlegg og infrastruktur, helikoptertrafikk samt annen næringsvirksomhet legges til grunn. 

En foreløpig angivelse av aktuelt areal (utredningsområde) er gitt i Figurene 3-2 og 3-3. Vindturbinene 

vil kun beslaglegge en mindre del av dette arealet. Anbefalt lokalisering vil være gjenstand for nærmere 

vurderinger og vil bli presentert i konsekvensutredningen. 
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Figur 3-2: Lokalisering av areal for Ekofisk Vind (blått areal) i forhold til annen infrastruktur. 

 

Figur 3-3: Detaljert skisse over utredningsområdet for Ekofisk Vind. Merk at ekvidistansen er 0,2m 
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3.4 Foreløpig tidsplan  
En tidsplan over hovedaktivitetene for Ekofisk Vind er angitt i Tabell 3-2.  

Tabell 3-2: Foreløpig tidsplan for utbygging av Ekofisk Vind  

Aktivitet Tidsplan 

Prosjektering og planlegging 2021-2023 

Produksjon og bygging av innretninger og kabel 2023-2026 

Modifikasjoner på Ekofisk 2024-2026 

Installasjon av turbiner / stålunderstell og kabel  2026 

Oppstart av strømproduksjon 2026 

 

3.5 Investeringer og kostnader  
De totale investeringene er anslått til i størrelsesorden to milliarder norske kroner. Årlige forventede 

driftskostnader ved produksjon vil redegjøres for i konsekvensutredningen. 

3.6 Avvikling av virksomheten  
Den fremtidige avviklingen av Ekofisk Vind vil skje i henhold til gjeldende nasjonalt regelverk. Per dags 

dato innebærer dette at alle innretninger skal være fjernbare. I konsekvensutredningen vil det gjøres 

betraktninger omkring forventet avvikling av Ekofisk Vind. 

3.7 Helse, miljø og sikkerhet  
Virksomheten til ConocoPhillips er basert på selskapets verdier. Sikkerhet med vern av helse, miljø og 

materielle og økonomiske verdier er alltid det viktigste, og selskapet har en null-filosofi for skader og 

kritiske hendelser. ConocoPhillips har som mål å ha en selskapskultur som gir topp resultater innen 

sikkerhet og miljø. Derfor ligger helse, miljø og sikkerhet som et fundament for den daglige driften. 

Selskapet har ambisiøse driftsmål, men vet at målene ikke kan nås uten sikker drift. Firmaets HMS-

policy er gjengitt på neste side. 
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3.8 BAT-vurderinger og tiltak for reduserte miljøpåvirkninger 
Anvendelse av beste tilgjengelige teknikker (BAT) er generelt forutsatt gjennom forurensningsloven, 

og implementert gjennom HMS-forskriftene for petroleumsvirksomhet, for å forebygge og begrense 

forurensing og sikre miljømessige gode og samtidig økonomiske løsninger. 

Elektrisk kraft generert fra vindturbiner er vurdert som BAT i forhold til andre energiløsninger som er 

vurdert. Informasjon om studerte løsninger vil bli beskrevet i konsekvensutredningen.   
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4 Områdebeskrivelse  

4.1 Kort om området  
Ekofiskområdet er lokalisert i den sørvestre delen av Nordsjøen på ca. 70 meters havdyp. Området er 

preget av kun små dybdevariasjoner og fremstår som flatt. Sedimentene i denne regionen består av 

fin sand med et relativt lavt innhold av pelitt (silt og 

leire) og lavt organisk innhold (DNV GL 2018). 

Dominerende vindretning er fra sørvest gjennom 

store deler av året, mens det om sommeren er 

vestlige og nordlige vinder som dominerer. I 

forhold til havvind er vindforholdene gunstige. Det 

er foreløpig vurdert at det i kun 7% av året er 

vindhastighet på <4 m/s som er for lavt til 

energiproduksjon og at vindhastigheten i 2% av 

tiden er >25 m/s som er ansett for høy 

vindhastighet for energiproduksjon. Maksimal 

energiproduksjon er vurdert til å skje 35% av tiden 

(12-25 m/s) og at energiproduksjonen varierer i 

57% av tiden med vindhastigheter på 4-12 m/s. 

Disse intervallene inkluderer ikke nedetid for 

vindturbiner grunnet andre forhold. 

Ekofiskområdet ligger utenfor de store 

strømsystemene i Nordsjøen, se Figur 4-1. 

Dominerende vannstrøm er fra nord og vest. Overflatestrømmene er vindpåvirket og varierer betydelig. 

Denne regionen av Nordsjøen er et område uten særlig sterke strømmer og med liten 

tidevannsforskjell.   

Om sommeren er vannmassene i området lagdelt, med sprangsjikt i 20-40 m dyp, mens vannmassene 

om vinteren er blandet. 

4.2 Beskrivelse av naturressurser  
Kunnskap om naturressurser i norsk del av Nordsjøen fremskaffes i hovedsak gjennom offentlig 

miljøovervåking, i hovedsak av Havforskningsinstituttet. Tilstand og trender rapporteres blant annet 

som grunnlag for revisjon og oppdatering av forvaltningsplanen (Faglig Forum, 2019-a). De viktigste 

utviklingstrekkene i økosystemet i dette havområdet er rapportert som høy temperatur og fortsatt 

fremmarsj av sørlige dyreplanktonarter. Dette påvirker hele økosystemet, og fører til endringer i 

fiskebestander.  

4.2.1  Fiskeressurser  

De viktigste fiskeartene i Nordsjøen er sei, makrell, sild, brisling, kolmule, øyepål, tobis og torsk 

(Ottersen m.fl., 2010; Miljøverndepartementet, 2013). Tobis, sild og brisling er viktige byttedyr for 

sjøpattedyr, fisk og sjøfugl, mens øyepål er viktig føde for fisk. Med unntak av makrell, som har 

gyteområder over det meste av den sentrale Nordsjøen, er det ikke rapportert viktige gytefelt i 

området for Ekofisk Vind. Arter som torsk, hyse, hvitting og rødspette har viktigste gyteområder i 

betydelig avstand fra Ekofisk Vind (Figur 4-2), men noe gyting her kan likevel forekomme. Det er 

 

Figur 4-1: Dominerende strømningsmønster i 
Nordsjøen (Kilde: Metocean) 
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tilsvarende betydelig avstand til gyteområder for tobis (Figur 4-2). Gytingen foregår i ulike perioder 

gjennom året; makrellen gyter i mai-juli, nordsjøtorsken i januar-april og tobis rundt årsskiftet. 

Tilstanden for de viktigste kommersielle bestandene (makrell, nordsjøsild, reke, øyepål og tobis) i 

Nordsjøen-Skagerrak er nå rapportert som god, mens torsk i Nordsjøen ikke er i god forfatning, selv 

om bestanden har vært i vekst i senere år (Faglig Forum, 2019-a). 

Ekofisk-området ligger i et område av Nordsjøen som regnes som et lite sårbart havområde for fisk. 

 

Figur 4-2: Gyteområder for utvalgte fiskearter i regionen (Kilde: HI/Mareano). 

 

4.2.2  Sjøfugl og trekkfugler 

Sjøfugl finnes utbredt i åpne havområder, og utbredelsen varierer gjennom året og fra år til år. I 

Ekofisk-området er det spredte forekomster av ulike arter av sjøfugl gjennom hele året, inkludert 

sjøfugl fra britiske kolonier utenom hekkeperioden (ConocoPhillips, 2021). 

Ifølge SEAPOP-fordelingskart er havhest sjøfuglarten med høyest tetthet i Ekofisk-området, men som 

man kan se, er tettheten lavere enn i andre områder av Nordsjøen/Norskehavet (Figur 4-3). Generelt 

indikerer ikke SEAPOP tetthetskart at Ekofisk-området har særlig høye tettheter av sjøfugl. Dette er 

bekreftet i en analyse utført av DNV (2021) basert på SEAPOP-data og relevant litteratur. Denne angir 

de mest tallrike sjøfuglene i området til å være havhest, krykkje og havsule, etterfulgt av lomvi, 

alkekonge (kun vinter) samt svartbak. 
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Figur 4-3: Tetthetsfordelinger åpent hav, havhest (Kilde: SEAPOP) 

SEAPOP tetthetsfordelinger forklarer ikke fra hvilke kolonier fuglene kommer i fra. SEATRACK-

verktøyet gir en indikasjon på utbredelsen av sjøfugl utenfor hekkesesongen, og hvilke kolonier i inn- 

og utland som bruker bestemte områder. Individuelle fugler fra forskjellige kolonier er utstyrt med 

lette måleenheter som indikerer hvor de har reist. Modellerte oversikter fra alle kolonier som inngår i 

SEATRACK viser at lunde, krykkje, lomvi, havhest og toppskarv bruker Ekofisk-området utenfor 

hekkesesongen. Et eksempel for lunde fra britisk koloni er vist i Figur 4-4. 

 

 

Figur 4-4: Illustrasjon på modellert fordeling av lunde fra Isle of May-kolonien om vinteren (Ekofisk-plassering indikert). 
(Kilde: SEATRACK, data for 2009-2020). 

 

4.2.3  Sjøpattedyr  

De vanligste hvalartene i Nordsjøen er vågehval, springere (kvitnos og kvitskjeving) og nise. Vågehvalen 

oppholder seg i Nordsjøen i forbindelse med næringsvandring, mens nise og springere er mer 
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stedbundne. Den største tettheten av nise finnes i den sørlige delen av Nordsjøen. Resultater fra to 

store hvaltellinger, i henholdsvis 1994 og 2005, viste at bestanden av nise, vågehval og springere var 

stabil i disse årene (Ottersen m.fl., 2010; Miljøverndepartementet, 2013).  

Selartene steinkobbe og havert er de vanligste i Nordsjøen. Disse lever året rundt i kolonier spredt 

langs norskekysten, med kaste- og hvileplasser på land. Bestandene har generelt vært stabile de senere 

år (Faglig Forum, 2019-a).  

Området for Ekofisk Vind er ikke forventet å ha spesiell aggregering av sjøpattedyr (er ikke gitt noen 

miljøverdi i Barentswatch-databasen (barentswatch.no), mens områder noe lengre vest er angitt som 

miljøverdi 20 på en skala til 100 for nise). 

4.2.4 Koraller / sårbare bunnhabitater 

Forekomst av naturlige korallrev ved Ekofisk Vind er usannsynlig da havbunnen i området er dekket av 

sand og silt mens larvene til kaldtvannskorallen etablerer seg på hardt substrat. Det er imidlertid gjort 

observasjoner av korallkolonier etablert på plattformbein i de sentrale delene av Nordsjøen.  

Det er heller ikke identifisert andre sårbare bunnhabitater på OSPAR-lista (OSPAR, 2008) i dette 

området. 

4.2.5 Særlig verdifulle og sårbare områder  

Det er ingen særlig verdifulle eller sårbare områder (SVO) i umiddelbar nærhet til Ekofisk-området. 

SVO-område for makrell – noe lengre nord – vil sannsynligvis bli revidert (Faglig forum, 2019-b; Eriksen 

m.fl. 2021). Vernede områder på andre lands sokler er også i betydelig avstand fra feltet (Figur 4-5), 

nærmeste MPA området «Fulmar» i britisk sektor (vern av habitat for sårbar bunnfauna og gyte-

/oppvekstområde). Avstanden til SVO Tobisområde sør er betydelig, ca. 35 km (Figur 4-5).  

 

Figur 4-5: Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) og vernede områder (MPA). 
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4.2.6 Kulturminner 

Det er ingen kjente funn av kulturminner i området rundt Ekofisk-senteret, og området er generelt 

godt undersøkt blant annet ved etablering av rørledninger og tidligere boring. Basert på historiske data, 

er det allikevel et potensiale for funn av både menneskeskapt materiale fra steinalderen og av 

skipsvrak i Nordsjøen (Norsk sjøfartsmuseum, 2006), men sannsynligheten for funn vurderes like fullt 

som lav. Kulturminnemyndighetene vil bli kontaktet ved eventuelle funn. 

4.3 Aktiviteter i området  

4.3.1 Annen petroleumsvirksomhet  

Petroleumsvirksomheten i området er godt etablert og det har i lengre tid vært en relativt høy tetthet 

av produksjonsinnretninger i Ekofisk-området, med tilhørende transportløsninger. 

Petroleumsvirksomhet i norsk sektor i området i form av felt, funn, utvinningslisenser og rørledninger 

er vist i Figur 4-6. 

 

Figur 4-6: Petroleumsvirksomhet i Ekofisk-området (Kilde: Oljedirektoratet) 

4.3.2 Fiskeri  

Fiskeriaktiviteten i Ekofisk-området kan forenklet vurderes ut ifra omfanget av fartøyaktiviteten i 

området. Siden år 2000 har alle norske fiskefartøy over 24 meter, og senere 15 meter, vært 

satellittovervåket og sporingsdataene gir en god oversikt over hvordan fiskeriaktiviteten med større 

fartøy foregår til enhver tid. Sporingsdata fra norske og utenlandske fartøy, samt fiskeristatistikk, 

bekrefter at det er liten fiskeriaktivitet i området foreslått for Ekofisk Vind og at de større fangstene 

tas lenger nord og øst. Det er nesten ingen norsk fiskeriaktivitet i området (Figur 4-7), kun sporadisk 

notfiske (Figur 4-8). Det er noe mer utenlandsk fiskeriaktivitet i regionen, noe varierende fra år til år 
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(Figur 4-9). Fra fiskerihold blir det opplyst at det har vært noe endring i fiskeriaktiviteten etter BREXIT. 

Det utenlandske fisket i området er i stor grad mindre trålere som fisker etter flatfisk og noe 

hvitting/hyse, i hovedsak danske, men også noen britiske og hollandske fartøyer. Den totale 

fartøyaktiviteten i området er likevel begrenset (Figur 4-8), med kun et fåtall passeringer per år 

gjennom aktuelt område for Ekofisk Vind. Tobisfisket øst for Ekofisk dominerer fangsten i den større 

regionen, med økende fangster i perioden 2018-2020. 

 

Figur 4-7: Fartøysporing av norsk fiske i regionen i 2019, for henholdsvis andre (venstre) og tredje kvartal. Kilde: 
Fiskeridirektoratet. Ekofisk Vind angitt i nedre venstre del av kartene. 

 

Figur 4-8: Redskapsbruk i regionen (venstre; Kilde: Fiskeridirektoratet) og passering av fiskefartøyer gjennom området i 
2019 (Kilde: Kystverket/Havbase). 

Ekofisk Vind Ekofisk Vind 

Ekofisk Vind 

Ekofisk Vind 

2. kvartal 2019 3. kvartal 2019 



Ekofisk Vind  Forslag til program for konsekvensutredning, januar 2022 
 

24 
 

 

 

Figur 4-9: Årlig omfang av utenlandsk fiske i området basert på fartøysporing 2016-2019 (2016 øverst venstre til 2019 
nederst høyre). Kilde: Fiskeridirektoratet. 

Det er betydelig kunnskap om fiskeriaktivitet i området, både fra tidligere konsekvensutredninger og 

nyere data fra Fiskeridirektoratet. Som påpekt fra fiskerihold i tidligere høringer, vil fiskeriene gjerne 

variere noe over tid, både knyttet til endringer i administrative betingelser og bestandssvingninger. 

Gode tidsserier er derfor viktige for å kunne forstå viktigheten av et område. 
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I konsekvensutredningen for Ekofisk Vind vil informasjon om fiskeriaktivitet i området styrkes gjennom 

statistiske fangstdata fra Fiskeridirektoratet.  

4.3.3 Skipstrafikk  

Ekofisk-området er generelt lite trafikkert, med unntak av petroleumsrelatert forsyningstrafikk (Figur 

4-10). Det finnes enkelte, men mindre trafikkerte leder både i øst-vestgående og nord-sørgående 

retning, men disse går utenom selve Ekofisk-området med petroleumsinnretninger (Figur 4-11).   

 

Figur 4-10: Venstre: Tetthet av skipstrafikk (2019). (Strekene angir trafikkretning og sterkere farge økende omfang av 

trafikk). Kilde: Emonet. Høyre: Offshore forsyningsfartøy i 2019. Kilde: Kystverket/Havbase. 
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Figur 4-11: Trafikk i området rundt Ekofisk Vind av hhv. Bulkskip (venstre) og oljetankere i 2019. Kilde: 
Kystverket/Havbase. 
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5 Miljømessige konsekvenser  

5.1 Utslipp til luft  

5.1.1 Anleggsfase  

Regulære utslipp til luft som følge av utbyggingen av Ekofisk Vind vil i anleggsfasen være knyttet til 

kraftgenerering på fartøy i forbindelse med installasjonsarbeid og fjerning. Estimerte utslipp vil være 

små (ca. 0,2%) sammenlignet med de totale besparelsene fra prosjektet. Anslag over utslippene vil 

presenteres i konsekvensutredningen.  

5.1.2 Driftsfase  

Konseptet for dette prosjekt er 2 vindturbiner på 10-14 MW som delvis vil erstatte energi produsert 

fra de to DLE gassturbindrevne generatorene på Ekofisk 2/4 J. I driftsperioden er det forventet 

utslippsreduksjon av CO2 på ca. 60 000 tonn årlig.51 Utslipp av  NOx vil reduseres med ca. 49 tonn/år 

og SO2 utslipp med ca. 1 tonn per år. 

5.2 Regulære utslipp til sjø  

5.2.1 Anleggsfase  

Et glutaraldehydbasert biosid vil muligens bli brukt i vannfylte deler av strukturene for å kontrollere 
korrosjon. Utslipp til sjø er ikke forventet under anleggsfase. Transformatoren på Ekofisk 2/4 Z vil bli 
fylt med transformatorolje (lukket system). Eventuell hydraulikkolje i turbinene vil bli fylt før transport 
til feltet eller etter at de er plassert. 

5.2.2 Driftsfase  

Som nevnt ovenfor, vil transformatorolje bli brukt i et lukket system (ca. 6 tonn). Det forventes at den 
syntetiske basen i transformatoroljen vil være biologisk nedbrytbar og ikke giftig.  Ingen operasjonelle 
utslipp planlegges. Krav til økotoksikologisk dokumentasjon i form av HOCNF vil avklares med 
Miljødirektoratet. 

5.3 Fysiske inngrep  
Fysiske inngrep i havbunnen i forbindelse med Ekofisk Vind vil være knyttet til installering av 

understellene og nedspyling av kabler. I krysningspunkt med LOFS-kabler1 og rørledninger kan det 

være aktuelt å installere beskyttelseselementer. Kablene kommer ikke i befatning med gamle 

forurensede borekakshauger. 

Arbeidet kan medføre lokal påvirkning på havbunnshabitater og utøvelse av fiskeri. Dette vil utredes i 

konsekvensutredningen. 

I forhold til eventuelle kulturminner, vil det gjennomføres inspeksjon av trase for kabler. Dersom 

kulturminner avdekkes under disse undersøkelsene, vil Riksantikvaren bli kontaktet.   

5.4 Virkninger på sjøfugl og trekkfugler 
Vindturbiner kan påvirke sjøfugl og trekkfugler negativt. De forventede mekanismene anses å være 
(NINA 2018): 

• Dødelighet som følge av kollisjon med turbintårn og turbinblader 

 
1 Havbunnsplassert anlegg for reservoarovervåking på Ekofisk («Life of Field Seismic») 
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• Unnvikelse på grunn av distraksjoner, fra installasjoner i drift og fra tilhørende aktivitet 

• Tap av habitat, gjennom nedbygging av habitater, habitatforringelse og fragmentering 

• Barriereeffekter, som kan øke rømningsavstanden og øke energibehovet 

NINA vurderte konsekvensene for fugler fra Hywind Tampen (NINA, 2018). Det ble gjort 

sårbarhetsvurderinger for arter i Norge basert på flere sensitivitetsindekser for ulike arter for både 

kollisjons- og habitatforstyrrelser, og gjennomført modellering av effekter på bestandsnivå. DNV har 

gjennomført en analyse for Ekofisk Vind med bruk av samme tilnærming og metodikk som NINA (DNV 

2021).  

Denne analysen konkluderer som følger (DNV, 2021), forkortet: Foreslått plassering av Ekofisk Vind, 

med relativt stor avstand fra land og med en havdybde på 70-80 m begrenser omfang av fugl i området. 

Det er kun arter som lever til havs eller som kan trekke over Nordsjøen som kan forventes å befinne 

seg ved vindparken. Selv om flere arter og bestander benytter Ekofisk-området, så er arealbeslaget 

ved kun 2 vindturbiner svært begrenset og andelen fugl innenfor utredningsområdet (ca 20 km2 lagt 

til grunn) er for alle arter og bestander under 1 %. I konsekvensvurderingen medfører dette at det 

vurderes som «ingen påvisbar konsekvens» på bestandsnivå for noen bestander. Datagrunnlaget for 

trekkfugler er svært begrenset, men pga tiltakets begrensede omfang antas det også ingen påvisbare 

konsekvenser for trekkfugler. 

Eventuelle konsekvenser, både i form av kollisjoner eller adferdsendringer, vil være knyttet til 

enkeltindivider og medfører ikke til bestandsreduksjon. 

Konsekvensutredningen vil redegjøre nærmere for resultatene fra analysen, samt en vurdering av 
eventuelle avbøtende tiltak. 

5.5 Virkninger på marine pattedyr og fisk, samt reveffekter 
Ekofisk Vind ligger i et område med eksisterende marin støy fra olje- og gassindustrien. Støy i 

driftsfasen vil bestå av kontinuerlig støy fra de roterende delene av vindturbinene som forplanter seg 

i vannsøylen. Hywind Tampen har gjort en undersøkelse om slik støypåvirkning. På grunn av deres gode 

hørsel har sjøpattedyr generelt lavere terskelverdier for påvirkning fra lyd enn andre dyregrupper som 

fisk og virvelløse dyr, derfor ble det kun gjort vurderinger for sjøpattedyr (Equinor, 2019). Studien 

konkluderer med at det ikke er risiko for negative effekter på sjøpattedyr som følge av støy fra Hywind 

Tampen i driftsfasen. Konsekvenser av støy for fisk, sjøpattedyr og bunnsamfunn i driftsfasen anses 

derfor å være ubetydelige (Equinor, 2019).  

Turbinunderstellene for Ekofisk Vind vil bli pælet til havbunnen. Pæling av understell vil generere høye 

nivåer av undervannsstøy, og virkningen avhenger hovedsakelig av tilstedeværelse av marine pattedyr. 

Aktiviteten er kortvarig, og dyr i området vil normalt trekke seg unna i perioden. 

Effektene av lyd på livet i havet under installasjon og drift er for Ekofisk Vind ansett å være lave, men 

dette vil utredes nærmere i konsekvensutredningen. 

De to understellene vil medføre reveffekter, slik andre installasjoner på Ekofisk gjør. Organismer vil 

kolonisere strukturene, og forskjellige fiskearter er kjent for å tiltrekke seg slike strukturer. Hvorvidt 

dette også øker produksjonen, og i hvilken grad, debatteres. Strukturene kan ha positive effekter på 

biologisk mangfold, men på den annen side kan slike effekter også tiltrekke seg arter som ellers ikke 

ville vært til stede i området. Siden etableringen av Ekofisk Vind bare vil øke de faste overflatene i 



Ekofisk Vind  Forslag til program for konsekvensutredning, januar 2022 
 

29 
 

området marginalt, da det er mange petroleumsinnretninger i Ekofiskområdet, og installasjoner etter 

avslutning vil fjernes , anses både positive og negative reveffekter fra Ekofisk Vind som marginale. 

5.6 Virkninger på bunnlevende organismer 
Begrenset nedspyling/grøfting av strømkabler vil finne sted under installasjonen. Organismer 

forventes raskt å rekolonisere havbunnen. 

Strømkabelen vil indusere et elektromagnetisk felt. På grunn av den begrensede installasjonen anses 

effekter på bunnorganismer og fisk uansett som lave. Dette vil vurderes i konsekvensutredningen. 

5.7 Forsøpling 
Vindturbinblader kan erodere, inkludert komposittmaterialer. Mest mulig erosjonsbestandige 

materialer er et mål i anskaffelsesprosessen for vindturbiner.  

Fjerning av understell, kabel- og beskyttelseselementer og andre installerte materialer vil bli vurdert 

for avviklingsfasen, og det vil bli laget en avslutningsplan. Miljøpåvirkningen ved dekommisjonering for 

dette prosjektet anses som lav. Gjenvinning av materialer er positivt i sirkulær økonomi, og COPSAS 

har lang erfaring i arbeidet med fjerning av innretninger og gjenvinning av materialer.  

5.8 Beredskap 
Det er ikke forventet at installasjon av vindturbiner vil endre miljørisiko i den grad at 

beredskapsbehovet vil endres, og at det dermed heller ikke blir noen endring i beredskapsressursene. 

Ekofiskområdet har ressurser for områdeberedskap i forbindelse med petroleumsaktiviteter, og dette 

tiltaket vil ikke endre ressursbehovet. 

6 Arealbruk og virkninger for annen næringsvirksomhet 

6.1 Fiskeri 
Vindturbinene, med tilhørende sikkerhetssone, og installasjonsfartøy i anleggsfasen, vil medføre 

henholdsvis både langsiktige og kortvarige arealbegrensninger for fiskeriaktivitet i området. Som angitt 

i kapittel 4.3.2 er imidlertid omfanget av fiskeri i aktuelt område svært begrenset, og dette kan variere 

noe over tid. Det er opprettet kontakt med fiskerinæringen for om mulig å kunne hensynta eventuelle 

preferanser til lokalisering innen utredningsområdet. Dette må også ses opp mot andre hensyn. 

Konsekvensene for fiskeriene vil vurderes nærmere i konsekvensutredningen.  

6.2 Skipstrafikk 
Ekofisk-området ligger i et lite trafikkert område hvor passerende trafikk generelt går i god avstand fra 

eksisterende innretninger (Figur 4-8 og 4-9). Fartøyaktiviteten tilknyttet Ekofisk Vind forventes å være 

størst i anleggsfasen. Konfliktpotensialet mellom skipstrafikk og Ekofisk Vind vil være avgrenset og vil 

vurderes nærmere i konsekvensutredningen.  

6.3 Luftfart 
Det er omfattende helikoptertrafikk i Ekofiskområdet, med daglige flyginger mellom installasjonene i 

området samt trafikk fra og til land. Ekofisk 2/4 L, med flest helikopterlandinger og avganger i PL018, 

er lokalisert 5-10 kilometer fra utredningsområdet for vindturbinene. Turbinene vil bli installert vest 

for Ekofisk 2/4 L som er fordelaktig retning i forhold til trafikk fra land, men ulike vindforhold fordrer 
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ulike retninger for innflygning. Endelig lokalisering av turbinene vil bli bestemt i forhold til blant annet 

helikoptertrafikk.  Konsekvenser for luftfart vil vurderes i konsekvensutredningen, og COPSAS vil 

involvere helikopteroperatør i vurderingene. Merking av luftfartshindre vil også omtales i 

konsekvensutredningen.  

6.4 Petroleumsvirksomhet 
Det er vurdert at installasjon av vindturbinene ikke vil ha konsekvenser for utnyttelse av 

petroleumsressursene i PL018. Dette vil bli videre beskrevet i konsekvensutredningen. Tiltaket vil ikke 

berøre annen petroleumsrelatert aktivitet. 

7 Potensielle avbøtende tiltak 
Ekofisk Vind har et betydelig forurensningsforebyggende potensial ved at elektrisk energi som i dag 

produseres med generatorer drevet av gassturbiner delvis erstattes av kraft generert i vindturbiner. 

Optimal drift og samkjøring vil bli studert videre og vil presenteres i konsekvensutredningen.  

Mulige konsekvens- og miljørisikoreduserende tiltak gitt nedenfor: 

 

• Erfaringer har vist erosjon av overflatene på turbinbladene. Materialvalg for å redusere 
erosjon og vedlikehold vil vurderes for å unngå spredning av materialer, inkludert plaststoffer. 
Dette vil derfor bli undersøkt nærmere for Ekofisk Vind i en anskaffelsesfase. 

 

• Etablere barrierer for å unngå utilsiktet utslipp av transformatorolje og eventuelle 
hydraulikkoljer i turbinene. 

 

• Tilrettelegge for fjerning av turbiner og understell i planlegging av utforming av 
installasjonene, som igjen kan redusere varighet av fjerningsaktiviteter med tilhørende 
reduserte utslipp til luft i fjerningfasen.  

 

• Endelig lokal tilpasning for plassering av turbinene i forhold til å redusere eventuelle negative 
virkninger på fiskeri, luftfart og skipsfart  
 

• KU vil diskutere relevant miljøovervåking ift tiltaket (Ekofisk Vind) 
 

8 Samfunnsmessige virkninger  
Utbyggingen av Ekofisk Vind representerer en investering i størrelsesorden 2 milliarder kroner. 

Tildeling av kontrakter for bygging og installering av innretninger vil være underlagt internasjonale 

handelsbestemmelser, men forventes å medføre samfunnsmessige ringvirkninger, herunder 

sysselsettingsvirkninger.  

I konsekvensutredningen for Ekofisk Vind vil forventede samfunnsmessige ringvirkninger bli presentert.  
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9 Planlagte utredningsaktiviteter  

9.1 Innhold i konsekvensutredningen  
De ulike problemstillingene som er nevnt i programforslaget vil utredes og dokumenteres nærmere i 

konsekvensutredningen for Ekofisk Vind. Kort sammenfattet utgjør dette følgende tema:  

• Oppdatert beskrivelse av natur- og miljøtilstand, samt status for næringsaktiviteter i området 

med fokus på fiskeri (fartøysporing, fangstdata) og sjøtransport. 

• Utslipp til luft relatert til Ekofisk Vind i anleggs, drifts- og avslutningsfasen. Estimater vil bli 

presentert for anleggsfasen og avslutningsfasen. For driftsfasen vil det være fokus på 

unngåtte utslipp som kommer fra implementering av Ekofisk Vind. 

• Status og konklusjoner for studier på sjøfugl og trekkfugler og avbøtende tiltak. 

• Oppsummering av energiløsninger vurdert og anbefaling av BAT. 

• Fysiske inngrep i havbunnen i anleggs-, drifts- og avslutningsfase og beskrivelse av hvilke 

konsekvenser dette har for bunnfauna, kulturminner og fiskeri.  

• Arealbeslag i anleggs og driftsfase for fiskeri, luftfart og skipstrafikk. 

• Samfunnsmessige virkninger, inkludert norske andeler av investeringer, og nasjonale 

sysselsettingsvirkninger.  

• Redegjørelse for eventuelle oppfølgende studier og miljøovervåkning 

 

9.2 Forslag til innholdsfortegnelse i konsekvensutredningen  
Nedenfor følger et forslag til innholdsfortegnelse i konsekvensutredningen.  

• Forord  

• Sammendrag  

• Innledning  

• Anbefalt energiløsning - tiltaksbeskrivelse og planer 

• Sammenfatning av innkomne høringsuttalelser til forslag til program for 

konsekvensutredning  

• Statusbeskrivelse - naturforhold og miljøtilstand  

• Miljømessige konsekvenser av planlagte aktiviteter og avbøtende tiltak  

• Statusbeskrivelse – annen virksomhet (petroleum, fiskeri, skipstrafikk) 

• Konsekvenser for annen virksomhet og avbøtende tiltak  

• Samfunnsmessige ringvirkninger  

• Sammenstilling av konsekvenser og anbefalinger om avbøtende tiltak  

• Videre planer for oppfølging av miljørelaterte forhold 
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