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Forord 
Tommeliten Alpha1 ble påvist i 1977 og er et gass- og kondensatfelt som ligger på norsk sokkel i den 

sørvestre delen av Nordsjøen. Funnet har vært vurdert for utbygging tidligere, men planene har da 

ikke blitt funnet økonomisk realiserbare. Rettighetshaverne i Tommeliten Unit har nå identifisert et 

konsept for en økonomisk utbygging av Tommeliten Alpha-feltet. Rettighetshaverne i Tommeliten Unit 

er, i tillegg til operatøren ConocoPhillips Skandinavia AS (heretter omtalt som COPSAS), PGNiG, TOTAL 

og Vår Energi. 

Den anbefalte utbyggingsløsningen for Tommeliten Alpha er en havbunnsutbygging knyttet til Ekofisk-

feltet for prosessering og eksport.  

Det planlegges med å legge frem en Plan for utbygging og drift i september 2021, inkludert en 

konsekvensutredning. Et forslag til program for konsekvensutredning var gjenstand for høring fra 

desember 2020 til mars 2021, og endelig program ble fastsatt av Olje- og energidepartementet 

11.05.2021. Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til dette programmet. 

I samråd med Olje- og energidepartementet er høringsperioden satt til 12 uker. Eventuelle 

kommentarer eller merknader bes sendt til COPSAS med kopi til Olje- og energidepartementet. 

Konsekvensutredningen finnes også tilgjengelig på www.conocophillips.no. 

 

Tananger, 19. mai 2021. 

 

 

  

 
1 Utbyggingen har prosjektnavnet “Tommeliten Alpha”. Det endelige navnet på feltet blir fastsatt i forbindelse 

med godkjenningsprosessen for Plan for utbygging og drift.  

 

http://www.conocophillips.no/
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Liste over forkortelser 
API-grad American Petroleum Institute sin kategorisering for oljetyper 
BAT Best available techinique (best tilgjengelige teknikk) 
CRA Corrosion Resistant Alloy (korrosjonsbestanding legering) 
EIF Environmental impact factor. Verktøy for beregning av miljørisiko for 

produsertvannutslipp. 
Espoo-konvensjonen Konvensjon om konsekvensutredninger for tiltak som kan ha grenseoverskridende 

miljøvirkninger  
ETHPiP Externally Trace Heated Pipe in Pipe (rørledningsteknologi med rør-i-rør og 

oppvarming)  
GEA Greater Ekofisk Area (Ekofiskområdet) 
HMS Helse, miljø og sikkerhet 
KU Konsekvensutredning 
MEG Monoteylenglykol 
MPA Marine protected areas (marine verneområder) 
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   
SEATRACK System for overvåking av sjøfugl basert på lysloggere 
SPS Subsea production system (havbunnsbasert produksjonsanlegg) 
SPU Subsea processing unit (havbunnsbasert prosessenhet) 
SVO Særlig verdifullt område (definert i Forvaltningsplan for norske havområder) 
THC Total hydrocarbons (sum av oljekomponenter) 
TIPS Tie-in platform solution (egen innretning for tilknytning) 
UWP Unmanned wellhead platform (ubemannet brønnhodeplattform) 
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1. Sammendrag  
På vegne av rettighetshaverne i Tommeliten Unit legger operatøren ConocoPhillips Skandinavia AS 

konsekvensutredningen for utbygging og drift av Tommeliten Alpha2 frem for høring. Feltet ligger i 

blokk 1/9 på grensen mot Storbritannia i den sørvestre delen av Nordsjøen på omlag 56°24’ N og 

2°53’ Ø. Tommeliten Alpha er et gass- og kondensatfelt som ble funnet i 1977, og det anslås at feltet 

inneholder 130 millioner utvinnbare fat oljeekvivalenter (oe), hvorav tre fjerdedeler er gass og 

resterende kondensat. 

Feltet har vært vurdert for utbygging flere ganger og i pågående prosjekt har følgende alternativer 

vært vurdert: 

• Feltløsning: Havbunnsutbygging eller ubemannet brønnhodeplattform 

• Rørledning: Oppvarmet eller kald rørledning, ulike rørdiametre og metoder for oppvarming  

• Tilknytningsløsning mot vertsfelt Ekofisk; tilknytning til 50 bars system via ny plattform, 
havbunnstilknytning, ny separasjonsmodul på Ekofisk 2/4 M-plattformen og 20 bars multifase 
til eksisterende separator. 

• Antall og type brønner 

Det er nå identifisert optimaliseringstiltak som gir en økonomisk utbyggingsløsning for funnet. 

Anbefalt utbyggingsløsning for Tommeliten Alpha er en havbunnsutbygging med to brønnrammer, ti 

produksjonsbrønner, og direkte oppvarmet 14″ rørledning for eksport av brønnstrømmen til Ekofisk 

for prosessering. En ny inntaksmodul skal installeres på Ekofisk 2/4 M med vertikal separator for 

videre prosessering av brønnstrømmen, mens mindre modifikasjoner må gjøres på Ekofisk-

innretningene 2/4 J og 2/4 Z som følge av innfasing av Tommeliten Alpha. Boring vil skje med en 

oppjekkbar borerigg. Det planlegges med ti brønner, men med plass til 12 brønner dersom dette 

etterhvert blir ønskelig. 

Feltet vil bli operert fra kontrollrom på Ekofisk. Utvinningen av gass og kondensat vil foregå ved 

naturlig trykkfall i reservoaret. Utbyggingen av Tommeliten Alpha representerer en investering på 

omlag 13 milliarder kroner. Forventet oppstart av produksjonen er i løpet av 2024. 

Anleggsfasen vil medføre tilstedeværelse av borerigg for boring av brønner, fartøyer for installasjon 

av havbunnsinnretninger og rørledning/kabler, samt modifikasjonsarbeidet på vertsfeltet Ekofisk. 

Aktivitetene vil medføre søknadspliktige utslipp til luft og sjø. CO2-utslipp i anleggsfasen, inklusive 

borerigg, flotell og fartøyer, er estimert til i overkant av 60 000 tonn. Tilstedeværelse av borerigg og 

installeringsfartøyer vil medføre tidsbegrensede beslag av areal. Virkningene for fiskeri og 

passerende maritim trafikk er vurdert som begrenset. 

I driftsfasen vil innretningene være overtrålbare og ingen virkninger på andre næringer er forventet. 

Utslipp til luft og sjø vil i driftsfasen foregå fra vertsfeltet Ekofisk. Tilknytning av havbunnsfelt til et 

vertsfelt er generelt en god miljømessig løsning, tilgjengelig kapasitet blir utnyttet og synergieffekter 

medfører til relativt lave utslipp per produsert enhet. Tillegg i CO2-utslipp fra Ekofisk som følge av 

 
2 Utbyggingen har prosjektnavnet “Tommeliten Alpha”. Det endelige navnet på feltet blir fastsatt i forbindelse 

med godkjenningsprosessen for Plan for utbygging og drift.  
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innfasing av Tommeliten Alpha vil variere med produksjonen og er estimert å være i området 15 000 

– 45 000 tonn CO2 per år.  

Beregning av EIF for produsertvann fra Tommeliten Alpha, prosessert og sluppet ut fra Ekofisk 2/4 M, 

angir et bidrag på 0. I drift vil det ikke være regulære utslipp fra selve feltlokalitetene, men unntak av 

mindre mengde hydraulikkvæske i PLONOR/gul kjemikaliekategori. Virkninger fra drift av feltet på 

marint miljø er totalt sett vurdert som marginale. 

Samfunnsmessige virkninger av prosjektet vil være i form av sysselsettingsvirkninger samt inntekter 

til staten gjennom skatter og avgifter, og eierskap. Summen av inntekter til staten er estimert til 10,1 

milliarder kroner (udiskontert) og 4,7 milliarder kroner diskontert ved sju prosent kalkulasjonsrente. 

Ringvirkningene i utbyggingsfasen er estimert til omlag 5000 sysselsatte fordelt over seks år, 

inkludert konsumvirkninger. Inkludert driftsperioden til 2050 akkumuleres ringvirkningene til omlag 

6100 sysselsatte. Størst effekt forventes i 2022-2023 med 1600-1650 sysselsatte. 
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2. Innledning  
På vegne av rettighetshaverne Tommeliten Unit legger ConocoPhillips Skandinavia AS (heretter 

omtalt som COPSAS) som operatør frem konsekvensutredningen for utbygging og drift av 

Tommeliten Alpha-feltet.  

Tommeliten Alpha ble påvist i 1977 og er et gass- og kondensatfelt som ligger på norsk sokkel i den 

sørvestre delen av Nordsjøen. Funnet har vært vurdert for utbygging flere ganger, sist gang med 

planer for gjenbruk av Huldra-plattformen som feltinstallasjon i 2015. Inntil da hadde ikke planene 

blitt funnet økonomisk gjennomførbare. Tommeliten Unit har nå identifisert et konsept for en 

økonomisk utbygging av Tommeliten Alpha-feltet. 

Feltet ligger på norsk sokkel i blokk 1/9 i den sørvestre delen av Nordsjøen, mot grenselinjen til 

Storbritannia, se lokalisering i figur 2-1.  

 

   

Figur 2-1. Tommeliten Alphas beliggenhet i Nordsjøen i forhold til andre petroleumsfunn og -felt  

2.1 Formålet med konsekvensutredningen  
Konsekvensutredning er et lovmessig krav i forbindelse med utbygging og drift av et petroleumsfelt 

(jfr. Petroleumsloven § 4-2). En konsekvensutredning har som formål å redegjøre for virkningene et 

utbyggingsprosjekt har på miljø, naturressurser, kulturminner og samfunn. Arbeidet med 

konsekvensutredningen er en viktig del av planleggingsfasen til et utbyggingsprosjekt og sikrer at 

virkningene av prosjektet tas i betraktning i en tidlig fase. Konsekvensutredningsprosessen er åpen og 

legger til rette for medvirkning, hvor virkningene av en utbygging skal gjøres synlige for myndigheter 

og berørte parter. Beslutningstakerne vil på denne måten ha et godt beslutningsgrunnlag når det skal 

avgjøres om, og på hvilke vilkår, en godkjennelse av utbygging og drift skal gis. Konsekvensutredningen 

er en del av en Plan for utbygging og drift (PUD) og/eller Plan for anlegg og drift (PAD). 
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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.  

I henhold til petroleumslovens § 4-2 vil den planlagte utbyggingen av Tommeliten Alpha 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). 

Bestemmelsene om konsekvensutredning av tiltak med grenseoverskridende miljøvirkninger (se under) 

er implementert i norsk lov. 

2.2.2 Internasjonalt rammeverk  

I EU’s rådsdirektiv 97/11/EC finnes det krav til konsekvensutredninger for offentlige og private 

prosjekter som kan ha vesentlige miljø- og/eller samfunnsøkonomiske konsekvenser. Mulige 

grenseoverskridende miljøeffekter er regulert gjennom FNs “Konvensjon om konsekvensutredninger 

av tiltak som kan ha grenseoverskridende miljøvirkninger (Espoo-konvensjonen). Denne konvensjonen 

forplikter parter (nasjonale myndigheter) om å varsle nabostater om planlegging av tiltak som kan få 

miljøvirkninger ut over landegrensene. Etter avtale med Olje- og energidepartementet er det opprettet 

dialog mellom prosjektet og britiske myndigheter og avklart en prosess for fremleggelse av resultater 

fra konsekvensutredningen om eventuelle grenseoverskridende miljøvirkninger.  

En mindre del av Tommeliten Alpha forekomsten strekker seg over på britisk sokkel, og dette 

området ble overtatt av Tommeliten Unit’s eiere i 2015 (UK lisens P.2220). I tråd med avtale mellom 

Norge og Storbritannia (Treaty series no. 20 (2007)) vil Tommeliten Alpha bli håndtert av 

myndighetene i det landet hvor størstedelen av ressursene ligger, og hvor feltinnretninger er 

plassert, i dette tilfelle Norge. PUD vil kreve godkjenning fra myndighetene i begge land. 

2.2.3 Kunnskapsgrunnlag og tidligere utredninger  

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 Tor II. 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 og tilhørende fagrapporter 

• Årlig utslippsrapport for Ekofiskfeltet 

• Regional konsekvensutredning for Nordsjøen (RKU Nordsjøen, 2006) 

• Industriens regionale miljøovervåkning for Region I 

• Fiskeridirektoratets fartøysporing 

• Offentlig kartlegging og overvåking av naturressurser, herunder vannlevende organismer 

(Havforskningsinstituttet) og sjøfugl (Norsk institutt for naturforskning, NINA) 

http://www.unece.org/env/eia/eia.html
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• Offentlige databaser (havmiljo.no) 

2.3 Konsekvensutredningsprosessen  
Som et første steg i konsekvensutredningsprosessen utarbeidet rettighetshaverne et forslag til 

program for konsekvensutredning. Dette programforslaget ble sendt på høring til relevante 

høringsparter (myndigheter og interesseorganisasjoner) som er anbefalt av OED, og samtidig gjort 

tilgjengelig på internett (www.conocophillips.no). Høringsperioden var 12 uker. COPSAS sammenfattet 

kommentarene og evaluerte disse i forhold til implementering i konsekvensutredningen (redegjort for 

i kapittel 4). Dette ble lagt frem for OED som 11.05.2021 fastsatte programmet for 

konsekvensutredning basert på programforslaget, høringskommentarene og rettighetshavernes 

evaluering av disse.  

Rettighetshaverne har nå gjennomført konsekvensutredningsarbeidet i henhold til fastsatt program 

for konsekvensutredning. Konsekvensutredningen sendes nå 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, inklusive 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 

Tommeliten Alpha 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. Skjematisk fremstilling av konsekvensutredningsprosess og PUD med offentlige høringsprosesser og 

saksbehandling (basert på OED, 2018) 
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http://www.conocophillips.no/
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2.4 Tidsplan for konsekvensutredningsprosessen  
Som omtalt innledningsvis har Tommeliten Alpha vært vurdert for utbygging over lengre tid og 

rettighetshaverne har god kunnskap om funnet. Teknisk/økonomisk dokumentasjon for anbefalt 

konsept er utarbeidet og vil styrkes videre fram mot innlevering av PUD. Planlagt tidsplan for 

konsekvensutredningsprosessen og PUD er angitt i Tabell 2-1.  

Tabell 2-1. Foreløpig tidsplan for konsekvensutredningsprosessen og PUD 
 

Beskrivelse Tidsplan 
Forslag til program for konsekvensutredning oversendes til 
relevante myndigheter og høringsparter  

Desember 2020 

Offentlig høring av forslag til program for konsekvensutredning (12 
uker)  

Desember-mars 2021 

Behandling og sammenstilling av høringsuttalelser  Mars 2021 

Departementets fastsettelse av program for konsekvensutredning Mai 2021 

Gjennomføring konsekvensutredning Januar – mai 2021 

Konsekvensutredning oversendes til relevante myndigheter og 
høringsparter  

Mai 2021 

Offentlig høring av konsekvensutredning (12 uker)  Mai-august 2021 

Innsending av PUD/PAD  September 2021 

Antatt myndighetsgodkjennelse   Desember 2021 

 

2.5 Nødvendige søknader og tillatelser 
For å gjennomføre utbyggingen av Tommeliten Alpha-feltet vil det måtte innhentes forskjellige 

tillatelser fra myndighetene i de ulike fasene av prosjektet. En oversikt over tillatelser som må 

innhentes i planlegging- og utbyggingsfasen til Tommeliten Alpha er angitt i tabell 2-2. 

  



Plan for utbygging og drift av Tommeliten Alpha  Del II Konsekvensutredning, mai 2021 
 

12 
 

Tabell 2-2. Foreløpig oversikt over nødvendige tillatelser og samtykker ved utbygging og drift av Tommeliten Alpha3 
 

Aktivitet og tidsangivelse Lovverk Myndighet 
Plan for utbygging og drift av en 
petroleumsforekomst, inkludert 
konsekvensutredning. 

Petroleumsloven §4-2 Olje- og energidepartementet/ 
Arbeids- og sosialdepartementet.  

Oppdatert rammetillatelse for 
Ekofisk etter forurensningsloven, 
inkludert produksjonsboring og 
produksjon på Tommeliten Alpha-
feltet. 

Forurensningsloven §11 Miljødirektoratet. 

Samtykke til produksjonsboring. Styringsforskriften §25 Petroleumstilsynet 

Samtykke til å ta i bruk installasjon. Styringsforskriften §25 Petroleumstilsynet 

Søknad om produksjonstillatelse. Petroleumsforskriften §23 Olje- og energidepartementet 
(kopi til Oljedirektoratet). 

Søknad om steindumping/grøfting Forurensningsforskriften §22.6 Miljødirektoratet 

Søknad om tillatelse for virksomhet 
ifm. klargjøring av rørledninger. 

Forurensningsloven §11 Miljødirektoratet 

Søknad om tillatelse til radioaktiv 
forurensning og håndtering av 
radioaktivt avfall. 

Forurensningsloven §11 Direktoratet for atomsikkerhet og 
strålevern 
 

Søknad om tillatelse til kvotepliktige 
utslipp, boring. 

Klimakvoteloven §5 Miljødirektoratet 

 

 

   

 
3 I tillegg vil det være behov for enkelte tillatelser fra britiske myndigheter. 
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3. Planer for utbygging og drift 

3.1 Rettighetshavere og eierforhold  
Tommeliten Alpha er lokalisert i et eget avtalebasert område, Tommeliten Unit. Nåværende 

rettighetshavere med eierfordeling er angitt i Tabell 3-1. COPSAS er operatør for lisensen.  

Tabell 3-1. Rettighetshavere og eierandeler i Tommeliten Alpha (Tommeliten Unit) 

Rettighetshaver Selskapets andel (%) 

ConocoPhillips Skandinavia AS  28,26 

PGNiG Upstream Norway AS  42,38 

Total E&P Norge AS  20,23 

Vår Energi AS  9,13 

 

Mindre enn 0,5 prosent av ressursene i Tommeliten Alpha er i britisk sektor. Aktuell 

utvinningstillatelse har eiersammensetning som angitt i tabell 3-2. 

Tabell 3-2. Rettighetshavere i britisk utvinningstillatelse P2220 

Rettighetshaver Selskapets andel (%) 

ConocoPhillips (UK) Holdings Limited 49,04547 

Total E&P UK Limited 35,10934 

Eni UK Limited 15,84519 

 

3.2 Feltbeskrivelse og historikk 
Tommeliten Alpha ble funnet av Statoil ved boring av brønn 1/9-1 i PL044 i 1977. Tommeliten Alpha er 

et gass- og kondensatfelt som ligger i den sørvestre delen av Nordsjøen på omlag 56°24’ N og 2°53’ Ø 

(Figur 2-1). Feltet strekker seg så vidt inn i blokk 30/20 på britisk sokkel.  

 

Figur 3-1. Lokalisering av Tommeliten Alpha i Ekofisk-området 
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Vanndypet er omlag 74 meter.  

Etter funnet ble to avgrensningsbrønner og omfattende datainnsamling gjennomført, men blant annet 

en ufullstendig reservoarforståelse førte til at det videre arbeidet ble lagt til side. Samtidig ble 

Tommeliten Gamma-feltet påvist 9 km lengre nord og utviklet som en undervannsutbygging tilknyttet 

Eddaplattformen. Tommeliten Gamma produserte frem til 1998, og innretningene er senere fjernet. I 

januar 2001 ble COPSAS operatør for Tommeliten Alpha og boret i 2003 en fjerde brønn på feltet. 

Sammen med ny og bedre seismikk ble reservoarutstrekning stadfestet og nye data ga bedre innsikt i 

og forståelse av reservoarforholdene. Basert på dette ble reservoarmodellen oppdatert.  

Ulike utbyggingsløsninger har siden vært vurdert for Tommeliten Alpha. I tidlige studier (2006-2009) 

ble flerfaseoverføring til en nærliggende vertsplattform med ulike kombinasjoner av plattform eller 

havbunnsutbygging vurdert. I tillegg ble det vurdert ulike alternativer med forskjellig grad av gass- og 

kondensatbehandling lokalt på en plattform på Tommeliten Alpha. Både utvinning med resirkulering 

av gass i reservoaret og vanlig trykkavlastning inngikk i vurderingene.  

Flere områdestudier er gjennomført, inkludert samordnet utbygging med King Lear, samt utbygging 

ved gjenbruk av Huldra-plattformen. Sistnevnte var også gjenstand for en KU-prosess med forslag til 

program for konsekvensutredning og høring av dette i 2015. I de senere år er det pågått arbeid for å 

vurdere prosesskapasitet for gass på Ekofisk og for optimalisering av en utbyggingsløsning tilknyttet 

Ekofisk. Tidslinjen med vurdering av utbyggingsløsninger er vist i figur 3-2. 

 

Figur 3-2. Tidslinje for vurdering av utbyggingsløsninger for Tommeliten Alpha 

 

3.3 Bakgrunn for utbyggingsplanen 

3.3.1 Alternative utbyggingsplaner vurdert 

Basert på forutgående studier, som redegjort for ovenfor, ble det konkludert med Ekofisk-feltet som 

anbefalt vertsfelt for Tommeliten Alpha. Pågående prosjekt har vurdert følgende utbyggingsløsninger 

og muligheter for Tommeliten Alpha: 

• Havbunnsinnretning (SPS) eller ubemannet brønnhodeplattform (UWP) på feltet 

• Rørledning med eller uten oppvarming, og med ulik rørledningsdiameter 

• Inntaksløsning til Ekofisk; 50 bar gassystem via ny plattform (TIPS), via 

havbunnsprosessenhet (SPU), ny separasjonsmodul på Ekofisk 2/4 M-plattformen eller 20 

bar multifase til eksisterende separator. 

• Antall og type brønner, herunder evt. flergrensbrønner 
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De ulike hovedkonseptene er illustrert i figur 3-3. 

 

Figur 3-3. Alternativmatrise for hovedkonsepter for utbygging av Tommeliten Alpha og tilkobling på Ekofisk-senteret 

3.3.2 Anbefalt utbyggingsløsning  

Etter grundige vurderinger er det funnet at en havbunnsbasert utbyggingsløsning er den teknisk-

økonomisk beste for Tommeliten Alpha (figur 3-4 og 3-5). Vurderinger er gjort i forhold til investeringer, 

teknologi, erfaringer, påvirkning på produksjon, tekniske og operasjonelle utfordringer, samt 

klimagassutslipp.  

Utbyggingen vil ha ti produksjonsbrønner med vertikale juletre fordelt på to havbunnsrammer med 

plass til seks brønner hver. Havbunnsrammene vil ha omtrentlige dimensjoner på 29 x 20 x 7 meter. 

Styrekabelen vil inneholde funksjoner for kraft, styring og kjemikalietilsetning. 

Brønnstrømmen vil gå via en direkte oppvarmet4 rørledning til en ny vertikal separator som vil bli 

installert på Ekofisk 2/4 M. Kraft for oppvarming av rørledningen vil bli levert fra Ekofisk 2/4 Z. 

 
4 Fast oppvarming er produksjonsavhengig og forventes fra 2034. Før det kun i forbindelse med nedstenging og 
produksjonsavbrudd. 



Plan for utbygging og drift av Tommeliten Alpha  Del II Konsekvensutredning, mai 2021 
 

16 
 

 

Figur 3-4. Anbefalt utbyggingsløsning for Tommeliten Alpha   

 

 

Figur 3-5. Illustrasjon av havbunnsbasert produksjonsanlegg for Tommeliten Alpha 

Utvinningen fra Tommeliten-reservoarene vil foregå ved naturlig trykkavlastning. Det er gjort 

vurderinger av eventuelle produksjonsmessige gevinster med henholdsvis vann- og gassinjeksjon, men 

slike tiltak er ikke anbefalt. 

Rørledningsbeskyttelse og -rute 

Rørledningen vil i all hovedsak bli lagt i egen grøft og dekket over. I tillegg vil det bli installert 

trålbeskyttelse og steinfyllinger over feltets manifoldstrukturer, samt betongmatter/steinfylling ved 

overkrysning av andre rørledninger. I størrelsesorden 56 000 – 73 000 m3 stein er antatt benyttet for 

dette. Styringskabelen vil bli beskyttet på tilsvarende måte, med omlag 3 600 m3 stein. Dette 

imøtekommer tidligere kommentarer fra fiskerihold om primært å grave ned rørledninger og kabler. 
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Trasé for rørledning og kabel er angitt i figur 3-6. Denne er foreslått lagt slik for å redusere omfang av 

overkrysninger av andre rør og kabler, samt for å kontrollere overkrysningsvinkler. 

 
Figur 3-6. Trasé for rørledning (rød) og kabler (svart; feltintern og til Ekofisk) fra Tommeliten Alpha til Ekofisk-senteret 

 

Styrekabler 

Styrekablen til Tommeliten Alpha, samt mellom de to havbunnsinnretningene, vil ha en ytre 

diameter på 165 mm og vil være hhv. 25 og 3,2 km lange. Kablene vil inneholde rør for kraft, 

kommunikasjon, hydraulikkvæske og kjemikalietilsetning (MEG, avleiringshemmer og H2S-hemmer). 

Modifikasjoner og anleggsarbeid på Ekofisk 

Brønnstrømmen fra Tommeliten Alpha vil i stor grad ivaretas av eksisterende prosessanlegg på 

Ekofisk og eksporteres herfra gjennom eksisterende løsninger. De største modifikasjonene på 

Ekofisk-feltet som følge av innfasing av brønnstrøm fra Tommeliten Alpha vil være:  

• Ny modul på Ekofisk 2/4 M med vertikal separator for brønnstrømmen. Modulen vil i tillegg ha 
pig-mottaker, glykolsystem, ny sjøvannspumpe, utstyr for måling av gass og væske og MEG. 

• På Ekofisk 2/4 M vil det i tillegg bli gjort modifikasjoner av eksisterende systemer og lagt et 
nytt gassrør til Ekofisk 2/4 J. Røret vil også bli koblet til 20 bar systemet på Ekofisk 2/4 M. Annet 
arbeid omfatter tilknytninger til kjemikalie-, hydraulikk- og produsertvannsystemene. 

• På Ekofisk 2/4 J vil modifikasjoner være relatert til innløpsvæskeutskiller for gasstørkeanlegget, 
sjøvannsløftepumper, turboekspander og målesystem. 

• På Ekofisk 2/4 Z vil modifikasjoner være relatert til utstyr og kabler for å levere kraft til 
oppvarming av rørledningen. 



Plan for utbygging og drift av Tommeliten Alpha  Del II Konsekvensutredning, mai 2021 
 

18 
 

Et flotell vil være innleid og lagt på Ekofisk for å huse arbeiderne under modifikasjonsarbeidene, med 

antatt varighet på tre måneder. 

Tommeliten Alpha er et gass- og kondensatfelt med svært moderate mengder produsert vann (jf. 
kapittel 5.2.2). På Ekofisk vil produsert vann separeres fra kondensatet, renses i eksisterende BAT-
anlegg og deretter slippes ut til sjø.  

3.3.3 Reservoarbeskrivelse  

Tommeliten Alpha-feltets reservoar ligger i naturlig oppsprukne krittbergarter i øvre Ekofiskformasjon 

og i nedre Torformasjon av seinkritt alder. Reservoaret ligger på ca. 3000m dyp og trykket er på 483 

barg. Produksjon planlegges fra begge formasjoner. Figur 3-7 viser disse med planlagte 

produksjonsbrønner inntegnet. 

Tommeliten kondensat er omtalt som lett og med API-grad på hhv. 52 og 37 for Ekofisk- og 

Torformasjonene (egenvekt 771 og 836 kg/m3). Voksinnholdet i kondensat fra de to formasjonene 

varierer i området 1,8 til 5,7%. CO2-innholdet er forventet å være mellom 1,6 og 2,5 mol% og H2S-

innholdet mellom 3 og 12 ppm i gassen. Kloridinnholdet er på vel 46 000 mg/l. 

 

Figur 3-7. Skisse over reservoarene med planlagte brønner 

3.3.4 Ressurser og produksjonsplaner  

Tilstedeværende hydrokarboner i Tommeliten Alpha er anslått til 382 millioner fat oljeekvivalenter 

(oe), hvorav om lag 130 millioner fat oe er utvinnbart. Av dette utgjør gass om lag tre fjerdedeler. 

Anbefalt utbyggingsløsning legger til grunn en produksjonskapasitet på 4,25 millioner Sm3/d (150 mill 

scf/d). Planlagt oppstart av produksjon fra Tommeliten Alpha er i løpet av 2024. Gass- og 

kondensatproduksjonen vil være høyest like etter oppstart, før produksjonen raskt avtar (figur 3-8). 

Feltet antas å ha en økonomisk levetid på omlag 25 år.  
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Figur 3-8. Produksjonsprognose for Tommeliten Alpha, gass og kondensat (prognosen angir volumer for eksport) 

Figur 3-9 angir hvordan produksjonen fra Tommeliten Alpha vil innvirke på produksjonen i Ekofisk-

området, hvor spesielt bidraget av gass er signifikant. 

  

Figur 3-9. Produksjonsprognose for Ekofisk-området med Tommeliten Alpha, gass (venstre) og olje/NGL/kondensat  

3.3.5 Boring og brønn  

Det er i første omgang planlagt å bore ti produksjonsbrønner. De to brønnrammene har imidlertid 

mulighet for tilknytning av inntil 12 brønner. Dersom forholdene skulle tilsi det kan det bli boret inntil 

to tilleggsbrønner, slik at den totale utbyggingen blir på 12 produksjonsbrønner. 

Brønndesign vil være som typisk for Ekofiskområdet. Dette designet er godt utprøvd.  

Brønnene vil være horisontale med varierende lengde mellom 5 000 og vel 6 000 meter, og blir boret 

fra to lokaliteter (jf. to brønnrammer). Boringen vil bli gjennomført med en oppjekkbar borerigg. Antatt 

boretid er vel 500 dager. 

Planen er å bore samtlige seksjoner med vannbasert borevæske og med oljebasert borevæske som 

back-up dersom nødvendig av tekniske årsaker.  

Dersom det blir aktuelt med boring med oljebasert borevæske, vil borekaks fra denne boringen enten 

bli fraktet til Ekofisk-feltet for avhending i dedikerte injeksjonsbrønner eller skipet til land for 
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behandling. Etablering av en egen injeksjonsbrønn for Tommeliten Alpha er ikke teknisk-økonomisk 

gjennomførbart (to lokaliteter og kun ti brønner). 

Brønnkomplettering vil bli gjort fra boreriggen og brønnstimulering før oppstart ved hjelp av 

brønnintervensjonsfartøy.  

3.4 Foreløpig tidsplan  
En tidsplan over hovedaktivitetene for den anbefalte utbyggingsløsningen for Tommeliten Alpha-

prosjektet er angitt i Tabell 3-3. Tilkobling mot Ekofisk vil være tilpasset planlagt vedlikeholdsstans for 

feltet i 2022. 

Tabell 3-3. Tidsplan for utbygging av Tommeliten Alpha-feltet 

Aktivitet Tidsplan 

Prosjektering og planlegging 2019-2021 

Produksjon og bygging av innretninger og rør/kabel 2022-2023 

Modifikasjoner på Ekofisk 2022-2023 

Boring  2022-2023 

Installasjon av havbunnsinnretninger og rørledning/kabel  2023 og 2024 

Produksjonsstart  2024 

 

3.5 Investeringer og kostnader  
De totale investeringene er anslått til i størrelsesorden 13 milliarder norske kroner, inkludert boring 

og modifikasjoner på Ekofisk. Driften blir samordnet med COPSAS sin øvrige virksomhet, både til havs 

fra Ekofisk og på land ved landorganisasjonen. Lisensen vil ha tariffkostnader for prosessering og 

eksport. Årlige driftskostnader ved produksjon, som mer-kostnader, er imidlertid relativt lave. 

3.6 Avvikling av virksomheten  
Den fremtidige avviklingen av Tommeliten Alpha vil skje i henhold til gjeldende nasjonalt regelverk. 

Per dags dato innebærer dette at alle innretninger skal være fjernbare, og for havbunnsinnretninger 

som planlagt, at de skal fjernes i sin helhet. I henhold til gjeldende praksis vil nedgravde rørledninger 

og kabler normalt bli etterlatt, mens eksponerte rør og kabler vil være gjenstand for grundige 

vurderinger. 

3.7 Helse, miljø og sikkerhet  
Virksomheten til COPSAS 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. COPSAS 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 nedenfor. 
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3.8 BAT-vurderinger og tiltak for reduserte utslipp  

3.8.1 Tommeliten Alpha-spesifikke BAT-vurderinger 

Anvendelse av beste tilgjengelige teknikker (BAT) er generelt forutsatt gjennom forurensningsloven 

for å forebygge og begrense forurensing og sikre miljømessig gode og samtidig økonomisk 

gjennomførbare løsninger. For nye petroleumsutbygginger er BAT spesifikt krevd gjennom HMS-

regelverket 5  og som grunnlag for tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Nylig utgitt 

dokument fra EU (Wood, 2019) gir en oversikt over aktuelle teknikker som grunnlag for vurdering av 

BAT. I forbindelse med utbyggingen av Tommeliten Alpha blir BAT-vurderinger gjennomført i alle faser 

av prosjektet. Slike vurderinger har blant annet inkludert teknologivalg knyttet til: 

• Styringssystem for havbunnsanlegget 

• Løsning for lekkasjedeteksjon 

• Materialvalg 

• Valg av løsning for hydratkontroll (og vokskontroll) 

• Valg av borevæske 

• Løsning for håndtering av borekaks fra boring med oljebasert borevæske 

I tillegg er det gjort BAT-vurderinger knyttet til modifikasjoner på vertsfeltet Ekofisk. 

Løsningen for styring av havbunnsanlegget vil være standardisert med hydraulisk opererte ventiler. 

Dette er en godt utprøvd standardløsning på norsk sokkel. Hydraulikksystemet vil være åpent, uten 

retur, og med bruk av miljøakseptabel hydraulikkvæske. I mars 2021 gjennomførte COPSAS en BAT-

vurdering av system for styring av havbunnsanlegget ved Tommeliten Alpha. Evalueringen inkluderte, 

i tillegg til den ovenfornevnte løsningen, alternativer med et lukket hydraulikksystem med oljebasert 

hydraulikkvæske og et lukket hydraulikksystem med vannbasert hydraulikkvæske. BAT-vurderingen 

konkluderte med at et åpent, vannbasert hydraulikksystem er beste løsning, med bakgrunn i HMS, 

miljø, kostnader og fremdrift. Løsningen ble vurdert som best innenfor alle tema, bortsett fra aspektet 

om at løsningen fører til regelmessige utslipp til sjø (ca. 800 liter hydraulikkvæske pr. brønn pr. år. 

Væsken er i gul underkategori 1 med en andel på over 90% av PLONOR (grønn kategori)). Vedrørende 

regelmessige utslipp til sjø vil et lukket system med vannbasert hydraulikkvæske være beste 

miljøløsning, men sett i sammenheng med kostnader er ikke løsningen funnet gjennomførbar. 

Teknologi for fullelektrisk styring er gjenstand for teknologiutvikling og tidsløpet for slik utvikling 

umuliggjør en slik løsning for Tommeliten Alpha. 

Det er besluttet at havbunnsanlegget vil ha et dedikert system for lekkasjedeteksjon. En BAT-vurdering 

er gjennomført som konkluderer med anbefalt bruk av passivt akustiske detektorer. Denne 

teknologien er utprøvd og tilgjengelig, passer for gass/kondensat, har hurtig detektering (responstid) 

og er tilpasset det aktuelle havbunnsutstyret. Et aktivt akustisk system er ikke teknologisk modent for 

løsningen. Metansniffer er vurdert å gi en dårligere totalløsning og vil kreve flere detektorer. En løsning 

med kun massebalanse er vurdert å ville gi for liten nøyaktighet for deteksjon av mindre lekkasjer. 

Rørledningen vil ha indre diameter på 14 tommer og vil være av karbonstål med et indre belegg» av 

høylegert stål (CRA) som eliminerer bruk av korrosjonsinhibitor. Hydratkontroll vil bli ivaretatt ved den 

direkte oppvarmingen av rørledningen. Prosjektet har tidligere vurdert kjemisk hydratkontroll ved bruk 

 
5 Innretningsforskriftens §5 om utbyggingsløsning og §12 om materialer. 
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av MEG, men denne løsningen ble valgt bort grunnet høye kostnader og krevende gjennomførbarhet. 

Ekofisk har ikke gjenvinningssystem for MEG, det ville derfor vært nødvendig med en egen dedikert 

plattform for gjenvinning av MEG grunnet volumet av kjemikalier. Lavdose-hydrathemmere vil kunne 

redusere mengden injisert kjemikalie, men til en høyere kostnad. Det er heller ikke ønskelig å nytte 

lavdose-hydrathemmere fra et miljømessig synspunkt grunnet kjemikalienes egenskaper og behov for 

utslipp til sjø. Ulike alternativer for oppvarming av rørledning ble også vurdert, disse inkluderer; direkte 

elektrisk oppvarming, elektrisk varmekabel (electric trace heating) og oppvarmet samlerør. 

Førstnevnte ble vurdert som beste alternativ innenfor temaene teknologisk gjennomførbarhet, 

mulighet for utvidelse, temperaturstyring, levetid og tilpasning. Med bakgrunn i det ovenfornevnte er 

en løsning med direkte oppvarming av rørledningen vurdert som optimal løsning for hydratkontroll. 

Som følge av valgt løsning for hydratkontroll er mekanisk pigging etablert som referanseløsning for 

vokskontroll. Dette vil bli gjennomført ved behov. En alternativ løsning for voksfjerning ved periodisk 

oppvarming er undersøkt, men funnet å medføre for høyt energibehov med tilhørende utslipp til sjø. 

Mekanisk pigging er funnet å være BAT.  

Prosjektet har gjennomført vurderinger for om mulig å kunne benytte vannbaserte borevæsker i alle 

brønnseksjoner, som er en foretrukket miljømessig løsning. Dette er funnet teknisk gjennomførbart – 

basert på teknologiutvikling og uttesting siste 5-10 år. Foreløpige vurderinger tilsier at dette er mulig, 

og dette er nå planlagt løsning. Dersom det likevel oppstår tekniske komplikasjoner, vil et oljebasert 

system bli brukt i reservoarseksjonene. Begrunnelsen for valg av vannbaserte borevæskesystemer er 

blant annet: 

• Vurdert som totaltsett bedre miljømessig 

• Forbedret innen HMS, arbeidsmiljø og sikkerhetseksponering (løft og transport) og omlag 
10% reduksjon av CO2- og NOX-utslipp (mindre transport og energi til injeksjon) 

• Reduserte logistikk-kostnader knyttet til borevæske, og redusert bemanning 

• Reduserte kostnader knyttet til nedetid ved dårlig vær 

• Reduserte kostnader for rigg og fartøytid for rengjøring av borevæsketanker. 

• Reduserte kostnader for unngått avfallsbehandling på land (av oljekontaminert borekaks) 
 

Dersom det blir aktuelt med boring med oljebasert borevæske vil utboret borekaks med rester av 

borevæske bli fraktet til Ekofisk og injisert i dedikerte injeksjonsbrønner. Dette er vurdert av 

Miljødirektoratet som en juridisk akseptabel løsning; Tommeliten Alpha anses som en del av 

virksomheten på Ekofisk, selv om Tommeliten Alpha er et eget felt med egen produksjonslisens. 

Tillatelsen for Ekofiskområdet omfatter injeksjon av borekaks med vedheng av vannbasert/oljebasert 

borekaks i dedikerte brønner, og denne tillatelsen vil derfor også omfatte injeksjon av borekaks fra 

Tommeliten Alpha. Alternativt må dette avfallet transporteres til land for avhending. 

3.8.2 Tiltak for reduserte utslipp ved Ekofisk-feltet 

Siden Tommeliten Alpha vil bli produsert via Ekofisk er energiløsning og utslipp til luft fra Ekofisk av 

stor betydning også for prosjektet. 

Omleggingen fra Ekofisk I til Ekofisk II i 1998 medførte en betydelig nedgang i CO2-utslippene fra 

feltet (figur 3-10). Også gjennom feltets drift med Ekofisk II er det utført en rekke tiltak for reduserte 

utslipp til luft - fra 1999 frem til 2020, som nå totalt summerer seg til vel 160 000 tonn CO2 årlig (figur 

3-11).  
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Figur 3-10. Historiske CO2-utslipp fra Ekofiskområdet 

 

Figur 3-11. Årlige akkumulerte reduksjoner i CO2-utslipp fra Ekofiskområdet som følge av tiltak 

CO2 Utslipp fra Ekofiskområdet 
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COPSAS har også støttet installasjon av hybridløsninger for tre av forsyningsfartøyene til Ekofisk, 

samt fått på plass landstrøm til disse på Tananger kai. 

Videre fremover planlegger COPSAS å installere nytt system for komprimering av fakkelgass på 

Ekofisk 2/4 J, med mål om å gjenvinne gass som ellers ville blitt faklet. Dette blir planlagt implementert 

i forbindelse med neste store vedlikeholdsstans i 2022, med drift fra tredje kvartal. Forventningen er 

at dette vil redusere fakkelvolumet med 90-95%. COPSAS vil i tillegg fortsette å modne egen strategi 

for reduksjon i klimarelaterte utslipp på Ekofisk-feltet.  

Ytterligere informasjon av planlagte tiltak og tiltak under vurdering er gitt i kapittel 6.1.4. 
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4. Sammenfatning av innkomne høringsuttalelser til forslag til 

program for konsekvensutredning 
I 2015 var det planer om gjenbruk av Huldra- innretningen som feltinnretning på Tommeliten Alpha, 

og en konsekvensutredningsprosess ble igangsatt. Dette inkluderte utarbeidelse av et forslag til 

program for konsekvensutredning, som ble sendt på høring i perioden januar – mars 2015. Relevante 

deler av dette programforslaget ble videreført i pågående KU-prosess, og adressert i forslaget til 

program for konsekvensutredning.  

Et forslag til program for konsekvensutredning ble sendt på offentlig høring 15. desember 2020 med 

en høringsperiode på 12 uker (til 7. mars 2021). Forslaget ble sendt til 62 parter samtidig som det ble 

tilgjengeliggjort på COPSAS sin nettside 

(https://www.conocophillips.no/nn/presserom/publikasjoner/). Ved høringsperiodens utløp var det 

mottatt tilbakemelding fra følgende parter: 

• Fiskeridirektoratet 

• Gassco 

• Havforskningsinstituttet 

• Industri Energi 

• Justis- og beredskapsdepartementet 

• Kartverket 

• Klima- og miljødepartementet  

• LO 

• Miljødirektoratet 

• NAV 

• NVE 

• Riksantikvaren 

• Samferdselsdepartementet inkludert Kystverket 

Mottatte kommentarer og innspill er oppsummert i tabellen under med vår evaluering av hvordan 

disse kan bli ivaretatt i konsekvensutredningen. I vårt tilsvar vil «til orientering» ikke medføre 

endringer i konsekvensutredningen, mens «til etterretning» betyr at forholdet allerede er hensyntatt 

eller vil medføre aksjon fra rettighetshaverne. Oppsummeringen med vår evaluering ble oversendt 

Olje- og energidepartementet 19. mars 2021 med anmodning om fastsettelse. Departementet 

fastsatte programmet i henhold til dette 11.05.2021. 

Tabell 4-1. Oppsummering av høringsinnspill og evaluering av disse 

Kommentar Vår evaluering 

Fiskeridirektoratet 

Vårt innspill til utredningen er at det i tillegg til 
de artene som er nevnt, bør vurderes flere 
arter, særlig flatfisk, som det drives relativt mer 
fiske på i denne delen av Nordsjøen 
sammenliknet med områdene lenger nord. 

Kommentaren tas til etterretning. Informasjon 
om flatfisk er innhentet og vil bli lagt til grunn i 
konsekvensutredningen. Fiske etter flatfisk i 
området er i hovedsak i form av dansk 
bunntrålfiske etter rødspette og mindre kvanta 
av andre arter. Informasjonen vil bli benyttet i 
konsekvensutredningen. 

https://www.conocophillips.no/nn/presserom/publikasjoner/
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Kommentar Vår evaluering 

Gassco 

Foreslått plassering av bunnramme og 
tilhørende transportløsninger ligger nær 
Franpipe og Zeepipe. Det bør derfor etableres 
proximity avtale mellom Tommeliten Alpha og 
Franpipe/Zeepipe. 
Gassco har våre formelle prosesser knyttet til 
feltutviklingsprosjektet gjennom 
arkitektmandatet og kommentering på PUD, og 
vil der ivareta våre forpliktelser og behov. 

COPSAS er kjent med det påpekte forhold og vil 
følge dette videre opp på egnet måte. 

Havforskningsinstituttet 

Innholdet og kvaliteten til program for 
konsekvensutredning vurderes som 
tilfredsstillende. HI har ingen ytterligere 
kommentarer til saken i denne omgang, men vil 
gjøre en endelig vurdering av 
konsekvensutredning når denne kommer på 
høring. 

Kommentaren tas til orientering. 

Industri Energi 

Industri Energi gratulerer at operatør og 
rettighetshaver nå har funnet en økonomisk 
gjennomførbar løsning for Tommeliten Alpha 
feltet. Dette er i tråd med god og forsvarlig 
ressursutnyttelse av norsk sokkel.  
 
Vi forventer at behovet for nye 
havbunnsrammer vil gi økt aktivitet i norsk 
leverandørindustri. 

Kommentaren tas til orientering. 

Justis- og beredskapsdepartementet 

Justis- og beredskapsdepartementet har ingen 
merknader. 

Kommentaren tas til orientering. 

Kartverket 

Kartverket har ingen merknader. Kommentaren tas til orientering. 

Klima- og miljødepartementet 

Klima- og miljødepartementet har ingen innspill 
til høringen. 

Kommentaren tas til orientering. 

LO 

LO vil understreke betydningen av at 
operatøren bestreber seg på å tilrettelegge for 
at norske aktører kan sikres oppdragene i 
prosjektet. 
LO legger til grunn at ved utlysning av 
anbudskonkurranser for oppdrag enten det er 
på sokkelen eller på fastlandet, må norsk 
industris styrker vektlegges i utformingen og 
tildelingen av oppdrag. Kontraktene må 
utformes slik at de norske leverandørenes evne 
til leveringspresisjon, byggetid og at klima- og 
miljøkrav får en reell og riktig verdi. Kriterier for 

Kommentarene tas til orientering. 
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Kommentar Vår evaluering 

ordnede arbeidsvilkår, kompetanse og HMS må 
vektes høyt i anbudskonkurranser. 
LO forutsetter at arbeidstakermedvirkning er 
blitt og blir ivaretatt i alle faser av prosjektet. 
LO vil minne om at maritime oppdrag i norske 
farvann må basere seg på norske tariffavtaler. 
Bruk av rederier med fartøy registrert i det 
norske ordinære registeret sikrer dette. 
LO forutsetter at arbeidet utføres av aktører 
som er bundet av landsomfattende norske 
tariffavtaler. 
Den støtten næringen trenger for å sikres gode 
langsiktige rammebetingelser henger sammen 
med den aktiviteten og sysselsettingen 
næringen skaper i Norge. 

Miljødirektoratet 

Miljødirektoratets vurdering er at det foreslåtte 
utredningsprogrammet ivaretar de forhold som 
er påkrevd og viktig å belyse, herunder 
vurdering av beste tilgjengelige teknikker. Dette 
omfatter bl.a. materialvalg, kraftforsyning og 
utslipp til luft (herunder kaldventilering), 
styringssystem for havbunnsanlegget (herunder 
elektrisk styringssystem), lekkasjedeteksjon, 
hensynet til fiskerier, håndtering av produsert 
vann og kjemikaliebruk. Det er ingen særlig 
verdifulle områder eller miljøressurser i 
området som etter vår vurdering krever 
særskilte løsninger eller utredninger. Slik det er 
påpekt vil flere av de utslippsreduserende 
tiltakene primært være knyttet til vertsfeltet på 
Ekofisk. 

Kommentaren tas til orientering. 

NAV 

Arbeids- og velferdsdirektoratet har ingen 
merknader til det fremlagte forslaget. 

Kommentaren tas til orientering. 

NVE 

Tommeliten Alpha ligger utenfor områder som 
er åpnet for havenergi. Vi legger til grunn at det 
ikke planlegges en løsning med kraft fra land 
som har behov for tillatelse etter energiloven. 
NVE har derfor ikke merknader til fremlagte 
program. 

Kommentaren tas til orientering. 

Riksantikvaren 

I programforslaget er forholdet til kulturminner 
kort omtalt. KU vil inneholde en beskrivelse av 
fysiske inngrep i havbunnen, inkludert 
konsekvenser av dette for kulturminner. Dette 
er tilstrekkelig. 

Kommentarene tas til etterretning. 
Undersøkelser av havbunnen på borested og 
rørledningsruter ble gjennomført i juni 2020. 
Det ble ikke gjort noen funn av interesse 
vedrørende kulturminner. Ved fremtidige 
undersøkelser vil dialog bli opprettet med 
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Kommentar Vår evaluering 

Dersom skipsvrak skulle bli påvist, bør videre 
håndtering avklares nærmere med 
kulturminnemyndighetene.  
Det er også et visst potensial for funn fra 
steinalderen innen planområdet. 
Museum Stavanger AS – Stavanger maritime 
museum kontaktes for vurdering av eventuelle 
marinarkeologiske funn. Tidlig kontakt bør 
søkes for å planlegge gjennomføring av 
kartleggingen. 
Finner av skipsfunn m.m. plikter å melde disse 
til vedkommende myndighet, jf. 
kulturminnelovens §14 tredje ledd. 

Stavanger maritime museum for nærmere 
avklaring omkring kulturminner. 
Ved eventuelle funn vil 
kulturminnemyndighetene varsles i henhold til 
regelverket. 

Samferdselsdepartementet inkludert Kystverket 

Samferdselsdepartementet har koordinert 
høringen med Kystverket. Verken Kystverket 
eller departementet har merknader til forslaget 
til program for konsekvensutredning for 
utbygging og drift av Tommeliten Alpha i 
Nordsjøen. 

Kommentaren tas til orientering. 

 

 

 

 

  



Plan for utbygging og drift av Tommeliten Alpha  Del II Konsekvensutredning, mai 2021 
 

30 
 

5. Statusbeskrivelse - naturforhold og miljøtilstand 

5.1 Kort om området  
Tommeliten Alpha er lokalisert i Ekofiskområdet i den sørvestre delen av Nordsjøen på 74 meters 

havdyp, helt vest mot grenselinjen med Storbritannia. Sedimentene i dette 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.  

Området ved Tommeliten Alpha ligger utenfor de 

store strømsystemene i Nordsjøen, se Figur 5-1. 

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 gjennomblandet. 

En grunnlagsundersøkelse ble gjennomført for 

Tommeliten Alpha i 2020 som en del av den 

regionale undersøkelsen. Arbeidet er under 

rapportering (DNV in prep.). Foreløpige resultater 

angir noe forhøyede verdier av oljekomponenter (THC) og barium. Dette antas å være spor etter boring 

av tre letebrønner i området på 1970-tallet. 

Diversiteten av bunndyrsamfunnet er funnet å være god, høyere enn for regional referansestasjon i 

2017, med tilsvarende antall arter. Børste mark og pigghuder (eksempelvis slangestjerner) 

dominerer. Bløtbunnsfaunaen er konkludert som upåvirket i de foreløpige resultatene.  

5.2 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, inkludert både økende og 

reduserte fiskebestander.  

5.2.1 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 

 

Figur 5-1. Dominerende strømningsmønster i 
Nordsjøen (Kilde: Metocean) 
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gyteområder over det meste av den 

sentrale Nordsjøen, er det ikke 

rapportert viktige gytefelt ved 

Tommeliten Alpha. Arter som torsk, hyse, 

hvitting og rødspette har viktigste 

gyteområder i betydelig avstand fra 

Tommeliten Alpha (HI, 2021), men noe 

gyting her kan likevel forekomme. Det er 

tilsvarende betydelig avstand til 

gyteområder for tobis (Figur 5-2). 

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). 

Tommeliten Alpha ligger i et område av Nordsjøen som regnes som et lite sårbart havområde for fisk.  

 
Figur 5-2. Gyteområder for fiskearter i Nordsjøen i forhold til lokalisering av Tommeliten Alpha (Kilde: MAREANO/HI, 

2020) 

5.2.2 Sjøfugl  

Sjøfugl finnes utbredt i åpne havområder og deres utbredelse varierer gjennom året og fra år til år. 

Sjøfugl regnes som svært sårbare ovenfor oljeforurensning og de pelagisk dykkende artene (feks. lunde, 

lomvi, alke og alkekonge) anses som den mest utsatte gruppen. Tommeliten Alpha ligger i et område 

av Nordsjøen som regnes som et lite sårbart havområde for sjøfugl gjennom hele året (miljøverdi 1 av 

10)(www.havmiljø.no). Her finnes imidlertid spredte forekomster av ulike arter av sjøfugl gjennom 

 
Figur 5-3. Illustrasjon om modellert fordeling av sjøfugl fra gitte 

kolonier utenom hekkesesongen, her vintersesong for hhv. lomvi 
(øverst) og lunde (nederst). Fra SEATRACK, data for 2011-2019 

 

http://www.havmiljø.no/
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hele året herunder en god del sjøfugl fra britiske kolonier. Verktøyet SEATRACK gir en god indikasjon 

på fordeling av sjøfugl utenom hekkesesongen. Modellerte oversikter for hhv. lomvi og lunde er gitt i 

figur 5-3.  

5.2.3 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 

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).  

Tommeliten Alpha ligger i et område av Nordsjøen som regnes som et lite sårbart havområde for 

sjøpattedyr gjennom hele året (miljøverdi 2 av 10) (www.havmiljø.no). 

5.2.4 Bunndyrsamfunn 

Miljøgrunnlagundersøkelser ved Tommeliten Alpha kreves i forkant av produksjonsboring, og ble 

gjennomført i 2020. Analyser pågår fra grunnlagsundersøkelsen i 2020 (DNV in prep.). Foreløpige 

resultater er sammenlignet med de regionale stasjonene fra 2017-undersøkelsen. Diversiteten for 

Tommeliten Alpha (H’ = 4,0-4,3) er funnet høyere enn for referansestasjonen R1-07 for 2017 (H’ = 3,2). 

Antall arter er tilsvarende, mens antall individer er noe lavere. Artssammensetningen er tilsvarende 

som for 2017, men med færre individer av pigghuder (spesielt slangestjerner). De samme artene av 

børstemarker dominerer som for referansestasjonen i 2017. Området er karakterisert som upåvirket 

og med typisk sammensetning og diversitet av bunndyrfaunaen som generelt i regionen. 

5.2.5 Koraller / sårbare bunnhabitater 

Geofysiske undersøkelser på feltlokalitet og rørrute til Ekofisk er gjennomført. Forekomst av naturlige 

korallrev ved Tommeliten Alpha er ikke funnet og er vurdert som usannsynlig da havbunnen i området 

er dekket av sand og silt og larvene til kaldtvannskorallen bunnslår på hardt substrat. Det er imidlertid 

gjort observasjoner av korallkolonier som vokser på plattformbein i de sentrale delene av Nordsjøen. 

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

området.  

http://www.havmiljø.no/
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5.2.6 Særlig verdifulle og sårbare 

områder  

Det er ingen særlig verdifulle eller sårbare 

områder (SVO) i umiddelbar nærhet til 

Tommeliten Alpha. SVO-område for makrell vil 

sannsynligvis bli revidert (Faglig forum, 2019-b). 

Vernede områder på andre lands sokler er også 

i betydelig avstand fra feltet (Figur 5-4). Ved et 

større akutt utslipp vil det imidlertid finnes flere 

slike områder innenfor et antatt mulig 

influensområde. Dette gjelder særlig verdifulle 

og sårbare områder som er definert i 

Forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak, 

Ramsarområder langs danskekysten (vernede 

våtmarksområder), samt Fulmar Marine 

Conservation Zone (havbunnshabitat) og 

Doggerbank (grunt sandbankhabitat) i 

dansk/tysk/britisk/nederlandsk sektor. Det er 

lite sannsynlig at akuttutslipp av kondensat fra 

Tommeliten Alpha skal nå kystsoner.   

5.2.7 Kulturminner  

Det er ingen kjente funn av kulturminner i området ved Tommeliten Alpha, 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 allikevel 

som lav.  

Geofysiske og geotekniske undersøkelser av Tommeliten Alpha-lokaliteten og rørledningsrute til 

Ekofisk ble gjennomført i juni 2020. Ingen funn av relevans for kulturminner ble identifisert. Forholdet 

er meddelt kulturminnemyndighetene ved Stavanger maritime museum, jf. Riksantikvarens 

høringsuttalelse.  

Dersom det blir gjort funn av denne karakter i forbindelse med senere undersøkelser og 

installasjonsaktiviteter, vil arbeidene stanses og kulturminnemyndighetene bli varslet umiddelbart. 

  

 

Figur 5-4. Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) og 
vernede områder (MPA) 
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6. Miljømessige virkninger av planlagte aktiviteter og avbøtende 

tiltak 

6.1 Utslipp til luft  

6.1.1 Bore- og anleggsfase  

Regulære utslipp til luft som følge av utbyggingen av Tommeliten Alpha vil i anleggsfasen være knyttet 

til bore- og brønnoperasjoner og fartøyaktiviteter. Boreoperasjonen vil utføres av en oppjekkbar 

borerigg. Det er planlagt å bore 10 produksjonsbrønner. Boreriggen vil ha dieselmotorer for 

kraftproduksjon. Dette vil medføre utslipp av CO2 og NOx, samt mindre mengder SO2. Riggperioden er 

anslått til i overkant av 500 dager, inkludert komplettering og opprensking av brønner. Andre utslipp 

til luft vil være knyttet til kraftgenerering på fartøy i forbindelse med installasjonsarbeid, rørlegging og 

andre maritime operasjoner, samt bruk av flotell ved modifikasjonsarbeider på Ekofisk 2/4 M. 

Dieselmotorer på de involverte fartøyene vil gi utslipp av CO2, NOx og SO2.  

Det er krav til svovelinnhold i diesel for bruk på norsk sokkel (maksimalt 0,5%) og utslippene av SO2 er 

således begrensede. 

Basert på erfaringsdata fra ulike boreoperasjoner på norsk sokkel og ulike borerigger vil dette medføre 

utslipp til luft som framstilt i tabell 6-1. 

Tabell 6-1 Prognose for utslipp i anleggsfasen; boring av ti produksjonsbrønner på Tommeliten Alpha samt bruk av flotell 
for modifikasjonsarbeid (tonn) 

Utslippskilde CO2 Nox SOx 
Borerigg 52067 657 16 
Flotell 8583 108 3 
Sum 60600 765 19 

 

Utslipp fra en borekampanje som omfatter 10 produksjonsbrønner og 500 riggdøgn vil utgjøre ca. 

52 000 tonn CO2, 650 tonn NOX og 16 tonn SOx. I tillegg kommer bruk av flotell i 90 dager knyttet til 

modifikasjonsarbeider på Ekofisk. Utslippstallene er beregnet basert på gjennomsnittlig 

drivstofforbruk for ulike borerigger som benyttes på norsk sokkel.  I tillegg kommer støttefartøyer 

under boringen (forsynings- og beredskapsfartøy). Andelen utslipp til luft fra støttefartøy kan 

estimeres å være 10-20 % av utslipp til luft fra boreriggen under hele bore- og anleggsperioden. 

6.1.2 Driftsfase  

I driftsfasen vil utslipp tilknyttet kraft- og varmebehov for prosessering av Tommeliten Alpha 

brønnstrøm inngå i utslipp fra Ekofisk-senteret. Omfanget vil variere med produksjonen og være i 

området 15 000 – 45 000 tonn CO2 per år. Kraft- og varmeproduksjon på Ekofisk-senteret foregår i 

dag i hovedsak ved hjelp av lav-NOX turbiner på Ekofisk 2/4 J (83%) og konvensjonelle turbiner på 

Ekofisk 2/4 K (16%). Turbinene på Ekofisk 2/4 K er planlagt stengt ned i 2025/26 og vil således i liten 

grad være av relevans for produksjonsperioden for Tommeliten Alpha. Kraftforsyningen i 

Ekofiskområdet er samordnet gjennom ett felles kraftstyringssystem; GEA PMS (Greater Ekofisk Area 

Power Management System). Hensikten med dette integrerte kraftstyringssystemet er å unngå 

bortfall av kraftproduksjonen med tilhørende produksjonsstans, samt å optimalisere bruken av ulike 

energikilder for produksjon av elektrisk kraft til prioriterte forbrukere. GEA-PMS styrer, overvåke og 
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stabilisere all distribusjon (import/eksport) av kraft for både Ekofisk og Eldfisk som er knyttet 

sammen i ett nettverk gjennom kabelen mellom Eldfisk 2/7 S og Ekofisk 2/4 Z. 

 

Figur 6-1. Prognose for CO2-utslipp for Tommeliten Alpha driftsfasen (tilleggsutslipp fra Ekofisk) 

Behovet for kraft til oppvarming av rørledningen for hydratkontroll vil være nødvendig fra ca. 2034 og 

utover når trykket i produksjonen faller. Behovet vil ligge i området 0,5 til 3,2 MW/år, og representerer 

CO2-utslipp i størrelsesorden 3 000 til 18 500 tonn per år. 

En beregning av CO2-utslipp tilhørende Tommeliten Alpha fordeltdelt på produksjonen gjennom 

levetiden, gir et gjennomsnittlig utslipp på 6,4 kg av drivhusgasser (GHG) per fat oljeekvivalent. 

Gjennomsnittet på norsk sokkel var i 2018 på 8 kg per fat oljeekvivalent, mens internasjonalt 

gjennomsnitt var på vel 17 kg per fat oljeekvivalent (NOROG 2020). 

Figur 6-2 angir andelen av prognose for CO2-utslipp fra Ekofisk-området (Ekofisk og Eldfisk) inkludert 

andelen av økte utslipp som følge av Tommeliten Alpha. Andelen av utslipp utgjør knapt 4% av totalen 

for området gjennom perioden. Produksjonen vil i samme periode utgjøre ca. 15%, og indikerer positiv 

synergieffekt ved å utnytte eksisterende prosess- og eksportkapasitet. 

 

Figur 6-2. Prognose for CO2-utslipp fra Ekofisk-området inkludert Tommeliten Alpha 
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Tommeliten Alpha vil tilsvarende som for CO2 bidra med utslipp av NOX. Som nevnt foregår 

energiproduksjonen på Ekofisk-senteret i stor grad med lav-NOX turbiner. 

 

Figur 6-3. Prognose for NOX-utslipp for Tommeliten Alpha i driftsfasen (tilleggsutslipp fra Ekofisk) 

Den relative andelen av NOX-utslipp i Ekofisk-området fra Tommeliten Alpha vil være i størrelsesorden 

5% gjennom produksjonsperioden, inkludert utslipp fra boring (figur 6-4). Utslippene i første fase er 

knyttet til boring. 

 

Figur 6-4. Prognose for NOX-utslipp fra Ekofisk-området inkludert Tommeliten Alpha 

 

I Ekofisk-regionen er de totale årlige CO2-utslippene i størrelsesorden 1,4 millioner tonn og NOX-

utslippene ved 1900 tonn (Figur 6-5). Bidragene fra Tommeliten Alpha vil i denne sammenheng være 

marginale. 
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Figur 6-5. Regionale bidrag fra utslipp til luft fra ulike felt i Ekofisk-regionen i 2018, CO2 til venstre og NOx til høyre. Kilde: 
feltvise årsrapporter 

 

Fakling og diffuse utslipp 

Modifikasjoner blir gjort i prosessystemet på Ekofisk 2/4 M for å tilrettelegge for trykkavlastning for 

Tommeliten Alpha ved driftsavbrudd og nedstengning. Noe fakling vil forekomme ved nedstengninger. 

Ved oppstart av produksjonen vil gass fra Ekofisk 2/4 J bli benyttet for å etablere trykk, og ingen fakling 

er nødvendig ved oppstart. Under normal drift er høytrykksfakkelsystemet designet til å gjenvinne 

fakkelgass.  

Antall flenser på hydrokarbonsystemene på Tommeliten-modulen og i integreringen mot eksisterende 

utstyr vil bli holdt på et minimum, med sveising av koblinger der dette er mulig. Også type flenser blir 

valgt med tanke på å unngå diffuse utslipp. Et system for korrosjonsovervåking blir etablert. 

6.1.3 Avslutning av virksomheten 

Avslutning av virksomheten vil, i henhold til dagens regelverk og praksis, være gjenstand for en egen 

avslutningsplan med konsekvensutredning. I henhold til dagens rammebetingelser vil 

havbunnsinnretningen bli fjernet til land, mens dels nedgravde/overdekkende rørledninger og kabler 

blir etterlatt. Brønnene vil bli permanent plugget og forlatt. Sistnevnte aktivitet vil, gitt dagens 

løsninger, medføre de største utslippene til luft. Fjerning av innretningene med påfølgende 

opphogging og materialgjenvinning vil medføre utslipp til luft, men samtidig kunne ha et positivt 

klimafotavtrykk som følge av materialgjenvinningen. Estimater for dette kan best legges frem i 

konsekvensutredningen som en del av avslutningsplanen. 

6.1.4 Utslippsreduserende tiltak  

Siden Tommeliten Alpha planlegges som en havbunnsutbygging med Ekofisk-senteret som vertsfelt, er 

utslippsreduserende tiltak på vertsfeltet av størst relevans. Energiforsyning i Ekofisk-området er 

samordnet mellom innretningene på Ekofisk og Eldfisk, inkludert tilknyttede innretninger. Dette sikrer 

effektivitet i energiforsyningen og reduserte utslipp sammenlignet med en plattformvis 

kraftgenerering. Siste tiltak med kabel til Eldfisk 2/7 B er eksempelvis estimert å gi 1000 tonn i årlige 

CO2-utslipp. Det er etablert et energiledelsessystem for drift av Ekofisk med målrettet planlegging for 

kontinuerlig forbedring. 
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Det er tidligere gjennomført studier på kraft fra land til petroleumsvirksomhet i hele og deler av 

Ekofisk-området. En slik løsning er implementert for Valhallfeltet, men for andre felt i regionen ble det 

ikke funnet økonomisk gjennomførbart. Eksempelvis ble det gjort omfattende studier på dette i 

tilknytning til utbygging av Ekofisk Sør og Eldfisk II. I disse studiene, som pågikk fra 2009 – 2012, ble 

det hensyntatt mulig utbygging av Tommeliten Alpha (ConocoPhillips, 2012). Med endrede 

klimamålsetninger og teknologiutvikling blir alternative energiløsninger for Ekofisk-området nå vurdert.  

Gjennomførte utslippsreduserende tiltak på Ekofisk er nevnt i kapittel 3.8.2. Av andre tiltak som nylig 

er utført eller under planlegging nevnes:  

• Oppgradering av turtallsregulering på eksportpumper og gassløftkompressor på Ekofisk 2/4J. 

Implementert. Omlag 1000 tonn redusert CO2 per år. 

• Trykkreguleringsventil i flashtank på produsertvannanlegget på Ekofisk 2/4J, for reduksjon i 

utslipp av metan og flyktige organiske komponenter. Implementert. 

• Hybridløsning for tre forsyningsfartøyer. Implementert. Omlag 4000 tonn redusert CO2 per år. 

• Fakkelgassgjenvinning på Ekofisk 2/4J. Planlagt gjennomført i 2022 med antatt CO2-reduksjon 

på 25 000 tonn årlig.  

 

6.2 Regulære utslipp til sjø  

6.2.1 Bore- og anleggsfase  

Utbygging av Tommeliten Alpha vil føre til regulære utslipp til sjø ved boreoperasjoner og klargjøring 

av rørledninger før oppstart.  Regulære utslipp fra fartøyer involvert med installasjon er underlagt 

internasjonale miljøkrav og miljøvirkningene av disse anses som neglisjerbare i sammenhengen. 

Det er estimert at boring av topphull vil generere om lag 372 tonn borekaks pr. brønn. Kaksen vil være 

blandet med store mengder vann og bli sluppet ut ved havbunnen. Resterende seksjoner vil bli boret 

med vannbasert borevæske og med stigerør installert. Vurderinger pågår for å bestemme det optimale 

utslippsarrangementet for å minimere påvirkningene. Denne informasjonen vil inngå i fremtidig 

søknad om tillatelse for virksomhet etter forurensningsloven. Tabell 6-2 gir en oversikt over estimert 

mengde borekaks med rester av borevæske som vil bli generert fra boreaktivitetene på Tommeliten 

Alpha-feltet og sluppet til sjø. 

Tabell 6-2. Estimert mengde borekaks pr. brønn 

Brønnseksjon Generert 
kaksmengde (tonn) 

Vedheng av 
vannbasert 
borevæske (tonn) 

Total mengde til 
utslipp (tonn) 

26″ 372 - 372 

20″ 268 50 317 

17,5″ 259 44 303 

13,5″ 552 360 912 

9,5″ 199 124 323 

Totalt per brønn 1649 323 2227 

 

Borekaks med rester av vannbaserte borevæsker kan føre til negative konsekvenser for det marine 

miljøet. Dette både som sedimentering av kaksen, men også ved suspensjon av vannbaserte 

borevæsker i vannmassene. Konsekvensene vil i hovedsak være lokale og begrenset til områdene ved 
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borelokaliteten og også tidsbegrenset. Den eksakte kjemikaliebruken for boring og komplettering er 

ikke avklart i detalj på dette tidspunktet. I hovedsak forventes borekjemikaliene å være i 

grønn/PLONOR og gul kategori. Risiko for skade på organismer som lever i vannsøylen er vurdert som 

lav grunnet rask fortynning og nedbrytning av de vannbaserte borevæskene. Eventuelle biologiske 

effekter fra suspendert kaks vil normalt forekomme ut til maksimalt 1-2 km fra utslippspunkt (DNV, 

2013). Komponenter i borevæskene av mineralsk og partikulær natur vil synke til havbunnen og kunne 

bidra til lokal nedslamming. Konsekvenser knyttet til nedslamming av bunndyr i nærheten av 

borelokaliteter er nærmere omtalt i kapittel 6.4.1. 

Sementering av topphullseksjonene vil medføre utslipp av sementeringskjemikalier til havbunnen. I 

hovedsak vil sementkjemikaliene som slippes ut delvis sedimentere raskt i nærområde, likevel vil 

mindre partikler kunne fraktes over lengre distanser. Sementkjemikalier forventes ikke å ha en toksisk 

virkning av betydning for marint miljø (Akvaplan-NIVA, 2012). 

Endelig valg av bore- og kompletteringsvæsker vil bli basert på en helhetlig vurdering av ulike forhold 

hvor miljøforhold vil være viktig (jf. Aktivitetsforskriften § 64-65). Informasjon om eksakte 

kjemikalietyper og volum vil presenteres i søknad til Miljødirektoratet om virksomhet og utslipp i 

forbindelse med installasjon av rør og boring av produksjonsbrønner. 

Kjemikaliebruk og utslipp relatert til oppstart av rørledningen vil bli omhandlet i egen søknad om 

tillatelse for virksomhet for denne aktiviteten. 

6.2.2 Driftsfase  

I drift er relevante forhold knyttet til kjemikaliebruk og produsertvann. Produsertvann vil behandles 

og slippes ut via eksisterende innretninger på Ekofiskfeltet. To ulike systemer er implementert på 

Ekofisk, og med god renseeffekt – generelt godt under 10 mg/l (4,8 mg/l i 2020). Anleggene vurderes 

som BAT. Omfanget av produsertvann fra Tommeliten Alpha er meget begrenset i forhold til 

prognosen for Ekofisk-området (figur 6-6). Produsertvann vil behandles via løsningen på Ekofisk 2/4 M. 

Anlegget består av hydrosykloner og avgassingstank. Olje i vann konsentrasjonen i utslipp var i 2020 

på 5,77 mg/l (COPSAS 2021). 
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Figur 6-6. Prognose for produsertvann-utslipp fra Ekofisk-området inkludert Tommeliten Alpha 

Forskning viser at komponenter i produsertvann kan forårsake en rekke negative effekter på 

helsetilstand, funksjon og reproduksjon i enkeltindivider av fisk og virvelløse dyr (Bakke et al. 2012). 

Generelt regnes potensialet for miljøskade som moderat, og konsentrasjonene som har gitt effekter 

hos enkeltindivider forekommer kun nær utslippspunktene (Bakke et al. 2012). Samtidig viser 

effektovervåking at organismer som har blitt eksponert for moderate nivåer av komponenter fra 

produsertvann har avtagende biologiske responser også lenger vekk fra utslippskilden (Sundt et al., 

2012). Senere forskning viser at hyselarver og -egg som blir eksponert for små og kortvarig oljeutslipp 

utvikler deformiteter i hjertet, samt i kjeveregionen (Sørhus et al., 2016). Den økologiske betydningen 

av utslippene er derimot uviss da effektene man har målt hos enkeltindivider ikke kan kobles til 

konsekvenser for bestander og samfunn (Bakke et al. 2012). Risikosimuleringer viser en ubetydelig 

risiko for uønskede miljøeffekter på produsertvannutslipp på villfiskpopulasjoner offshore (Beyer et al., 

2019; 2020).  

Siste vannsøyleovervåking på Ekofisk ble gjennomført i 2009 (NIVA og IRIS, 2009). Overvåkningen viste 

at organismer eksponeres for lite produsert vann ved Ekofisk. Torsk viste å ha forhøyede verdier av 

PAH i galle, mens andre arter var upåvirket. I 2008 ble det implementert et nytt system for behandling 

av produsert vann. Vannsøyleovervåkningen i 2009 viste at organismene var mindre påvirket etter 

implementeringen av systemet, enn før. Basert på bioakkumulering og biomarkørdata ble miljørisikoen 

for produsert vanns effekter på organismer ved plattformene ved Ekofisk vurdert som lav. COPSAS vil 

sammen med de andre operatørene gjennomføre en ny vannsøyleovervåking i 2021 på Ekofisk og 

Eldfisk for å dokumentere om det kan foreligge mulige effekter av produsert vann utslipp. 

Formasjonsvann inneholder varierende nivåer av naturlig forekommende radioaktive komponenter. 

For Nordsjøen er det konkludert med at utslipp av lave nivåer av radioaktive komponenter ikke vil ha 

miljøvirkninger på marine organismer, hverken i sedimenter eller i sjøvannet (Hylland & Eriksen, 2013). 

Det er ikke forventet at produsertvann fra Tommeliten Alpha vil inneholde høye verdier av radioaktive 

komponenter. Dette vil bli klargjort når produksjonen kommer i gang. 

Basert på generell kunnskap om effekter av produsertvannutslipp, vurderes de negative effektene som 

små. Det er gjennomført en EIF-beregning for Tommeliten Alpha, for året med høyest vannproduksjon 
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(SINTEF, 2021), figur 6-7. Beregningen tar hensyn til naturlige komponenter og tilsatte kjemikalier (H2S-

inhibitor og avleiringshemmer). Utslippet skjer fra Ekofisk 2/4 M. EIF er beregnet til 0. 

 

Figur 6-7. Akkumulert miljørisiko uttrykt ved EIF for år med høyest utslipp, 2029. Kilde: SINTEF 

 

6.2.3 Utslippsreduserende tiltak  

Nye hydrokarbonførende rør knyttet til modifikasjonsarbeider vil være av høylegerte stållegeringer. 

Dette eliminerer bruk av korrosjonsinhibitor i disse systemene. 

Planer for substitusjon av kjemikalier med potensiale for negative miljøvirkninger er etablert og 

arbeidet pågår kontinuerlig. Status blir presentert i den årlige miljørapporten for Ekofisk. 

COPSAS har nylig utredet ulike tiltak for reduksjon av miljørisiko, uttrykt ved EIF, for 

produsertvannutslipp fra Ekofisk. EIF er svært sammensatt, med bidrag fra både naturlige 

komponenter og tilsatte kjemikalier. Det er blant annet sett på muligheten for å inkludere et nytt 

rensetrinn i vannbehandlingssystemet, samt vurdert tiltak for henholdsvis å optimalisere 

kjemikaliedoseringen og å ha separat behandling av vannstrømmer med korrosjonshemmer. 

Nytteeffekten av tiltakene er vurdert som lav i forhold til de høye kostnadene ved implementering. 

Dagens løsninger er vurdert som BAT både for produsertvann og kjemikalieinjeksjon. 

6.2.4 Avslutning av virksomheten 

Ved avslutning av virksomheten vil det være utslipp til sjø knyttet til aktiviteten med plugging av 

brønner, avhengig av teknologisk løsning på aktuelt tidspunkt. Rørledning og kjemikalie-

/hydraulikledning vil bli rengjort. Slike forhold vil adresseres i forbindelse med konsekvensutredningen 

som en del av avslutningsplanen, samt aktivitetsspesifikke søknader.  
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6.3 Fysiske inngrep  
Fysiske inngrep i havbunnen i forbindelse med Tommeliten Alpha-utbyggingen vil være knyttet til 

oppjekkbar borerigg, installering og rørlegging, samt grøfting og overdekking av rørledning/kabel.  

Dette kan medføre påvirkning på havbunnshabitater, kulturminner og utøvelse av fiskeri.  

6.3.1 Konsekvenser for bunnfauna og avbøtende tiltak 

6.3.1.1 Boring 

Boring av topphullseksjonen medfører utslipp av sedimenter og utborede partikler (kaks) ved 

havbunnen, og medfører lokal nedslamming. 

Boring av resterende seksjoner medfører at borekaks blir transportert til overflaten sammen med 

borevæsken. Produksjonsboring på Tommeliten Alpha vil medføre utslipp av om lag 2227 tonn med 

borekaks og mindre rester av borevæske pr. brønn. Vannbasert borekaks har lavt organisk innhold og 

lav toksisitet. Eventuelle konsekvenser for bunnlevende organismer er primært relatert til lokal 

nedslamming (DNV, 2013).  

Utslippene vil hovedsakelig bestå av kaks fra brønnen, i tillegg til vektstoff og andre rester fra den 

vannbaserte borevæsken. Borekaks og ulike komponenter i borevæsken vil i varierende grad spres ut 

og avsettes på havbunnen. Dette vil i stor grad avhenge av partikkelstørrelse for kaksen, samt 

strømforhold, dybde og mengde. 

Borekaks som sementerer vil kunne gi effekter som er alvorlige for enkelte bunnlevende individer, 

men effektene vil sannsynligvis være steds- og tidsbegrenset (Miljødirektoratet, 2016). Tykkelsen på 

kakslag med effekter for bunnfauna, er normalt begrenset til områder nærmere enn ca. 250 meter 

(Bake et al., 2012). Studier har vist at effekter og påvirkning er størst innenfor 50-100 meter fra 

borelokasjon og at kjemiske komponenter kan ha effekter på larver og rekolonisering av enkelte arter 

ut til 300-500 meter (DNV, 2008c). Det er gjort undersøkelser på tålegrense for ubetydelig effekt 

(PNEC) på bunnsamfunn når det kommer til tildekking av sedimenter, i Nordsjøen er denne vurdert 

til 0,65 cm tildekking (Smit et al., 2006). Slike grenseverdier vil likevel variere med lokale økosystemer 

og vil nødvendigvis måtte tilpasses hvert enkelt tilfelle. Arter som normalt migrerer mye vertikalt 

klarer seg som regel godt, men vertikal migrasjon og dødelighet av infauna avhenger av 

tildekkingsdybde, sedimentegenskaper (silt/leire/sand-innhold; tetthet) og temperatur (sesong) 

(Berry et al., 2003; Kjeilen-Eilertsen et al., 2004). Effekter for saktevoksende megafauna, som koraller 

og svamp, vil kunne vare mye lengre enn sammenlignet med andre bunnlevende individer 

(Miljødirektoratet 2016), men slike finnes ikke i aktuelt område.  

Bunnfaunaen i den aktuelle delen av Nordsjøen domineres av børstemarkarter, blant annet 

Galathowenia oculata og Paramphinome jeffreysii. Andre vanlige grupper er slangestjerner, sjøroser 

og muslinger (DNV GL, 2018). Slike arter er tilpasset et sandig og slamholdig substrat. Det vurderes 

derfor at utslipp av borekaks med vedheng av vannbasert borevæske vil medføre små og midlertidige 

konsekvenser for bunnfauna. Dette i form av lokal nedslamming, begrenset til nærområdene ved 

borelokaliteter.  
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6.3.1.2 Installasjon av havbunnsanlegg og rørledninger 

Rørledningen og kabelen vil generelt bli grøftet ned i havbunnen og relevante deler beskyttet med 

stein. I størrelsesorden 56 000 – 73 000 m3 stein er antatt benyttet for dette, pluss omlag 3600 m3 

stein for styringskabelen.  

Borerigg, installasjon av havbunnsanlegg og rørledninger vil føre til fysiske inngrep i havbunnen som 

vil ha direkte konsekvenser for de bunnlevende organismene ved kontaktflatene. Foruten 

kontaktflatene vil inngrepene kunne medføre direkte fysisk påvirkning på bunnlevende organismer 

ved at partikulært materiale virvles opp i vannsøylen og spres med vannstrømmer før partiklene igjen 

sedimenteres.  

Nedgraving av rørledningene og kontrollkabelen i havbunnen, vil gi midlertidige og permanente 

virkninger for bunnfauna i området. De permanente virkningene vil vare så lenge rørene ikke fjernes 

eller dekkes til av et tykt lag med opprinnelig masse.  

Arbeid med rørlegging vil føre til midlertidige virkninger for bunnfaunaen i området. Dette i 

forbindelse med selve nedgravingen av rørledninger, samt etterfølgende sedimentering av partikler. 

Ved nedgraving av rørledninger kan en regne med et 10-20 m bredt belte langs hele traseen hvor 

havbunnen vil endres totalt og tilstedeværende bunnfauna i området vil forsvinne midlertidig. 

Utenfor traseområdet vil en bredere sone påvirkes i form av økt sedimentering av partikler mens 

installasjonsarbeid pågår. Varighet av virkninger for slikt arbeid er avhengig av ulike parametere, som 

for eksempel havdyp, vannsirkulasjon og type bunnfauna som blir eksponert (Rogalandsforskning, 

2002). Forsøk har vist at normal rekoloniseringstid etter mudringsoperasjoner varierer mellom 2 og 4 

år (OSPAR, 2009). Basert på resultater fra regional miljøovervåking i Ekofisk-regionen forventes 

faunaen ved Tommeliten Alpha å være dominert av børstemark, som har vid utbredelse og relativt 

rask rekoloniseringstid. Rekolonisering ved Tommeliten Alpha som følge av installasjon av 

havbunnsanlegg og rørledninger forventes derfor i løpet av få år etter at installasjonsarbeidet er 

ferdigstilt.  

Steindumping vil utføres hvor rørledninger må krysse eksisterende rørledninger, eller for å unngå frie 

spenn. Slik steindumping vil derfor øke arealet som påvirkes av rørlegging ettersom et større areal vil 

tildekkes og få endrede bunnforhold. Som nevnt i kapittel 5.1 består bunnsedimentene hovedsakelig 

av fin sand. Steindumping vil derfor kunne gi muligheter for annen fauna enn den eksisterende å 

etablere seg i området. 

Trasé for rørledninger vil ikke krysse gyteområder for tobis eller andre SVOer (kapittel 5.2.1 og 5.2.5). 

Rørledninger vil derfor ikke ha negative virkninger for disse områdene. Det er heller ikke observert 

koraller eller tette forekomster av svamp i området.  

Med bakgrunn i det ovenfornevnte vurderes konsekvensene knyttet til installasjonsfasen ved 

Tommeliten Alpha-utbyggingen som små til moderat negative. Utgangspunktet for vurderingen er at 

de negative virkningene er forbigående og at bunnfaunaen vil rekolonisere innen relativt kort tid. 

Avbøtende tiltak ved installasjon av rørledninger vil være god planlegging av rørtraséen for å 

minimere krysninger av eksisterende rørledninger. På den måten kan en minimere behovet for 

steindumping og redusere arealet som påvirkes. 
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6.3.1.3 Konsekvenser for kulturminner 

Fysiske inngrep i havbunnen kan medføre konsekvenser for kulturminner i form av eksponering, 

tildekking eller skading av kulturminner. Med bakgrunn i havdyp i området som berøres av 

Tommeliten Alpha-utbyggingen er aktuelle kulturminner begrenset til funn av skipsvrak. Det er ingen 

registrerte kulturminner i områdene ved Tommeliten Alpha og sannsynligheten for konflikt med 

kulturminner anses som svært liten. Dersom kulturminner skulle oppdages i forbindelse med 

planlagte havbunnskartlegginger vil videre håndtering avklares med Riksantikvaren. 

6.3.1.3 Konsekvenser av støy 

Tommeliten Alpha ligger i et område som ligger nært områder registrert med høy konsentrasjon av 

niser. Nise regnes som den mest sårbare enkeltarten når det kommer til skadeeffekter på øret som 

følge av frekvenser og trykkbølger i sjø (FFI, 2017). 

Bunnrammene blir installert uten bruk av pæler. En pæl vil imidlertid bli installert tilknyttet 

startpunktet for rørledningen. Installeringen vil anvende en vibrohammer som gir betydelig mindre 

støy enn tradisjonell pæling. Aktiviteten er anslått til en varighet på noen timer. 

Vanlig støy fra maritim aktivitet er ikke forventet å medføre vesentlige skremmeeffekter eller andre 

virkninger for marin fauna. 

6.3.2 Avslutning av virksomheten 

Havbunnsanlegg vil normalt bli fjernet fra feltet. Dette vil medføre mindre og lokale tiltak i havbunnen 

for å frigjøre innretningene, samt å dekke over rør- og kabelender. 

Rørledninger og kabel vil være nedgravde og dels dekket med stein, og vil mest sannsynlig bli etterlatt. 

Forut for dette vil rørledningen bli rengjort, ender kuttet, plugget og gravd ned/dekket til. Dette 

forventes ikke å medføre til vesentlige miljømessige virkninger. Dette vil bli nærmere adressert i 

forbindelse med avslutningsplanen for feltet. 

6.4 Avfall 
Avfall vil bli håndtert i henhold til krav i forurensningsloven, aktivitetsforskriften, avfallsforskriften og 

føringer i styringsforskriften.  

6.4.1 Bore- og anleggsfase 

For operasjon av borerigg og fartøyer vil det være krav til avfallsplaner i henhold til normal 

industripraksis. Disse skal følge generelle IMO-krav samt norsk praksis som angitt i Norsk Olje og 

Gass’ anbefalte retningslinje 093 for avfallsstyring i offshorevirksomheten. 

Hoved avfallsstrømmen i anleggsfasen er utboret borekaks med rester av vannbasert borevæske. 

Borevæske vil renses og gjenbrukes i det omfang som er mulig.  

Utboret kaks fra boring med vannbaserte borevæsker vil primært bli sluppet til sjø. Dersom det blir 

aktuelt å benytte oljebaserte borevæsker, vil utboret kaks og rester av borevæske primært bli fraktet 

til Ekofisk for injeksjon i dedikert injeksjonsbrønn (jf. kapittel 3.8.1). Alternativt vil dette avfallet bli 

fraktet til land for behandling. 

6.4.2 Driftsfase 

I drift vil Tommeliten Alpha være en integrert del av driften av Ekofisk. Ingen spesielle 

avfallsstrømmer er forventet knyttet til Tommeliten Alpha i driftsfasen. 
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6.4.3 Avslutning av virksomheten 

Havbunnsinnretninger over havbunnen vil bli fjernet i henhold til dagens rammeverk og praksis. Disse 

blir tatt til land for demontering, gjenbruk, materialgjenvinning og avfallshåndtering. COPSAS sine 

erfaringer fra fjerning av innretninger for Ekofisk I angir gjenbruk og materialgjenvinning tilsvarende 

omlag 97% av totalvekten, unntatt farlig avfall (som håndteres særskilt). Også de aktuelle 

havbunnsinnretningene vil ha en forventet høy grad av materialgjenvinning. 
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7. Risiko for akutte utslipp, mulige konsekvenser og beredskapstiltak 
Generelt vil de største akuttutslippene til sjø fra petroleumsvirksomhet kunne forekomme ved 

brønnutblåsninger under boreoperasjonen eller i driftsfasen. Tommeliten Alpha vil produsere gass 

med noe kondensat, og miljørisikopotensialet her er derfor generelt lavere enn tilsvarende ved 

råoljeproduksjon. 

7.1 Influensområde 
Det er gjennomført en prosjektspesifikk miljørisiko- og beredskapsanalyse for feltutbyggingen (DNV 

2021). Denne adresserer utslippsscenarier i både utbygging (boring) og drift. En utblåsning i borefasen 

vil kunne gi størst omfang av spredning på havoverflaten. Figur 7-1 angir influensområde for 

henholdsvis boring og drift. Dette er en statistisk oversikt som angir sannsynlighet for olje i hver 

10x10km rute, og angir ikke berørt areal av ett utslipp. Fargeangivelsen angir prosentvis sannsynlighet 

for å medføre en oljefilmtykkelse på 2 mikrometer på sjøoverflaten (eller 2 tonn per rute). Dette er 

effektgrense i risikoverktøyet «ERA Acute» for effekter på sjøfugl, som generelt er mest utsatte 

naturressurs for overflateutslipp av olje. Avgrensning på 5% er normalt anerkjent som angivelse av 

influensområde i forbindelse med konsekvensutredning, angitt som overgang mellom rosa og blå 

fargetoner i figuren.    

  
 

Figur 7-1. Resultater fra oljedriftsmodellering for hhv borefase (venstre) og drift (høyre). Kilde: DNV 2021 

Modelleringen angir at influensområdet er relativt begrenset, sett i forhold til andre modelleringer i 

regionen. Dette skyldes i hovedsak at det her er gass og kondensat. Spesielt i driftsfasen er 

influensområdet svært begrenset. Sannsynligheten for grenseoverskridende forurensning er lav i 

driftsfasen, på tross av nær beliggenhet til grenselinjen mot Storbritannia. Sannsynligheten for 

stranding av olje fra en utblåsning fra Tommeliten Alpha er svært lav, i driftsfasen tilnærmet null. 
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7.2 Miljørisiko og potensiale for miljøvirkninger 
Miljørisikoanalyse for utbygging (boring) og drift (produksjon) av Tommeliten Alpha (DNV 2021) er 

gjennomført ved bruk av ERA-akutt metoden. 

En lett oljetype (kondensat) gir et begrenset influensområde i forhold til tyngre råoljer og 

sannsynligheten for at olje strander er lav (kap. 7.1). Dette medfører tilsvarende et lavt potensial for 

miljøskade i kyst- og strandsonen, hvor de største miljøkonsekvensene av et oljeutslipp generelt vil 

kunne forekomme. 

Borefasen har høyest sannsynlighet for en utblåsning – men som også er svært lav, og representerer 

således perioden med høyest miljørisiko. Selv i høyaktivitetsår med boring og brønnvedlikehold er 

den beregnede miljørisikoen funnet å være relativt lav; verste konsekvenser er «mindre 

konsekvenser» for sjøfugl og strandhabitater. For fisk er miljørisikoen «neglisjerbar». I 

produksjonsfasen er all miljørisiko funnet å være «neglisjerbar». Noen resultater fra analysen er gitt i 

det følgende. 

Den arten som er funnet å ha det høyeste konsekvenspotensialet er sjøfuglarten krykkje. Her er det 

beregnet 0,3% sannsynlighet for liten miljøskade på årsbasis. Dette betyr samtidig at det er 99,7% 

sannsynlighet for neglisjerbar miljøskade for arten. Når en kobler resultatene sammen med 

sannsynlighet for utslipp er miljørisikoen beregnet å være 0,03% sannsynlighet for en mindre 

konsekvens for sjøfugl. For strandmiljø er det tilsvarende beregnet en sannsynlighet for en mindre 

konsekvens på 0,2%.  

For fisk er det modellert områder med 58 ppb eller høyere konsentrasjon av oljehydrokarboner i 

vannsøylen – ansett som skadelig konsentrasjon for fiskeegg og -larver. Resultatene angir mindre enn 

5% sannsynlighet for denne konsentrasjonen over et visst område i borefasen og et neglisjerbart 

område i produksjonsfasen (Figur 7-2). For fisk er det kun funnet sannsynlig med neglisjerbare 

konsekvenser og miljørisikoen er tilsvarende neglisjerbar. 

 

Figur 7-2. Sannsynlighet for konsentrasjon av minimum 58 ppb oljehydrokarboner i 10x10 km ruter ved utblåsning i 
henholdsvis borefase (venstre) og driftsfase (høyre).. Kilde: DNV 2021 
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7.3 Beredskapstiltak mot akutt forurensing 
Beredskapstiltak mot akutt forurensning fra en utblåsning av gass og kondensat fra Tommeliten 

Alpha er analysert ved bruk av gjeldende industristandard (NOROG 2021) og med kondensatrater på 

henholdsvis 1904 Sm3 per døgn i år med boring og brønnvedlikehold og 383 Sm3 per døgn i normale 

driftsår. 

Beredskapsbehovet er beregnet å være ett NOFO-system i barriere 1 og ett system i barriere 2, som 

begge er beredskapstiltak til havs, og vil dekkes av eksisterende beredskapsplaner etablert i Ekofisk-

området. Nærmeste systemer tilgjengelig til havs er fra Ekofisk og Ula/Tambar. Det er ingen 

sannsynlighet for stranding innen 95-persentilen, og således ikke behov for å planlegge spesifikke 

beredskapstiltak i kystfarvann (DNV 2021). 
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8. Statusbeskrivelse – annen virksomhet  

8.1 Annen petroleumsvirksomhet 
Tommeliten Alpha er lokalisert 26 km sørvest for Ekofisk på grensen til britisk sektor. 

Petroleumsvirksomheten i området er godt etablert på begge sider av grenselinjen 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 8-1. 

Ekofisk er industriknutepunktet i området og andre felt er tilknyttet for prosessering og eksport. 

Tommeliten Alpha ligger relativt nær gasseksportrørledningene Franpipe og Zeepipe. Nødvendige 

avtaler og varsel om prosjektets aktiviteter vil bli gjort med Gassco, jf. høringskommentarene. 

Av annen aktivitet kan nevnes videreutvikling av Eldfisk-feltet i henhold til konsekvensutredning 
Eldfisk II jf. kap. 2.2.3.  

 

Figur 8-1. Petroleumsvirksomhet i norsk sektor i området 

8.2 Fiskeri 
Fiskeriaktiviteten i Tommeliten Alpha-området kan forenklet vurderes ut fra omfanget av 

fartøyaktiviteten i området. Siden år 2000 har alle norske fiskefartøy over 24 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 ved Tommeliten Alpha-feltet og at de større fangstene tas 

lenger nord og øst. I 2010 ble det registrert 10-25 fartøypasseringer ved Tommeliten Alpha og det ble 

registrert fangst på <1000 tonn i området (DNV, 2011-b). I perioden 2016-2018 var det 6-10 

passeringer per år innen den 10x10 km ruten Tommeliten Alpha ligger (figur 8-2). Generelt er det 
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relativt mindre omfang av fiskeriaktivitet i Ekofisk-området enn områdene lengre øst (se innfelt kart i 

figur 8-2). Kvartalsvis gjennomgang av sporingsdata angir mest aktivitet i 2. og 3. kvartal, tilnærmet 

ingen aktivitet i 1. og 4. kvartal. Tobisfisket i Nordsjøen har periodevis vært tilnærmet stanset, men for 

2020 er bestanden vurdert som god og med høye fangstkvoter. I 2020 pågikk fisket mellom 15. april 

og 23. juni. Som påpekt fra fiskerihold i tidligere høring vil imidlertid type og omfang av fiske kunne 

variere over tid, avhengig av blant annet bestandssvingninger og administrative tiltak. 

 

Figur 8-2. Tetthet av trålfiske basert på satellitt sporing av fartøy. Data aggregert for årlige passeringer per 10x10 km 
rute. Datakilde: Fiskeridirektoratet 

Fiskeristatistikk basert på elektroniske fangstmeldinger fra fartøy som har fisket i lokasjonene 41-52, 

41-53, 41-62 og 41-63 i perioden 2018 til 2020 er undersøkt (Fiskeridirektoratet 2021, Figur 8-3 og 8-

4). Uttrekket fra fangstmeldingene spesifiserer fangst i rundvekt tonn fordelt på fartøynasjon, fangstart 



Plan for utbygging og drift av Tommeliten Alpha  Del II Konsekvensutredning, mai 2021 
 

51 
 

og redskap. Som Figur 8-3 viser ser en at det er norske fartøyer som står for den største delen av 

fangsten, med økende trend gjennom de siste 3 årene. Av de øvrige landene er det danske fartøy som 

står for den største delen av fangsten. Av fangstredskap er det ulike typer bunntrål som er mest nyttet 

i området, med økende trend gjennom de siste 3 årene (Figur 8-4). I tillegg vises en stor økning i bruk 

av flytetrål i 2020 sammenlignet med tidligere år.  

 
Figur 8-3. Fiskerifangst i rundvekt tonn fordelt på fartøynasjon for lokasjonene 41-52, 41-53, 41-62 og 41-63 i perioden 

2018 til 2020 (Fiskeridirektoratet, 2021). Figur til høyre viser fiskerifangst fordelt på land hvor norske fartøyer er utelatt 

 
Figur 8-4. Fiskerifangst i rundvekt tonn fordelt på fangstredskap for lokasjonene 41-52, 41-53, 41-62 og 41-63 i perioden 

2018 til 2020 (Fiskeridirektoratet, 2021) 

Tobisfiske utgjør størstedelen av fangsten i området, med en økende trend siden 2018 (Figur 8-5). 

Økningen i tobisfangst skyldes endringer i regulering av tobisfisket (og bestandsstørrelse), hvor 

kvoterådet fra Havforskningsinstituttet ble økt fra 110 000 til 250 000 (HI, 2021). I 2020 ble det fanget 

27 789 tonn tobis ved lokasjonene 41-52, 41-53, 41-62 og 41-63. Dette utgjør ca. 11% av det totale 

norske kvoterådet fra Havforskningsinstituttet for 2020. Forutenom tobis utgjør flyndrefiske den 

største delen av fangsten i området (Figur 8-6). Samtidig viser fangsttall en økning i fangst av brisling, 

hvitting og hyse for 2020 sammenlignet med tidligere år. Av flyndreartene er det rødspette det fanges 

mest av etterfulgt av lomre, sandflyndre og smørflyndre (Figur 8-7). Det er hovedsakelig danske 

fiskefartøy som utgjør den største delen av flyndrefisket, i tillegg til nederlandske og britiske fartøy 

(Figur 8-8). 
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Figur 8-5. Fiskerifangst i rundvekt tonn fordelt på art for lokasjonene 41-52, 41-53, 41-62 og 41-63 i perioden 2018 til 

2020 (Fiskeridirektoratet, 2021) 

 
Figur 8-6. Fiskerifangst i rundvekt tonn fordelt på art, hvor tobis er utelatt, for lokasjonene 41-52, 41-53, 41-62 og 41-63 i 

perioden 2018 til 2020 (Fiskeridirektoratet, 2021) 
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Figur 8-7. Fiskerifangst i rundvekt tonn fordelt på fangst av ulike arter av flyndrefisk for lokasjonene 41-52, 41-53, 41-62 

og 41-63 i perioden 2018 til 2020 (Fiskeridirektoratet, 2021) 

 
Figur 8-8. Fiskerifangst i rundvekt tonn fordelt på fangst av flyndrefisk pr. fartøynasjon for lokasjonene 41-52, 41-53, 41-

62 og 41-63 i perioden 2018 til 2020 (Fiskeridirektoratet, 2021) 

 

8.3 Skipstrafikk 
Petroleumsaktivitet og skipstrafikk utgjør et konfliktpotensial i Nordsjøen knyttet til bruk av de samme 

havområdene. Potensialet er størst der hvor petroleumsvirksomheten har overflateinnretninger med 

tilhørende trafikk av fartøy, og hvor viktige farleder passerer.  

Anleggsfasen til Tommeliten Alpha vil inkludere bruk av borerigg, rørleggingsfartøy og andre 

støttefartøy og det vil i perioden bli en økning i fartøytrafikken til og fra Tommeliten Alpha-feltet. I 

denne perioden vil fartøy knyttet til utbyggingen beslaglegge areal som påvirker den ordinære 

skipstrafikken i området. Under installasjonsarbeidet vil tiltak for å begrense hyppighet i trafikk og 

varighet av operasjonene redusere risiko for konflikt med annen skipstrafikk i området. Slike tiltak vil 

for eksempel være god planlegging av operasjonene, varsling, radarovervåking, VHF-
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radiokommunikasjon og beredskapsfartøy. Omfanget av økt trafikk vil være begrenset sett i 

sammenheng med den totale aktiviteten i området. 

Drift av Tommeliten Alpha vil ha liten relevans for passerende sjøtransport, med unntak av få relativt 

kortvarige vedlikeholdsaktiviteter. I driftsfasen vil det være størst risiko knyttet til ankerdropp. 

Havbunnsanlegg og rørledning vil bli inkludert i kartdatabaser. Risiko og konsekvenser forbundet med 

fiskeriaktivitet og tråling er omtalt i kapittel 9.1. 

Tommeliten Alpha ligger i et lite trafikkert område hvor det finnes noen mindre trafikkerte leder i øst-

vestgående og nord-sørgående retning (Figur 8-9). Fartøyaktiviteten ved Tommeliten Alpha forventes 

å være størst i anleggsfasen.  

 
Figur 8-9. Tetthet av skipstrafikk for områdene ved Tommeliten Alpha i perioden 2016-2017. Figur til venstre skalert 

1:1.000.000, figur til høyre skalert 1:250.000. Kilde: Havbase.no 
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9. Konsekvenser for annen virksomhet og avbøtende tiltak 

9.1 Fiskeri 
Borerigg, med tilhørende sikkerhetssone (500 meter ut fra riggens ytterpunkter), og rørleggingsfartøy 

vil medføre tidsbegrensede arealbegrensninger for fiskere i området. Som angitt i kapittel 8.2 er fisket 

i aktuelt område beskjedent, i hovedsak avgrenset til noe sporadisk bunntrålfiske etter flyndre, spesielt 

rødspette. Det er ikke ventet at boreriggens restriksjonssone vil medføre nevneverdige virkninger for 

utøvelse av fisket. 

I driftsfasen vil samtlige innretninger og infrastruktur omfattet av utbyggingen være overtrålbare (eller 

innenfor Ekofisk sin sikkerhetssone). Ingen negative virkninger på fiskeri er forventet. 

I forbindelse med feltavviklingen vil brønnene bli permanent plugget og etterlatt. Dette vil normalt 

kreve en borerigg over en viss tidsperiode, anslagsvis en måned per brønn. 

Havbunnsinnretninger over havbunnen vil bli fjernet i henhold til dagens rammeverk og praksis. 

Rørledninger og kabel vil være nedgravde og dels dekket med stein, og vil mest sannsynlig bli etterlatt. 

Forut for dette vil rørledningen bli rengjort, ender kuttet, plugget og gravd ned/dekket til. Dette vil bli 

nærmere adressert i forbindelse med avslutningsplanen for feltet. 

Etter endt avvikling har COPSAS som praksis å gjennomføre en kampanje for fjerning av eventuelt skrot 

og dokumentere sluttilstand. 

Ingen virkninger forventes for utøvelse av fiskeri etter endt sluttdisponering. 

9.2 Skipstrafikk 
De mest alvorlige situasjonene som kan oppstå mellom et fartøy og en petroleumsinnretning er 

kollisjoner, ankerdropp på rørledning eller ankerdrag over rørledning (Oljedirektoratet, 2011). 

Tommeliten Alpha ligger i et lite trafikkert område hvor det finnes noen mindre trafikkerte leder i øst-

vestgående og nord-sørgående retning (Figur 4-7). Konfliktpotensialet mellom skipstrafikk og 

Tommeliten Alpha vil være avgrenset til anleggsperioden og vil vurderes nærmere i 

konsekvensutredningen.  
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10. Samfunnsmessige virkninger  
Utbyggingen av Tommeliten Alpha representerer en investering i størrelsesorden 13 milliarder kroner. 

Tildeling av kontrakter for boring, bygging og installering av innretninger vil være underlagt 

internasjonale handelsbestemmelser. Avhengig av hvor konkurransedyktige norske leverandører er, 

kan de nasjonale samfunnsmessige konsekvensene bli betydelige.  

Prosjektet vil generere inntekter til eierselskapene og til staten gjennom skatter og avgifter. 

Tommeliten vil bli operert fra Ekofisk. Driftsorganisasjonen på land planlegges integrert med 

ConocoPhillips’ eksisterende driftsorganisasjon for operasjonene i Ekofiskområdet, fra selskapets 

kontor i Tananger, Sola kommune.  

10.1 Sysselsettingsvirkninger 
For å anslå sysselsettingsvirkninger av utbygging og drift av Tommeliten Alpha er det benyttet en 

kryssløpsmodell kalt Flerregional Pandamodell. Denne er egnet for ringvirkningsanalyser på nasjonalt 

nivå. 

Sysselsettingseffekten av utbygging og drift er et estimat på etterspørsel etter arbeidskraft (både 

direkte og indirekte gjennom underleverandører og konsumvirkninger). Det er også gjennomført en 

næringsfordeling av ringvirkningene, som viser i hvilke næringer man særlig kan forvente 

sysselsettingseffekter som følge av videreutvikling og drift av Tommeliten Alpha. 

Grunnlaget for å beregne sysselsettingsvirkninger er prosjektets kostnader i utbygging og drift 

(unntatt tariffer som ikke gir sysselsettingsvirkninger) og norske andeler av de aktuelle kontraktene. 

Dette er basert delvis på kunnskap om kontrakter som allerede er inngått samt forventninger til 

kontrakter som skal inngås videre. Dette er derfor beheftet med noe usikkerhet. 

Av den samlede utbyggingskostnaden på rundt 13 milliarder kroner er det lagt til grunn en norsk 

andel på 5,8 milliarder kroner. Det vil si rundt 45 prosent. For driftsfasen er det lagt til grunn en norsk 

andel på rundt 90 prosent. Anslått norsk andel for utbyggingsfasen er omtrent på nivå med det som 

er funnet i ulike etterprøvingsstudier for andre undervannsutbygginger, som har norske andeler på 

vel 40 prosent. 

Virkningene som presenteres her er bruttovirkninger. Det vil si at den viser forventet etterspørsel 

etter arbeidskraft som følger av tiltaket, men det er ikke en nettoeffekt for sysselsetting i landet. 

Bruttoeffekten viser behovet for arbeidskraft gitt de forutsetninger som er lagt til grunn for 

analysene, som enten kan dekkes ved økt sysselsetting nasjonalt (redusert arbeidsledighet, økt 

innflytting, økt innpendling) eller fortrenging av andre næringer (redusert sysselsetting i andre 

næringer/virksomheter). 

Alle resultater presentert oppgir antall sysselsatte. Det er en viktig forskjell mellom 

sysselsettingsvirkninger målt i antall sysselsatte (antall personer sysselsatt i løpet av et år) og antall 

årsverk (der ett årsverk utgjør om lag 1750 timers arbeid i løpet av et år). Hvor mange sysselsatte det 

er per årsverk varierer en del mellom ulike næringer, avhengig av andelen med deltidsstillinger, 

sesongarbeidere o.l. Man kan likevel grovt anslå som en tommelfingerregel at det er et forholdstall 

på rundt 0,8 årsverk per sysselsatt. Det vil si at antall årsverk vil være en del lavere enn antall 

sysselsatte. 
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Estimerte årlige nasjonale sysselsettingsvirkninger inklusive konsumvirkninger i utbyggings- og 

driftsfasen er presentert i Figur 10-1. 

 

Figur 10-1. Estimerte sysselsettingsvirkninger i utbyggings- og driftsfasen, inklusive konsumvirkninger 

I 2022-2023 vil behovet for arbeidskraft være på sitt høyeste med et estimat på rundt 1600-1650 

sysselsatte. Deretter reduseres behovet til i overkant av 1200 sysselsatte i 2024. Virkningen i 2025-

2026 skyldes konsumvirkninger som i modellen blir noe forskjøvet i tid. 

Totalt over perioden 2021 til 2050 er der estimert en total sysselsettingseffekt på rundt 6100 

sysselsatte inklusive konsumvirkninger. 

Konsumvirkninger utgjør om lag 17 prosent av de samlede sysselsettingsvirkningene med den 

næringsfordelingen som er lagt til grunn her. Det betyr at samlede ringvirkninger eksklusive 

konsumvirkninger er omtrent 5200 sysselsatte over 30 år. 

Sysselsettingsvirkningene i driftsfasen er beskjedne, og består i hovedsak av indirekte virkninger og 

konsumvirkninger.  

Beregnede sysselsettingsvirkninger i utbyggings- og driftsfasen samlet er fordelt på næringsgrupper i 

figur 10-2.  
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Figur 10-2. Næringsfordeling av estimerte sysselsettingsvirkninger i utbyggings- og driftsfasen, inklusive 

konsumvirkninger 

De største virkningene er beregnet å komme innenfor faglig og teknisk rådgivning og annen 

forretningsmessig tjenesteyting (22 %), petroleumsnæringen (15 %), handel inkludert engros og 

motorkjøretøy (14 %) og industri (11 %). Petroleumsnæringen er her summen av utvinning av råolje 

og naturgass, rørtransport og tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass, der tjenester 

tilknyttet utvinning av råolje og naturgass er den største.  

10.2 Kontantstrøm og inntekter til staten 
Kontantstrømmer er innbetalinger og utbetalinger, og netto kontantstrøm er differensen mellom 

innbetalinger og utbetalinger. Skatter og avgifter til staten, samt overføringer til andre selskap, 

inngår i beregningen av netto kontantstrøm. Netto kontantstrøm sier ikke i hvilken grad prosjektet er 

samfunnsøkonomisk lønnsomt, men viser utviklingen i netto kontantstrøm over år for lisenshaverne. 

Netto kontantstrøm etter skatt i konstante 2020-MNOK er vist i figur 10-3.  
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Figur 10-3. Netto kontantstrøm etter skatt. Basert på grunnlagsdata fra operatør 

Netto kontantstrøm etter skatt er negativ i årene 2021 til 2023. Produksjonen er planlagt startet opp 

i 2024, som gir en positiv netto kontantstrøm til og med 2049. I 2050 er det planlagt nedstenging av 

feltet.  

Forventede inntekter til staten som følge av tiltaket består av miljøavgifter, ordinær selskapsskatt og 

petroleumsskatt. I tillegg er Petoro AS deleier i Gassled, som vil gi ytterligere inntekter for staten i 

form av tariffer som overføres Gassled. Dette inngår ikke i oversikten under. Estimerte inntekter er 

basert på produksjonsprognose og antagelser om olje- og gasspris og dollarkurs6. 

Skatt og avgift til staten per år er vist i figur 10-4. Totalt utgjør skatter og avgifter 10,1 milliarder 

kroner udiskontert. Neddiskontert med en kalkulasjonsrente på 7 prosent utgjør skatter og avgifter 

totalt 4,7 milliarder kroner. 

 
6 Oljepris: 60 USD/fat, gasspris: 64,89 NOK/1000 kubikkfot, dollarkurs: 10,3 NOK, produksjonsperiode 25 år 
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Figur 10-4. Forventede inntekter til staten 

Fordeling av netto kontantstrøm på selskapene og staten er vist i figur 10-5. Statens andel utgjør 

henholdsvis skatter (4400 millioner kroner) og avgifter (300 millioner kroner). 

 

Figur 10-5. Fordeling av kontantstrøm på selskapene og det offentlige, neddiskontert med 7% 
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Oljedirektoratet har utarbeidet prognoser for forventede investeringer på norsk sokkel til og med år 
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etterfølgende årene i figur 10-6. Alle summer over nasjonale investeringer er i figuren oppgitt i mrd. 

2021-kroner. Oversikten bygger på Oljedirektoratets prognoser publisert i januar 2021. 

 

Figur 10-6. Gjennomførte og forventede investeringer på norsk kontinentalsokkel; historiske tall 2008-2019 og prognoser 

2020-2025. Tall i 2021-priser. Kilder: Oljedirektoratets prognoser publisert i januar 2021 (www.norskpetroleum.no) og 

data fra operatør for Tommeliten Alpha 

Forventet nivå på investeringene i perioden 2020-2025 ligger på vel 70 prosent av snittet for årene 

2012-2015. De totale investeringskostnadene knyttet til Tommeliten Alpha vil innebære en marginal 

økning i totale investeringer på norsk sokkel (Figur 10-6). Det er derfor naturlig å forvente at det vil 

være tilstrekkelig ledig kapasitet i nøkkelnæringene i investeringsfasen for Tommeliten Alpha. 
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11. Sammenstilling av konsekvenser, avbøtende tiltak og videre 

planer for oppfølging av miljørelaterte forhold 

11.1 Samfunnsmessige virkninger 
Prosjektet vil medføre virkninger i samfunnet i form av sysselsetting og statlige inntekter. Statlige 

inntekter i form av skatter og avgifter vil være omlag 10,1 milliarder kroner (udiskontert) og 4,7 

milliarder kroner diskontert ved sju prosent kalkulasjonsrente.  

Prosjektet vil representere investeringer i størrelsesorden 13 milliarder kroner, som sammen med 

driftskostnader gir grunnlag for kontrakter til norsk næringsliv. Norske andeler av kontrakter i 

utbyggingsfasen er anslått til 45% og 90% i driftsfasen. 

Ringvirkningene i utbyggingsfasen er estimert til omlag 5000 sysselsatte fordelt over seks år, 

inkludert konsumvirkninger. Inkludert driftsperioden til 2050 akkumuleres ringvirkningene til omlag 

6100 sysselsatte. Størst effekt forventes i 2022-2023 med 1600-1650 sysselsatte. 

11.2 Virkninger for andre næringer til havs 
Virkninger av prosjektet for annen næringsvirksomhet til havs vil primært være knyttet til 

anleggsperioden og eventuelle kortere perioder med brønnvedlikehold. I boreperioden vil boreriggen 

beslaglegge et mindre areal hvor det ikke kan utøves fiskeriaktivitet, samt at rigg og tilhørende fartøy 

vil utgjøre en kollisjonsrisiko i forhold til passerende fartøy. Denne risikoen er imidlertid svært lav. 

Omfanget av fiskeri i området er relativt beskjedent i forhold til andre deler av Nordsjøen, men her 

pågår noe bunntrålfiske, spesielt dansk fiske etter flyndre. 

I driftsperioden vil havbunnsanlegget være overtrålbart og negative virkninger for andre næringer er 

ikke forventet. 

11.3 Virkninger for naturforhold og miljø 
Konsekvensutredningen har adressert relevante forhold knyttet til utbygging og drift av Tommeliten 

Alpha i henhold til fastsatt program. Det er ikke avdekket signifikante negative virkninger av 

prosjektet på naturforhold eller miljø. Aktuelt område, både feltlokalitet og rørledningsruten til 

Ekofiskfeltet, har relativt lav miljøverdi sammenlignet med mange andre norske hav- og kystområder 

og her er ingen SVO. Potensialet for miljøskade er derfor begrenset. Omfanget av selve utbyggingen 

er også begrenset, både hva gjelder fysisk fotavtrykk og i form av utslipp til luft og sjø. 

I utbyggingsfasen vil prosjektet medføre utslipp til luft i hovedsak fra borerigg, samt flotell og 

installeringsfartøyer. Omfanget er estimert til 60 000 tonn CO2 og 765 tonn NOX fordelt over flere år. 

Utslipp til sjø vil primært være relatert til boringen, med bruk av vannbaserte borevæsker og utslipp 

av utboret masse. Miljøvirkninger vil oppstå i form av nedslamming av havbunnen, men dette vil, 

basert på tidligere miljøovervåking av tilsvarende, være av lokal karakter og bunnfaunaen restitueres 

over noe tid. 

En havbunnsutbygging er miljømessig sett generelt ansett som en god løsning både med tanke på 

ressursutnyttelse og energieffektivitet, da eksisterende kapasitet innen prosessering og eksport blir 

nyttiggjort. Siden feltet skal sende brønnstrømmen uprosessert til Ekofiskfeltet, vil utslipp i 

driftsfasen komme fra vertsfeltet. Det er begrensede mengder av produsertvann med 

brønnstrømmen og tilleggsbidrag i form av EIF er beregnet til null. Bidraget fra Tommeliten Alpha til 
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økte utslipp til luft fra Ekofisk vil variere med produksjonen og være i området 10 000 – 70 000 tonn 

CO2 per år. Dette er beregnet basert på dagens energiløsning for Ekofisk. 

Miljørisikoen forbundet med prosjektet, uttrykt i form av en hendelse med brønnutblåsning, er 

meget lav. Dette henger sammen med svært lav sannsynlighet for en slik hendelse, et kondensat som 

vil være gjenstand for naturlig dispergering og forvitring og generelt vil medføre et begrenset 

influensområde, og lav miljøsårbarhet i aktuelt område. 

11.4 Avbøtende og miljørelaterte tiltak 
De viktigste miljøaspektene relatert til prosjektet er knyttet til vertsfeltet Ekofisk. Her pågår flere 

studier som er knyttet til energieffektivisering og energiløsning for feltet. Det er videre gjennomført 

foreløpige BAT-vurderinger for systemer som vil bli modifisert på Ekofisk som følge av innfasing av 

Tommeliten Alpha, og dette arbeidet vil bli fulgt opp i den videre prosjektgjennomføringen. Dette er 

eksempelvis relatert til energieffektiviseringstiltak, pumper, materialvalg, dreneringssystemer, 

fakkelsystem og diffuse utslipp. 

BAT er identifisert for sentrale funksjoner tilknyttet havbunnsanlegget og tilhørende rørledning og 

kabel (kapittel 3.8.1). Dette vil følges opp i det videre prosjektarbeidet for å sikre optimaliseringer 

der dette er gjennomførbart. 

Flere mulige tiltak er under vurdering når det gjelder miljøtiltak for boring og borerigg. For 

gjennomføring av boring vil det bli trukket på erfaringer fra Tor II-prosjektet. Styring av 

boreoperasjoner, brønndesign med bruk av vannbaserte borevæsker, og digitale løsninger er her 

anslått å medføre i størrelsesorden 25-35 prosent reduksjoner i CO2-utslipp sammenlignet med en 

konvensjonell boreoperasjon. Øvrige tiltak på rigg vil i stor grad avhenge av hvilken rigg prosjektet får 

tilgang til. Foreløpige vurderinger av ulike tiltak angir potensiale for reduserte CO2-utslipp i 

størrelsesorden 16 prosent. Dette vil bli fulgt opp i prosessen med riggkontrakt. Tilsvarende vil 

prosjektet ha fokus på mulige klimatiltak i kontraktsinngåelse for bruk av maritime fartøyer, knyttet 

til installasjon, forsyning og beredskap. Tre av forsyningsfartøyene til Ekofisk har allerede installert 

hybridløsninger med tilhørende utslippsreduksjoner. 

Prosjektet har ytre miljø integrert i prosjektgjennomføringen i samtlige faser. Identifiserte 

miljøforhold blir således systematisk fulgt opp for eventuelle forbedringer, og dokumentert. Dette vil 

også omfatte aktiviteter tilknyttet fabrikasjon og installasjon. Ulike avbøtende tiltak være i fokus for 

om mulig å redusere negative miljøvirkninger der dette er mulig. 

11.5 Beredskap mot akutt forurensning 
Analysen som er gjennomført for å etablere beredskapsbehovet for Tommeliten Alpha har 

konkludert med behov for ett system i barriere 1 og ett system i barriere 2 (kapittel 7.3).  

Beredskapen vil dekkes av allerede etablerte oljevernberedskapsplaner for Ekofiskområdet. 

11.6 Miljøovervåking 
COPSAS gjennomførte grunnlagsundersøkelsen for Tommeliten Alpha i 2020. 

Grunnlagsundersøkelsen danner grunnlag for etablering av videre miljøovervåking på feltet og vil 

inkludere overvåking av bunnhabitater gjennom grabbundersøkelser for fysisk, kjemisk og biologisk 

analyse.  Tommeliten Alpha vil inngå i Region I for regulær miljøovervåking, hvor overvåkingen vil bli 
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gjennomført hvert tredje år i henhold til Miljødirektoratets veileder M-300 (2020). Omfang og krav til 

miljøovervåking er regulert av Aktivitetsforskriften. 
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