
1 

1 

 



 2 

 

KJÆRE LESER.................................................................................................................................................... 5 

SAMMENDRAG .................................................................................................................................................. 7 

RINGVIRKNINGER.......................................................................................................................................... 20 

1. BAKGRUNN OG MANDAT ................................................................................................................... 23 

2. INNLEDNING........................................................................................................................................... 24 
2.1 HVA BETYR OLJEN FOR NORGE? ......................................................................................................... 24 
2.2 HVORFOR SKAL VI DRIVE PETROLEUMSVIRKSOMHET I FREMTIDEN? ................................................... 26 
2.3 PETROLEUMSRESSURSER I NORD......................................................................................................... 27 
2.4 ER HAVET I NORDOMRÅDENE SPESIELT UTSATT? ................................................................................ 29 
2.5 HISTORIKK OG POLITISKE VEDTAK KNYTTET TIL PETROLEUMSVIRKSOMHET I NORD........................... 31 
2.6 SAMEKSISTENS OG DIALOG AVGJØRENDE ........................................................................................... 33 
2.7 KAMPEN OM BEGREPENE .................................................................................................................... 34 

2.7.1 Bærekraftig utvikling..................................................................................................................... 34 
2.7.2 Føre var - prinsippet ..................................................................................................................... 35 
2.7.3 Sårbarhet....................................................................................................................................... 36 

3. SLIK FOREGÅR PETROLEUMSVIRKSOMHETEN ........................................................................ 38 
3.1 INNSAMLING AV SEISMISKE DATA ....................................................................................................... 38 
3.2 LETEBORING ....................................................................................................................................... 40 
3.3 UTBYGGING OG DRIFT......................................................................................................................... 42 

3.3.1 Utvinningsbrønner ........................................................................................................................ 43 
3.3.2 Produksjonssystemer på havbunnen ............................................................................................. 43 
3.3.3 Flytende produksjonssystemer ...................................................................................................... 44 
3.3.4 Bunnfaste plattformer.................................................................................................................... 48 
3.3.5 Transport av olje og gass.............................................................................................................. 49 
3.3.6 Forsyningsskip .............................................................................................................................. 50 
3.3.7 Driftsorganisasjoner og operasjonssentre .................................................................................... 50 
3.3.8 LNG-anlegg på land...................................................................................................................... 51 
3.3.9 Oljeterminal .................................................................................................................................. 52 
3.3.10 Gassterminal ............................................................................................................................ 53 

3.4 OPPSUMMERING.................................................................................................................................. 54 
4. MILJØUTFORDRINGER VED ORDINÆR DRIFT ........................................................................... 55 

4.1 AREALBESLAG.................................................................................................................................... 55 
4.1.1 Arealbeslag ved innsamling av seismikk....................................................................................... 56 
4.1.2 Arealbeslag ved leting, utbygging og drift .................................................................................... 57 

4.2 PLANLAGTE UTSLIPP TIL LUFT............................................................................................................. 60 
4.3 PLANLAGTE DRIFTSUTSLIPP TIL SJØ .................................................................................................... 62 

4.3.1 Miljøovervåking ............................................................................................................................ 65 
4.3.2 Forskning – PROOFNY ................................................................................................................ 67 
4.3.3 Kartlegging av havbunnen: MAREANO ....................................................................................... 68 

5. MILJØRISIKO OG OLJEVERNBEREDSKAP ................................................................................... 70 
5.1 RISIKOSTYRING – RISIKOREDUSERENDE TILTAK ................................................................................. 72 

5.1.1 Eksempler på barrierer (risikoreduserende tiltak) ....................................................................... 74 
5.1.2 Effekten av risikoreduserende tiltak – akutte oljeutslipp .............................................................. 76 
5.1.3 Andre risikoindikatorer for petroleumsindustrien ........................................................................ 78 
5.1.4 Akutte utslipp fra annen skipstrafikk............................................................................................. 80 

5.2 MILJØKONSEKVENSER AV OLJEUTSLIPP I NORGE ................................................................................ 81 
5.2.1 Risikorelaterte særtrekk i de aktuelle områdene........................................................................... 82 



 3

5.3 OLJEVERNBEREDSKAP ........................................................................................................................ 88 
5.3.1 Organiseringen av oljevernberedskapen i Norge ......................................................................... 88 
5.3.2 Samarbeidet mellom de tre aktørene............................................................................................. 95 
5.3.3 Utfordringer for beredskapen i nord............................................................................................. 96 
5.3.4 Utviklingen av oljevernet de senere år.......................................................................................... 97 

6. PROSPEKTIVITET – ER DET PETROLEUMSFOREKOMSTER I NORDOMRÅDENE?........ 111 
6.1 INTRODUKSJON OG BAKGRUNN................................................. FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 

6.1.1 Ressursanslag.............................................................................................................................. 112 
6.1.2 Geografisk avgrensing ................................................................................................................ 113 

6.2 DATAGRUNNLAG .............................................................................................................................. 114 
6.3 DEFINISJONER................................................................................................................................... 114 
6.4 BESKRIVELSE AV AKTUELLE OMRÅDER ............................................................................................ 115 
6.5 ANBEFALINGER ................................................................................................................................ 118 

7. AKTIVITET OG UTBYGGINGER UTENFOR LOFOTEN OG VESTERÅLEN.......................... 120 
7.1 TEKNOLOGIUTVIKLING OG UTBYGGINGSLØSNINGER......................................................................... 120 
7.2 EKSEMPLER PÅ UTBYGGING AV OLJE- OG GASSFELT I NORDLAND VI ............................................... 121 
7.3 EKSEMPLER PÅ UTBYGGING AV OLJE- OG GASSFELT I NORDLAND VII .............................................. 123 
7.4 EKSEMPLER PÅ UTBYGGING AV OLJE- OG GASSFELT I TROMS II........................................................ 126 
7.5 HVOR STOR BLIR DEN SAMLEDE AKTIVITETEN? ................................................................................ 127 
7.6 NÅR VIL AKTIVITETEN KUNNE BEGYNNE?......................................................................................... 128 
7.7 LETING ETTER OLJE OG GASS I NORDLAND VI, VII OG TROMS II ...................................................... 130 
7.8 OPPSUMMERING................................................................................................................................ 130 

8. VURDERING AV ANDRE UÅPNETE OMRÅDER I NORD ........................................................... 132 
8.1 BAKGRUNN....................................................................................................................................... 132 
8.2 SVALBARD OG DET NORDLIGE BARENTSHAVET ................................................................................ 134 

8.2.1 Ressursanslag.............................................................................................................................. 135 
8.2.2 Miljøhensyn................................................................................................................................. 135 
8.2.3 Jurisdiksjonsforhold.................................................................................................................... 137 

8.3 OMSTRIDT OMRÅDE I BARENTSHAVET.............................................................................................. 146 
8.3.1 Ressursanslag.............................................................................................................................. 146 
8.3.2 Miljøhensyn................................................................................................................................. 146 
8.3.3 Jurisdiksjonsforhold.................................................................................................................... 147 

8.4 JAN MAYEN ...................................................................................................................................... 149 
8.4.1 Ressursanslag.............................................................................................................................. 149 
8.4.2 Miljøhensyn................................................................................................................................. 152 
8.4.3 Jurisdiksjonsforhold.................................................................................................................... 153 

8.5 NOEN AVSLUTTENDE BETRAKTNINGER ............................................................................................. 155 
9. MILJØINNOVASJON ........................................................................................................................... 157 

9.1 SPESIELLE OMRÅDER FOR TEKNOLOGIUTVIKLING............................................................................. 157 
9.2 REDUSERT BRUK AV KONVENSJONELL INNSAMLING AV SEISMISKE DATA ......................................... 158 
9.3 HAVBUNNSTEKNOLOGI..................................................................................................................... 159 
9.4 ENERGIEFFEKTIVISERING OG STRØM FRA LAND ................................................................................ 160 
9.5 BORETEKNOLOGI .............................................................................................................................. 160 
9.6 IKT-STØTTE OG SANNTIDS OVERVÅKNING AV AKTIVITETEN............................................................. 161 

10. RINGVIRKNINGER ......................................................................................................................... 162 
10.1 ERFARINGER FRA ETABLERT PETROLEUMSVIRKSOMHET................................................................... 162 

10.1.1 Kristiansund ........................................................................................................................... 162 
10.1.2 Harstad................................................................................................................................... 164 
10.1.3 Helgeland ............................................................................................................................... 165 
10.1.4 Melkøya i Hammerfest............................................................................................................ 167 
10.1.5 Nyhamna i Aukra kommune ................................................................................................... 170 
10.1.6 Tjeldbergodden i Aure kommune ........................................................................................... 171 

10.2 ØKT OLJE- OG GASSVIRKSOMHET VIL HA POSITIVE EFFEKTER PÅ SYSSELSETTING, BOSETNING OG 
ALDERSSAMMENSETNING................................................................................................................................ 172 



 4 

10.2.1 Ulike typer landanlegg og tilhørende virkninger i utbyggingsfasen ...................................... 172 
10.2.2 Sysselsettingsvirkninger i utbyggingsfasen ved ilandføring................................................... 173 
10.2.3 Midlertidige effekter offshoreutbygging ................................................................................. 174 

10.3 VARIGE VIRKNINGER I DRIFTSFASEN................................................................................................. 175 
10.3.1 Varige virkninger som følge av offshoreutbygging ................................................................ 175 
10.3.2 Varige virkninger ved ilandføring .......................................................................................... 176 
10.3.3 Virkninger på befolkningsvekst,  befolkningssammensetning og næringsstruktur ................. 177 

10.4 HVORDAN PÅVIRKES KOMMUNER OG REGIONER AV ØKT OLJE- OG GASSVIRKSOMHET? .................... 179 
10.4.1 Mulige virkninger i Vesterålen............................................................................................... 179 
10.4.2 Mulige virkninger i Lofoten.................................................................................................... 182 
10.4.3 Mulige virkninger på Helgeland og Salten ............................................................................ 183 
10.4.4 Mulige virkninger i Senja-regionen........................................................................................ 184 

10.5 DYNAMISKE EFFEKTER – HVORDAN STYRKE EFFEKTENE VED UTBYGGING?...................................... 185 
10.5.1 Kritisk masse .......................................................................................................................... 186 
10.5.2 Valg av lokaliseringssted........................................................................................................ 186 
10.5.3 Tilrettelegging fra det offentlige............................................................................................. 187 
10.5.4 Oljeselskapenes kontraktsfilosofi ........................................................................................... 188 

10.6 OLJEVIRKSOMHET UTENFOR NORD-NORGE: EN TRUSSEL FOR ANDRE NÆRINGER ELLER ET EKSTRA BEN 
Å STÅ PÅ? ........................................................................................................................................................ 188 

10.6.1 Fiskerisektorens rolle som bærebjelke er under press ........................................................... 189 
10.6.2 Reiselivsnæringen er avhengig av levende lokalsamfunn ...................................................... 190 
10.6.3 Langsiktige ringvirkninger krever kontinuerlig drift.............................................................. 192 

10.7 OPPSUMMERING................................................................................................................................ 193 
BIBLIOGRAFI ................................................................................................................................................. 195 

PRESENTASJONER: ...................................................................................................................................... 201 

FIGURLISTE:................................................................................................................................................... 202 

APPENDIKS A MER OM OLJEUTSLIPP OG KONSEKVENSER.......................................................... 205 

APPENDIKS B GEOLOGIEN I DE OMTALTE OMRÅDENE I NORD.................................................. 209 

APPENDIKS C EKSEMPLER FRA ANDRE STEDER I VERDEN.......................................................... 221 

APPENDIKS D BAKGRUNN FOR RINGVIRKNINGSSTUDIE I KAPITTEL 9.................................... 229 



 5

Kjære leser 
Norge står overfor et stort og viktig valg; skal vi la vår petroleumsindustri ta et nødvendig 
skritt i nord slik at olje- og gasseventyret når Lofoten, Vesterålen og resten av landsdelen i 
nord? Valget fremstilles ofte som et umulig valg. Det sies at vi ikke kan ofre de store, 
fornybare fiskeressursene utenfor Lofoten og en viktig reiselivsnæring for å sikre kortvarige 
inntekter fra en ressurs som attpåtil forurenser verden og nærmiljøet. Men valget står ikke 
mellom fisken eller olje og gass. Det er ikke et enten eller, det er et både og. Det er viktig at 
dette valget tas på grunnlag av fakta og kunnskap. Denne rapporten forsøker å gi leseren 
bedre kunnskap på området.   

Fiskerinæringen og offshorenæringen har mye til felles. Begge næringer henter ressurser ut av 
havet, begge næringer vet å leve med og håndtere risiko. Petroleumsnæringen og fiskeri-
næringen har levd side om side i førti år, og burde ut fra sine ståsteder kunne eksistere side 
ved side også der utgangspunktet oppfattes som ekstra krevende. Begge næringer forvalter 
verdifulle ressurser på vegne av fellesskapet. Dialog er nøkkelen til sameksistens og økt felles 
verdiskapning.  

Noen mener vi klarer oss bedre uten petroleumsvirksomheten, men er på langt nær like 
tydelige på hva som skal utgjøre alternativet og hva som er tidsperspektivet. Dette er spørsmål 
som krever en seriøs vurdering i vår nordlige landsdel, hvor fiskerisysselsettingen over tiår 
har falt betydelig og ikke noe tilsier et positivt trendskifte. Mange synes også å undervurdere 
petroleumsindustriens bidrag til statskassen og til enorme ringvirkninger over hele landet. 
Inntekter som har gitt Norge muligheten til å bygge veier, skoler, barnehager og å 
opprettholde et godt helsetilbud samtidig som vi har klart å holde høy sysselsetting. Dette 
gjelder ikke bare i sentrale østlandsstrøk eller i oljebyen Stavanger. Oljeinntektene har bidratt 
til å opprettholde en omfattende distriktsbosetting, blant annet gjennom sterk vekst i offentlig 
sysselsetting.  

Nå står vi overfor et veiskille hvor produksjonen av olje- og gass vil avta fra midten av neste 
tiår. Norsk oljepolitikk har historisk vært basert på at stadig nye områder av norsk sokkel 
åpnes for petroleumsvirksomhet. En åpning for leting etter og utvinning av olje- og gass i 
nordområdene vil vi kunne bidra til å dempe produksjonsfallet, sikre en videreutvikling av 
Norges viktigste næring og fortsatt betydelige inntekter til fellesskapet. Det er viktig å bruke 
tiden godt frem til forvaltningsplanen er oppdatert. Seismiske data for områdene i nord bør 
derfor frigis av myndighetene slik at selskapene kan vurdere hvor de mest interessante 
områdene ligger.  

Hensikten med denne rapporten fra KonKraft er å bidra til et sammenfattet faktagrunnlag for 
beslutningsprosessene knyttet til åpning av ny petroleumsvirksomhet utenfor Nord-Norge. 
Rapporten viser at dette  vil gi mer enn store inntekter til staten. Erfaringer fra tidligere utbyg-
ginger viser at petroleumsvirksomheten vil kunne skape ny optimisme og snu en negativ 
befolkningsutviklingen i vår nordlige landsdel. Petroleumsvirksomhet vil i tillegg til å skape 
nye arbeidsplasser bidra til å sikre eksisterende arbeidsplasser. Petroleumseventyret har så 
vidt startet i nord. Åpning av sokkelen utenfor Nordland og Troms kan sikre aktivitet og 
skape nye arbeidsplasser i Lofoten, Vesterålen og resten av de aktuelle områdene.  

Disse kystnære områdene blir av noen miljøer betegnet som spesielt sårbare og verdifulle. 
Rapporten drøfter disse problemstillingene og viser samtidig hvordan en med den teknologi-
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utvikling som har funnet sted og økt beredskap kan lete etter og utvinne olje og gass i 
områdene på en forsvarlig måte.  

Det blir også hevdet at Norge må stoppe utvinning av olje og gass som et svar på klima-
utfordringene. Nei, tvert i mot, vi må utnytte det vi har for å nå nye klimamål:  

• Verden trenger mer energi. Beregninger fra det Internasjonale Energibyrået, IEA, 
viser at verden i mange tiår vil trenge betydelige mengder olje- og gass. 

• Norge produserer olje og gass som er renest i verden. Erstattes den norske 
produksjonen med produksjon fra andre petroleumsprovinser vil CO2-utslippene øke.  

• Europa trenger norsk gass. Alternativet vil være forurensende kull. Norsk gass har 
bidratt, og vil fortsatt bidra til å redusere CO2-utslippene i Europa.  

• Vinterens gasskonflikt mellom Russland og Ukraina fikk Europa til å fryse. Europa vil 
ha forsyningssikkerhet og Norge er viktig som den nest største eksportøren av gass til 
Europa.  

• Olje- og gassklyngen er den viktigste kompetansenæringen i Norge. Konkurranse-
kraften illustreres ved at leverandørindustrien i 2007 eksporterte kunnskap, teknologi 
og kompetanse for 95 milliarder kroner. Norsk olje- og leverandørindustri er fremst i 
verden på blant annet undervannutbygginger. Får ikke industrien nye utfordringer på 
norsk sokkel vil viktig kunnskap og kompetanse forvitre og tunge kompetansemiljøer 
flytte ut. Taperen vil bli det norske samfunn.  

Olje og gassindustriens ferd mot nord blir feilaktig fremstilt som en gambling med fiskeri-
ressursene. Vi mener førti års virksomhet viser det motsatte, og vil i samme retoriske ånd 
stille spørsmålet: Har vi råd til ikke å utnytte det som er Norges felles naturressurser? 
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Sammendrag 

Innledning 
Rapporten omhandler olje- og gassvirksomhet på den norske sokkelen i nord, fra Helgelands-
kysten og nordøstover til russiske grensen og nordover i Barentshavet. Hensikten er å bidra til 
et sammenfattet faktagrunnlag for beslutningsprosessene relatert til åpning av nye 
leteområder i nord, samle argumentasjon og tette kommunikasjonshull i diskusjonen. 

Rapporten er utarbeidet av en prosjektgruppe i OLF, men enkelte av kapitlene er basert på 
oppdrag satt ut til eksterne konsulenter. Econ Pöyry har sett på utbyggingsløsninger og 
ringvirkninger i Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Ocean Futures har bistått i forhold 
til «Vurdering av andre uåpnede områder i nord».  

Rapporten bygger videre på hovedbudskapet fra forutgående KonKraft-rapporter. Produk-
sjonen på norsk sokkel vil falle fra midten av neste tiår. Oljeproduksjonen har siden 2000 falt 
med over 30 prosent, og ferske prognoser fra OD viser at vi i 2013 vil kunne se en halvering i 
forhold til toppåret. Nye attraktive leteområder er en forutsetning for å demme opp for 
produksjonsnedgangen og for å oppnå de fremtidige produksjonstallene som myndighetene 
har skissert. Halvparten av den produksjonen myndighetene forventer i 2030, knytter seg til 
ressurser som ennå ikke er funnet. 

Med helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og Lofoten (HFB) fra 2006 har 
myndighetene lagt rammer for verdiskapning gjennom bærekraftig bruk av ressurser og goder 
i området, samtidig som økosystemenes struktur, virkemåte og produktivitet opprettholdes. 
HFB konkluderte med at det ikke skulle igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland VI, VII 
og Troms II i inneværende stortingsperiode. Spørsmålet skal vurderes på nytt ved revisjon av 
forvaltningsplanen i 2010. Det er viktig at det blir gjort vedtak i 2010/2011 som igangsetter 
prosessen mot åpning. Det haster dersom myndighetenes ambisjoner for norsk 
petroleumsproduksjon i 2030 skal kunne nås. 

Slik foregår petroleumsvirksomheten 
De siste førti årene er det utviklet omfattende kunnskap, kompetanse og erfaring i å drive 
petroleumsvirksomhet på norsk sokkel med høy standard for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet 
for miljøet.  

I gjennomsnitt har det i Norge tatt mer enn 18 år fra en utvinningstillatelse er gitt til feltet er i 
produksjon (gitt at det blir gjort et lønnsomt funn).  

Rapporten gir en oversikt over de ulike aktivitetene som inngår i utforskning og utvikling 
avpetroleumsvirksomheten, for å gi leserne et grunnlag for å forstå hva som kreves, og hva 
aktivitet i nye områder kan medføre. 

Innsamling av seismiske data 

Seismiske undersøkelser er det viktigste redskapet for å kartlegge forekomster av olje og gass 
før man borer letebrønner. Seismikk blir også brukt for å følge utviklingen i reservoarene for 
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å utvinne mest mulig olje og gass fra feltene. Seismiske data brukes i tillegg i planlegging og 
plassering av letebrønner for å vurdere egenskapene til de bergartslagene som det skal bores 
gjennom, og på den måten redusere risikoen knyttet til slike operasjoner. 

Leteboring 

Olje og gass kan bare påvises gjennom boring. Alle borerigger som brukes på norsk sokkel er 
godkjent av myndighetene. Det norske regelverket for sokkelen krever at all boring etter olje 
og gass skal skje på en mest mulig sikker måte, både i forhold til personell, utstyr og miljø.  

De boreriggene som har vært brukt i den norske delen av Barentshavet de siste årene er 
såkalte 5. generasjonsrigger. De er bygget for å kunne bore brønner på store vanndyp og 
under vanskelige værforhold. På grunn av størrelse, utforming og avanserte dynamisk 
posisjoneringssystemer er de spesielt stabile, også i grov sjø. Riggene karakteriseres som 
miljøvennlige, utstyrt for null utslipp til sjø og med lave utslipp av eksosgasser. 

Utbygging og drift 

Olje- og gassfelt kan bygges ut og drives på mange ulike måter. En rekke faktorer avgjør hva 
som er mest hensiktsmessig, for eksempel størrelsen på ressursene, sammensetningen av olje 
og gass, forholdene i reservoaret, vanndypet, avstand til land, muligheten til samordning med 
andre felt, hvordan olje og gass skal eksporteres og selges. Alle felt er ulike, og det finnes 
ingen standardløsninger. Det som er mest hensiktsmessig og lønnsomt ett sted, kan være en 
dårlig og ulønnsom løsning et annet sted. 

Produksjonssystemene kan deles inn i tre hovedgrupper: flytende produksjonssystemer, bunn-
faste plattformer og produksjonssystemer på havbunnen. Disse systemene kan igjen deles inn 
i ulike grupper og de kan kombineres.  

Like viktig for utbyggingen er hvordan oljen og gassen skal behandles og transporteres. 
Denne rapporten beskriver aktuelle løsninger: rørledning direkte fra feltet til eksisterende 
rørledningsnett, lasting av olje til tankskip på feltet, landterminal for olje og gass og LNG-
anlegg.  

For å forsyne olje- og gassfelt med utstyr og forbruksmateriell kreves det en jevn trafikk av 
forsyningsskip. De vil i hovedsak trafikkere mellom feltet og den forsyningsbasen som blir 
valgt. I Nord-Norge er det i dag forsyningsbaser i Sandnessjøen, Harstad og Hammerfest. 
Forsyningsskip er spesialbygde, moderne fartøyer med svært god manøvreringsevne og 
sikkerhet. Noen av forsyningsskipene er dessuten gassdrevet, noe som ytterligere reduserer 
miljøbelastningen. 

Miljøutfordringer ved ordinær drift 
Flere av områdene som per i dag ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet, omtales generelt 
som sårbare uten at det gis en nærmere beskrivelse av hva som gjør dem sårbare. Rapporten 
behandler i den forbindelse flere begreper som stadig benyttes i debatten på en måte som av-
viker fra de opprinnelige definisjoner og ikke er satt inn i en realistisk sammenheng. 
Rapporten vektlegger at områder som er biologisk verdifulle ikke nødvendigvis er synonymt 
med at de er sårbare og at områder kan være sårbare for noen påvirkninger, men ikke mot 
andre. Sårbarhet kan defineres som «en arts eller et leveområdes evne til å opprettholde sin 
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naturtilstand i forhold til ytre, ofte menneskeskapt påvirkning». Nettopp denne evnen - til 
produksjon og reproduksjon - er god i de ressursrike havområdene i nord, ofte som et resultat 
av et miljø preget av store naturlige variasjoner. Effekter på individnivå, er i denne sammen-
heng lite relevant om de ikke har konsekvenser på bestandsnivå.  

Sårbar og verdifull er begreper som ofte brukes sammen. Verdifull er en beskrivelse som kan 
omfatte ulike størrelser som sjeldenhet, store andeler av en bestand nasjonalt og 
internasjonalt, men som oftest er brukt om et geografisk område som omfatter biologisk 
mangfold og –produksjon, noe uttalelser i forbindelse med Helhetlig forvaltningsplan kan 
peke på; «Området er ytterst sårbart, særlig med hensyn til fisk, sjøfugl og marine pattedyr, 
med flere fiskebestander som er blant de viktigste i verden og flere bestander av sjøfugl som 
har internasjonal verneverdi.» Her foreligger det ingen god kobling mellom forekomst av 
mulig påvirkning fra oljeutvinning, sårbare ressurser eller verdifulle områder. Sannsynlighet 
for mulig overlapp mellom eventuelle skadelige utslipp og sårbare/verdifulle 
ressurser/områder er i liten grad beskrevet. Sjøfuglbestander er den naturressursen som 
kanskje har høyest sårbarhet for utslipp av olje til sjø. I motsetning til dette er det ikke 
sannsynliggjort at man får en skade på fiskebestander langs norskekysten. 

Muligheten for sameksistens mellom de ulike næringene og mellom næringsinteresser og 
miljø må derfor ikke forkastes på grunnlag av feil premisser og unyansert begrepsbruk. Dette 
gjelder også når de aktuelle områdene omtales som «uberørte». Deler av havbunnen i nord er 
kartlagt gjennom MAREANO-programmet som har påvist at 30-40 prosent av alle kjente 
korallrev er skadet av aktivitet som har foregått i områdene – og som fortsatt gjør det. 
Sammenlignet med dette har petroleumsvirksomheten helt ubetydelige effekter på 
bunnsamfunn og gjennom en omfattende forebyggende aktivitet er korallrev aldri blitt skadet. 
Helhetlig forvaltning skal bidra til å beskytte miljøet mot negativ påvirkning fra ulik 
menneskeskapt virksomhet. Da er det helt avgjørende at forvaltningen først og fremst 
regulerer virksomhet som reelt sett bidrar til å endre miljøets evne til produksjon og 
selvfornyelse og ikke bruker høyst urealistiske scenarier som utgangspunkt for dette arbeidet.  

Å unngå ny, ytterligere aktivitet bør ikke ukritisk begrunnes i behovet for å være «føre var». 
Brukt om virksomheten til havs, er dette begrepet i hovedsak knyttet til om en virksomhet kan 
føre til uopprettelig skade. Føre var ble definert i Rio-erklæringen i 1992 og har fått bred 
anvendelse. Det heter blant annet: «Der det er trusler om uopprettelig skade, skal mangel på 
full vitenskapelig sikkerhet ikke brukes som grunn for å utsette kostnadseffektive tiltak for å 
hindre miljøforringelse.». UNESCOs COMEST-kommisjon gjorde i 2005 en bred gjennom-
gang av prinsippet og har fokusert på at føre var ikke er basert på null risiko, men skal bidra 
til risikoreduksjon, hvor målsettingen er å bruke systemkunnskap for å oppnå klokere 
beslutninger. Føre var er ikke å la være.  

Bærekraftig utvikling ble definert av «Verdenskommisjonen for miljø og utvikling» som: «en 
utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulig-
heter for å tilfredsstille sine behov. Begrepet bærekraftig utvikling har vært definert av Det 
internasjonale råd for havforskning (ICES) som «en helhetlig forvaltning av menneskelige 
aktiviteter basert på kunnskap om økosystemenes virkemåte for å oppnå bærekraftig bruk av 
varer og tjenester fra økosystemene, og opprettholdelse av deres funksjoner.» 

I praksis kan det være flere hensyn som må ivaretas for bærekraftighet. Primært fra et 
menneskelig ståsted må det være hensynet til opprettholdelsen av de levende, fornybare 
ressursene som bestemmer hva som er bærekraftig bruk eller bærekraftig utvikling. Det 
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overordnede er havområdenes evne til produksjon og selvfornyelse, i særdeleshet å produsere 
mat.  

Rapporten refererer resultater fra en betydelig forskningsinnsats og omfattende miljøover-
våkning av både havbunnen og vannsøylen, som viser at petroleumsvirksomheten ikke har 
påført miljøet slike uopprettelige skader. Virksomheten reguleres strengt fra åpning av 
områdene til avvikling og er også gjenstand for tilsyn fra ulike myndigheter.  

Etter førti års petroleumsdrift på norsk sokkel har de akutte utslippene som har funnet sted, 
ikke medført skader av betydning for miljøet. Det er også viktig å peke på aktive valg fra 
industri og forvaltning som bidrar til å redusere risiko for konflikt, for eksempel ved å 
begrense aktiviteter innenfor visse perioder, herunder boreaktiviteter.  

Nullutslippsmålet, som blant annet omfatter at virksomheten ikke skal slippe ut miljøfarlige 
stoffer til sjø ved normal drift, anses ifølge St.meld. nr. 26 (2006-2007) å være nådd for 
tilsatte kjemikalier De siste ti årene har petroleumsnæringen redusert sine utslipp av tilsatte 
miljøfarlige kjemikalier med mer enn 99 prosent. I 2006 utgjorde utslippene av slike stoffer 
fra petroleumsaktiviteten til havs mindre enn 3 prosent av de totale tilførslene fra Norge til 
norske havområder.  

Oljeselskapene er pålagt særlige miljø- og fiskerihensyn ved boring etter olje og gass i 
nordområdene. Blant annet er det et krav i området fra Lofoten til Barentshavet at all 
petroleumsvirksomhet i Barentshavet skal baseres på særskilte krav til nullutslipp til sjø fra 
bore- og brønnoperasjoner ved normal drift. Unntaket er utboret kaks og borevæske fra 
topphullseksjonen, som ikke inneholder miljøfarlige kjemikalier og derfor vanligvis kan gå ut 
på havbunnen. 

Petroleumsvirksomheten overvåkes kontinuerlig, og myndighetenes ekspertgruppe har 
konkludert med at virkningene av utslipp til sjø er begrenset til det umiddelbare nærområdet 
fra utslippet. Ingen dokumentasjon tilsier at disse driftsutslippene har medført uopprettelige 
skader på havmiljøet. Påvirket bunnareal er redusert kraftig de siste 10 år tross økt aktivitet. 

Petroleumsvirksomheten skal ikke bare foregå med så liten miljøpåvirkning som mulig, men 
også minst mulig påvirkning i forhold til andre næringsinteresser. Innsamlingen av seismikk i 
Nordland VII og Troms II sommeren 2008 var konfliktfylt. Når det er sagt, vet man nok til å 
konkludere med at seismikk ikke skader fiskebestandene. Skremmeeffekter er registrert, men 
ikke i et omfang som truer bestandene. Seismikkinnsamling er for øvrig strengt tidsperiodisk 
regulert, og ytterligere forebyggende tiltak er under vurdering for å dempe den tydeligste 
utfordringen for sameksistens: arealbeslaget som de seismiske undersøkelsene medfører.  

Miljørisiko og oljevernberedskap 

Miljørisiko i nord 
Generelt kommer de fleste større akuttutslipp av olje langs norskekysten fra skip, men 
St.meld. nr. 14 (2004-2005) viste at sannsynligheten for akutte oljeutslipp fra skip er 
betydeligere lavere fra Nordland og nordover enn lenger sør på norskekysten. Dette fører til 
en relativ lav miljørisiko i nord. Frem mot 2020 vil imidlertid økt skipstrafikk alene føre til en 
betydelig økning av miljørisikoen i nord hvis man ser bort fra risikoreduserende tiltak, men 
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med basis i de gjennomførte analysene er en rekke slike tiltak innført. Eksempler er adskilte 
trafikkleder langt (30 – 40 nm) fra land, trafikkovervåking og trafikksentral i Vardø.  

Myndighetene forventer at selv med en betydelig utvikling av petroleumsnæringen i nord, vil 
miljørisikoen i forhold til akutte utslipp i området fra Lofoten til Barentshavet være lavere i 
2020 enn den var i 2006. I denne vurderingen er den risikoreduserende effekten av de betyde-
lige oljevernressursene en petroleumsutbygging vil medføre, ikke inkludert. Gjennom en slik 
aktiv bruk av risikostyring og økt risikoforståelse er det mulig å påvirke utviklingen i miljø-
risikoen ved forebyggende og konsekvensreduserende arbeid.  

Det er i dag et omfattende regel- og kontrollverk for å sikre at den norske petroleumsvirksom-
heten gjennomføres med minimal påvirkning av miljø og ulempe for andre næringer. Et 
eksempel er forbud mot leteboring i biologisk sårbare perioder. Et annet er forbud mot seis-
mikk i perioder med gyting eller større fiskerier innenfor det aktuelle området.  

Risikostyring og risikoreduserende tiltak i petroleumsnæringen 

Både forvaltningsplanen for Barentshavet og HMS-forskriftene legger vekt på at sannsynlig-
heten for skade på miljøet både skal holdes på et lavt nivå og reduseres kontinuerlig i forhold 
til de aksepterte risikonivåer. I tråd med dette fastsetter myndighetene vilkår for når på året 
innsamling av seismikk eller leteboring skal tillates, slik at det forebygger konflikt med 
fiskeriaktiviteter og reduserer miljørisiko. 

Prinsippet med vekt på forebyggende arbeid er innarbeidet i operatørenes risikostyrings-
systemer. Gjennom risikoanalyser identifiseres barrierer som omfatter både forebyggende 
tiltak og konsekvensreduserende tiltak, herunder for eksempel oljevernberedskap. 

Det benyttes flere uavhengige barrierer for å hindre et uønsket hendelsesforløp, fordi sann-
synligheten for at flere systemer uavhengig av hverandre skal bryte sammen samtidig er for-
svinnende liten. Et eksempel er barrierer som benyttes for å stoppe hendelser som kan ende 
opp i en ukontrollert utblåsning av olje ved boring av brønn. Det har bare vært en slik utblås-
ning på norsk sokkel, på Bravo plattformen i 1977. Erfaring internasjonalt viser at de fleste 
utblåsninger er av svært kort varighet. Det meste av oljen kan derved samles opp på riggen 
ved fysiske hindringer og drenering.  

Under leteboring er egenskapene til et reservoar usikkert og det benyttes derfor flere ulike 
risikoreduserende tiltak. Disse omfatter blant annet innsamling av detaljert seismikk og 
boring av et første borehull med liten diameter for å kartlegge reservoaret og eventuelle 
faktorer som kan forårsake ukontrollert trykkøkning og utblåsning. Hullets diameter, trykket i 
reservoaret og utblåsningens varighet er alle viktige faktorer for mengde olje ved en 
utblåsning. Brønnene designes for å forhindre uønskede hendelser og minimalisere 
konsekvenser av slike hendelser. Det velges tilpasset boreslam og materialer som skal 
redusere behovet for å overhale brønnen. Det er også viktig å tilpasse valg av borerigg, 
boreslam og materialer. Brønnen designes også slik at det skal være enkelt å bore en eventuell 
avlastningsbrønn.  

Effekt av risikoreduserende arbeid – antall akutte oljeutslipp 
Den aktive risikostyringen har medført at antall akutte utslipp fra petroleumsindustrien på 
norsk sokkel er og har vært betydelig lavere enn internasjonal statistikk tilsier. Dette gjelder 
også den tilhørende trafikken med oljetankere. Antall utslipp med volum større enn 50 liter lå 
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på rundt 120 - 140 per år på slutten av 90-tallet, men frekvensen er redusert fra 1999 og har 
ligget mellom 40 og 60 siden 2003.  

I 2007 var 12 utslipp større enn 1 m3, hvor det største utslippet (4400 m3) kom fra Statfjord-
feltet i desember 2007. Dette skjedde som følge av et slangebrudd under lasting av en olje-
tanker. En rekke korrigerende tiltak er iverksatt etter hendelsen. Dette er det nest største 
utslippet på norsk sokkel noensinne. Samlet volum av de øvrige elleve utslippene over 1 m3 
var totalt på 76 m3. I perioden fra 1997 har antall utslipp ligget på mellom 5 og 15 uten noen 
tydelig trend i utviklingen. 

I løpet av om lag førti års oljeaktivitet på norsk sokkel har det skjedd totalt fem større utslipp 
av olje, hvorav to har vært større enn 1000 m3. Bare ett av disse, Bravoutblåsningen i 1977, 
har vært større enn 10 000 m3 (12 700 m3). Frem til i dag har selskapene gjennomført henimot 
20 000 lasteoperasjoner med skytteltankere på norsk sokkel med en regularitet nær 100 
prosent og svært få uhell. Lasteslangebrudd er den mest hyppige hendelsen, vanligvis med 
utslipp betydelig mindre enn 10 m3 olje.  

Miljøkonsekvenser av en del større oljeutslipp i Norge 

Ingen av de akutte utslippene fra petroleumsindustrien på norsk sokkel har ført til miljøskade 
av betydning. Akutte utslipp ved skipshavarier blir gjerne mer alvorlige fordi utslippet ofte 
består av raffinerte tungoljer og utslippene skjer gjerne nær land, med stranding av olje som 
resultat. Tross dette har de fleste utslippene fra skip heller ikke ført til betydelig og langvarig 
skade på miljøet.  

Etter 1999 foreligger det et omfattende datamateriale fra detaljerte etterundersøkelser av alle 
større akutte oljeutslipp. Konklusjonene både fra granskingsrapporten til SFT-Ptil og de 
senere rapportene fra forskningsmiljøene etter utslippet på Statfjord i desember 2007 
konkluderte med at det ikke kunne påvises skader på marint miljø som følge av utslippet 
verken på fisk eller sjøfugl.   

Tilsvarende kartlegging og miljøundersøkelser er også gjennomført etter alle havarier av skip 
som har skjedd etter 1999.  Konklusjonen fra disse etterundersøkelsene er at det ikke er 
funnet effekter av betydning. I løpet av førti år er det bare utslippene fra skipene Stylis 
(1980/1981), Deifovos (1981) hvor det er blitt registrert betydelig dødelighet av sjøfugl. Etter 
havariet av Server i 2007 ble det registrert dødelighet mellom 3.000 og 8.000 sjøfugl, men det 
ble konkludert med at hendelsen alene neppe vil gi store utslag på sikt for noen av de 
rammede sjøfuglbestandene. Der det er registrert skader i strandsonen har disse i stor grad 
vært lokale og kortvarige. Etter enkelte, som Mercantil Marica, er det funnet oljerester i 
enkelte bukter i flere år etterpå hvor oljen har trengt ned i steinur hvor den er innlagret og 
sakte lekker ut. Tilsvarende forhold er også funnet etter havariet av Rocknes. Effektene av 
slike lekkasjer har vært lokale, men demonstrerer viktigheten av riktige og gode metoder ved 
strandrensing.  

De alvorligste konsekvensene av oljeutslipp i Norge er funnet etter utslippet av oljeblandet 
vann fra tankskipet Stylis i Skagerrak og forliset av malmskipet Deifovos på Helgelandskysten 
vinteren 1980/81. Begge utslippene førte til betydelig skade på sjøfugl og Deifovos utslippet 
førte også til noe skade i strandsonen.  
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Andre risikoindikatorer for petroleumsindustrien  

Petroleumstilsynet (Ptil) utgir årlig en rapport om «Risikonivå på norsk sokkel». 
Hovedvekten av risikoindikatorer er knyttet til storulykker og sikkerhet i forhold til personell, 
men enkelte av indikatorene er også relevante i forhold til utviklingen av antall hendelser som 
kan føre til akutte utslipp til sjø og miljørisiko. I rapporten for 2007 oppsummerte Ptil at 
industrien har oppnådd betydelige forbedringer i forhold til lekkasjer, primært av gass, og 
nådd omforent mål for forbedring. Tilsynet peker videre på at antallet hendelser relatert til 
boring og brønn i forbindelse med produksjons- og leteboring og skip på kollisjonskurs også 
viser forbedring. Samlet sa tilsynet også at totalindikatoren som reflekterer storulykkesrisiko 
viser en statistisk signifikant reduksjon de siste årene sammenlignet med gjennomsnittet i 
perioden 2000-2006.  

Både Ptil sine konklusjoner vedrørende relevante indikatorer i forhold til lekkasjer og 
myndighetenes utslippsstatistikk viser at det har vært en positiv utvikling i forhold til 
miljørisikoen på norsk sokkel samtidig som aktiviteten har økt, installasjonen blir eldre og 
man har utnyttet stadig mer teknisk utfordrende ressurser. 

Miljørisiko - særtrekk i de aktuelle områdene 

I nord er vanndypene moderate og det er så langt ikke påvist reservoarer med høye trykk og 
temperaturer. Et typisk eksempel på dette er Goliat hvor trykket er svært lavt. Generelt repre-
senterer de aktuelle områdene derfor lavere sannsynlighet for akutte oljeutslipp. Sammen-
dragsrapporten fra Utredning av konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet Lofoten-
Barentshavet (ULB) konkluderte i tillegg med at vind og bølgeforhold ikke er mer 
utfordrende enn i andre norske havområder. Imidlertid har myndigheter og miljøvernorganisa-
sjoner fokusert på mulige konsekvenser og da særlig de verst tenkelige konsekvensene av 
verst tenkelige hendelser. I denne sammenheng har man valgt å vektlegge områdets høye 
verdi som følge av forekomst av fisk, dypvannskoraller og sjøfugl. Dette gjøres uten en 
grundig vurdering av hvor sårbare de aktuelle miljøressursene faktisk er i forhold til 
oljeaktivitet.  

Blant annet konkluderte en av grunnlagsanalysene i ULB (7c) med at det var mulig, om enn 
med lav sannsynlighet, at ett akutt oljeutslipp kunne føre til ca. 25 prosent reduksjon i rekrut-
teringen av en årsklasse av skrei. Det ble derfor konkludert med at denne bestanden har en 
høy sårbarhet for akutte utslipp av olje.  

Rapporten var imidlertid basert på en risikoanalyse som inkluderte en rekke 
sikkerhetsfaktorer, konservative valg og forutsetninger i beregningene. Produktet av disse 
medfører at resultatet ikke kan forsvares ut fra vitenskaplige kriterier. Det ble blant annet 
antatt at arealet av det påvirkede området var lik summen av 3600 simulerte, store utslipp. 
Videre ble det antatt 100 prosent dødelighet av all fisk som var innenfor dette området 
uavhengig av hvilken konsentrasjon fisken ble utsatt for.  

I tilknytning til det pågående arbeidet med forvaltningsplanen for Norskehavet er det 
gjennomført nye analyser med en metodikk basert på anbefalinger fra et samarbeidsprosjekt 
mellom Universitetet i Oslo, Havforskningsinstituttet (HI) og Det Norske Veritas. Her 
konkluderes det med at: «Basert på ovenstående beregninger vil forventet tap av egg og 
larver ved utblåsninger for samtlige utslippssteder og perioder være mindre enn 1 prosent av 
de samlede gyteproduktene ved det gitte tidspunkt. Samtidig bør det bemerkes at et worst-case 
scenario (som slett ikke er en sannsynlig hendelse) trolig kan berøre et sted mellom 1 og 6 
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prosent av gyteproduktene på et gitt tidspunkt. Dette vil være det oljedriftsscenariet som gir 
den maksimale eksponering av larver uansett periode.» 

For at en hendelse skulle kunne medføre tap av mellom 1 og 6 prosent av gyteproduktene 
ville det kreve både at eksponeringen av egg/larver varer over noe tid og at rekrutteringen til 
årsklassen det året også bare skjer fra de samme individene som eksponeres. Både torsk og 
sild gyter over relativt store områder og sprer sin gyting også over noe tid. I tillegg vil både 
egg og larver fordeles vertikalt i vannsøylen. Ved en stor utblåsning over noen døgn er en 
rimelig antagelse basert på tilgjengelig kunnskap, at det er i de øverste ti meterne av 
vannsøylen at konsentrasjonen kan være stor nok til å kunne gi effekter.  

Dette innebærer at man må benytte høyst urealistiske scenarioer for å få konsekvenser på en 
årsklasserekruttering. En fiskebestand består vanligvis av flere årsklasser.  Fiskebestander kan 
derfor betraktes som robuste i forhold til akutte oljeutslipp.  

Sjøfugl er den mest sårbare miljøressursen i forhold til oljeutslipp, og er samtidig vurdert 
blant de mest verdifulle biologiske ressursene langs kysten. Kartleggingen av disse 
bestandene har derfor vært prioritert fra petroleumsindustrien gjennom programmet SEAPOP. 
Etter et initiativ på slutten av 90-tallet fra forskningsinstituttet NINA og næringen har dette 
arbeidet også blitt prioritert fra myndighetene gjennom arbeidet med helhetlig 
forvaltningsplan. SEAPOP ble igangsatt for Barentshavet i 2005 og dekker fra 2008 alle 
norske kyst- og havområder fra Skagerrak til Svalbard. Programmet finansieres nå av 
Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet og OLF.  

Resultater fra SEAPOP viser at flere bestander er i kraftig tilbakegang. Årsakene er sammen-
satt, men kan i stor grad relateres til klimaendringer som endrer gytemønsteret til blant annet 
sild, og overbeskatning av viktige næringsorganismer som tobis. Enkelte bestander i nord har 
imidlertid vist en positiv trend de siste årene, sannsynligvis fordi sildebestanden nå er 
restituert. Disse dataene blir aktivt brukt i risikostyringen til næringen gjennom blant annet 
analyser av miljørisiko. 

Oljevernberedskap 
På tross av selskapenes og myndighetenes innsats på forebygging av hendelser som kan føre 
til akutte utslipp, kan man aldri garantere at slike hendelser ikke kan skje i fremtiden. Oljesel-
skapene vektlegger derfor en effektiv oljevernberedskap som en del av risikostyringen med 
formål å redusere konsekvenser av akutte oljeutslipp som når sjøen.  

I Norge er det tre aktører innen beredskapen mot akutt forurensning som representerer statlig, 
kommunal og privat beredskap. Kystverket har ansvaret for drift og utvikling av statens 
beredskap. Denne beredskapen er primært rettet mot akutt forurensing fra skipstrafikk og 
annen virksomhet som ikke er dekket av den private og kommunale beredskapen. Den 
kommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere akutte utslipp som kan oppstå som 
følge av normal virksomhet i den enkelte kommune, for eksempel forurensning fra lokal 
industri, landbaserte trafikkuhell eller lignende. Kommunene har organisert sin beredskap i de 
såkalte interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA). Den største private aktøren er 
NOFO som ivaretar operatørselskapenes oljevernberedskap ved leting etter og produksjon av 
olje. I tillegg er det etablert privat beredskap i tilknytning til landanleggene. 
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Denne norske organiseringen er unik og gir mulighet for et samarbeid mellom aktørene som 
fører til økt effektivitet av oljevernberedskapen. Dette samarbeidet er allerede etablert og 
fungerer godt.   

Etablering av petroleumsaktivitet i nord vil bringe med seg en betydelig oljevernressurs i 
form av oljevernutstyr, -kompetanse og -ressurser. Dette vil føre til økt evne til å bekjempe 
konsekvenser av akutte utslipp fra alle kilder og derved samlet sett bidra til redusert risiko for 
skade på miljøet. Slike effekter kan sikres ved en videreutvikling av samarbeidet og en klarere 
rolledeling mellom de tre aktørene. NOFO har den siste tiden tatt initiativ til dette. Et 
eksempel på dette er samarbeidet med den kommunale beredskapen og bedring av 
strandberedskapen. Etter forliset av Server er det gjennomført en uavhengig evaluering av 
beredskapsaksjonen hvor det ble påpekt svakheter og utfordringer for statlig og kommunal 
beredskap blant annet i forhold til større og langvarige aksjoner i strandsonen. Uavhengig av 
denne evalueringen har NOFO det siste året inngått avtaler med de kommunale 
oljevernenhetene om blant annet opplæring, øvelser og opprettelse av kjerneteam som kan 
mobiliseres på kort varsel. Dette skal finansieres av NOFO, og skal være tilgjengelig ved alle 
større aksjoner uavhengig av forurensningskilde. Et slikt tiltak vil alene bidra til at flere av 
manglene påpekt i evalueringsrapporten dekkes inn.  

Petroleumsindustriens oljevernberedskap 

Før leting etter og utvinning av petroleum på norsk sokkel kan starte opp, skal planene god-
kjennes av myndighetene. Godkjenningen baseres blant annet på en analyse av miljørisikoen i 
den enkelte operasjon og hvilken oljevernberedskap som er nødvendig i forhold til de lokale 
forhold. Risiko- og beredskapsanalyser baseres blant annet på en detaljert kartlegging av 
miljøressurser som forekomst av sjøfugl, sjøpattedyr, fisk og strandsonen.  

Selv om beredskapen dimensjoneres opp mot de meget store og lite sannsynlige akutte oljeut-
slippene, vil dette sikre at beredskapen også kan håndtere mindre utslipp. For å oppnå en til-
fredsstillende beredskap anvendes flere barrierer.  

Utfordringer og tiltak for beredskapen i nord 

Både i forarbeidet (ULB) til og i selve forvaltningsplanen for Barentshavet ble oljevernet 
beskrevet som en sentral utfordring i forhold til økt skipstrafikk og utvinning av olje. ULB 
konkluderte blant annet med: 

• Lave temperaturer og ising vil både vanskeliggjøre bruken av en del utstyr og 
håndteringen av olje  

• Begrenset infrastruktur i forhold til oljevern i nord enn i sør og lange avstander.  

• Relativt kort drivtid til land fra enkelte felt som for eksempel Goliat.  

I tillegg er det en del særtrekk ved blant annet området Vesterålen og Lofoten som stiller 
spesielle krav til oljevernet:  

• Sterk strøm i ytre kystsone (1-5 knop) reduserer effektiviteten til tradisjonelle 
lensesystemer. 
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• Komplekse kysttyper som kompliserer strandaksjoner. Blant annet er det storsteinet ur 
som går ned i sjøen. Her kan det være potensial for akkumulering av olje som kan 
være vanskelig å fjerne  

Etter ULB er det igangsatt og gjennomført en rekke utviklingsprosjekter for å møte disse 
utfordringene. Blant annet har NOFO investert rundt 275 millioner kroner i nytt og forbedret 
utstyr og fra 2009 har også Kystverket fått en ekstra bevilgning på 88 millioner kr i tillegg til 
den normale bevilgningen på 200 millioner til nytt utstyr. Operasjoner i mørke er en 
utfordring for hele sokkelen og NOFO har lenge støttet utvikling av teknologi som kan 
forbedre dette. Dette går særlig på radarsystemer om bord i oljevernfartøyer og IR-
kamerasystemer på helikoptre med direkte link ned til broen på oljevernfartøyet. I tillegg til 
pågående forskning finansiert av petroleumsindustrien har det vært gjennomført en rekke 
andre tiltak som har bedret kapasiteten i oljevernet som blant annet: 

 Betydelig nysatsing i forhold til utvikling av oppsamlingsteknologien. Dette gjøres 
gjennom en internasjonal satsing i samarbeid med Kystverket. 

 Landgangsfartøyer til transport av beredskapsressurser. 

 Økt kompetanse og utvidet trening av mannskaper både fra IUA, operatørene og 
NOFO blant annet med tanke på felles aksjoner.  

 Detaljert kartlegging av kystsonen for å bedre den lokale beredskapen i kyst- og 
strandsonen. 

 Bruk av fiskebåter i oljevernaksjoner 

Prioritering av områder 
Ut fra geologiske faktorer som rapporten gjør rede for, rangeres områdene med tanke på 
sannsynligheten for å gjøre funn, som følger:  
 

1. 1. Nordland VI - Ribbanbassenget 
2. Nordland VI - Utrøsthøgda – nordlige Trænabassenget 
3. Nordland VII - Midtre/nordlige del 
4. Nordland VII - Sørlige del 
5. Troms II 
 
• Eggakanten 
• Kystnært Helgeland 
• Kystnært Barentshavet 

 

Nordland VI, VII og Troms II er rangert høyest fordi de utmerker seg som et naturlig første 
steg i en videre utforskning av til nå ikke-åpnede områder. For områdene lengre nord i 
Barentshavet, sokkelen rundt Jan Mayen og i det omstridte området øst mot Russland er 
vesentlige forhold annerledes enn de førstnevnte områdene som ligger langs norskekysten. I 
tillegg er geologiske data i liten grad gjort offentlig kjent, og problemstillingene knyttet til 
miljø, oljevernberedskap og aktuelle utbyggingsløsninger er annerledes. I tillegg gjenstår 
politiske avklaringer med hensyn til råderett for det omstridte området og Svalbard. 
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Områdene Nordland VI, VII og Troms II, derimot, representerer ikke en vesentlig ny utford-
ring sammenliknet med de områdene som er velkjent etter fire tiår med petroleumsdrift på 
norsk sokkel. Geologien er kjent, og reservoartrykk og temperatur synes uproblematiske. 
Utfordringen utbyggingsmessig ligger primært i områdenes nærhet til land og tilhørende 
oljevernberedskap. Dessuten er det, som nevnt foran, betydelig oppmerksomhet knyttet til 
fiskeriressursene og mulighetene for sameksistens. 

Aktivitet og utbygginger utenfor Lofoten og Vesterålen 
Rapporten gir eksempler på utbygging av mulige olje- og gassfelt i de høyest rangerte områd-
ene i Nordland VI og VII og i Troms II.  

Det er stor usikkerhet om hvor stor aktiviteten kan bli. De endelige utbyggingene vil avhenge 
av hvor mange og hvor store funn som blir gjort, avstanden til land, egenskapene til reser-
voarene, framtidig teknologiutvikling samt politiske beslutninger i forbindelse med utbyg-
gingene. 

Det tar vanligvis lang tid fra en utvinningstillatelse tildeles til at utbygging faktisk finner sted. 
Gjennomsnittet for norsk sokkel er 18 år. Dersom det gjøres store funn kan denne tiden kortes 
ned mot 10-15 år. Ormen Lange-feltet tok 11 år.  

Lete-, utbyggings- og driftsfasene forventes å bli underlagt ulike restriksjoner og vilkår, så 
som tidsbegrensninger på innsamling av seismiske data og for leteboring, styrt av hensyn til 
fiskeriaktivitetene. 

Det er optimisme blant oljeselskapene med hensyn til å gjøre store funn i områdene Nordland 
VI og VII. Store funn gir grunnlag for betydelig teknologiutvikling som vil flytte grensene for 
hva som i dag er teknologisk og kommersielt gjennomførbart. Det vil gi grunnlag for hav-
bunnsutbygginger med ilandføring både for olje- og gassfunn. 

I aktivitetsbeskrivelsen tas det for Nordland VI utgangspunkt i at det gjøres et stort oljefunn 
på størrelse med Norne (6-700 millioner fat oljeekvivalenter o.e.), et mellomstort olje- og 
gassfunn på størrelse med Njord eller Mikkel (2-300 millioner fat o.e.), samt noen mindre 
funn som kan knyttes til disse etter hvert. Et funn i Ribbanbassenget (lokasjon 1 på figuren 
nedenfor) vil ligge 100 km fra fastlandet og ca. 100 km fra hovedøyene i Lofoten. Et funn på 
Utrøsthøgda (lokasjon 2 på figuren) vil ligge 200 km fra fastlandet og ca. 100 km fra Lofoten. 

En havbunnsutbygging i Nordland VI med ilandføring forventes å være realiserbar for 
området i det tidsperspektiv rapvi ser for oss. En kan i dag føre gass over lengre avstander enn 
olje. Teknologiutvikling vil bli fokusert slik at eventuell olje fra Nordland VI skal kunne 
ilandføres. En havbunnsutbygging med ilandføring vil kreve et relativt stort ressursgrunnlag 
for å være lønnsom. Vårt utgangspunkt er at Nordland VI er meget lovende ressursmessig. 

For Nordland VII tas det utgangspunkt i at de interessante områdene ligger henholdsvis 20-40 
km fra land utenfor Andøya og 60 km fra kysten utenfor Lofoten (lokasjon 4 og 3 i figuren.) 
Rapporten gir som eksempel at det gjøres et stort gassfunn, på størrelse med Friggfeltet (rundt 
100 milliarder Sm3 gass – som tilsvarer 6-700 millioner fat o.e.), et mellomstort olje- og 
gassfunn på 2-300 millioner fat o.e. 
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I Troms II ligger lokasjon 5 i figuren som er brukt som eksempel, bare 20-40 km utenfor 
Senja. Rapporten tar som utgangspunkt at det påvises et middels oljefelt, à la Njord (2-300 
millioner fat olje). 

Lokaliseringen av områdene for feltutbyggingene som rapporten presenterer 

 

Samlet sett framstår en havbunnsutbygging med ilandføring som et godt alternativ. En slik 
løsning gir store lokale ringvirkninger i form av arbeidsplasser. Rapporten har ikke analysert 
kostnadene ved de ulike alternativene. De viktigste faktorene i forhold til offshore eller i land-
føring er reservoaregenskaper, feltstørrelse og avstand til land. For mindre felt er det grunn til 
å tro at en offshoreløsning kan fremstå som økonomisk mest attraktiv. Teknologiutvikling 
fram mot tiden for en eventuell utbyggingsbeslutning vil kunne modne en 
ilandføringsløsning, og det legges derfor til grunn at lokale forventninger om ilandføring vil 
kunne imøtekommes. 

I Appendiks C i denne rapporten er det gjennomgått erfaringer fra utbygging i områder med 
verdifullt miljø andre steder i verden: Wytch Farm på sørkysten av England, Waddenzee i 
Nederland - Tyskland og Sakhalin lengst øst i Russland. Det trekkes opp flere lærdommer fra 
prosjektene: Det fremgår at unike verdier for miljø og økosystem kan forvaltes på en bære-
kraftig måte og at utfordringene med å skape vellykket sameksistens ikke er unike.   

Vurdering av andre uåpnede områder i nord 
De geografiske områdene som er gjenstand for vurdering i dette kapittelet – omstridt område 
mellom Norge og Russland i Barentshavet, det nordlige Barentshavet, Svalbard, og Jan 
Mayen - har mange likhetspunkter, men er også forskjellige i mange henseender. Områdene 
er lite kartlagt og modnet og er derfor ikke med i rangeringen som er gjort i kapittel 5, men 
behandlet særskilt. I KonKraft 2 rapporten ble det lagt vekt på betydningen av å skaffe 
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kunnskap om potensialet for disse områdene i løpet av de neste årene, for å kunne bedre 
myndighetenes og industriens analyse- og beslutningsgrunnlag for Norge som energinasjon. 
Det ble foreslått at det ble samlet inn nøkkel informasjon for å minske usikkerheten i 
ressursanslag, at innsatsen prioriteres i de områdene som synes å ha størst potensial, og at 
dette blir gjort av et interessefellesskap mellom myndighetene og noen av oljeselskapene 

Det anbefales også at myndighetene på et tidlig stadium fastsetter miljømessige standarder. 

Barentshavet 

Av de 72 letebrønnene som er boret i Barentshavet er ingen å finne i den nordlige delen. Det 
er også utført 80 vitenskapelige boringer (såkalt grunne boringer) både i det nordlige og 
sørlige Barentshavet som har gitt mye informasjon om Barentshavets geologi.1 Resultatene 
viser at det er gode muligheter for petroleum på flere forskjellige geologiske nivåer også i 
Barentshavet nord og rundt Svalbard.  

Barentshavet har en størrelse på 1,4 millioner km2, men utgjør bare 7 % av de totale arktiske 
havområdene. Likevel befinner størstedelen av de høstbare marine ressurser i de arktiske 
havområdene seg i Barentshavet. Enkelte områder har ut fra en naturfaglig vurdering 
vesentlig betydning for det biologiske mangfoldet og den biologiske produksjonen i hele 
havområdet. Noen av disse finnes i uåpnete områder og inkluderer iskanten, polarfronten, og 
havområder rundt Svalbard og Bjørnøya. 

Det er Norske myndigheter oppfatning at havområdene rundt Svalbard, utenfor territorial-
grensen, er en del av norsk kontinentalsokkel og skal behandles juridisk på samme måte som 
øvrig norsk sokkel. Særlig Storbritannia og Russland bestrider dette synet og mener at hav-
områdene utenfor Svalbard reguleres av Svalbardtraktaten og er i prinsippet underlagt de 
samme lover som gjelder på land. Særlig viktig her er skattelegging.  

Omstridt område i Barentshavet 

Det omstridte området i Barentshavet, som er på omkring 176 000 km², ligger mellom det 
norske kravet til en delelinje som følger midtlinjen og det russiske kravet som følger en 
sektorlinje. Ressursanslagene i omstridt område er meget usikre. Russerne har tidligere gitt et 
ressursanslag på 7.6 milliarder Sm3, ODs anslag er på 1,9 milliarder Sm3. Norske 
myndigheter har indikert at man har kommet et godt stykke på vei med å finne en løsning på 
delelinjen. 

Jan Mayen 

Jan Mayen er ikke åpnet for petroleumsaktivitet. Man vet derfor lite om potensialet. På norsk 
side antas de geologiske strukturene i vesentlig grad å være like de man finner i de vestlige 
deler av Vøringbassenget i Norskehavet. 

Island utlyste borelisenser den 22. januar 2009 i det såkalte Drekiområdet. Disse dekker 
40 000 km² av området ca. 330 km nordøst for Island og sør for Jan Mayen. Det nordlige 
Drekiområdet faller delvis innenfor et samarbeidsområde mellom Norge og Island som ble 

                                                 
1 Ibid., s. 54. 
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avtalt i 1981 sammen med avtalen om avgrensningen av kontinental sokkelen mellom Island 
og Jan Mayen. Islandske kilder rapporterer at “[a] few indications of oil and/or gas have been 
seen in data from the Jan Mayen Ridge. Det nordlige Drekiområdet inneholder geologiske 
strukturer med hydrokarbonfeller på islandske side som fortsetter inn på den norske delen av 
området. 

Selv om det finnes indikasjoner på petroleum i Jan Mayen området, må man, som i de andre 
uåpnete områdene, avvente resultatene fra boringen av en eller flere letebrønner før man kan 
si noe mer om ressurstilfanget. 

De rettslige rammebetingelsene for eventuell petroleumsvirksomhet på sokkelen utenfor Jan 
Mayen avklart. Det foreligger her avtaler som avgrenser sokkelen mot de tilgrensende statene. 
Disse avtalene fastsetter rammebetingelser for et eventuelt samarbeid om utforskning og 
utvinning av grenseoverskridende petroleumsforekomster. 

Det foregår et betydelig fiske spesielt av lodde og reker i farvannet rundt Jan Mayen. Fisket er 
imidlertid ikke forbundet med aktiviteter på Jan Mayen selv. Jan Mayen huser store popula-
sjoner av sjøfugl. Områdene ved Jan Mayen huser også store mengder marine pattedyr så som 
klappmyss, grønlandssel, ringsel og storkobbe. 

Direktoratet for naturforvaltning offentligjorde i 2007 forslaget til verneplan for Jan Mayen. 

Miljøinnovasjon 
Teknologien som benyttes ved leting og produksjon av olje og gass har de siste tiårene 
gjennomgått store forbedringer. I tillegg til teknologiske utfordringer har stadig strengere krav 
til sikkerhet og til miljø bidratt til dette. Miljøteknologi og miljøstandarder er på et nivå som 
gjør åpning av de aktuelle områdene forsvarlig pr. i dag. Historien viser dessuten at oljesel-
skapene og leverandørindustrien utvikler kontinuerlig de nødvendige teknologiske løsningene 
som reflekterer konkrete utfordringer.  

Aktivitet utenfor kysten av Nord-Norge har teknologiske utfordringer knyttet til redusert 
omfang av konvensjonell seismikkinnsamling, havbunnsteknologi, alternativ boreteknologi 
og forbedret oljevernberedskap. Videre arbeides det med energieffektivisering og strøm fra 
land, noe som vil kunne redusere utslippene av klimagasser til luft fra nye innretninger. 
Endelig er bruk av IKT-støtte og sanntids overvåkning av aktiviteten et område som både kan 
innebære en bedret forebyggende barriere mot utslipp, og minske konsekvensene av utslipp. 

Ringvirkninger 
Rapporten presenterer mulige ringvirkninger i tilknytning til den eksemplifiserte aktiviteten 
og utbyggingen nevnt i tidligere avsnitt. Beregningene, som er utført av Econ Pöyry, har tatt 
utgangspunkt i tre mulige utbygginger av ulik størrelse. Beregninger for driftsfasen viser at 
sysselsettingseffekten vil kunne variere mellom 1000 og 2000 sysselsatte når ringvirkninger 
inkluderes. Dette er et vesentlig antall i lokal og regional målestokk, og vil kunne bidra til å 
reversere en fallende trend i befolkningsutviklingen.  

Imidlertid oppstår ikke virkninger av oljevirksomheten av seg selv. For at næringslivet i 
Nord-Norge skal nyte godt av petroleumsvirksomheten, må petroleumsselskapene legge 
forholdene til rette slik at lokale bedrifter gis mulighet til utvikling og kvalifisering for 
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oppdrag. Gjennom bevisst tilpasning av innkjøpspakkene og desentralisering av innkjøps-
funksjonen kan regionale virkninger av petroleumsvirksomheten gradvis styrkes. Gode og 
langsiktige ringvirkninger av petroleumsaktiviteten styrkes samtidig av kontinuerlig drift og 
aktivitet fra flere utbygginger i regionen. Det vil derfor normalt ta lang tid for en region å 
utvikle den kapasitet og kompetanse som gjør regionale aktører til attraktive 
samarbeidspartnere. Kristiansund er her et godt eksempel. Etter 30 års virksomhet utgjør den 
petroleumsrelaterte sysselsetningen 20 prosent av sysselsetningen i kommunen. 

Omfanget av ringvirkninger er også knyttet til i hvilken grad etablering av virksomhet gir 
dynamiske og selvforsterkende effekter. Slike effekter kan oppstå fordi regionene blir mer 
attraktive både for næringsvirksomhet og bosetting som følge av etablering av petroleums-
virksomhet. Eventuelle slike effekter er avhengig av flere faktorer, blant annet omfang av 
aktiviteten, valg av lokaliseringssted for aktivitet samt lokale og regionale myndigheters 
tilrettelegging. Oljenæringen er dessuten kunnskapsintensiv, med et relativt høyt utdannelses- 
og lønnsnivå. Vekst i olje- og gassvirksomheten vil dermed kunne gi økt produktivitet i 
næringslivet generelt, og økt skatteinngang for berørte kommuner. Fra nyere tid har vi gode 
eksempler på slike virkninger både i Aukra kommune (landingsstedet for Ormen Lange-
gassen) og i Hammerfest. Betydelige kommunale skatteinntekter har bidratt til oppgradering 
av kommunal bygningsmasse og infrastruktur samt et økt velferdstilbud. I Hammerfest er år 
med befolkningsnedgang snudd til ny vekst. Kommunen blir igjen sett på som attraktiv for 
unge mennesker. 

En framtidig utvikling av olje- og gassvirksomheten utenfor Nord-Norge vil måtte skje i for-
ståelse og harmoni med viktige nordnorske næringer som fiskeri og reiseliv. Det er i dag ulike 
syn på hvorvidt dette vil være mulig. Enkelte synes å mene at regionen ikke trenger petro-
leumsnæringen som et ekstra ben å stå på som aktivitets- og verdiskaper. Fiskerisektoren har 
historisk utgjort en viktig bærebjelke for sysselsetting og bosetting, men sektorens relative 
betydning i landsdelen har vist en nedadgående trend de siste tiårene. Siden 1990 viser fisker-
manntallet en nær halvering av er antallet personer med fiskeri som hovedyrke i Nord-Norge. 
Utviklingen ser mer dramatisk ut når vi ser på nyrekrutteringen. Unge mennesker velger i 
stadig mindre grad fiskerbåten som arbeidsplass. Færre arbeidsplasser i fiskerinæringen er 
imidlertid i betydelig grad kompensert gjennom nasjonalt sterk vekst i offentlig sysselsetting, 
som også har kommet våre tre nordligste fylker til gode. Det er nærliggende å se denne utvik-
lingen i sammenheng med statens økonomiske situasjon skapt av norsk petroleumsnæring.  

Reiselivsnæringen har blitt en stadig viktigere bidragsytere til verdiskapning, sysselsetting og 
bosetting i Nord-Norge. Dette er en utvikling som vil kunne fortsette, men næringen vil 
fortsatt bære preg av at turistsesongen er begrenset til 3-4 måneder av året. En oversikt over 
antall overnattingsdøgn ved nordnorske hoteller og overnattingssteder siden årtusenskiftet 
viser da også at yrkesrelatert etterspørsel har vært vel så viktig for verdiskapningen i 
næringen som inntekter fra turisme. Dette illustrerer at reiselivsnæringen også kan være tjent 
med tilstedeværelse av flere næringer. Petroleumsnæringen vil i så måte kunne spille en viktig 
rolle i Nord-Norge. 

Econ Pöyry har i tilknytning til denne rapporten fått i oppdrag å vurdere potensielle 
virkninger i Nord-Norge som følge av mulig utbygging av olje- og gassvirksomhet i 
landsdelen. Disse beregningene tar utgangspunkt i to store, 3 middels samt en del mindre 
eksemplifiserte utbygginger, og er videre basert på forutsetninger om et ressursgrunnlag på 
om lag 2 milliarder fat oljeekvivalenter. Ringvirkninger knyttet til disse utbyggingene er igjen 
basert på erfaringer gjort ved tidligere feltutviklinger på norsk sokkel. 
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Gitt at det gjøres funn antas petroleumsvirksomheten å legge grunnlag for en varig økning i 
antall sysselsatte på mellom 200 og 450 i Vesterålen. Tilsvarende sysselsettingseffekter i 
Lofoten anslås til mellom 150 og 900. For Helgeland og Salten vil petroleumsvirksomheten 
kunne bidra til i størrelsesorden 150 til 600 nye arbeidsplasser, mens en for Senja-regionen vil 
kunne få en samlet sysselsettingseffekt på mellom 150 og 220.  I alle regioner vil syssel-
settingseffekten oppstå i ulike næringer, men hovedsakelig (80 prosent) i privat sektor. 

Aktiv tilrettelegging fra både myndighetenes og oljeselskapenes side kan øke effektene på 
sysselsetting og bosetting utover det som er beskrevet over. En samlet sysselsettingseffekt på 
mellom 1000 og 2000 varige arbeidsplasser vil derfor på sikt være realistisk, og vil være bety-
delig både i lokal og regional sammenheng. Nye og varige arbeidsplasser som følge av økt 
petroleumsvirksomhet vil i flere kommuner kunne bidra til å snu en negativ utvikling i folke-
tallet.   
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1. Bakgrunn og mandat 
Våren 2007 tok daværende Olje- og energiminister, Odd Roger Enoksen, initiativ til 
etableringen av en nasjonal strategi for petroleumssektoren. Arbeidet har vært organisert i 
seks prosjekter ledet av industrien, samt ett prosjekt som i sin helhet har blitt gjennomført av 
Olje- og energidepartementet (“Strukturendringer i oljeindustrien”). Prosjektene er:  
 

1. Energinasjonen Norge 
2. Produksjonsutviklingen på norsk sokkel 
3. Strukturendringer i petroleumsnæringen  
4. Internasjonalisering  
5. Petroleumsnæringen og klimaspørsmål 
6. Olje- og gassvirksomhet i nord   
7. Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten  

 

Mandatet for prosjekt 6, Olje og gassvirksomhet i nord, var å videreutvikle grunnlaget for 
åpning av geologisk interessante områder i nord med sikte på fremtidig utbygging og utvin-
ning.  Prosjektet skulle beskrive geologisk potensial for funn av olje- og gass i nord, og videre 
beskrive hvordan uønskete konsekvenser for miljø og fiskeressursene av petroleums- 
virksomheten kan forebygges ved avhjelpende tiltak gjennom teknologiske og 
beredskapsmessige løsninger.  

Prosjekt 6 har hatt grenseflater mot de øvrige prosjektene, spesielt prosjekt 1: Energinasjonen 
Norge, prosjekt 2: Produksjonsutviklingen på norsk sokkel og prosjekt 7: Ringvirkninger av 
petroleumsvirksomheten. 

Prosjektet har hatt en bredt sammensatt referansegruppe med representanter fra industrien og 
LO, og med observatører fra OED, Ptil og OD.. Sponsor for prosjekt 6 er Per Terje Vold, og 
prosjektleder har vært Lars Arne Ryssdal, begge fra OLF. Norges Rederiforbund var sponsor 
for prosjektets første halvdel, og Lars Christian Alsvik var da prosjektleder.  

Yngvild Prydz fra Norges Rederiforbund har vært sekretær for arbeidet, for øvrig har fagsjef-
ene Sigrid Borthen Toven, Einar Lystad, Egil Dragsund og Bjørn Harald Martinsen fra OLF 
utgjort prosjektgruppen.  

Prosjektgruppen har vært støttet av Econ Pöyry, som særlig har bidratt med beskrivelser av 
oljevirksomheten og utbyggingsløsninger. Kapittel 10 (10.1-10.5) er basert på en rapport utar-
beidet av Econ Pöyry på oppdrag fra OLF. 

Videre er kapittel 6 utarbeidet basert på en prosess som har involvert OLFs 
konsesjonspolitiske utvalg. 

Endelig er kapittel 8 basert på en rapport utarbeidet av Ocean Futures på oppdrag fra OLF. 
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2. Innledning 
Rapportens første kapittel tar for seg petroleumsvirksomhetens betydning for Norge og hvor-
for en videre satsing på denne sektoren anses viktig - ikke bare for landet som helhet, men 
også i et globalt energi- og klimaperspektiv. Videre satsing på petroleum fordrer tilgang til 
nye prospektive letearealer. Dette kapitlet er en innledning til rapportens hovedambisjon om 
å kunne tilføre fakta i diskusjonen før de politiske avgjørelsene om petroleumsutvinning i 
nord. Første kapittel gjør blant annet rede for viktige begreper benyttet i debatten, samt 
hvilke rammer som gjelder for petroleumsvirksomheten i området fra Lofoten til Barents-
havet. 

2.1 Hva betyr oljen for Norge? 

Det er nå snart førti år siden oljeeventyret startet på norsk sokkel med funnet av Ekofisk. I 
dag er petroleumsnæringen landets største næring målt i verdiskapning, eksport, investeringer 
og inntekter til statskassen. Næringen står i dag for rundt en fjerdepart av landets samlede 
verdiskapning målt ved Brutto Nasjonal Produkt (BNP). Dette er tre ganger høyere enn 
fastlandsindustrien, og atten ganger høyere enn primærnæringene.   

Petroleumsindustrien - motor for norsk økonomi  

Aktiviteten i petroleumsnæringen har betydelige ringvirkninger mot øvrige deler av norsk 
økonomi. Investeringer i landanlegg, nye feltutbygginger og oppgradering og videreutvikling 
av produserende felt har gitt betydelige stimulanser til en samlet verdikjede hvor viktige deler 
av maritim sektor og bredden av mekanisk- og teknologisk industri inngår.  

Fra produksjonen på norsk sokkel tok til i 1971 og fram til i dag har petroleumsnæringen 
skapt verdier for godt over 6 000 milliarder kroner målt i dagens pengeverdi. Dette er 
inntekter som i betydelig grad har kommet fellesskapet til gode. Gjennom skatter og avgifter, 
statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og utbytte fra StatoilHydro går nær 90 
prosent av sektorens verdiskapning til den norske stat.  

Dette er midler som gjennom flere tiår har blitt benyttet til å bygge velferdsstaten. Den delen 
av oljeinntektene som ikke benyttes i statens årlige budsjetter, plasseres i fond. Statens petro-
leumsfond, som i 2006 ble Statens Pensjonsfond Utland, ble opprettet i 1990 for å forvalte 
den finansielle formuen. Første innskudd i fondet ble gjort i 1996. Ved utgangen av 2007 var 
den samlede verdien av fondet på drøyt 2 000 milliarder kroner, noe som tilsvarte 54 prosent 
av folketrygdens fremtidige forpliktelser til alderspensjon. 

En videre utvikling av norsk sokkel vil gi også neste generasjon mulighet til å opprettholde et 
høyt velferdsnivå med inntekter fra olje- og gassvirksomheten. I Statsbudsjettet for 2009 ble 
det lagt opp til å bruke 92 milliarder oljekroner i inneværende år. For å sette det i perspektiv, 
dekker dette statens samlede utgifter til all høyere utdanning, forsvarets totale utgifter, drift 
og bygging av alle landets barnehager pluss litt til. I regjeringens tiltakspakke for å motvirke 
den finansielle krisen, som ble presentert 26. januar, ble bruken av oljepenger økt til 119 
milliarder kroner. 
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Figur 2-1: Næringsfordelt andel av verdiskapning, bruttoprodukt i prosent av 
samlet BNP 

 
  
 

Figur 2-1 viser hvor betydningsfull petroleumsaktiviteten har blitt i norsk økonomi sammen-
lignet med andre verdiskapende sektorer. I dag merker Norge den globale finanskrisen, men 
uten olje- og gassnæringen ville finanskrisen rammet Norge hardere. Olje- og gassindustrien 
vil fortsatt investere tungt i Norge og dermed bidra til å opprettholde en høy sysselsetting.   

Petroleumsnæringen bidrar direkte og indirekte til om lag en kvart million arbeidsplasser i 
Norge. Sysselsettingen var i 2007 spredt over 410 kommuner. Dette gjør ikke bare næringen 
til en av de viktigste sysselsetterne i Norge, men også til en viktig næring for norske 
distrikter. Offshoreindustriens spesielle skiftordninger, med lengre perioder med fri og 
avspasering, gjør næringen velegnet for langpendling. 

Kunnskap og kompetansenæring 

Med basis i høy aktivitet på norsk sokkel og stadig nye ufordringer, har en samlet petroleums-
industri bidratt til en kompetanseoppbygging som ikke bare gjør næringen til Norges viktigste 
næringsklynge for verdiskapning, men også landets ledende miljø for teknologieksport. 
KonKraft- rapporten «Internasjonalisering» karakteriserer norsk sokkel som et godt arnested 
for innovasjon og teknologiutvikling.  

En fersk undersøkelse, utført av MENON Business Economics på oppdrag fra Olje- og 
energidepartementet, viser at norske offshorebedrifters internasjonale omsetning i 2007 
utgjorde hele 95 milliarder kroner.2  

 

                                                 
2 Jacobsen, Erik W. (2008). 
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Denne kompetansen og arbeidsplassene vil kun bevares og videreutvikles dersom det fortsatt 
sørges for en høy og jevn petroleumsaktivitet på norsk sokkel. Det er nødvendig om Norge 
skal opprettholde sin posisjon som en ledende aktør i en kunnskapsintensiv næring hvor 
utviklingen skjer raskt og kontinuerlig.  

Teknologi- og kompetanseutvikling skjer i samspillet mellom god basisforskning og konkrete 
utfordringer å løse. KonKraft-prosjekt 1 konkluderer med at «en videreutvikling av energi-
klyngen blant annet krever tilgang på nye petroleumsressurser».3 

2.2 Hvorfor skal vi drive petroleumsvirksomhet i fremtiden? 

Som beskrevet over, er det av stor betydning for landets verdiskapning og velferdsutvikling at 
petroleumsvirksomheten opprettholdes på et høyt nivå. Men det finnes også andre gode 
grunner til at vi bør drive fortsatt petroleumsvirksomhet i Norge.  

Verden trenger energi - Norsk petroleumsvirksomhet er en del av klimaløsningen 

Tilgang på energi henger sammen med økonomisk utvikling og er avgjørende for bekjempelse 
av fattigdom. I dag er det over 1,6 milliarder mennesker som ikke har tilgang på elektrisitet. 
Tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viser at 1,6 millioner mennesker dør hvert år som 
følge av lunge- og pustebesvær på grunn av dårlig inneklima, forårsaket av innendørs matlag-
ing over åpen ild. 

Figur 2-2: Verdens energikonsum etter kilde 
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Kilde: IEA, World Energy Outlook 2008. 
 

                                                 
3 KonKraft-rapport 1 (2008). 
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Den globale etterspørselen etter energi forventes å øke kraftig fram mot 2030. Vår tids store 
dilemma er hvordan vi skal skaffe ny energi til de menneskene som trenger utvikling av sin 
levestandard, uten at klodens klima settes i fare. Tross store satsninger på fornybar energi vil 
verden være avhengig av fossilt brensel i mange tiår fremover. Stern-rapporten, IEA og FNs 
klimapanel anslår alle at etterspørselen etter olje og gass vil være stabil eller moderat økende 
frem mot 2030 i et scenario der målet er å begrense klodens temperaturøkning. I Det Inter-
nasjonale Energibyråets (IEA) World Energy Outlook for 2008 vises det til at det er viktig å 
erstatte kull med olje og gass for å nå 2-gradersmålet for global oppvarming. I rapporten 
fremstiller IEA et scenario for totale globale utslipp på 450 PPM i 2030, som er forenlig med 
en global temperaturøkning på ca 2 ºC. Dette scenarioet er fremstilt i Figur 2-2. Figuren 
illustrerer at selv med 2-gradersmålet vil bruk av olje og gass øke med 13 prosent frem mot 
2030.  

Til forskjell fra politisk mer ustabile regioner anses Norge som en pålitelig leverandør av olje 
og gass. I forbindelse med gasskrisen Europa opplevde ved sist årsskifte var det flere stats-
ledere i Øst-Europa som tok til orde for å åpne gamle atomkraftverk. Det andre alternativet til 
norsk gass er mer forurensende kull. EU er svært avhengig av gassleveranser fra Norge, og 
størstedelen av norsk gasseksport går til Tyskland, Storbritannia, Belgia og Frankrike, der 
norsk gass utgjør mellom 20 og 30 prosent av det samlede forbruket. Norsklevert andel av 
europeisk gassforbruk ventes å øke de nærmeste årene. 

Norge sitter på store energiressurser som verden trenger, og norsk petroleumsindustri står for 
en relativt sett miljøvennlig produksjon av energi. Norsk petroleumsproduksjon representerer 
et konkurransedyktig forsyningsalternativ, med et utslipp av klimagasser på en tredjedel per 
produsert energienhet sammenlignet med gjennomsnittet for verdens petroleumsprovinser.  

Norsk olje og gass produksjon bidrar til reduserte klimautslipp. Dersom Norge reduserer sin 
utvinning, vil norsk gasseksport i hovedsak erstattes av kull. De globale klimagassutslippene 
blir heller økt enn redusert.4 

Norge har altså et stort potensiale og komparative fortrinn som eksportør av CO2-lav energi 
og kompetanse. Videre er en sterk petroleumsklynge det beste grunnlaget for å utvikle en 
diversifisert energiklynge i 2030 med en økt satsing på fornybar og annen ren energi. 

2.3 Petroleumsressurser i nord  

KonKraft-prosjekt 2 (KK2), «Produksjonsutviklingen på norsk sokkel», understreker i fort-
settelsen av Energinasjonen Norge at myndighetenes ambisjoner for produksjon og verdi-
skapning i 2030 ikke kan oppfylles uten at petroleumsindustrien får tilgang til nye, 
prospektive leteområder.  

Den samlete produksjonen av olje og gass på norsk sokkel er på sitt høyeste forventede nivå, 
men oljeproduksjonen har vært fallende siden 2002. Det er ikke gjort noen store funn i løpet 
av de ti siste årene. KK2 dokumenterer at vi kan forvente et vesentlig fall i den samlete 
produksjonen av olje og gass etter 2015, som vist i Figur 2-3. Halvparten av den 

                                                 
4 Lunde & Thune (2008):130. 
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produksjonen myndighetene forventer om 20 år, og som ligger til grunn for fremskrivninger i 
Nasjonalbudsjettet, knytter seg til ressurser som ennå ikke er funnet.5  

Figur 2-3: Produksjonsprognose for norsk sokkel 

Kilde: KonKraft-rapport 2/ OD. 
 

Fallet i investeringsnivå på sokkelen kan bli enda mer dramatisk enn fallet i produksjon, 
dersom viktige veivalg utsettes eller gale beslutninger treffes. Hvis ingen nye områder åpnes, 
ventes det at investeringsnivået vil falle til omtrent 20 prosent av dagens nivå i 2030, det vil si 
omkring 15 – 20 milliarder NOK. Figur 2-4 illustrerer forskjellene i investeringsnivå. Begge 
figurene har tatt utgangspunkt i en åpning av Nordland VI og VII samt Troms II, og lagt inn 
antagelser om en samlet uoppdaget ressursbase på 3,4 milliarder fat o.e. i disse områdene 

For å sikre at en ikke får en brå produksjonsnedgang og for å sikre et langsiktig høyt inve-
steringsnivå, trengs større funn.  Det er en sentral erfaring fra norsk og internasjonal oljevirk-
somhet at det er ved tildeling av nytt, prospektivt areal at nye store funn gjøres, og at det 
hovedsakelig er gjennom nye store prosjekter at verdiskapning maksimeres og banebrytende 
teknologi utvikles. Det er avgjørende at tilgang til nye områder kommer raskt, idet det histo-
risk i gjennomsnitt har tatt mer enn 18 år fra åpning av et område til produksjonsstart. Figur 
2-3 og Figur 2-4 er derfor basert på optimistiske og ambisiøse forutsetninger om henholdsvis 
politiske avklaringer og fremdrift i utforskning og utvikling av petroleumsressursene. 

Store deler av de gjenværende ressursene i Norge ligger ifølge Oljedirektoratet (OD) i nord, 
og mye av direktoratets grunnlag for ressursestimatene befinner seg i områder som per i dag 

                                                 

5 Figuren tar utgangspunkt i de tallene Oljedirektoratet (OD) opererer med.  Bare den mørkeblå delen gjelder produksjon i 
eksisterende felt. De lyseblå delene av kurven gjelder tiltak for økt utvinning samt produksjon fra funn som ennå ikke er 
besluttet utbygget. Skal kurven få et ønsket forløp uten en for brå nedgang, må ODs anslag i den gule delen slå til. Det er 
anslag for produksjon fra hittil uoppdagete ressurser.  
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ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet. Med unntak av Jan Mayen, inngår alle disse arealene 
i ODs grunnlag for beregningen av gjenværende ressurser på norsk sokkel.  

Figur 2-4: Investeringsprognose for norsk sokkel 

 

Kilde: KonKraft-rapport 2/ OD. 
 

Geologien i områdene Nordland VI, VII og Troms II likner andre utviklede områder på norsk 
sokkel, og prospektiviteten for disse er stor. Dette er også grunnen til at KK2 har tatt utgangs-
punkt i en åpning av akkurat disse områdene. I kapittel 6.6 gjennomgås begrunnelser for at 
disse områdene rangeres først av oljeselskapene på norsk sokkel. 

Andre områder lengre nord i Barentshavet, Jan Mayen og det omstridte området mot Russ-
land, er mindre kjent og lite kartlagt. Det er stor usikkerhet om ressurspotensialet. I kapittel 8 
presenteres en analyse av disse områdene utført av Ocean Futures. 

2.4 Er havet i nordområdene spesielt utsatt?  

Områdene fra Lofoten til Barentshavet inneholder betydelige ressurser av fisk, sjøfugl og sjø-
pattedyr. Den regionale og lokale betydningen av fiskeriene øker også etter som en beveger 
seg nordover i Norge, og er særlig stor i områdene fra Lofoten og nordover. Barentshavet er 
et av de mest produktive områdene i nord, med en vesentlig del av Nordøst-Atlanterens 
høstbare marine ressurser. Samtidig blir dette området også stadig viktigere for 
oljevirksomheten, skipsfarten og turistnæringen.  

I denne rapporten drøftes både miljøverdiene og ressurspotensialet i området. Det er mulig å 
forene forvaltning av miljøet og næringsutvikling. Likeså er det helt sentralt at ulike næringer 
må kunne eksistere side ved side, i tett dialog og sameksistens. Dette beskrives nærmere i 
kapittel 2.6. 
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I den daglige debatten settes det ofte likhetstegn mellom verdifulle og sårbare områder. Nord-
områdene omtales stadig i media som sårbare. Denne rapporten peker på at det ikke trenger å 
være tilfelle. Områdene i nord har ofte vist seg å være svært robuste for endringer i 
temperatur, variasjon i næringsgrunnlag og annen ytre påvirkning. Det henger sammen med at 
mange av artene som finnes i disse områdene har høy rekruttering og er svært produktive. 

Mye av den erfaringen som petroleumsindustrien og myndighetene har høstet i Nordsjøen og 
Norskehavet, er relevant i områdene fra Lofoten til det sørlige Barentshavet. Vind- og bølge-
forhold er ikke vesentlig forskjellig fra områder lengre sør langs kysten og norsk sokkel for 
øvrig. Vind og bølgestatistikk for Barentshavet viser at forholdene i sommer- og 
vinterhalvåret er tilnærmet lik forholdene i Norskehavet og Nordsjøen, og tidvis noe bedre.6 
Imidlertid er lufttemperaturen lavere, slik at det må tas forholdsregler for å unngå ising på 
utstyr. Mangel på dagslys kan utgjøre en utfordring for oljevernet, men lysforholdene i 
området Lofoten-Barentshavet er i praksis ikke veldig forskjellig fra forholdene i Nordsjøen, 
jfr. Figur 2-5. «Også i Nordsjøen er det mørke en betydelig del av døgnet i vintermånedene, 
så problemene med manglende dagslys er ikke unikt for nordområdene.»7  

I perioden fra november til januar utgjør imidlertid mørke en større utfordring jo lengre nord 
en kommer, sammenliknet med Nordsjøen. På den annen side er det lett å glemme at det 
samlet sett gjennom et helt år er mer lys i Nord-Norge enn lengre sør.8  

Figur 2-5: Antall timer dagslys i Nordsjøen og nordover 

 

Kilde: Sintef-rapport STF66 F03030, 2003. 
 
Kysten i nord er mange steder lite befolket. Sterk strøm kan stedvis opptre og skape utfordrin-
ger for håndtering av eventuelle uhellsutslipp. Dette må tas hensyn til i organisering og 
dimensjonering av oljevernberedskapen. Den største risikoen for akutte utslipp av olje i 
området kommer fra skip, og må ses i sammenheng med omfanget av skipstransporten. 
Akutte oljeutslipp fra skip kan i tillegg gi andre miljøutfordringer fordi raffinerte 
oljeprodukter og tungolje har dårligere miljøegenskaper og er vanskeligere å håndtere. 
Beregninger fra Det Norske Veritas (DNV), som også refereres til i forvaltningsplanen for 
                                                 
6 DNV (2008). 
7 Sintef (2003):35-38 
8 DNV (2008). 
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Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, har vist at den totale risikoen for negative 
virkninger fra akutte oljesøl vil kunne gå ned på grunn av petroleumsvirksomhet i 
Barentshavet. Dette skyldes at oljeindustrien vil sikre at nødvendige oljevernressurser er på 
plass, noe som også kan komme til nytte ved eventuelle skipsforlis. 

Myndighetene regulerer petroleumsvirksomheten og kravene til utslipp strengt. Med utgangs-
punkt i stortingsmeldingen «Om bærekraftig utvikling» (1996-1997) ble målsettingen om null 
miljøfarlige utslipp til sjø innen 2005 etablert. Begrepet nullutslipp brukes av både myndig-
hetene og av industrien. I områdene i nord er det i tillegg særskilte forutsetninger til aktivi-
tetene ved krav om null fysiske utslipp. Det innebærer at det ved leting, utbygginger og drift 
ikke skal være utslipp til sjø fra den regulære virksomheten. I kapittel 4.3 kommer vi tilbake 
med en nærmere gjennomgang av nullutslipp og tilhørende krav.  

Unik natur, store biologiske ressurser og århundrelange fiskeritradisjoner setter Lofoten i en 
særstilling kulturelt. På grunnlag av natur- og kulturverdier knyttet til den tusen år lange 
ubrutte tradisjonen med skreifiske i Lofoten, er området foreslått som én av to norske 
kandidater for nominering til UNESCOs verdensarvliste, og således ført opp på UNESCOs 
oversikt over tentative verdensarvområder. Som avtalepart til UNESCOs konvensjon for vern 
av verdens kultur- og naturarv har Norge erkjent plikten til å identifisere, verne og bevare 
eventuell verdensarv på eget territorium. Etter planen vil Miljøverndepartementet oversende 
en endelig søknad til UNESCO fra Miljøverndepartementet i januar 2010 for mulig avgjørelse 
tidligst sommeren 2011. Prosessen videre vil klargjøre hvilke hensyn som må tas i forvaltning 
av et mulig verdensarvområde9.  

Etter hvert som petroleumsaktiviteten har aktualisert seg, har ønsket om vern blitt stadig mer 
uttalt, ikke minst hos miljøvernorganisasjoner. Men ønsket om vern vil ikke bare kunne 
ramme petroleumsvirksomheten. En praksis med varig vern vil trolig også ramme fiskeri- og 
havbruksnæringen. Flere av miljøvernorganisasjonene tar også til orde for vern av fjorder for 
oppdrettsvirksomhet. Myndighetene ønsker å se næringsvirksomhet (spesielt i form av fiskeri, 
skipsfart og petroleumsvirksomhet) og miljø i sammenheng og har derfor utviklet helhetlige 
forvaltningsplaner som redskap i forvaltningen av havområdene. Det omtales nærmere i neste 
avsnitt.  

2.5 Historikk og politiske vedtak knyttet til petroleumsvirksomhet i 
nord 

I 1970, bare noen måneder etter at Phillips Petroleum fant Ekofisk, skrev fylkesutvalgene i 
Nordland, Troms og Finnmark brev til regjeringen Borten med oppfordring om at sokkelen 
utenfor Nord-Norge måtte åpnes for leting etter olje og gass. 25. mai 1979 vedtok Stortinget, 
med stort flertall, å åpne sokkelen nord for 62 breddegrad, utenfor Møre, Trøndelag og Nord-
Norge. Tildelinger utenfor kysten av Nord-Norge kom i 5. konsesjonsrunde. Den første lete-
brønnen i Barentshavet ble boret på Tromsøflaket i juni 1980, og de første funnene ble gjort i 
1981.  Tre år senere fant Statoil det store gassfeltet Snøhvit, men det tok 20 år før feltet ble 
bygd ut. Den formelle åpningen av Barentshavet Sør var imidlertid først i 1989. 

                                                 
9 St.meld. nr. 8 (2005-2006):55. 
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I 1994 vedtok Stortinget regjeringen Brundtlands forslag om omfattende stimuleringstiltak for 
selskaper som vil fortsette leting i Barentshavet. Samme år ble deler av Nordland VI åpnet for 
letevirksomhet av Stortinget10, og det ble gitt to konsesjonstildelinger med strenge miljøkrav i 
15. konsesjonsrunde. I 2000 ble det boret en tørr brønn i området, men høsten 2001 stanset 
Stoltenberg I-regjeringen boring av Hydros brønn i PL 219. Troms II, Nordland VII og de 
resterende deler av Nordland VI har ikke vært åpnet for petroleumsvirksomhet. 

Regjeringen besluttet i 2001 å igangsette en utredning av helårig petroleumsvirksomhet i 
området Lofoten-Barentshavet (ULB). I desember 2003 konkluderte Bondevik II-regjeringen 
at det ikke skulle åpnes for videre petroleumsvirksomhet i Nordland VI, men en nærmere 
vurdering av dette spørsmålet skulle foretas når en helhetlig forvaltningsplan for området 
(HFB, se nedenfor) forelå. Regjeringen bestemte imidlertid å videreføre 
petroleumsvirksomhet i allerede åpnede områder i Barentshavet Sør, med visse unntak, blant 
annet kystnære områder i Troms og Finnmark, samt polarfronten, iskanten, Bjørnøya og 
Tromsøflaket. 

Arbeidet med forvaltningsplanen startet opp i 2002 etter behandling av Stortingsmeldingen 
Rent og rikt hav11. Arbeidet startet under Bondevik II-regjeringen, mens den nåværende 
Stoltenberg II-regjeringen fullførte denne første forvaltningsplanen, Helhetlig forvaltning av 
det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (HFB), i Stortingsmelding 
nr. 8 (2005-2006). Arbeidet ble organisert gjennom en interdepartemental gruppe ledet av 
Miljøverndepartementet.  

Formålet med forvaltningsplanen var å legge til rette for verdiskapning gjennom bærekraftig 
bruk av ressurser i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og samtidig opprettholde 
økosystemenes struktur, virkemåte og produktivitet. Forvaltningen av norske havområder skal 
bygge på kunnskap om sammenhenger i økosystemet og om hvordan menneskelige aktiviteter 
påvirker økosystemet. Samtidig erkjenner man at havområdene i planen, hvor arealet er fire 
ganger større en Norges totale landarealer, er så komplekse at det vil være umulig å oppnå 
fullstendig kunnskap om disse havområdene. 

I forvaltningsplanen stilles særskilte miljøkrav til petroleumsvirksomhet i området som meld-
ingen omfatter. Målet i planen er at «utslipp og tilførsler av forurensende stoffer til Barents-
havet og havområdene utenfor Lofoten ikke skal føre til helseskader eller skader på naturens 
evne til produksjon og selvfornyelse. Virksomhet i området skal ikke bidra til forhøyede 
nivåer av forurensede stoffer.» Dette er nærmere beskrevet i kapittel 3.2 (Leteboring) og 4.3 
(Planlagte driftsutslipp til sjø).  

I forvaltningsplanen konkluderes det med at det ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet i 
Nordland VI, VII og Troms II i inneværende stortingsperiode. Spørsmålet om petroleums-
virksomhet i Nordland VII og Troms II vil bli vurdert i forbindelse med revidering av forvalt-
ningsplanen i 2010. Nordland VI er midlertidig stengt i inneværende stortingsperiode, 
området er tidligere konsekvensutredet og kan åpnes for petroleumsvirksomhet når Stortinget 
måtte ønske det. 

Men forvaltningsplanen identifiserer noen områder hvor man skal styrke 
kunnskapsgrunnlaget i Nordland VII, Troms II og Eggakanten fra Tromsøflaket og nordover. 

                                                 
10 St.meld. nr. 26 (1993-1994). 
11St.meld. nr. 12 (2001-2002). 
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Gjennom MAREANO-programmet skal man kartlegge havbunn og dens biologiske, fysiske 
og kjemiske miljø (nærmere beskrevet i kapittel 4.3.3). Videre skal man styrke 
kunnskapsgrunnlaget om sjøfuglbestandene gjennom programmet SEAPOP (se kapittel 
4.3.2). I tillegg skal en generell kartlegging av miljøfarlige stoffer i økosystemet 
gjennomføres, samt en videreutvikling av kartleggingen av risikoutvikling i området. I 
planperioden skal myndighetene også gjennomføre geologisk kartlegging av Nordland VI og 
Troms II. 

2.6 Sameksistens og dialog avgjørende 

Petroleumsnæringen, fiskerinæringen og skipsfarten står samlet for en betydelig del av 
Norges eksport og er viktige for sysselsetting, bosetting og statens inntekter. Næringene har 
sameksistert i Nordsjøen og i Norskehavet i flere tiår. En bærekraftig forvaltning av 
ressursene i havområdene krever at de involverte næringene evner å eksistere sammen og 
utvikle landets felles ressurser innenfor de rammer miljøet setter. Innsats og virkemidler både 
fra næringene og fra myndighetene står sentralt i arbeidet for å sikre god sameksistens.  

Konflikter mellom de ulike næringene i dette området er i hovedsak knyttet til problem-
stillinger som har sammenheng med arealdisponering. Innretninger i petroleumsvirksomheten 
båndlegger mindre områder og kan derved hindre effektiv utøvelse av fiskeriaktivitet. 
Innsamling av seismikk kan også gi grunnlag for arealkonflikter.  

Videre følger fiskerne også nøye hvilke effekter utslipp fra planlagte aktiviteter (boring og 
produksjon) i henhold til utslippstillatelse kan ha på naturmiljøet. Dertil er naturligvis bekym-
ring for eventuelle akutte utslipp et tema.  
  
Før et område kan åpnes for olje- og gassvirksomhet, skal det foretas en utredning av de 
nærings- og miljømessige virkninger av petroleumsvirksomheten, mulig fare for forurensning 
samt de økonomiske og sosiale virkningene som petroleumsvirksomheten kan ha.  Når 
området åpnes, fastsetter myndighetene vilkår for aktivitetene, for eksempel at boring og 
seismikkinnsamling bare skal foregå på spesielle tider av året, forbud mot boring i oljeførende 
lag i perioder der det skal tas spesielle hensyn, utslippskrav, krav til oljevernberedskap osv.  

Det omfattende systemet med konsekvensutredninger og høringer i alle faser av petroleums-
virksomheten er viktige elementer i den sameksistensmodellen som legges til grunn for virk-
somheten og for en helhetlig forvaltning av havområdene En viktig hensikt med dette ramme-
verket er nettopp å legge til rette for at petroleumsvirksomheten kan utøves uten negative 
virkninger for miljøet eller andre næringer.  

Det har lenge vært strenge krav til petroleumsaktiviteten i nord. Allerede ved leteboring i 
Nordland VI, som ble åpnet i 1994, var det strenge miljøkrav for virksomheten. For PL219 i 
blokk 6710 (1996) var det lagt begrensninger i boreaktivitet i deler av året (boretidsvindu) 
med ytterligere avgrensning for boring i oljeførende lag. I tillegg var det stilt spesielle krav til 
oljevernberedskap og tidsavgrensning for innhenting av seismiske data, se nærmere i 4.1. 

Petroleumsloven fastsetter også at det kan utbetales kompensasjon eller erstatning som følge 
av tap eller skade knyttet til petroleumsvirksomhet. Fiskere kan få erstatning ved forurensning 
eller dersom de påføres økonomiske tap som følge av at de hindres i å fiske eller på grunn av 
skade på redskap.  
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Det eksisterer en rekke forum og kontaktpunkter mellom fiskerinæringen ved Fiskarlaget og 
oljeindustrien. Målet er å øke forståelsen for hverandres næringer og skape synergier. Det har 
i en rekke år vært avholdt en dialogkonferanse om fisk og seismikk. I arbeidet med en frivillig 
NOx-avtale mellom myndighetene og næringsorganisasjonene er de to næringene helt avgjør-
ende i finansiering og gjennomføring. Det er også under utarbeidelse modeller for oljevern-
beredskap som legger til grunn at fiskefartøy er en del av beredskapen. 

2.7 Kampen om begrepene 

I debatten om petroleumsaktivitet i Norge er bærekraftig utvikling, føre var prinsippet og 
sårbarhet tre begreper som går igjen. I diskusjonene benyttes begrepene ofte på en måte som 
avviker fra de opprinnelige definisjoner.  

2.7.1 Bærekraftig utvikling 

I løpet av 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet var det en økende erkjennelse av at 
truslene mot miljøet og naturressursgrunnlaget også var en trussel mot den økonomiske og 
sosiale utviklingen. Stadig flere miljø- og ressursproblemer ble ansett som langsiktige og 
globale, og behovet for internasjonalt samarbeid for å løse felles problemer var økende.  

Høsten 1983 oppnevnte FNs Generalforsamling Gro Harlem Brundtland til leder for 
«Verdenskommisjonen for miljø og utvikling». Den fikk medlemmer fra 21 land fra alle deler 
av verden. Kommisjonen la fram sin rapport «Vår felles framtid» i 1987 og definerte bære-
kraftig utvikling som: «en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fram-
tidige generasjoners muligheter for å tilfredsstille sine behov.»  

Ett av hovedbudskapene til Verdenskommisjonen var at arbeidet med miljøspørsmål og 
arbeidet med økonomisk vekst og utvikling må ses i sammenheng. Ressursgrunnlaget må 
derfor bevares på en slik måte at langsiktig økonomisk og sosial utvikling blir mulig. Bære-
kraftig utvikling ble oppstilt som et mål for en kvalitativt endret økonomisk og sosial 
utvikling, der også demokrati, deltakelse og medinnflytelse må være sentrale elementer.  

Begrepet bærekraftig utvikling har vært definert av Det internasjonale råd for havforskning 
(ICES) som «en helhetlig forvaltning av menneskelige aktiviteter basert på kunnskap om 
økosystemenes virkemåte for å oppnå bærekraftig bruk av varer og tjenester fra økosys-
temene, og opprettholdelse av deres funksjoner.» 

Bærekraftighet berører også i sterk grad biodiversitet. Biodiversitetskonvensjonen (1992) 
definerte bærekraftig bruk som «bruk av deler av det biologiske mangfold på en måte og i et 
omfang som ikke fører til reduksjon i mangfoldet over tid, slik at det biologiske mangfold 
bevarer sin evne til å dekke behovene for denne og fremtidige generasjoner.» 

I praksis kan det være flere hensyn som må ivaretas for bærekraftighet. Primært fra et 
menneskelig ståsted er det hensynet til opprettholdelsen av de levende, fornybare ressursene 
som bestemmer hva som er bærekraftig bruk eller bærekraftig utvikling. Det overordnete er 
havområdenes evne til produksjon og selvfornyelse, i særdeleshet å produsere mat.  

Forurensningsloven har analogt en formålsparagraf der det sies (§1) at «loven skal sikre en 
forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over 
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trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.» Øystein Wang har i sin 
bok «Forurensningsloven med kommentarer»12 tolket dette dit hen at «Målsetningen er å 
oppnå en forsvarlig miljøkvalitet. Det er ikke noe mål i seg selv å oppnå et forurensningsfritt 
samfunn.» Dette ivaretas også i forurensningsmyndighetens (SFTs) vedtak for virksomhet 
(utslippstillatelse) hvor det henvises til at «SFT har lagt vekt på de forurensningsmessige 
ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil 
medføre.»  

2.7.2 Føre var - prinsippet 

Føre var- prinsippet fikk fullt gjennomslag i internasjonal sammenheng med Rio-erklæringen 
i 1992, der det heter: «For å beskytte miljøet skal statene ut fra egne forutsetninger gjøre 
utstrakt bruk av føre var- prinsippet. Der det er trusler om uopprettelig skade, skal mangel på 
full vitenskapelig sikkerhet ikke brukes som grunn for å utsette kostnadseffektive tiltak for å 
hindre miljøforringelse.» 

Den hittil grundigste gjennomgangen av føre var- prinsippet i et internasjonalt forum finnes i 
rapporten «The Precautionary Principle», utarbeidet av UNESCOs World Commission on the 
Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST) i 2005. Kommisjonen har 
følgende definisjon på føre var-prinsippet: 

«Når menneskelig aktivitet kan føre til moralsk uakseptabel skade som er vitenskapelig 
sannsynlig men usikker, skal tiltak gjøres for å unngå eller minske skaden. Moralsk 
uakseptabel skade vil si skade på mennesker eller miljø som truer menneskers liv eller 
helse, eller er alvorlig og i praksis uopprettelig, eller er urettferdig mot nålevende og 
framtidige generasjoner, eller utøves uten tilstrekkelig hensyn til rettighetene til de som 
rammes.»  

COMEST skriver også at vitenskapelig analyse er nødvendig. Analyser bør foretas 
fortløpende, slik at valgte tiltak kan revideres. Usikkerheten kan gjelde - men trenger ikke å 
avgrenses til – årsakssammenhenger eller omfanget av den mulige skaden. Føre var er 
begrenset til skade og ulempe som er uakseptabel. Tiltak bør stå i forhold til den mulige 
skaden, og til en vurdering av de moralske konsekvensene av handling og ikke-handling. 

COMEST beskriver også at det er viktig å unngå misforståelser og forvirring rundt begrepet 
ved å se på hva føre var-prinsippet IKKE er:  

• Føre var er ikke basert på null risiko, men skal bidra til å oppnå risikoreduksjon 

• Skal bidra til mer akseptabel risiko og fare 

• Ikke basert på angst eller emosjoner 

• Skal anvende rasjonelle beslutninger basert på etikk 

• Målsettingen er å bruke systemkunnskap for å oppnå klokere beslutninger 

Føre var-begrepet innenfor virksomheten til havs er i hovedsak knyttet til om aktivitet kan 
føre til uopprettelig skade. Begrepet brukes også i forbindelse med fastsettelse av føre var 
gytebiomasser, føre var fangst og uttak av fiskebestander. I de fleste sammenhenger vil det 
                                                 
12 Wang (2005). 
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ikke være snakk om irreversible endringer, men at langvarige effekter har inntrådt som følge 
av overfiske og bruk av redskaper som skader bunn og bunnfauna. 

2.7.3 Sårbarhet 

I henhold til St.meld. nr 8 (2005-2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i 
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten kan sårbarhet defineres som: «en arts eller et 
leveområdes evne til å opprettholde sin naturtilstand i forhold til ytre, ofte menneskeskapt 
påvirkning.» 

Denne formuleringen er i henhold til en av forurensningslovens formål. Også i forhold til for-
valtningen av vilt- og naturressurser i Norge er det bærende prinsipp bevaringsansvaret. Målet 
er ikke å forhindre enhver form for påvirkning, men å sikre bestander og økosystemer, samt 
opprettholdelse av en forsvarlig miljøkvalitet. Effekter på individnivå er i denne sammenheng 
ikke relevante hvis de ikke har konsekvens for en bestand. Denne tilnærmingen er i samsvar 
med internasjonale kriterier.   

Et områdes sårbarhet kan vurderes ut fra hvilke effekter ulike aktiviteter kan ha på artens og 
bestandens utvikling og overlevelse. For at et oljesøl eksempelvis skal ha en effekt på en 
bestand er det en forutsetning at denne bestanden faktisk er til stede når utslippet skjer. For 
sårbarheten til en enkelt art har derfor årstidsvariasjon, utbredelsesmønster, alder/livsstadium, 
atferd og organismenes biologiske egenskaper stor betydning. Det er derfor helt sentralt at 
sannsynlighet for at påvirkningen kan finne sted må inkluderes i sårbarhetsvurderingen. En 
slik tilnærming er anbefalt av både ICES og av OSPAR, men er ikke reflektert i grunnlags-
rapporten om sårbarhet i forbindelse med arbeidet med Forvaltningsplanen for Norskehavet13. 
Dersom man ikke tar inn sannsynlighet, vil helt ulike hendelser med svært ulik sannsynlighet 
bli behandlet på samme måte. Det vil medføre ikke-sammenlignbare vurderinger. 

Et eksempel på dette er sårbarheten til dypvannskoraller slik denne er beskrevet både i 
forvaltningsplanen for Barentshavet14 og i grunnlagsrapportene og de sektorvise rapportene 
for Norskehavet. Dypvannskorallene er svært sårbare for fysisk påvirkning, for eksempel av 
bunntrål, oppankring av plattformer, rørlegging og lignende. Tiden det tar før store korallrev 
er restituert etter en slik påvirkning, er anslått til flere tusen år og utgjør en meget dramatisk 
effekt på en bestand. Gjennom kartleggingen av sjøbunnen med videofilm blant annet i 
MAREANO-programmet er det fastslått at 30-40 prosent av identifiserte korallrev er helt 
eller delvis ødelagt av fysisk påvirkning fra bunntrål. I motsetning til dette er det aldri funnet 
fysiske skader på korallrev knyttet til oljeindustriens aktiviteter. Dette skyldes blant annet at 
det gjennomføres detaljert kartlegging av sjøbunnen ved hjelp av videofilming (ROV – 
remote operated vehicle) av traseen der det planlegges lagt rørledninger og/eller i området 
rundt en planlagt leteboring og/eller ankringslokaliteter. Kartleggingen gjør at man kan 
tilpasse aktiviteten (endre posisjon for oppankring, endre rørtrasé og lignende) og derved 
minimalisere sannsynligheten for skade.  

Særlig verdifulle og sårbare er to begreper som ofte brukes sammen, for eksempel begrunnet 
med miljø- og ressursmessige forhold. Helhetlig forvaltningsplan for Lofoten og Barentshavet 
sier blant annet: «Enkelte områder fremstår som særlig verdifulle og sårbare i miljø- og 

                                                 
13 Olsen & Auran (red.) (2008). 
14 St.meld 8. (2005-2006) 
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ressursmessig forstand». Dette er områder som ut fra naturfaglige vurderinger har vesentlig 
betydning for det biologiske mangfoldet og den biologiske produksjonen i hele havområdet, 
og der mulige skadevirkninger kan få langvarige effekter. Fra tidligere uttalelser om dette 
områdes sårbarhet skriver SFT blant annet at «Området er ytterst sårbart, særlig med hensyn 
til fisk, sjøfugl og marine pattedyr, med flere fiskebestander som er blant de viktigste i verden 
og flere bestander av sjøfugl som har internasjonal verneverdi.»  

I denne tilnærmingen inkluderes ikke vurderingen av sannsynlighet for at oljeutvinning 
faktisk vil ha en effekt på de verdifulle ressursene. Sjøfuglbestander er den naturressursen 
som har høy sårbarhet for utslipp av olje til sjø. I motsetning til dette er det svært lite 
sannsynlig at man får en skade på fiskebestander.  

I tilknytning til det pågående arbeidet med forvaltningsplanen for Norskehavet er det 
gjennomført nye analyser15 basert på en videreutviklet metodikk olje-fisk.  Sektorrapporten 
Petroleum og energi16, som bygger på denne videreutviklede metodikken, konkluderer med at 
«et worst case scenario kan berøre et sted mellom 1 og 6 prosent av gyteproduktene på et gitt 
tidspunkt», se nærmere i kapittel 5.4. 

Utslippsvolum fra akutte utslipp og konsekvenser er nærmere beskrevet i kapittel 5. 

                                                 
15 DNV (2008). 
16 OED (2008). 
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3. Slik foregår petroleumsvirksomheten 
I løpet av de førti årene det har vært drevet petroleumsvirksomhet i Norge, har norsk og 
utenlandsk industri, norske myndigheter og norske interesseorganisasjoner opparbeidet solid 
kunnskap og erfaring for å takle de utfordringene som petroleumsvirksomheten i Norge står 
ovenfor. Alle havområdene utenfor Norge er krevende når det gjelder vær og vindforhold, 
strøm og bølger, men kontinuerlige forbedringer og teknologisk gjennombrudd har bidratt til 
et høyt sikkerhetsnivå og en effektiv operasjon.  

Etter at Stortinget har besluttet å åpne et område for petroleumsaktivitet kan det ta opptil 
flere år før de første utvinningstillatelsene blir tildelt. I denne perioden må Olje- og 
energidepartementet (OED) i samarbeid med andre departement forberede utlysning og 
tildeling av utvinningstillatelser. Områder blir inndelt i lisenser/blokker som lyses ut og 
selskapene kan søke i en såkalt konsesjonsrunde som ender med at OED deler ut tillatelser 
som operatør og deltagere for de enkelte blokker/lisenser til et utvalg av oljeselskap.  

Rapporten har i kapittel 2.6 introdusert de rammer som settes for tillatelsene ut fra hensyn til 
sameksistens med andre næringer og for å forebygge skader på miljøet. Tillatelser gis som 
regel med restriksjoner på seismikkinnsamling og leteboring både med hensyn til hvordan 
operasjonene skal gjennomføres og ikke minst når (hvilken sesong) det kan drives virksomhet. 
Dette omtales videre i kapittel 4. 

Når tillatelsene er tildelt, vil oljeselskapene gjennomføre de arbeidsforpliktelsene som er 
pålagt som en del av tillatelsen og forhåpentligvis finne olje eller gass. Så følger en rekke 
vurderinger av lønnsomhet og tekniske løsninger før en plan for utbygging og drift kan legges 
fram og arbeidet med utbygging kan begynne. Denne såkalte ledetiden fram til et felt er i 
produksjon kan i noen tilfeller være så kort som 3-5 år, men det vanlige er mye lenger. I noen 
tilfeller kan det ta ekstra lang tid fordi feltet ikke er lønnsomt å bygge ut, med rådende priser, 
eller hvis det er nødvendig å samarbeide med andre felt for å få produsert oljen eller gassen, 
bygge rørledninger og landanlegg osv.  

Samlet tar det vanligvis lang tid fra en utvinningstillatelse tildeles til at utbygging faktisk 
finner sted. Gjennomsnittet for norsk sokkel er 18 år. Dersom det gjøres store funn, kan denne 
tiden kortes ned til 10-15 år. Ormen Lange-feltet tok 11 år. 

Dette kapitlet beskriver de ulike elementene av petroleumsvirksomheten som er aktuelle for 
forholdene i Norge, og også for havområdene utenfor Nord-Norge. 

3.1 Innsamling av seismiske data 

Seismiske undersøkelser er det viktigste redskapet man har for å kartlegge forekomster av olje 
og gass under havbunnen. De blir også brukt for å følge produksjonsutviklingen i reser-
voarene, slik at mest mulig av olje- og gassressursene utvinnes. I tillegg blir seismiske data 
brukt i planleggingen av letebrønner både for å sikre en effektiv plassering og vurdere 
egenskapene til de bergartslagene som det skal bores gjennom, og på den måten redusere 
risikoen knyttet til boreoperasjoner. 
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Innsamling av seismiske data foregår ved at spesialbygde skip sleper etter seg én eller flere 
lydkilder og én eller flere lange kabler med hydrofoner (utstyr som fanger opp lydbølger). 
Kablene er vanligvis fra tre til åtte km lange og skipene seiler med ca. fem knops fart. Lyd-
kildene sender ut en skarp lyd ved hjelp av trykkluft (derfor kalles lydkildene ofte 
luftkanoner) hvert tiende sekund. Refleksjoner av denne lyden, fra havbunnen og fra 
bergartslagene under, registreres av hydrofonene. Det kalles 2D-seismikk når bare én lydkilde 
benyttes sammen med én kabel med hydrofoner. Dette brukes til undersøkelser av store 
områder og gir et grovt bilde av undergrunnen. Flere og flere undersøkelser gjøres nå med 
mer enn én lydkilde og flere kabler samtidig. Dette kalles 3D-seismikk og gir et mye bedre 
bilde av berggrunnen, samtidig som metoden reduserer antall lydsignaler, distansen som må 
seiles og tidsbruken. 3D står for tredimensjonal og gjenspeiler at denne typen seismikk 
behandles i datamaskiner på en slik måte at det kan dannes tredimensjonale bilder av 
undergrunnen. 3D-seismikk brukes ofte til detaljerte studier, men blir i stadig større grad også 
brukt til større, regionale undersøkelser. En innsamling av seismiske data tar vanligvis et par 
uker å gjennomføre, men kan ta noe lengre tid om området er svært stort eller værforholdene 
er vanskelige. 

Figur 3-1: Fartøyet Atlantic Explorer samler inn seismiske data 

 

Gjengitt med tillatelse av PGS. 
 
Før brønner skal bores må det gjennomføres en såkalt borestedsundersøkelse. Formålet med 
den er å sikre at boringen kan gjennomføres så sikkert som mulig og at det ikke er noe på 
havbunnen som kan være til hinder for eller skades av boreoperasjonen. Den omfatter også en 
liten innsamling av seismiske data som brukes til å undersøke mulighetene for grunn gass 
eller annet i de øverste lagene som kan representere en sikkerhetsrisiko. Dersom det er samlet 
inn 3D-seismikk i området godkjenner myndighetene som regel at denne kan brukes til dette 
formålet slik at ekstra innsamling da ikke er nødvendig.  

Når et felt er i produksjon, kan det være nødvendig å samle inn seismiske data flere ganger i 
løpet av feltets levetid for å følge reservoarutviklingen av feltet. På en del felt blir utstyr som 
sender og mottar de seismiske signalene, plassert permanent ut på havbunnen. På den måten 
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kan man følge dreneringen av reservoarene og oppnå en høyere utvinningsgrad. Man unngår 
også slepene av kabler med hydrofoner på overflaten. 

Innsamling av data om naturlig variasjon i gravitasjon og naturlig magnetisme brukes også i 
en viss grad i forbindelse med kartlegging av mulige olje- og gassforekomster. Disse dataene 
samles inn helt passivt, gjennom målinger ved hjelp av instrumenter, på skip eller fra fly. 
Disse dataene kan i dag ikke brukes til detaljert kartlegging av olje- eller gassforekomster. 

3.2 Leteboring 

Det skilles mellom letebrønner og utvinningsbrønner. Letebrønner er de brønnene som bores 
for å påvise mulig forekomst av petroleum, eller for å avgrense et funn som allerede er gjort. 
Letebrønn er en fellesbetegnelse for undersøkelses- og avgrensingsbrønner. Letebrønner 
bores som regel fra en flytende borerigg, fra et boreskip eller fra en såkalt oppjekkbar 
borerigg som står på havbunnen (kan kun brukes der havdypet er grunnere enn ca.130 meter). 

Figur 3-2: Boreriggen Polar Pioneer er mye brukt til leteboring i nord  

 

Gjengitt med tillatelse av Transocean. 
 

Olje og gass kan bare påvises gjennom boring. Dette er derfor en nødvendig del av oljevirk-
somheten. Tiden det tar å bore en brønn varierer fra noen uker til flere måneder. Boretiden er 
avhengig av hvor dypt brønnen skal bores, trykk og temperaturforhold i de bergartene det skal 
bores gjennom samt vanndypet. Boring av letebrønner legger beslag på et begrenset areal 
mens boringen pågår. Dette området er imidlertid ikke stort, selv om det vil være en 
sikkerhetssone med radius på 500 meter rundt boreinnretningen. Tidspunktet for 
boreoperasjonene vil normalt bli fastsatt av myndighetene slik at det blir mest mulig 
hensiktsmessig i forhold til fiskeriaktivitetene (se også avsnitt 4.1.1). 



 41

Boringen foregår enkelt sagt ved at et langt stålrør med en borekrone i enden dreies rundt slik 
at borekronen arbeider seg ned gjennom berglagene under havbunnen. Borekronen og røret 
utgjør borestrengen. Etter hvert som borekronen arbeider seg nedover i berglagene, må bore-
strengen forlenges. Nye rørlengder heises opp i boretårnet der de kobles til enden av strengen. 
Det er utviklet spesielle motorer som driver borekronen rundt uten at selve borestrengen 
roterer. Slike motorer drives ved at man pumper boreslam gjennom borestrengen. Motorer er 
særlig godt egnet når man skal styre hullet på skrå eller horisontalt og ved boring i harde lag.  

Man starter boringen med store borekroner, og etter hvert skifter man til borekroner med 
mindre og mindre diameter jo lenger ned i berglagene det bores. Når det skal skiftes til en 
mindre borekrone, trekkes hele borestrengen opp, og borehullet som er boret så langt, fôres 
med stålrør. Deretter pumpes det betong opp på utsiden av fôringsrørene som på den måten 
blir støpt fast til brønnveggen. Dette forhindrer at veggen raser sammen, og det stopper olje 
og gass fra å trenge ukontrollert opp til overflaten på utsiden av fôringen.  

Boreslam er i hovedsak en blanding av leire, salt og vann eller olje. Under boringen blir 
boreslammet pumpet ned gjennom borestrengen og ut gjennom hull i borekronen. Deretter 
presses slammet på utsiden av borestrengen tilbake til plattformen på overflaten der det renses 
og pumpes tilbake i brønnen. Slammet smører og kjøler borekronen under boringen, og fører 
steinbiter og annen utboret masse til overflaten. Disse steinbitene kalles borekaks. Boreslam-
met motvirker også at veggen i borehullet raser sammen, og det holder trykket i brønnen 
under kontroll. Ved boring av den aller øverste delen av hullet, har boreslammet tradisjonelt 
blitt sluppet ut på havbunnen rundt brønnen. Det er ingen utslipp av miljøfarlige kjemikalier.  

Oljeselskapene har i hovedsak gått over til vannbasert boreslam, men noen ganger, for 
eksempel ved såkalt avviksboring hvor det bores ut til siden slik at hullet «svinger», er det 
nødvendig med olje i boreslammet for å redusere friksjonen mellom borestrengen og 
hullveggen. 

Trykket i forskjellige bergartslag kan variere mye. Under boring skal det alltid være god 
sikring mot at dette trykket kan føre til at vann, gass eller olje strømmer ukontrollert opp til 
overflaten. I tillegg til boreslammet benyttes alltid en sikkerhetsventil (blow out preventer, 
BOP). En slik ventil reagerer umiddelbart på uventede trykkforandringer og vil automatisk 
stenge for en eventuell strøm av olje og gass til overflaten. Risikoen for utblåsning og 
barrierene som skal hindre dette er beskrevet i kapittel 0. 

For å finne ut om et berglag virkelig inneholder petroleum som lar seg utvinne, må de påviste 
forekomstene i brønnen testes. Det vil si at man lar olje og gass strømme kontrollert til over-
flaten for å måle trykket, se på sammensetningen av oljen og gassen og for å måle hvor lett 
den strømmer ut av bergarten. Det finnes i tillegg testutstyr som senkes ned i hullet og som 
gir verdifull informasjon om trykket i bergartlagene og samler inn væskeprøver uten at olje 
eller gass kommer til overflaten. 

Det er svært kostbart å bore letebrønner. Med dagens priser på leie av borerigger kan kost-
nadene variere fra ca. 100 millioner til over 1 milliard kroner for et borehull, avhengig av 
hvor dypt det må bores og hvor mye data som blir samlet inn. I 2008 har 
gjennomsnittskostnaden vært ca. 250 millioner kroner. Effektive borerutiner og optimalisert 
innsamling av data er derfor svært viktig. 
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Alle borerigger som brukes på norsk sokkel er godkjent av myndighetene, blant annet 
gjennom en såkalt samsvarsuttalelse (SUT). For å oppnå godkjenning må utstyret tilfredsstille 
kravene i alle relevante regelverk. Regelverket for norsk sokkel krever at all boring etter olje 
og gass skal skje på en mest mulig sikker måte, både i forhold til skade på personell og utstyr 
og i forhold til miljøet. Regelverket er funksjonelt utformet, noe som vil si at myndighetenes 
krav til forsvarlig nivå innen helse, miljø og sikkerhet er likt for all petroleumsvirksomhet på 
norsk sokkel. 

Norske myndigheter har en såkalt risikobasert tilnærming til petroleumsaktiviteten og krever 
at selskap som skal drive letevirksomhet, gjennomfører tiltak for kontinuerlig å redusere 
risikoen. Dette er beskrevet nærmere i kapittel 5.2  

Oljeselskapene er også pålagt særlige miljø- og fiskerihensyn ved boring etter olje og gass i 
nordområdene. Blant annet forutsetter myndighetene at all petroleumsvirksomhet i Barents-
havet skal baseres på særskilte krav til nullutslipp til sjø fra bore- og brønnoperasjoner ved 
normal drift. Unntaket er utboret kaks og borevæske fra topphullseksjonen, som inneholder 
ufarlige stoffer som koksalt og derfor vanligvis kan bli liggende igjen på havbunnen. 

De boreriggene som har vært brukt i den norske delen av Barentshavet de siste årene er 
såkalte 5. generasjonsrigger som er bygget for å kunne bore brønner på store vanndyp under 
krevende værforhold. På grunn av størrelse, utforming og avanserte dynamisk 
posisjoneringssystemer er de spesielt stabile, også i grov sjø. Riggene karakteriseres som 
miljøvennlige, utstyrt for null utslipp til sjø og med lave utslipp av eksosgasser. 

3.3 Utbygging og drift 

Olje- og gassfelt kan bygges ut og drives på mange ulike måter. En rekke faktorer avgjør hva 
som er mest hensiktsmessig, for eksempel størrelsen på ressursene, sammensetningen av olje 
og gass, forholdene i reservoaret, vanndypet, muligheten til samordning med andre felt, hvor-
dan olje og gass skal eksporteres og selges, osv. Alle felt er ulike, og det finnes ingen 
standardløsninger. Det som er mest hensiktsmessig og lønnsomt ett sted, kan være en dårlig 
og ulønnsom løsning et annet sted. 

Denne rapporten presenterer noen hovedtyper av utbygginger som kan være aktuelle i nord. 
Disse vil også kunne passe andre steder på norsk sokkel. Det må presiseres at dette er gene-
relle utbyggingsløsninger, og at hver utbygging er unik og må optimaliseres etter forholdene 
ved det aktuelle feltet. Kanskje vil en kombinasjon av noen av disse eksemplene være like 
aktuelt. 

Produksjonssystemene kan deles inn i tre hovedgrupper: Flytende produksjonssystemer, 
bunnfaste plattformer og produksjonssystemer på havbunnen. Disse systemene kan igjen 
deles inn i ulike grupper og de kan kombineres. For eksempel kan en bunnfast plattform ha 
knyttet til seg et produksjonssystem på havbunnen. Et flytende produksjonssystem vil i de 
fleste tilfeller også omfatte et produksjonssystem på havbunnen. 

Like viktig for utbyggingen er hvordan oljen og gassen skal behandles og transporteres. 
Denne rapporten viser de mest aktuelle løsningene: rørledning direkte fra feltet til 
eksisterende rørledningsnett, lasting av olje til tankskip på feltet, landterminal for olje og gass 
og LNG-anlegg.  
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3.3.1 Utvinningsbrønner 

Før produksjonen kan starte, må det bores utvinningsbrønner. Dette omfatter alle de typer av 
brønner som må til for å produsere olje og gass fra feltene. Produksjonsbrønner, injeksjons-
brønner og observasjonsbrønner er de vanligste. Disse brønnene bores i utgangspunktet på 
samme måte som letebrønner, men mens letebrønnene ofte blir sementert igjen og forlatt når 
datainnsamlingen er ferdig, blir utvinningsbrønnene klargjort for produksjon. 

Utvinningsbrønnene bores enten fra flyttbare innretninger, på samme måte som letebrønner, 
men gjennom en brønnramme som er plassert på havbunnen, eller de bores fra selve produk-
sjonsinnretningen dersom denne har boreutstyr om bord.  

3.3.2 Produksjonssystemer på havbunnen 

Et produksjonssystem på havbunnen kan benyttes for alle typer felt, uavhengig av vanndyp. 
Det karakteriseres, som navnet sier, av at alt produksjonsutstyret står på havbunnen. Dette 
utstyret kan omfatte en rekke ulike innretninger som brønnhoder, samlestasjoner, sandut-
skillere, enheter for å skille olje gass og vann, kompressorer, rørledninger, kabler osv. 
Utvinningsbrønnene bores fra et boreskip eller en boreplattform. 

Figur 3-3: Havbunnsutstyr på Framfeltet.  

 

Bilde: StatoilHydro 
 
Strømmen av olje, gass og eventuelt produsert vann føres i rør til land eller til en 
produksjonsinnretning i nærheten (for eksempel et produksjonsskip eller en bunnfast 
plattform). Produksjonen sendes vanligvis videre i ubehandlet form. Dette kan være 
komplisert hvis det er fare for tilstopping av rørene på grunn av voks, hydrat eller andre 
utfellinger eller på grunn av at oljen og gassen ikke blander seg godt nok. Det foregår 
imidlertid en betydelig teknologisk utvikling av produksjonssystemer på havbunnen. Blant 
annet utvikles det stadig bedre utstyr for havbunnsseparasjon av olje, gass og vann. Det 
arbeides for tiden med å utvikle såkalt cold flow-teknologi som er en rimeligere teknologi 
med mindre fare for tilstopping av rørene (se avsnitt 9.3). Det hevdes også at cold flow-
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teknologien kan øke transportavstanden uten ekstra trykkstøtte betydelig. Det er høye 
forventninger til denne teknologien, men den er ennå bare på utviklingsstadiet. 

I dag er grensen for hvor langt unna en havbunnsbrønn kan være fra produksjonsinnretningen 
uten at det tilføres ekstra trykk, ca. 50 km for olje og over 100 km for gass. For at væske og 
gass skal strømme fra havbunnsrammen fram til produksjonsinnretning, eller til land, kreves 
det et betydelig trykk. Dersom det ikke er høyt nok trykk i reservoaret, eller dersom avstanden 
er for stor, må det tilføres trykk. I forbindelse med utbyggingen av Ormen Lange-feltet blir 
det utviklet havbunnskompressorer som skal sørge for at gassen pumpes fra feltet inn til 
terminalen på land etter at trykker i reservoaret er blitt for lavt til å drive gassen helt inn. 
Ormen Lange feltet ligger 120 km fra land. Snøhvit, som er ca. 145 km fra Melkøya, er 
bygget ut uten havbunnskompresjon. 

Havbunnsutstyret og prosessanleggene på land drives av elektrisk kraft. Denne må enten tas 
fra det nasjonale strømnettet eller den kan produseres på stedet. Ett nærliggende alternativ vil 
være å produsere kraften ved hjelp av overskuddsgass fra oljeproduksjonen. Dette kan i dag 
ikke gjøres uten utslipp av klimagasser. Innen en tidshorisont som er realistisk for en 
utbygging i disse områdene, er det ikke urimelig å forvente at teknologien for CO2-fangst og -
lagring er utprøvd og tilgjengelig for anvendelse. 

Produksjonssystemer på havbunnen har få eller ingen konsekvenser for fiskeriene. Det kan 
oppstå en viss arealkonflikt i perioden for installering av utstyr eller rørledninger, eventuelt 
også ved større vedlikehold. Havbunnsrammer utformes i dag slik at de ikke er til hinder for 
fiskeriene. Dette er også et krav fra myndighetene til all petroleumsvirksomhet i nord. 

Det er valget av produksjonssystem eller mottaksstasjon for olje og gass som kommer fra 
undervannsutstyret som kan ha størst konsekvenser for både fiskeri, miljø og turisme. Dette 
vil enten være en plattform eller produksjonsskip til havs, eller et landanlegg. Disse er 
diskutert nedenfor. 

3.3.3 Flytende produksjonssystemer 

Flytende produksjonssystemer omfatter produksjonsskip, som for eksempel er kjent fra 
Norne, Varg, Balder osv., halvt nedsenkbare plattformer som for eksempel Troll B og C, 
Kristin eller Njord, strekkstagplattformer som er kjent fra Heidrun eller Snorre, og innret-
ninger med andre former som ikke er i utstrakt bruk på norsk sokkel (for eksempel Sevan eller 
SPAR).   

Dette er utbyggingskonsept som passer for de fleste olje- og gassfelt. De er i hovedsak basert 
på velkjent teknologi og er i bruk mange steder hvor det produseres olje og gass offshore. 
Flytende produksjonssystemer er generelt betraktet som særlig kostnadseffektive på middels 
til store vanndyp.  

FPSO (Floating Production Storage and Offloading) 

Dette er flytende innretninger som også har lagerkapasitet for produsert olje i skroget. De kan 
være skipsformede og kalles da gjerne for produksjonsskip. Men de kan også ha andre former 
som den runde Sevan (se Figur 3-5). Figuren viser hvordan fleksible produksjonsrør fra flere 
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havbunnsrammer går inn i skipet gjennom et hull i skroget. En halvt nedsenkbar borerigg 
borer en ny produksjonsbrønn gjennom en brønnramme. 

FPSOer har vanligvis ikke utstyr for boring av brønner. Utvinningsbrønnene blir boret 
gjennom brønnrammer på havbunnen av en tradisjonell borerigg før FPSOen er på plass. 
Dersom innretningen også har utstyr for boring, kalles de ofte FDPSO (floating drilling, 
production, storage and offloading). Fleksible rør bringer olje og gass opp fra havbunnen og 
inn i skipet gjennom et hull i skroget.  I en skipsformet FPSO blir rørene samlet i en 
innretning som kalles turret på engelsk. Det er denne innretningen som er ankret opp mens 
skipet henger fast i turreten og kan rotere rundt den avhengig av vind og strøm.  

Figur 3-4: Prinsippskisse for et felt med en skipsformet FPSO  

 

Illustrasjon: BP Norge 
 

En FPSO har vanligvis utstyr for å skille olje, gass og vann, gjøre olje og gass klar for 
transport videre og behandle det produserte vannet. Gassen blir sendt i rør til land eller til et 
eksisterende rørledningsnett. Oljen lagres vanligvis i skroget før den lastes over på 
skytteltanker via en lastebøye.  
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Figur 3-5: Sevan Piranema (Brasil) 

 

© Sevan Marine 
 

Feltet vil normalt produsere sin egen elektriske kraft. Det vanligste på norsk sokkel er å bruke 
gassturbiner, gjerne kombinert med varmegjenvinning. Skipsformede FPSOer som er ankret 
opp via en turret er dårlig egnet for å ta elektrisk kraft fra land. Dette skyldes at skipet roterer 
med vind og strøm og at kraftkabelen må komme inn i skipet gjennom det samme trange 
hullet som produksjonsrørene for olje og gass, for deretter å overføres til skipet som roterer 
fritt i forhold til turreten. Teknologien for å håndtere dette er ennå ikke helt på plass, men det 
er ventet at en i nær fremtid vil kunne kvalifisere teknologi som også løser dette problemet. 
For runde FPSOer er dette ikke et problem. 

FPSO er ofte det foretrukne utbyggingskonseptet, også på norsk sokkel. På verdensbasis er 
det langt over hundre slike anlegg i drift. De har vist seg å være svært driftssikre. I tillegg kan 
de gjenbrukes på andre felt. Skipsformede FPSOer har begrensninger på hvor mange rør som 
kan føres gjennom turreten og inn i skipet. Det gjør skipet mindre fleksibelt i forhold til 
framtidige endringer eller innfasing av andre felt. Det utvikles for tiden systemer som kan 
samle flere rør før de må gjennom hullet i skroget. Skipsformede løsninger har positive 
egenskaper når det gjelder sikkerhet gjennom sin form og konstante orientering mot vinden. 
Dette gjelder også boligkvarterets plassering i forhold til fakkelen og avstand til lagertankene. 
Frakobling og manøvrering i forhold til isfjell er også enklere for en skipsformet FPSO, der 
det er aktuelt. Derfor er en skipsformet løsning i dag vurdert som det beste alternativet for 
utbyggingen av Sjtokmanfeltet. 

Strekkstagplattformer og halvt nedsenkbare plattformer  

Disse produksjonssystemene har mange av de samme egenskapene som FPSOer. Utvinnings-
brønnene bores enten gjennom brønnrammer på havbunnen fra tradisjonelle borerigger eller 
fra produksjonsplattformen dersom den er utstyrt for det. Disse plattformene kan, i motsetning 
til FPSOer, ikke lagre olje om bord. De er derfor avhengige av å produsere olje direkte over i 
tankskip eller i rør til en annen innretning eller til land. 
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Strekkstagplattformer (kalles også TLP – tension leg platform) er flytende innretninger som 
festet til havbunnen ved hjelp av stive stag. De er stabile og beveger seg lite med vind og vær. 
Utvinningsbrønnene kan føres helt opp på plattformen og ventiler og produksjonsutstyr kan 
stå tørt på dekk. 

Halvt nedsenkbare plattformer (kalles gjerne «semi», fra engelsk: semi submersible) er ankret 
opp ved hjelp av ankre og er vanligvis relativt stabile. De roterer ikke med vind og vær slik en 
skipsformet FPSO vil gjøre. Utvinningsbrønnene må bores gjennom brønnrammer, og 
fleksible rør forbinder brønnrammene med plattformen. 

Produksjon, separasjon og eksport av olje og gass skjer som beskrevet for FPSOene (over) 
med det unntaket at oljen eventuelt må sendes til en nærliggende lagertanker. Alternativt til 
en lagertanker kan oljen produseres direkte over i skytteltankeren. Det krever imidlertid at det 
til enhver tid er minst en skytteltanker på feltet. Dette systemet brukes for eksempel på 
Heidrunfeltet, hvor det er to lastebøyer.  

Både strekkstagplattformer og halvt nedsenkbare plattformer kan være egnet for tilførsel av 
elektrisitet fra land. 

Figur 3-6: Snorrefeltet 

 

Feltet er bygget ut med to plattformer. Snorre A i bakgrunnen er en strekkstagplattform, mens Snorre B i 
forgrunnen er en halvt nedsenkbar plattform. Bilde: StatoilHydro. 
 

SPAR er en flytende innretning som består av en lang sylinder som står vertikalt i vannet og 
bærer dekket på toppen (navnet kommer av det engelske ordet for et rundholt (mast, bom, spir 
osv.) på et skip). Sylinderen er festet til havbunnen ved hjelp av ankre. Dette er en plattform-
type som er godt egnet på store havdyp og som også er svært stabil i forhold til bølger og 
vind. SPAR-konseptet ble tidligere brukt for lastebøyer og flytende lagertanker. Det har blitt 
utviklet til et plattformkonsept som er i bruk flere steder i verden, særlig i Mexicogolfen. 

Et felt som er bygd ut med flytende produksjonssystem legger beslag på et begrenset areal 
(opptil noen få kvadratkilometer) og vil ha liten innvirkning på fiskeriene. 
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Andre aspekter ved flytende produksjonssystemer 

Plattformene har vanligvis et visst utslipp til luft fra kraftproduksjonen dersom denne skjer 
om bord. For øvrig regnes disse plattformene som svært sikre i forhold til utslipp til sjø. Når 
lastingen skjer til havs, unngås tankskiptrafikk helt inne ved kysten, noe som er en fordel både 
for turistnæringen, fiskeriene og forurensningsfaren pga grunnstøting.  

Bare noen få av de stedene som er utpekt som interessante for oljeleting utenfor Nord-Norge 
vil være synlige fra land. Et aktuelt tiltak kan være å redusere nattbelysningen på en slik 
innretningen til minimum, selvsagt uten å gå på akkord med sikkerheten om bord. Dersom en 
feltutbygging skjer uten ilandføring av olje eller gass vil det kunne skapes ringvirkninger 
lokalt (ref. effekten i Kristiansund, se kapittel 10.1.1), uten at det foretas store fysiske inngrep 
på land som enkelte oppfatter som negativt. 

3.3.4 Bunnfaste plattformer 

Bunnfaste plattformer kan benyttes for alle typer felt dersom vanndypet ikke er for stort. Det 
er basert på velkjent og utprøvd teknologi og er i utstrakt bruk over hele verden. De to viktig-
ste hovedtypene er stålplattformer, vanligvis festet til bunnen med pæler (eng.: piled steel 
jackets) og betongplattformer som står fast på bunnen pga egen tyngde (eng.: gravity base 
structure, GBS). En bunnfast plattform har ofte fasiliteter og utstyr for produksjon av olje og 
gass, en boreenhet og en boligenhet. Derfor kalles gjerne slike plattformer for PDQ-
plattformer (production, drilling, quarters). 

Bunnfaste produksjonssystemer har en rekke fordeler av teknisk art. Boring av utvinnings-
brønner vil normalt skje fra plattformen og ventiler og produksjonssystemer vil stå på dekk. 
Plattformene har normalt større kapasitet for tungt utstyr enn de flytende plattformene, og er 
derfor mer fleksible i forhold til vedlikehold, modifikasjoner, moderniseringer, tilknytning av 
produksjon fra andre felt osv. Dersom det er hensiktsmessig å holde antallet overflateinstal-
lasjoner på et så lavt nivå som mulig vil en bunnfast innretning kunne være gunstig som et 
senter (i oljespråk: en hub) for flere felt. Bunnfaste plattformer er også godt egnet for tilførsel 
av strøm fra land. 

Stålplattformer 

I Norge er et 20-talls felt bygget ut med bunnfaste stålplattformer. Alle disse ligger i Nord-
sjøen. Kvitebjørn er den høyeste og står på 190 meters vanndyp. I den sørlige delen av Nord-
sjøen, hvor vanndypet gjerne er mindre enn 100 meter, har det ofte vært mest hensiktsmessig 
å bygge felt ut med flere små stålplattformer. Ekofisk er det største feltsenteret med nærmere 
20 bunnfaste innretninger for ulike formål. 

Stålplattformer har ikke lagerkapasitet for olje. De må derfor ha et lagerskip eller tilsvarende 
knyttet til seg eller oljen transporteres til land i rørledning. Gass vil normalt bli sendt i rør til 
et eksisterende rørledningsnett eller til en landterminal. 

Betongplattformer 

Flere av de store feltene på norsk sokkel er bygd ut med betongplattformer. Plattformer med 
betongunderstell er i Norge brukt på større vanndyp enn det stålplattformer er. Troll A som er 
verdens største betongplattform, står på 300 meters vanndyp. Draugen, som verdens eneste 



 49

betongplattform med kun ett bein, er den eneste bunnfaste innretningen i Norskehavet og står 
på 250 meter vanndyp. 

Det er karakteristisk for bunnfaste plattformer av betong at de vanligvis har lagertanker for 
olje som en integrert del av understellet. Denne oljen kan lastes over i skytteltankere ved hjelp 
av en lastebøye. Gassen sendes normalt i rør til et eksisterende rørledningsnett eller til en 
landterminal. 

Oppjekkbare plattformer 

Felt kan også bygges ut ved hjelp av en oppjekkbar plattform. Dette er et enkelt utbyggings-
konsept som blir benyttet en rekke steder i verden, særlig for mindre felt på grunt vann. 
Volvefeltet nord for Sleipner er bygd ut på denne måten.  

Andre aspekter ved bunnfaste plattformer 

På samme måte som for flytende produksjonssystemer vil de bunnfaste plattformene ha små, 
eller ingen, innvirkninger på fiskeriene. Feltet vil legge beslag på et begrenset areal (opptil 
noen få kvadratkilometer).  

Med hensyn til utslipp til luft (klimagasser), visuelle hensyn og ringvirkninger vil konse-
kvensene være som for flytende produksjonssystemer (se avsnitt 3.3.3). 

3.3.5 Transport av olje og gass 

Olje og gass som produseres utenfor Nord-Norge i dag fraktes til raffinerier og mottaks-
terminaler som er lokalisert andre steder. For olje står valget for videre transport mellom rør 
til et lasteanlegg på land hvor oljen så lastes på tankskip eller med bøyelasting på feltet. Fra et 
miljøsynspunkt er det ikke nødvendigvis gitt at rørledning til land for lasting av oljen til 
konvensjonelle tankskip er den sikreste løsningen. Ved bruk av bøyelastere unngår man tank-
skipstrafikk helt inne ved kysten, noe som er en fordel både for turistnæringen, fiskeriene og 
for forurensningsfaren i de mest kystnære områdene. 

Bøyelasting, også kalt den flytende rørledning, har vært en god transportform for olje produ-
sert på norsk sokkel fra den første lasten ble hentet på Statfjordfeltet i 1979. Til sammen er 
det fram til i dag foretatt henimot 20 000 lasteoperasjoner på dansk, britisk og norsk 
kontinentalsokkel.  
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Figur 3-7: LNG-tankeren Arctic Princess 

 

Arctic Princess på vei fra Melkøya med den første lasten LNG. Foto: StatoilHydro 
 

Gass som er produsert på norsk sokkel har tradisjonelt blitt sendt gjennom rør til mottaks-
anlegg i Storbritannia eller kontinental-Europa. Gass kan også kjøles ned til flytende form 
(LNG), og transporteres på tankskip. 

3.3.6 Forsyningsskip 

For å forsyne olje- og gassfelt med utstyr og forbruksmateriell kreves det en jevn trafikk av 
forsyningsskip. De vil i hovedsak trafikkere mellom feltet og den forsyningsbasen som blir 
valgt. I Nord-Norge er det i dag forsyningsbaser i Sandnessjøen, ved Harstad og ved 
Hammerfest.  

Forsyningsskip er spesialbygde, moderne fartøyer med svært stor kapasitet, god 
manøvreringsevne og høyt sikkerhetsnivå. Noen av forsyningsskipene er dessuten drevet på 
gass, noe som også reduserer miljøbelastningen. 

3.3.7 Driftsorganisasjoner og operasjonssentre 

Alle olje- og gassfelt styres av en driftsorganisasjon, vanligvis hos operatørselskapet eller 
noen ganger hos en kontraktør. Det vanlige er å legge denne avdelingen til et eksisterende 
kontor eller til en større by. Nærhet til feltet er ikke viktig for en driftsorganisasjon. 
Beliggenheten kan derfor bestemmes ut fra lønnsomhetsvurderinger, tilgang til kvalifisert 
arbeidskraft eller andre hensyn. 

Moderne kommunikasjonsteknologi og bruk av såkalte integrerte operasjoner gjør også at mer 
av den daglige driften av feltene kan styres fra operasjonssentre på land. Dette fører til at 
bemanningen offshore blir liten, at installasjonene kan være mindre og dermed rimeligere, at 
transportbehovet blir mindre og risikoen for ulykker under personelltransport blir redusert. 
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3.3.8 LNG-anlegg på land 

Store gassressurser kan gi grunnlag for å etablere anlegg for produksjon av flytende naturgass 
(LNG – liquified natural gas). Dette er et konsept som krever store investeringer, store arealer 
på land og store kraftmengder. Det er bare ett eksempel på en slik utbygging i Europa: LNG-
anlegget på Melkøya. LNG er en løsning som velges der gassen skal fraktes over svært store 
avstander. Gassen fra Melkøya går blant annet til kjøpere i Sør-Europa og USA. Når 
avstanden til kjøpere av gass er mindre velges som hovedregel rørledning. 

Et LNG-anlegg vil motta gass fra et eller flere felt. Det er i utgangspunktet uavhengig av 
utbyggingsløsning til havs. Snøhvit er, som eksempel, en ren undervannsutbygging. Anlegget 
vil bestå av et mottaksanlegg for gassen, anlegg for utskilling av vann og kondensat, anlegg 
for å pumpe produsert vann og eventuelt CO2 ned i undergrunnen eller tilbake i reservoaret, 
diverse anlegg for produksjon av biprodukter, et gasskraftverk, selve kjøleanlegget hvor LNG 
produseres og utskipningsanlegg for LNG og for biproduktene. 

Landanlegget vil vanligvis kreve store landarealer. Melkøya-anlegget er et kompakt anlegg 
som dekker ca. 1 km2. I tillegg vil eksportterminalen for LNG legge beslag på en lang 
strandsone. Eksporten av LNG skjer på spesialbygde skip.  

Figur 3-8: Melkøya.  

 

Foto: StatoilHydro 
 
Et LNG-anlegg gir store lokale ringvirkninger. I utbyggingsfasen på Melkøya var det opptil 
1500 sysselsatte samtidig og lokale leveranser på over 2 milliarder kroner17. I driftsfasen vil 
et slik anlegg sysselsette anslagsvis 400-500 personer. I tillegg kommer en ytterligere syssel-
settingseffekt knyttet til leveranser, konsum og som følge av økt skatteinngang (se kapittel 
10).  

Et LNG-anlegg kan også gi ringvirkninger i form av assosiert industri. Lett tilgang til ulike 
biprodukter fra anlegget sammen med oppgradert infrastruktur kan gjøre det attraktivt å 

                                                 
17 Barlindhaug & Grimstad (2006).  
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etablere ulike industrianlegg i tilknytning til LNG-anlegget. Det forutsetter selvsagt at det er 
befolkningsgrunnlag nok for å gi den arbeidskraften som trenges. 

Et LNG-anlegg vil være synlig i landskapet, men kan gjøres mindre dominerende ved godt 
gjennomtenkt utforming og ved redusert lysbruk i mørke (se også avsnitt 3.4.1). 

Et slikt anlegg har stort kraftbehov til nedkjølingen av gassen til LNG og til prosessanlegg og 
injeksjon. Det finnes ikke reelle alternativer til et gasskraftverk. Det må forventes at et slikt 
anlegg om noen år kan bygges med fullstendig rensing av utslippene og CO2-fangst. 
Fiskeriene vil bli lite påvirket av et LNG-anlegg.  

Det finnes også et marked for mindre mengder LNG, som krever små LNG-anlegg, mindre 
skip og mindre, enklere mottaksanlegg. I Norge er Gasnor den største småskala LNG- 
produsenten med to anlegg på Kollsnes og ett på Karmøy. StatoilHydro har også et lite anlegg 
på Tjeldbergodden som utnytter noe av gassen fra Heidrunfeltet. Videre bygges det for tiden 
et LNG-anlegg i Sola, Rogaland, som skal kjøpe gass fra Kårstø. Disse små anleggene kan i 
dag ikke gi inntekter nok til alene å bære utbyggingen av gassfelt.  

Offshore LNG-anlegg 

Det utvikles for tiden flere konsepter for flytende LNG-anlegg. De består av en produksjons-
innretning, gjerne et skip eller en halvt nedsenkbar plattform, og et kompakt LNG-anlegg på 
en egen innretning (skip, lekter eller plattform). LNG lastes så over på LNG-tankere.  

Det utvikles også konsepter for bunnfaste LNG-anlegg til havs. Dette lages ved at anlegget 
bygges på et eller flere skrog slik at de kan taues til et passende sted på grunt vann og så 
senkes ned til de står på havbunnen. 

Begge disse konseptene er basert på kjente teknologielementer, men som bare i liten grad har 
vært kombinert på denne måten. Dette er derfor konsepter det er svært liten erfaring med.  

3.3.9 Oljeterminal 

En oljeterminal vil bestå av mottaksanlegg for olje og ulike separasjons- og prosesserings-
anlegg. Stureterminalen i Hordaland er et eksempel på en slik terminal. I tillegg vil det i 
mange tilfeller være behov for et anlegg for å sende vann tilbake i feltet for injeksjon og 
trykkstøtte. Disse anleggene vil kreve betydelige kraftmengder. På terminalen vil oljen lagres 
i tanker (eventuelt sprengt ut i fjell) før den eksporteres via tankskip. På Stureterminalen blir 
lette oljebestanddeler og gass behandlet videre til ulike petroleumsprodukter som propan og 
butan. Disse eksporteres som såkalt LPG på spesialbygde skip. Dette vil ikke være tilfelle for 
alle slike terminaler. Ved et middels stort anlegg kan det samlede antall skipsanløp av olje- og 
LPG-tankere ligge mellom 100-300 i året. 

På Stureterminalen er det ca. 100 årsverk. Det er anslått at sysselsettingseffekten er på ca. 250 
ytterligere arbeidsplasser lokalt18. Det vil også være ringvirkninger i form av utbygging av 
veinettet og annen infrastruktur. I anleggsfasen for en slik terminal vil de lokale ringvirkning-
ene være betydelig større. Anleggsfasen vil typisk vare i 3-4 år. 

                                                 
18 Econ Pöyry (2008). 
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En oljeterminal har små direkte effekter på fiskeriene. Disse kan til en viss grad bli påvirket 
av tankskipstrafikken 

. Miljøet og turistnæringen kan bli berørt ved at terminalen utgjør et naturinngrep. Tankskips-
trafikken kan også være til sjenanse for turismen, og lasting av olje osv. samt faren for grunn-
støting utgjør en viss, om enn liten, miljørisiko. 

Dersom gassmengden overstiger det som kan inngå i de salgbare produktene fra terminalen 
må det finnes alternativ bruk av gassen. En mulighet er reinjeksjon for trykkstøtte, en annen 
er at gassen sendes i rør til et annet anlegg eller til et eksisterende rørledningsnett. Det krever 
imidlertid store investeringer. Et tredje alternativ vil være et gasskraftverk som gir strøm til 
prosessanleggene på terminalen og som kan levere strøm til det vanlige strømnettet i 
regionen.  

3.3.10 Gassterminal 

På samme måte som en oljeterminal eller et LNG-anlegg vil en gassterminal beslaglegge et 
stort landareal. Det er flere eksportterminaler for gass i Norge, blant annet Kårstø i Rogaland, 
Kollsnes i Hordaland og eksportterminalen for Ormen Lange-feltet i Nyhamna i Møre og 
Romsdal. 

Figur 3-9: Kårstø 

 

Gassterminalen består først av et mottaksanlegg for gassen. Deretter blir gass, kondensat og 
vann separert gjennom ulike utskillingsprosesser. Gassen går så til et tørkeanlegg før den 
komprimeres for eksport gjennom rørledning, for eksempel til det eksisterende rørlednings-
nettet i Norskehavet. Kondensatet stabiliseres og lagres før det eksporteres med skip. Vannet 
kan renses og slippes ut, eller det kan reinjiseres i reservoaret. Avhengig av hvor mye 
kondensat gassen inneholder vil terminalen jevnlig anløpes av spesialskip for eksport av 
kondensat og eventuelt andre biprodukter som propan og butan.  

Et landanlegg av denne typen vil gi betydelige ringvirkninger. Det vil kunne gi anslagsvis 200 
faste arbeidsplasser samt en ytterligere sysselsettingseffekt på noen hundre mennesker (se 
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kapittel 10). I anleggsfasen, som vil vare i 3-4, år vil sysselsettingen bli betydelig høyere. I 
tillegg kommer oppgradering av veier, havneanlegg og annen infrastruktur. 

På samme måte som for oljeterminalen vil denne eksportterminalen for gass være et domi-
nerende anlegg som kan få konsekvenser for lokalmiljø og turisme. Plassering i terrenget, 
utforming av anleggene, bruk av vegetasjon og redusert belysning vil kunne dempe disse 
effektene noe.  

3.4 Oppsummering 

Et stort utvalg av teknologier er tilgjengelig i forbindelse med leting og utbygging i nord-
områdene. Det finnes en rekke teknologier som er svært godt utprøvd og kjent av industrien, 
også under slike klimatiske forhold som hersker utenfor kysten av Norge. Det foregår også 
utvikling innenfor de fleste delene av disse teknologiene, noe som kan gjøre virksomheten 
enda sikrere, men som det foreløpig er mindre erfaring med. Se også diskusjonen om risiko-
reduserende tiltak i kapittel 6 av denne rapporten. 

Det er viktig å ha for seg at dette ikke er en meny som man kan velge fritt fra. Hvilken tekno-
logi som skal velges vil styres av en rekke faktorer. I tillegg til de naturgitte, som størrelse på 
ressursene, typen av petroleum, avstand til land og avstand til kundene, vil også økonomien i 
de ulike prosjektene, oljepris osv. være av avgjørende betydning. Myndighetene kan også 
velge å legge føringer eller betingelser for godkjennelse som går på teknologivalg, men da vil 
myndighetene måtte veie disse kravene opp mot lønnsomheten i forhold til andre 
investeringer, for å sikre at ikke hele prosjektet blir ulønnsomt og at aktiviteten derved ikke 
blir gjennomført. 



 55

4. Miljøutfordringer ved ordinær drift 
Som all annen næringsvirksomhet møter petroleumsindustrien utfordringer i sin sameksistens 
med miljøet. Imidlertid reguleres denne virksomheten strengt. Petroleumsindustrien er fra 
myndighetens side pålagt å overvåke og rapportere om virksomhetens påvirkning på miljøet. I 
tillegg finnes statlige programmer som MAREANO og SeaPop som overvåker og kartlegger 
henholdsvis havbunnsforhold og sjøfugl i norske områder. Denne kontinuerlige overvåk-
ningen og rapporteringen viser at akutte utslipp fra offshorevirksomheten, fra tilknyttet 
transport eller fra tilhørende landanlegg i løpet av de førti årene det er drevet petroleums-
virksomhet i norske farvann, ikke har medført skader av betydning på miljøet. Kravet om 
nullutslipp ved normal drift er tilnærmet nådd, det vil si at driftsutslipp ikke utgjør en reell 
risiko for miljøet.  

Risikoen for uhell vil aldri kunne elimineres fullstendig, men det eksisterer en rekke tiltak som 
reduserer den. Disse omfatter både tekniske/fysiske hindringer og menneskelige/ organisa-
toriske systemer, og her arbeides det kontinuerlig med ytterligere forbedring. Skulle uhellet 
først være ute, er oljevernberedskapen sentral i å begrense skadeomfanget på miljøet.    

For petroleumsvirksomheten er det i tillegg viktig å dempe konfliktene som kan oppstå i 
møtet med andre næringsinteresser. Utfordringene for god sameksistens, som omtalt tidli-
gere, handler i hovedsak om arealbeslag, effekter av seismikk på fisk og fiskebestander og 
utslipp til sjø.  

4.1 Arealbeslag 

Mulige arealkonflikter kan oppstå mellom fiskeri og petroleumsvirksomhet. Fiskerier foregår 
som regel på kjente fiskefelt, med aktivitet knyttet til ulike arter og sesonger. Ved utlysning 
av nye områder for petroleumsvirksomhet vil spesielle hensyn være kjent før planlegging av 
løsninger for de ulike aktivitetene. Mulige konflikter har vært adressert gjennom å: 

• Legge tidsbegrensninger på innhenting av seismiske data 

• Avpasse plassering av innretninger på havbunnen som følge av fiskerivirksomhet og 
forekomst av marine ressurser 

• Tidsbegrensninger for lete- og boreaktivitet 

• Overtrålbare innretninger på havbunnen 

• Opprette sikkerhetssoner rundt innretninger på havet 

Under arbeidet med utredningen om helårsaktivitet i Lofoten og Barentshavet nedsatte Olje- 
og energidepartementet og Fiskeridepartementet i fellesskap en arbeidsgruppe som skulle 
vurdere mulighetene for sameksistens i området. Første del av arbeidet ble ferdigstilt i juli 
2003, og ble omtalt i oljemeldingen (St.meld. nr. 38, 2003- 2004). Blant anbefalingene fra 
gruppen var konkrete forslag om restriksjoner på seismisk aktivitet og leteboring ved 
fremtidig åpning av arealer i nord.  
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• I det kystnære beltet (mellom 35 og 50 km) i Troms I, Troms III ble det foreslått at 
seismikk ikke skal gjennomføres i første kvartal, og at leteboring ikke skal gjennom-
føres i perioden desember-april. Dersom leteboringen går i mulig oljeførende lag, skal 
den ikke foregå i mai. 

• I de østlige, grunne (mindre enn 400 meter havdyp) delene av Nordland VI, i 
Nordland VII og i Troms II, ble det anbefalt å ikke tillate seismikkinnsamling i 
desember-april. For leteboring var det anbefalt de samme restriksjonene som i området 
over. 

• Under innsiget av sild til Lofoten, vanligvis i august-september ble det foreslått at 
innhenting av seismikk i begge områdene gjennomføres slik at den ikke forstyrrer 
innsiget av silda. 

Det førstnevnte området har senere blitt åpnet. Rammene for seismikk og leteboring ved en 
fremtidig åpning av områdene utenfor Lofoten og Vesterålen vil ha restriksjoner i tråd med de 
ovennevnte retningslinjene, for å imøtegå utfordringene som er beskrevet i de neste tre 
delkapitlene. 

Forvaltningen må basere seg på oppdaterte data. Norsk vårgytende sild er i ferd med å vokse 
til en stor bestand etter overfiskekollapsen på slutten av sekstitallet. Undersøkelser viser at 
silda har skiftet overvintringsområde mange ganger opp gjennom historien. Når det er store 
bestander, vil deler av gytingen foregå i såkalte satellittområder, helt fra øst for Lindesnes til 
Vesterålen. Innsiget av sild er ikke en statisk størrelse, spesielt med tanke på at gytebestanden 
i 2007 er anslått til å være på nær tolv millioner tonn19. Dette kan ha stor betydning for 
forvaltningen. Det reduserer også omfanget av arealkonflikt og utsiktene til at en bestand kan 
skades av et akutt utslipp av olje. 

 

4.1.1 Arealbeslag ved innsamling av seismikk 

I en vanlig  seismisk undersøkelse slepes det flere kabler etter hverandre fra et seismikk-skip. 
Lengden på kablene være opp til 6 km lange. Det slepes flere kabler ved siden av hverandre, 
og bredden av hele slepet kan være flere hundre meter. På den måten opptar slepet et areal på 
et par kvadratkilometer. Når slepet har kommet til enden av området som skal undersøkes må 
skipet dreie med hele det store slepet før det kan samle inn en ny lengde av undersøkelsen. 
Arealbeslaget i de ukene innsamlingen skjer er betydelig, og det sier seg selv at seismikkfar-
tøyet og slepet ikke lett kan endre kurs eller gjøre avviksmanøvre. Det er derfor av stor betyd-
ning både for innsamlingen og for fiskeriene at innsamlingen er godt koordinert.  

Regelverket tilsier at den som skal samle inn seismiske data må melde undersøkelsen til OD i 
god tid. OD informerer og henter inn opplysninger fra Fiskeridirektoratet (Fdir), Havforsk-
ningsinstituttet (HI) og Forsvaret. I tillegg blir Norges Fiskarlag informert. På alle seismikk-
fartøy skal det være en fiskerikyndig person som skal sørge for at det er tilbørlig kontakt med 
fiskere i området og at de nødvendige hensynene til fiskeriene blir tatt. Undersøkelses-
tillatelse gis nå for ett år om gangen. Utvinningstillatelsen gis for inntil 10 år (initiell periode).  
 
                                                 
19 SSB (2008). 



 57

Før en undersøkelse iverksettes sender rettighetshaver en melding om planene for den seis-
miske datainnsamlingen til OD, Fdir, HI og Forsvarsdepartementet. Det er OD som koordi-
nerer dette arbeidet. Høringsinstansene gir faglige råd, blant annet basert på antatt fiskeri-
aktivitet i forhold til den enkelte undersøkelsen.  
 
Som nevnt andre steder i rapporten, settes det ved tildeling av utvinningstillatelser blokk-
spesifikke vilkår som skal sikre at det tas tilstrekkelig hensyn til miljø- og fiskeriinteresser og 
spesielle sikkerhetsforhold i de enkelte blokkene/områdene. Eksempler på miljø- og fiskeri-
vilkår er tidsbegrensinger for innhenting av seismikk på grunn av tobisforekomster, intensivt 
trålfiske eller at blokkene er sammenfallende med viktige gyteområder. Det er som regel Olje- 
og energidepartementet som setter disse restriksjonene.  Miljø- og fiskerivilkårene kunngjøres 
ved utlysning av konsesjonsrunder, både ved ordinære konsesjonsrunder og ved Tildeling i 
Forhåndsdefinerte Områder (TFO).  

En arbeidsgruppe med representanter fra Fiskeri direktoratet og OD utarbeidet en rapport som 
ble fremlagt 1. april 2008 der de to direktoratene har foretatt en gjennomgang av problem-
stillinger knyttet til innsamling av seismikk versus fiskeriaktivitet20.  Rapporten foreslo flere 
konkrete tiltak for å redusere konfliktpotensialet mellom de to næringene. Mange av disse 
tiltakene holder nå på å implementeres. Blant de viktigste er: 

• Saksflyt – OD vil implementere nytt kunngjøringssystem i løpet av våren 2009. 

• Kursing av Fiskerikyndige – første kurs planlagt avholdt i løpet av 2009. 

• Sporing av seismikkfartøy – er tatt inn i ny versjon av ressursforskriften  

• Rasjonaliseringspotensial – alle rettighetshavere er kontaktet av OD hvor de blir 
bedt om å se på om det er mulig å rasjonalisere seismikkinnsamlingen. 

 

4.1.2 Arealbeslag ved leting, utbygging og drift 

Ved utbygging og drift av installasjoner på sokkelen vil det bli lagt beslag på areal i kortere 
eller lengre perioder. Ved avslutning av virksomheten skal området ryddes og tilbakeføres til 
normal tilstand. Per i dag er det ingen oljefelt i drift i Barentshavet og havområdene utenfor 
Lofoten. Snøhvit, som er en undervannsutbygging for utvinning av gass, la kun beslag på et 
mindre areal til havs i utbyggingsperioden, jf. Figur 3-3. 

I henhold til det norske regelverket skal det opprettes sikkerhetssoner rundt petroleums-
innretninger som stikker opp over havoverflaten. Sikkerhetssonene utgjør et område med en 
radius på 500 meter regnet fra innretningens ytterpunkter. Bruker man leteriggen Polar 
Pioneer som eksempel, som per i dag er den eneste som opererer i Barentshavet, beslaglegges 
i underkant av 1 km2 over en periode på en til to måneder for hver brønn. På norsk sokkel 
beslaglegger sikkerhetssoner i størrelsesorden 100 km2 av i alt 675.571 km2 (tilsvarer 0,01 
promille) som er åpnet for petroleumsvirksomhet21. Virkningen av arealbeslag avhenger også 
sterkt av sikkerhetssonenes plassering i forhold til viktige fiskefelt.  

Fiske med trål har ett arealbehov, mens fiske med passive redskaper, som garn og line, har et 
annet. Størrelsen på det arealet som beslaglegges i forbindelse med utøvelsen av fiske, vil 
                                                 
20  Se http://www.npd.no/Norsk/Aktuelt/Nyheter/Oppfølging+av+seismisk+datainnsamling.htm 
21 St.meld.nr.8 (2005-2006). 
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variere avhengig av både fisketilgjengelighet, om det er sesongfiskerier og til en viss grad av 
hvilke redskaper det fiskes med. 

Arealbehov for fiske med garn og line avhenger både av hvor fisket finner sted og med 
hvilket type fartøy. Under de store sesongfiskeriene på deler av kysten utenfor Nord-Norge 
vil feltene være maksimalt utnyttet, og et arealbeslag som følge av petroleumsvirksomhet 
medfører at et tilsvarende areal går tapt for fiske. Et arealbeslag kan i slike tilfeller ikke 
kompenseres gjennom økt innsats på andre fangstområder. Arealene er allerede fullt utnyttet. 
Annet fiske med garn og line foregår ikke like konsentrert, og generelt ventes ikke arealbeslag 
å medføre fangsttap. 

Pelagisk fiske22 foregår med ringnot etter arter som sild og lodde. For kvoteregulerte 
pelagiske fiskerier ventes arealbegrensninger som følge av oljevirksomhet ikke å medføre 
fangsttap.  

4.1.3 Effekter av seismikk på fisk og fiskebestander 

Historisk har det vært relativt få og små konflikter mellom fiskere og oljeindustri, og konflik-
tene har i stor grad vært knyttet til areal. Spørsmålet om seismikkens eventuelle påvirkning på 
fisk og fiskefangster har imidlertid vært gjenstand for heftig debatt det siste året, mye på 
grunn av ODs innsamling av seismikk i Nordland VII og Troms II. Det har i denne perioden 
vært utallige oppslag i media vedrørende seismikk og dens påståtte påvirkning på fisk og 
fiskerier. Det har forverret konflikten at mange av oppslagene har vært basert på uriktig 
informasjon, Det har blitt brukt ord som teppebombing av havet og blitt hevdet at seismikk 
dreper store mengder fiskeyngel som dermed gir en betydelig reduksjon i fiskebestandene. I 
tillegg er det fremsatt påstander om at seismikk skremmer bort all fisk i store områder, med 
svart hav for fiskerne som resultat 

Disse påstandene samsvarer ikke med tilgjengelige fakta fra internasjonal og norsk 
forskning23. Realiteten er at lydtrykket fra en seismisk kilde kan sammenlignes med lyden fra 
en vanlig jaktrifle Det har vært utført en rekke studier, blant annet av HI, for å undersøke 
mulige effekter av seismikk både i laboratorieforsøk og i felt hvor seismikken har hatt et 
betydelig omfang (Booman et al. 1996, Dalen & Knutsen 1987, Holmstrøm 1993, Engås et al. 
1996).  

Resultatene fra denne forskningen viser at seismikk ikke har negativ innvirkning på fiskebe-
stander. Skader er påvist på yngre stadier (fiskeegg, -larver og -yngel) og økt dødelighet hos 
disse stadiene kan forekomme ved avstander mindre enn 5 meter fra luftkanonene. De mest 
hyppige skadene forekommer ved avstander ut til ca. 1,5 meter (Booman et al. 1996). Hvis 
seismikkinnsamling gjennomføres mens det er betydelig mengder av egg, yngel eller larver 
fra fisk i vannmassene, vil dette kunne gi en dødelighet på 0,03 prosent av gjenværende 
bestand av gyteprodukter (Sætre & Ona 1996). Til sammenlikning er den naturlige 
dødeligheten på 5 til 15 prosent per døgn. Omfanget er med andre ord minimalt i forhold til 
naturlig dødelighet, og gir grunnlag for å slå fast at seismikk ikke har negativ betydning for 
fiskebestandene. I Canada er det i tillegg gjennomført undersøkelser på mulige 
langtidseffekter på egg fra hummer (Payne et al. 2007) og krabbe (DFO 2004), uten at det er 

                                                 
22 Fiske i de frie vannmasser. 
23 Se blant annet: DNV 2006, Payne et al. 2008, Dalen et al. 2008, Hastings 2008, Hastings & Popper 2005. 
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funnet noe som tyder på redusert overlevelse av yngel etter at eggene er eksponert for lyd fra 
seismiske undersøkelser som gikk over tre uker. 

Det er også gjort en rekke undersøkelser av mulige skadelige effekter på voksen fisk uten at 
man har kunnet identifisere varige skader selv ned til en avstand på 5 m (se bl.a. Broeger et al. 
2006, Popper et al. 2005, 2006, 2007, Andrews et al. 2007). Én undersøkelse fra Australia har 
påvist skader på hørselsorganet hos red snapper (en fiskeart) (McCauley et al. 2003). Forsøk 
ble utført ved å eksponere fisk i bur for luftkanon, i en avstand fra 1000 meter, ned til 5 
meters avstand og ut til 1000 m igjen. Resultatene var imidlertid ikke entydige og forsøket er 
siden blitt gjentatt med en rekke andre arter uten at det er gjort tilsvarende observasjoner hos 
disse (Popper et al. 2005). Det er derfor blitt hevdet at resultatene fra Australia kan være 
forårsaket av en metodisk feil. De senere undersøkelsene fant kortvarig nedsatt hørsel hos en 
art, men ingen effekter hos de øvrige. 

Når det gjelder skremmeeffekter på fisk, foreligger det en rekke undersøkelser med 
varierende resultat. Flere undersøkelser har sannsynliggjort at en del arter av voksen fisk 
aktivt unnviker lydkilden og en del studier tyder på at en betydelig andel av fisken trekker ut 
av undersøkelsesområdet (Engås et al. 1996). Andre undersøkelser har ikke klart å 
dokumentere denne typen effekter og fiskebestanden i området forblir uendret gjennom 
forsøksperioden (Wardle et al. 2001).  

En undersøkelse utført av HI viser reduserte fangster av torsk og hyse ut til om lag 30 km fra 
lydkilden (Engås et al. 1996). En annen undersøkelse viser reduserte linefangster ut til ca. åtte 
km (Løkkeborg 1991, Løkkeborg & Soldal 1993). Resultater fra studier i Australia i perioden 
1996-1999 viser at det er skremmeeffekter ut til avstander på en til to km fra seismikkfartøyet 
(Wardle et al. 2001). 

Pelagisk fisk synes mest følsom, mens det foreligger lite dokumentasjon på at bunnlevende 
fisk trekker ut fra et område. Flere undersøkelser med bunnlevende fisk har ikke påvist noen 
nedgang i fiskemengden ved seismiske undersøkelser (Malme et al. 1986, Pearson et al. 1987, 
Wardle et al. 2001, Boeger et al. 2005). I enkelte av undersøkelsene som har påvist størst 
fangstreduksjon er det usikkert om dette skyldes utvandring av naturlige årsaker som nærings-
søk siden magene til fisken som ble fanget i området var tomme (se vurdering av Engås et al. 
1996 i Payne et al. 2008). 

Det er imidlertid betydelige metodiske problemer heftet med denne typen undersøkelser blant 
annet fordi det ikke er mulig å gjennomføre kontrollforsøk (tilsvarende undersøkelse med den 
samme fiskebestanden uten at denne er påvirket av seismikk). Det er derfor nødvendig med 
flere lignende undersøkelser i sammenlignbare situasjoner for å vurdere om det faktisk er 
skremmeeffekter eller om det er naturlige årsaker til at fisken trekker ut av området. Det 
arbeides også med å utvikle alternative metoder som med større sikkerhet kan fastslå fiskens 
reaksjon på seismisk lyd.  

På oppdrettsfisk er det flere undersøkelser som viser at disse i liten grad lar seg stresse av lyd 
fra seismisk aktivitet (Thomsen 2002). Om dette skyldes at de daglig utsettes for betydelig 
mengder lyd av fôringsbåter og annen skipsaktivitet nær innhegningene, er usikkert. Propell-
støy fra båter kan i en del tilfeller være i sammenlignbare lydstyrker som de seismiske 
undersøkelsene.  

Det foreliggende datagrunnlaget synes imidlertid å være tilstrekkelig til å konkludere med at 
voksen fisk hos flere arter kan skremmes av lydbølgene fra seismisk aktivitet slik at den viker 
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unna lydkilden. Det er flere eksempler på at fisken synes å trekke ut fra området, men det er 
også funnet at den søker ned mot bunnen og dermed blir vanskeligere tilgjengelig for aktuelle 
fiskeredskaper. I begge tilfeller fører skremmeeffektene til fangstreduksjoner. 
Skremmeeffekten vil variere med topografi, fysiske forhold i sjøen, fiskeart og mellom de 
forskjellige redskapstypene. Det har imidlertid aldri vært dokumentert «svart hav», dvs. at all 
fisk er blitt utilgjengelig etter seismisk aktivitet, men fangsttapet lokalt kan være betydelig for 
enkelte fiskere. 

Om fisk som under vandring til gytefeltene eller under selve gytingen blir eksponert for denne 
typen lyd vil påvirkes, er ikke undersøkt. En har derfor valgt en føre-var tilnærming og innført 
sterke tidsbegrensninger for seismikk i gyteområder for viktige arter og i områder der det 
foregår konsentrerte gytevandringer. Videre undersøkelser vil være nødvendige for å 
klargjøre om dette er en utfordring. 

Det er viktig med en åpen og god dialog mellom olje- og gassindustrien og fiskerinæringen, 
for å finne best mulige løsninger og samarbeidsformer. Sokkelen utenfor deler av Nordland er 
smal og har et begrenset areal, noe som ble tydelig illustrert da OD innhentet seismiske data i 
deler av dette havområdet sommeren 2008. Det kan derfor være behov for å ta spesielle 
forholdsregler ved nødvendig informasjonsinnhenting i disse områdene.  

4.2 Planlagte utslipp til luft 

Utslipp til luft fra olje- og gassvirksomheten består hovedsakelig av avgasser som inneholder 
CO2, NOx, SOx, CH4 og nmVOC fra ulik forbrenning. Hovedkildene til utslipp til luft er 

• Brenngasseksos fra gassturbiner, motorer og kjeler.  

• Dieseleksos fra motorer, gassturbiner og kjeler.  

• Gassfakling.  

• Brenning av olje og gass i forbindelse med brønntesting og brønnvedlikehold.  

             
Andre kilder til utslipp av hydrokarbongasser (CH4 og nmVOC) er 

• Gassventilering, mindre lekkasjer og diffuse utslipp.  

• Avdamping av hydrokarbongasser fra lagring og lasting av råolje offshore.   

 

Kraftproduksjon 
Kraftproduksjon med bruk av naturgass og dieselolje som brensel er hovedårsaken til 
utslippene av CO2 og NOx. Disse utslippene er hovedsakelig knyttet til kraftproduksjon på 
innretningene.  

Produksjonsinnretninger til havs utfører en rekke kraftkrevende oppgaver. De mest kraft-
krevende prosessene på en plattform er gasskompresjon i forbindelse med transport, injeksjon 
av vann og gasskompresjon for trykkstøtte, og pumping av olje/kondensat. Kraft til disse 
prosessene genereres i hovedsak offshore ved hjelp av gassturbiner og motorer, og utslipp fra 
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disse utgjør hoveddelen av utslippene fra norsk sokkel. Det er vanlig å samordne kraftforsyn-
ing mellom innretninger for å øke effektiviteten i energiproduksjonen og redusere utslippene.  

 

Fakling 
Fakling er den nest største kilden til utslipp til luft (CO2 og NOx). Når det produseres olje, 
følger det med assosiert gass. Petroleumsloven fastsetter at oljeproduksjon uten løsning for 
bruk av gassen ikke er tillatt. Fakling av assosiert gass på norsk sokkel er derfor kun knyttet 
til kontrollert avbrenning av gass som må slippes ut av sikkerhetsmessige grunner. Faklingen 
omfatter blant annet brennstoff til kraftproduksjon, brenngass til fakkel, samt olje, gass og 
diesel i forbindelse med brønntesting og brønnopprensking 

Utslippene fra fakling har de siste årene representert under 10 prosent av utslippene på norsk 
sokkel.  

Utslipp av lettflyktige hydrokarboner (nmVOC)  
De viktigste kildene for utslipp av CH4 og nmVOC er lagring og lasting av råolje offshore. 
Under lasting av tankene fordamper flyktige hydrokarboner til tankatmosfæren og blander seg 
med inertgass (ikke-eksplosiv gass) som er påkrevd av sikkerhetsmessige grunner. Utslipp 
skjer når denne gassblandingen ventileres til luft etter hvert som den fortrenges av råolje i 
tankene. 

Det er satt spesifikke krav for utslippsreduksjon fra lagring og lasting av olje på norsk sokkel 
med tilhørende prosess utvikling og implementering av utslippsreduserende teknologi. Dette 
har ført til vesentlig reduksjon de siste årene. 

Diffuse utslipp for øvrig av lettflyktige hydrokarboner er generelt små sammenlignet med tall 
for lasting, og utgjør vel 10 prosent de totale utslippene av nmVOC fra sokkelen.  

Utslipp av SOx 
Utslipp av SOx er hovedsakelig fra forbrenning av svovelholdige hydrokarboner. Ettersom 
den norske gassen i hovedsak inneholder lite svovel, er forbruket av diesel den største kilden 
til utslipp av SOx på norsk sokkel. Operatørene på norsk sokkel bruker dieselbrensel med lite 
svovel.  

Miljøkonsekvenser fra utslipp til luft på landbaserte anlegg 
I forbindelse med valg av alternative utbyggingsløsninger på land gjøres vurderinger av 
miljøkonsekvenser i forhold til forsuring, overgjødsling og bakkenær ozon. Disse baseres på 
modellerings- og effektstudier. Modellberegninger omfatter både timemiddel- og årsmiddel-
konsentrasjoner av komponentene som slippes ut. Transport, spredning og avsetning av NOx, 
NH3 og SOx blir vurdert opp mot gjeldende luftkvalitetskriterier og grenseverdier for naturens 
tåleevne. Teknologivalg skjer innenfor rammen av BAT (best tilgjengelig teknologi) og 
gjeldende terskelverdier for omgivelsene.   
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Et overvåkingsprogram er ofte en del av konsesjonskravet for det landbaserte anlegget. 
Programmet omfatter typisk måling av luftkvalitet og analyser på biologisk materiale i 
omgivelsene med noen års mellomrom.  

4.3 Planlagte driftsutslipp til sjø  

Utslipp fra petroleumsaktivitetene omtales i hovedsak som enten planlagte eller akutte. De 
planlagte utslippene finner sted i ulike faser av virksomheten, som leteboring, produksjons-
boring og olje/gassutvinning og i forbindelse med avvikling av feltet. Akutte utslipp er utslipp 
som opptrer plutselig og i sin natur er uønskede. 

For å kunne foreta planlagte utslipp til sjø og luft kreves en utslippstillatelse (Tillatelse til 
virksomhet) fra forurensningsmyndigheten. Utslipp til sjø kan gå til vannsøylen og til hav-
bunnen. De største utslippene finner sted i borefasen i de tilfellene hvor borekaks og bore-
kjemikalier slippes til sjø og havbunn.  

Figur 4-1 Myndighetenes nullutslippsmål for petroleumsvirksomhetens utslipp 
til sjø 

 

Kilde: St.meld. nr. 26 (2006-2007)25. 
 



 63

Generelle nullutslippsmål for petroleumsvirksomhetens utslipp til sjø ble først gitt i 
Stortingsmelding nr. 58 (1996-1997) og senere presisert flere ganger. Det ble satt ambisiøse 
mål om å nå nullutslippsmålsettingene innen 2005. Stortingsmelding nr. 38 (2003-2004)24 
anga særskilte miljøforutsetninger for helårig petroleumsvirksomhet i Lofoten og 
Barentshavet.  

Målene for nullutslipp, samt de særskilte forutsetningene for petroleumsvirksomheten i 
Barentshavet, er blant annet gjengitt i Stortingsmeldingen Regjeringens miljøpolitikk og rikets 
miljøtilstand25, som vist i Figur 4-1. Det er også krav til kartlegging av bunnmiljøet før virk-
somhet igangsettes. 

I disse særskilte forutsetningene, som vist i Figur 4-1, tillates det kun utslipp fra topphullet, 
den øvre delen av borehullet. Likedan skal det i området fra Lofoten til Barentshavet ikke 
slippes ut produsert vann. Unntaket er ved driftsavvik hvor inntil 5 prosent av volumet tillates 
sluppet ut. Men selv uten disse begrensningene, slik utslippskravene praktiseres i Nordsjøen 
og Norskehavet, har det etter førti års aktivitet ikke vært påvist effekter på naturmiljøet av 
utslippene utover det absolutte nærområdet. Miljøovervåkingen er beskrevet senere.  

Kjemikalier som tilsettes i bore- eller produksjonsfasen er også omfattet av tillatelse til virk-
somhet fra forurensningsmyndigheten (utslippstillatelse). Forurensningsmyndighetene har 
klassifisert kjemikaliene i fire fargeklasser, sort, rød, gul og grønn.  

Sort kategori er stoffer som er lite nedbrytbare og samtidig viser høyt potensial for bio-
akkumulering eller er svært akutt giftige. Dette er kjemikalier som i utgangspunktet ikke 
tillates brukt eller sluppet ut. Tillatelse kan gis i spesielle tilfeller. 

Rød kategori inneholder et eller flere miljøfarlige stoff som brytes sakte ned i marint miljø, 
viser potensial for bioakkumulering og/eller er akutt giftige. Dette er kjemikalier som er 
miljøfarlige og som skal være høyt prioritert for utskifting (substitusjon). 

Gul kategori omfatter kjemikalier som har akseptable miljøegenskaper og brytes relativt raskt 
ned i marint miljø, og/eller viser lavt potensial for bioakkumulering og/eller er ikke akutt 
giftige.  

Grønn kategori (såkalt PLONOR – Considered to Pose Little Or NO Risk to the environment). 
Det finnes en liste vedtatt i Oslo-Pariskommisjonen (OSPAR). For disse stilles det normalt 
ikke krav i myndighetenes tillatelse til bruk eller utslipp. Etter SFTs vurdering vil utslipp av 
PLONOR-kjemikalier fra de aktivitetene det er søkt om ikke medføre skade eller ulempe for 
det marine miljøet. 

Industrien har gjennomført omfattende tiltak for å begrense utslippene. Myndighetene mener 
at industrien har nådd nullutslippsmålene for tilsatte kjemikalier, men at det fremdeles er 
utfordringer knyttet til utslipp av produsert vann til havområdene. Figur 4-2 viser reduksjonen 
innenfor SFTs fire utslippskategorier. Den sterkeste reduksjonen er i svart og rød klasse, de 
problematiske kjemikaliene. Det er viktig å legge merke til at målestokken for de ulike 
kategorier varierer betydelig. 

 
                                                 
24 St.meld. nr. 38 (2003-2004). 
25 St.meld. nr. 26 (2006-2007). 
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Figur 4-2: Utslipp av tilsatte kjemikalier innen SFTs fargekategorier i perioden 
2001-2007.  

 

Prosentvis fordeling av utslippene i de ulike kategoriene for tilsatte kjemikalier i 2007 var: 

 
Sort kategori    0,0008 prosent 
Rød kategori    0,0172 prosent 
Gul kategori    9,7 prosent 
Grønn kategori  90,3 prosent 
 
Stortingsmelding nr. 26, Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand (2006-2007), 
konkluderer med at «målet om nullutslipp for tilsatte kjemikalier anses som nådd.» 

En ny rapport om kostnader og nytte av nye nullutslippstiltak for petroleumsvirksomheten, 
utarbeidet av SFT, OD og Statens strålevern (desember 2008) viser at petroleumsvirksom-
hetens bidrag av miljøfarlige stoffer ved utslipp til sjø er relativt små og utgjør ca. tre prosent 
av de totale nasjonale utslippene til havområdene.  

Produsert vann er vann som har vært i kontakt med de geologiske formasjonene i millioner av 
år, og som kan inneholde uorganiske salter, tungmetaller og organiske stoffer. Selv om det 
produserte vannet renses før det slippes ut, vil det inneholde små rester av olje/kondensat, 
samt løste stoffer.  

SFT skal i 2009 vurdere måloppnåelse og behovet for ytterligere tiltak for å sikre at nullut-
slippsmålet blir nådd for olje og naturlig forekommende stoffer fra olje- og gassvirksomheten 
offshore. Reguleringen av utslipp av produsert vann i nordområdene med maksimalt 5 prosent 
utslipp gjør at denne problemstillingen blir lite aktuell i de områdene som omtales i denne 
rapporten. 
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Den gjennomsnittlige oljekonsentrasjonen (dispergert olje) i det produserte vannet som ble 
sluppet til sjø på norsk kontinentalsokkel var 9,5 mg/l i 2007, totalt 1532 tonn, i henhold til 
gjeldende analysemetode. 

Figur 4-3 viser utviklingen av totale mengder produsert vann som har blitt sluppet ut på norsk 
sokkel de siste årene. Etter hvert som feltene på sokkelen modnes, følger det mer vann med 
oljen, og mengden produsert vann øker. Industrien er opptatt av at risikovurderinger må 
brukes i avveiningen av hvor mye innsats som skal settes inn i forhold til injeksjon. Injeksjon 
krever betydelig energi, noe som igjen gir økte utslipp til luft. Det er viktig å kunne sette inn 
tiltak der det er mest miljøeffektivt og samtidig gir en fornuftig balanse mellom kost og nytte 
og total miljøeffekt.   

Figur 4-3: Utslipp og injeksjon av produsert vann, millioner m3 på norsk 
kontinentalsokkel 
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4.3.1 Miljøovervåking 

Operatørene som driver leting eller utvinning av petroleumsressurser på norsk sokkel er 
pålagt å overvåke havmiljøet. Målet er å dokumentere miljøtilstand og miljøutvikling i tid og 
rom, som følge av menneskeskapt påvirkning eller som følge av naturlige endringer.  

Miljøovervåkingen i petroleumsvirksomheten på sokkelen har gitt betydelig dokumentasjon 
og erfaring over lang tid vedrørende mulige miljøvirkninger av utslipp til havbunn og 
vannsøyle.  

Miljøovervåkingen utføres av uavhengige konsulenter i henhold til myndighetenes krav. Pro-
gram og rapportering vurderes av en ekspertgruppe oppnevnt av SFT. Resultater og rapporter 
er offentlig tilgjengelig og er også samlet i en database. Dokumentasjonen er omfattende og 
kan finnes på www.sft.no og www.olf.no.  

Sedimentovervåking 

Utslipp av borekaks og oppankring av innretninger kan medføre fysisk påvirkning av bunn-
miljøet. Sårbare korall- og svampområder er blant miljøtypene som kan tenkes påvirket 
gjennom direkte fysisk skade, nedslamming eller begraving. Plassering av en innretning eller 
ankre, rørledninger eller andre strukturer på et korallrev på havbunnen kan være en slik 
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påvirkning som kan skade revet. Imidlertid settes det krav til visuell undersøkelse av bunnom-
rådene der det er foreslått petroleumsaktivitet, slik at innretninger og ankre ikke blir plassert 
der en negativ påvirkning kan oppstå.  

Miljøet på havbunnen og i sedimentene har vært overvåket siden 1973, og på regelmessig 
basis siden 1982. Overvåkingen foregår ved innsamling av bunnmateriale og 
fysisk/kjemisk/biologisk analyse. Historisk har sedimentovervåkingen vist tydelige effekter 
av utslipp av borekaks med vedheng av oljebaserte borevæsker. Disse utslippene ble forbudt 
tidlig på 90-tallet, og siden den gang er det påvirkede arealet redusert med om lag 90 prosent.  

Utslipp av kaks med vedheng av vannbaserte borevæsker gir ikke tilsvarende påvirkning på 
havbunnsmiljøet. Akvaplan-Nivas rapport om sedimentovervåking på norsk 
kontinentalsokkel 1996-2006 konkluderte med at arealet der det kunne påvises noen 
påvirkning av havbunnsmiljøet var ubetydelig (langt mindre enn 0,1 prosent av arealet i 
overvåkingsregionene). 

Andre faktorer som fysisk påvirker havbunnen kan være trålaktiviteter og bruk av ulike fiske-
redskaper. MAREANO dokumenterte spor etter tråldører ca. hver 25 meter på Tromsøflaket i 
2007. Flere områder er nå vernet med hensyn til tråling. Andre bunnredskaper kan også for-
styrre bunnsedimentene. 

Miljøovervåkingen har ikke dokumentert at petroleumsaktiviteten har påført miljøet skader av 
betydning.  

Vannsøyleovervåking 

Overvåking av vannsøylen startet på forskningsbasis i 1993, og ble innlemmet i SFTs over-
våkingsprogram i 1999. Vannsøyleovervåkingen er inndelt i tilstandsovervåking og effekt-
overvåking.  

Tilstandsovervåking gjennomføres hvert tredje år. Dette gjøres ved at et uavhengig 
forskningsinstitutt samler inn og analyserer villfisk som torsk, sei og hyse fra norske 
havområder og norsk sokkel hvor det er petroleumsvirksomhet. Fra og med 2005 er også 
området fra Lofoten til Øst-Finnmark inkludert.  

Tilstandsovervåkingen har ikke påvist oljekomponenter i fisk som konsumeres (fiskekjøtt). I 
tillegg til analyse av fiskemuskel tas det også prøver til analyse av såkalte biomarkører som 
kan avdekke eksponering og eventuell påvirkning på biokjemiske systemer hos organismer, 
som følge av utslippene. Det har ikke vært påvist effekter på bestander av fisk i denne over-
våkingen. 

Effektovervåkingen av vannsøylen gjennomføres årlig. Den utføres i umiddelbar nærhet av 
utslippspunktet, og har i første rekke vært gjennomført på felt med de største utslippene på 
norsk sokkel, herunder Statfjord, Troll og Ekofisk. Overvåkingen gjennomføres ved utsetting 
av flere bur med fisk og blåskjell i. Resultatene viser en moderat eksponering på nærmeste 
stasjon fra utslippet (ca. 500 meter), samt moderate utslag i såkalte biomarkører, som er sub-
letale (ikke dødelige) eksponeringsindikatorer. Oljeindustrien oppfordrer forskningsmiljøene 
til å utvikle bedre metoder for miljøovervåking av vannsøylen. 

For noen år tilbake var alkylfenoler i produsert vann et tema som var beheftet med sterke 
påstander om betydelige miljøeffekter, herunder hormonvirkninger på blant annet torsk og 
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mulige effekter på bestander av fisk. Dette bidro til at en omfattende forskning på dette feltet 
ble igangsatt i mange fagmiljøer. I 2004 konkluderte IRIS og HI at «The simulations show 
that there is no significant risk of reproductive effects on the population levels of cod, saithe 
and haddock in the North Sea as a result of alkyl phenol discharges in produced water.»26  

SFTs Ekspertgruppe for miljøovervåking bestående av erfarne biologer og kjemikere fra 
NIVA og HI, bistår myndighetene med råd.. De har blant annet konkludert med:  

• Det er ikke påvist effekter på bunnfauna i områder kun tilført vannbasert boreavfall 

• Utslipp av produsert vann har ikke gitt effekter på fisk, heller ikke akkumulering 

• Risiko for effekter på plankton er lav, men metoder for å overvåke dette er 
utilstrekkelige 

• Effekter av utslipp av boreavfall på bunnområdene er godt kjent og i stor grad 
resultat av tidligere utslipp 

• Effekter av dagens boreutslipp er geografisk svært begrenset, og kan neppe skilles 
fra effekt av selve installasjonene 

Legger man til grunn resultatene fra den myndighetspålagte overvåkingen av havområdene 
hvor utslipp av borekaks og produsert vann har vært tillatt, kan det ikke forventes miljøvirk-
ninger av betydning i områder der særskilte forutsetninger om fysisk nullutslipp blir gjort 
gjeldende. Ved de særskilte forutsetningene for virksomhet i nord, med utslipp av mindre enn 
5 prosent produsert vann og kun borekaks fra topphullet, kan man med dagens kunnskap slå 
fast at utslippene ikke har betydning for miljøet utover det umiddelbare nærområdet for 
utslippet, begrenset til noen titalls meter fra utslippet ved enkeltbrønner og kanskje noen 
hundre meter ved større utbygginger.   

4.3.2 Forskning – PROOFNY 

Petroleumsindustrien bidrar med betydelige midler i forskningsprosjektet PROOFNY, som 
skal undersøke eventuelle langtidseffekter av utslipp fra virksomheten. PROOFNY er en 
videreføring av PROOF (2002-2005). Gjennom OLF har industrien fra starten i 2002 bevilget 
totalt 84 millioner kroner. Det har vært rettet spesiell fokus mot mulige effekter av utslipp av 
produsert vann, men også prosjekter knyttet til utslipp av vannbasert borekaks.  

Flere av komponentgruppene i produsert vann har vært mistenkt for å bidra med negative 
effekter. Det har også vært dokumentert effekter i laboratoriestudier, men da ved relativt høye 
konsentrasjoner. Dette betyr at utslipp kan gi effekter ved utslippspunktet, men ikke utover 
nærsonen. Forståelsen av betydningen av spredning og fortynning er derfor viktig. Til å styrke 
dette arbeidet igangsatte industrien utvikling av sprednings- og risikomodeller som har gitt 
mulighet til å prioritere tiltak for ytterligere risikoreduksjon for utslippene til sjø. Dette 
gjelder modellverktøy som Dose-related Risk and Effect Assessment Model (DREAM) og 
Environmental Impact Factor (EIF). 

                                                 
26 Myhre m.fl. (2004).    
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4.3.3 Kartlegging av havbunnen: MAREANO  

MAREANO (Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder) ble nevnt i Regjeringens 
miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand (2004-2005), som et bidrag til å styrke kartlegging 
og overvåking av biologisk mangfold, herunder styrke og videreføre nasjonalt program for 
kartlegging og overvåking. Programmet kartlegger dybde, bunnforhold, naturtyper og 
forurensning i norske havområder. Det innhentet bunnprøver for analyse av kjemiske, fysiske 
og biologiske parametre. Programmets mål er å kartlegge sørlige deler av Barentshavet 
inkludert Lofoten og Vesterålen innen 2010. I HFB sies det at MAREANO-prosjektet er et 
viktig initiativ som vil gi økt kunnskap om økologisk viktige bunndyrsamfunn som korallrev 
og svampforekomster. Dette vil igjen gi et bedret grunnlag for å vurdere omfanget og 
betydningen av menneskeskapt påvirkning. Videre vil arbeidet med å sikre tilfredsstillende 
beskyttelse av korallrev i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten bli styrket. 
Resultatene vil være viktige for revisjon av Helhetlig forvaltningsplan, HFB i 2010. 

Prosjektet ledes av HI, i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse og Statens kartverk 
Sjø. Programmet har en programgruppe, som er MAREANOs operasjonelle ledelse. I tillegg 
er det en styringsgruppe og referansegruppe.  

MAREANO har hittil kartlagt områder utenfor Finnmark, Troms og Nordland, men har som 
målsetting å kartlegge alle norske områder. Det har imidlertid blitt gjort et valg fra program-
mets side om ikke å kartlegge Nordland VI i perioden frem mot revisjon av HFB. Dette er et 
valg som synes merkelig all den tid debatten knyttet til revisjonen også kommer til å handle 
om Nordland VI. Riktig nok er det i Stortingsmelding nr. 8 forutsatt at det ikke skal være 
petroleumsaktivitet i dette området i perioden frem til 2010. Men det er en begrensning som 
også gjelder de andre områdene hvor MAREANO kartlegging har vært prioriter.   
MAREANO faller heller ikke inn under begrepet petroleumsaktivitet. 

Statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet uttalte ved åpningen av MAREANOs 
brukerkonferanse i Oslo 21.oktober i 2008 at «Hvis vi ikke vet hvilke naturverdier vi har på 
havbunnen, risikerer vi å ødelegge dem uten at vi en gang er klar over det.» Petroleums-
industrien kartlegger bunnen der det planlegges virksomhet, for eksempel med ROV (ROV – 
remote operated vehicle). Det er også omfattende krav til miljøovervåking som bidrar til 
kunnskap om hvilke naturverdier som er til stede. Dette har bidratt til økt kunnskap om 
fysiske, kjemiske og biologiske egenskaper på havbunnen. 

MAREANO-programmet har også gjort en rekke interessante funn. Det er avdekket et bety-
delig omfang av såkalte pockmarks, forsenkninger i havbunnen, som oppstår når det lekker ut 
væske eller gass (for eksempel hydrokarboner) fra havbunnen. Forsenkningene er vanligvis 
sirkulære og kan ha diameter på 50-60 m og være 10 m dype. Pockmarks er også identifisert 
en rekke andre steder. Foreløpige resultater fra et mudderområde med tallrike pockmarks ved 
Ingøydjupet (nær Goliat) viser forhøyde nivåer av PAH (tjærestoffer) som kan stamme fra 
lekkasjer fra lag under havbunnen. Tilsvarende forhøyede verdier er også observert nær Sval-
bard og en rekke andre steder. Vanligvis utvikles det spesielle biologiske samfunn som kan 
nyttiggjøre seg hydrokarbonene eller andre forbindelser som energikilde og dermed til bio-
logisk produksjon. 

MAREANO har også avdekket tydelige spor fra istiden, i form av plogmerker fra isfjell, 
interessante naturtyper som raviner og rasområder, samt menneskelig påvirkning, blant annet 
fra tråling og andre bunnredskaper. På Tromsøflaket har det blitt avdekket tydelige spor etter 



 69

tråling (tråldører), stedvis hver 25. meter, noe som kan forventes å medføre en omfattende 
skade, blant annet på svampfaunaen i området.  

2006 var det første året MAREANO var fullt operativt. Kartleggingsarbeidene ble da 
gjennomført på Tromsøflaket. I 2007 foregikk sjømåling og kartlegging av bunnforhold og 
fauna på Tromsøflaket, Troms II og Nordland VII. I 2008 skal MAREANO ferdigstille 
kartleggingen i Nordland VII og Troms II, inkludert områder dypere enn 1000 m. I henhold til 
prioriteringer og økonomiske rammer vil kartlegging av Eggakanten ikke kunne starte før i 
2009. MAREANOs budsjetter har økt fra år til år og er i 2009 på over 50 millioner NOK. 
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5. Miljørisiko og oljevernberedskap 
Petroleumsindustrien blir ofte fremstilt av media og miljøvernorganisasjoner som en næring 
med høy risiko for svært alvorlig skade på miljøet. Imidlertid har det i løpet av førti år med 
utvinning i norske farvann ikke skjedd noen akutte utslipp som har medført betydelig skade på 
miljøet, verken fra offshorevirksomheten, fra tilknyttet transport eller fra tilhørende 
landanlegg.  

I dette kapitlet drøftes bruken av risikobegrepet, den metodikk og de tiltak som benyttes i 
petroleumsvirksomheten for å redusere risiko. Det foretas en gjennomgang av akuttutslipp av 
olje historisk fra oljevirksomheten og fra skipsfart, og særtrekk knyttet til risiko for skader på 
bestand av sjøfugl og fisk i de aktuelle områdene belyses. Endelig har kapitlet en omfattende 
gjennomgang av oljevernberedskapen å på sokkelen, hvordan den organiseres, utfordringer 
og tiltak knyttet til beredskap i nord. 

5.1 Bakgrunn 

Forurensningsloven definerer akutt forurensning som: «forurensning av betydning, som 
inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold av denne lov.» I 
norske hav- og kystområder er det hovedsakelig utslipp av olje eller oljeholdige væsker man 
forbinder med dette, men begrepet omfatter også kjemikalier med varierende og til dels lite 
miljøfarlige egenskaper. De fleste kjente større utslipp av olje langs norskekysten kommer i 
følge Kystverket fra skip. I tillegg er det et ukjent antall ulovlige utslipp av olje fra skip og 
fiskebåter som ikke blir innrapportert.27 

Svært ofte skyldes fremstillingen av høy miljørisiko en sammenblanding av ulike begreper 
som verdi og sårbarhet (se kapittel 2.7.3). Samtidig blir helt usannsynlige, men teoretisk 
mulige konsekvenser vektlagt som plausible utfall av denne typen hendelse (se også kapittel 
5.4 om miljørisiko). Som eksempel kan vises til kommentar fra Direktoratet for 
naturforvaltning (DN), på deres hjemmeside den 14.desember 2007 om hendelsen på Statfjord 
to dager før: «De erfaringene vi så langt har fra Statfjord A-utslippet gir gode argumenter 
imot oljeboring i sårbare områder i nord. Det er grunn til å vente at virkninger på naturen 
som vil vise seg over tid, og resultatet av granskningene som er satt i gang, vil gi ytterligere 
argumenter i samme retning.»  
 
Mens dette fikk store oppslag i media, har konklusjonen fra forskningsinstituttenes under-
søkelser av konsekvenser om at oljeutslippet ikke har ført til påvisbare miljøskader, i liten 
grad vakt oppmerksomhet. 

Begrepet risiko benyttes ofte for å beskrive muligheten for et potensielt tap av en verdi som 
menneskeliv, ytre miljø eller materielle verdier. I utkastet til rapport fra risikogruppen som er 
etablert tilknytning til arbeidet med Forvaltningsplanen for Barentshavet, defineres miljø-
risikobegrepet som «kombinasjonen av mulige fremtidige hendelser og konsekvenser av disse 
i form av: skade på miljøet (i form av tilgrisning, forurensing, osv), tap av/skade på bestemte 

                                                 
27 DN (2008).  
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ressurser (bestander, arter, osv.) og eventuelle sekundære konsekvenser som følger av de to 
førstnevnte og tilhørende usikkerhet.» 

Risikobegrepet betegner vurderingen av det å eksponere noe for mulige negative konsekven-
ser, i den hensikt å oppnå en fordel man ellers ikke ville kunne oppnå. Risiko er derfor to-
dimensjonal ved at det reflekterer både farer og muligheter. Når man setter seg i en bil for å 
kjøre til jobb, utsetter man seg selv og medtrafikanter for en risiko i form av mulig skade og 
tap av liv. Denne risikoen «aksepteres» fordi aktiviteten fører til fordeler for samfunnet og for 
hver enkelt.  

Det er samtidig viktig å være klar over at risiko ikke er en statisk og iboende egenskap ved en 
gitt aktivitet som det ikke er mulig å påvirke. Gjennom risikostyring og økt risikoforståelse er 
det mulig å påvirke denne ved forebyggende og konsekvensreduserende arbeid. Dette gjøres 
gjennom: 

• myndighetenes rammebetingelser for aktiviteten en ønsker å realisere  

• og det arbeid petroleumsindustrien gjør innenfor disse rammer for å hindre ulykker, 
skader og tap.   

Innenfor de gitte rammer påvirker utbyggeren risikoen gjennom teknologiutvikling, valg av 
utbyggings- og driftskonsept og organisatoriske tiltak. En kan for eksempel være nøye med å 
tilpasse driften etter forholdene, begrense aktiviteter og sikre at alle som arbeider på 
installasjon, har høy kompetanse. 

Det er i dag et omfattende regel- og kontrollverk for å sikre at den norske petroleumsvirk-
somheten gjennomføres med minimal påvirkning av miljø og ulempe for andre næringer. Et 
eksempel på reguleringer som er benyttet er forbud mot leteboring i biologisk sårbare 
perioder. Et annet er forbud mot seismikk i perioder med gyting, gytevandring eller større 
fiskerier innenfor det aktuelle området. I tilknytning til 20. konsesjonsrunde ble det blant 
annet stilt strenge krav til flere av aktivitetene. Regelverket er ytterligere forsterket i 
forbindelse med petroleumsaktiviteten i området fra Lofoten til Barentshavet.  

Utviklingen av rammebetingelser, teknologi og organisatoriske forhold har ført til at antall 
akutte utslipp i norsk område er og har vært betydelig lavere enn internasjonal statistikk 
viser28.  

Langs norskekysten er trafikken av skip og fiskebåter den viktigste kilden til akutte utslipp av 
olje. Dette gjelder også i området fra Lofoten til Barentshavet29,30. Tidligere vurderinger31,32 
har vist at sannsynligheten for akutte oljeutslipp er betydelig lavere i nord sammenlignet med 
om områder lenger sør på norskekysten. I sin rapport fra 2006 konkluderer en arbeidsgruppe 
nedsatt av myndighetene33 at «gitt forventet utvikling med hensyn til teknologi, kunnskap, og 
risikostyring i Lofoten – Barentshavet vil samlet risiko være mindre i 2020, sammenlignet 
med dagens risiko i området.»   
                                                 
28 OED (2006). 
29 DNV (2005). 
30 DNV (2006b). 
31 Kystdirektoratet m.fl. (2005).  
32 St.meld. nr. 14 (2004-2005). 
33 Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Miljøverndepartementet nedsatte sommeren 2005 en 
arbeidsgruppe som skulle vurdere mulighetene for sameksistens mellom fiskerinæringen og petroleumsnæringen i området 
fra Lofoten og nordover.  
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Årsaken er en rekke allerede innførte forebyggende tiltak som for eksempel statlig slepebåt-
beredskap, trafikksentral i Vardø, separerte skipsleder med krav om avstand til land (35 nm) 
og automatisk overvåking (AIS). Disse tiltakene har medført mer enn halvering av utslipps-
risikoen fra skipsfarten. Bidraget fra en utbygging av petroleumsindustrien i nord vil ikke på 
langt nær medføre at risikoen når opp til nivået fra årene før 2005 selv om en for petroleums-
industrien har benyttet status på historiske hendelser internasjonalt fra årene før 2005. Slike 
data sier lite om sannsynligheten for oljeutslipp i området fra Lofoten til Barentshavet i 2020 
idet man ikke fullt ut har tatt hensyn til trenden i utslippsstatistikken på norsk sokkel som 
følge av risikostyringen og den videre utviklingen som vil skje mellom 2005 og 2020 med 
hensyn til kunnskap, teknologi og arbeidsmetoder. 

I det følgende gis en kort beskrivelse av risikostyringen i petroleumsindustrien og de erfarin-
gene en har gjort i forhold til effekter av risikoarbeidet og konsekvenser av de akutte utslipp-
ene som har forekommet fra skip og petroleumsindustri. 

Figur 5-1: Risikohåndteringsprosessen 
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Kilde: Figur basert på ISO Risk management – Principles and guidelines on implementation, Draft version 
2008. 

5.2 Risikostyring – risikoreduserende tiltak 

Både forvaltningsplanen for Barentshavet og HMS-forskriftene legger vekt på at «risikoen for 
skade på miljøet og de levende marine ressursene skal holdes på et lavt nivå, og skal konti-
nuerlig søkes ytterligere redusert. Dette skal også være styrende for virksomhet som medfører 
fare for akutt forurensning.» Dette prinsippet (ALARP – As Low As Practicable Reasonable) 
er i dag innarbeidet i operatørenes risikostyringssystemer. En fremstilling av denne 
risikohåndteringen er gitt i Figur 5-1 og følger internasjonale standarder og retningslinjer. 
Gjennom en slik vurdering av risikoen knyttet til aktiviteten kan man identifisere hendelser 
som medfører høyest risiko og derved legge grunnlaget for en prioritering av 
risikoreduserende tiltak. Men kanskje viktigere er det at organisasjonen opparbeider seg en 
risikoforståelse. Dette er et viktig element for å forebygge ulykker, for å etablere en 
hensiktsmessig beredskap og for å redusere usikkerheten knyttet til aktiviteten.  
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Figur 5-2: Risikovurderinger 

 

De risikoreduserende tiltak (barrierer) bør i størst mulig grad fungere uavhengig av hverandre 
(se Figur 5-2). Barrierene skal stoppe et bestemt uønsket hendelsesforløp og hindre at 
utfallene blir alvorlige, og kan grupperes som: 

1. Forebyggende - Reduserer faren for utslipp  
2. Konsekvensreduserende tiltak som kan inndeles i to formål: 

• Begrense oljemengden dersom et utslipp likevel skulle skje. 

• Hindre eller begrense skadevirkningene av et utslipp (for eksempel oljevern-
beredskap). 

Forebyggende tiltak etableres på grunnlag av en vurdering av mulige årsaker til hendelser, 
mens beredskapstiltak prioriteres og etableres ut fra en analyse av sannsynlige konsekvenser 
av hendelsene. 

Figur 5-3: Prinsippskisse av risikoreduserende tiltak 
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Risikobaserte beslutninger krever også at en tar stilling til om beslutningsgrunnlaget er 
tilstrekkelig, og eventuelt vurderer behovet og muligheten for å redusere usikkerheten 
ytterligere før en fatter beslutninger. 
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Risikoen ved en aktivitet kan aldri bli null, men risikoanalysen kan antyde hvilken risiko-
reduksjon man kan oppnå ved definerte tiltak og hvilke ressurser som kreves for å oppnå dette 
(se Figur 5-3). Figuren viser at det krever mer og mer ressurser for å redusere risikoen jo 
lavere risikoen er i utgangspunktet. Stiplet rød linje representerer null risiko, som er et 
uoppnåelig mål. 

5.2.1 Eksempler på barrierer (risikoreduserende tiltak) 

Det benyttes vanligvis flere uavhengige barrierer for å stoppe et uønsket hendelsesforløp. 
Dette kalles forsvar i dybden. Sannsynligheten for at flere systemer uavhengig av hverandre 
skal bryte sammen er liten. Uavhengigheten av de ulike systemene sikres ved både 
organisatoriske og tekniske tiltak.  

Et eksempel her er barrierer som benyttes for å bryte hendelsesforløpet utblåsning av olje ved 
boring av brønn. Risikoen for utblåsning er størst ved leteboring der usikkerheten er relativ 
stor i forhold til et mulig reservoars egenskaper. Eksempler på risikoreduserende tiltak er: 

• Seismikk. Grundige seismiske undersøkelser som gir verdifull informasjon om 
reservoaret og bidrar til en sikker boreoperasjon, er første barriere for å unngå 
utblåsning. 

• Boreprogram. Tross innsamling av seismikk og annet grunnlag for vurdering av 
reservoarets egenskaper, vil det være usikkerhet i forhold til faktorer som kan 
forårsake en uventet trykkøkning i borehullet som kan føre til en utblåsning av olje. 
Det bores derfor først en rekke såkalte pilothull med begrenset diameter for å 
kartlegge dybden på reservoaret sammen med dybde og posisjon på de ulike 
segmentene av reservoaret (gass-olje og olje-vann).  

• Brønndesign 1. Før oppstart av boreprogrammet gjennomføres det grundige sensi-
tivitetsvurderinger av utblåsningsrater for ulike brønntyper med fokus på brønn-
diameter og penetrering av reservoarene. Målsettingen med analysen er å designe 
brønnene for å minimalisere konsekvensene av en hendelse uten å påvirke produk-
tiviteten til brønnene. I tillegg utformes brønnene slik at avlastningsbrønn kan 
bores så raskt, effektivt og enkelt som mulig hvis det skjer en utblåsning. 

• Brønndesign 2. Primærbarrieren ved boring er et boreslam (Figur 5-4) som har de 
nødvendige egenskaper (egenvekt) slik at trykket i brønnen holdes under kontroll 
og forhindrer at olje og gass strømmer inn i brønnen. For lav egenvekt på 
boreslammet kan medføre uønsket innstrømming i brønnen (brønnspark). 

• Borerigg. Basert på en analyse av reservoarets egenskaper og de lokale forholdene 
på borestedet velges en rigg som må tilpasses forholdene og godkjennes av 
myndighetene før man får tillatelse til oppstart.  

• Brønn og kompletteringsdesign. Viktige kriterier ved valg av materialer er forlen-
get levetid og integritet for brønnen. Dette inkluderer blant annet redusert effekt av 
korrosjon, temperatur og oksygen og vil blant annet føre til redusert behov for 
intervensjoner som brønnoverhalinger og utskiftning av undervannsinstallasjoner.  
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Figur 5-4: Tekniske barrierer i tilknytning til prøveboring på norsk sokkel 
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Den såkalte BOP (blow-out preventer) som er forankret fast i et fôringsrør av stål satt ned i 
borehullet, fungerer som en viktig teknisk barriere i forhold til utblåsning. Fôringsrøret 
hindrer brønnveggen å rase sammen og er sementert fast i brønnen. BOP stenges fysisk 
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dersom trykket i brønnen uventet endrer seg fordi første barriere har sviktet. Derved hindres 
utstrømming av olje og gass. Når brønnen er fysisk stengt, kan man igjen sørge for at 
boreslammet får tilstrekkelig tyngde. Mannskapet på boreriggene øver på brønnkontroll flere 
ganger i måneden.  

En utblåsning innebærer at både boreslammet og BOP har sviktet. Imidlertid vil oftest BOP 
likevel redusere utstrømmingen ved at én eller flere av ventilene fungerer. I tillegg kan feilen 
være reparerbar og BOP stenges etter kort varighet på utblåsningen. De fleste utblåsninger er 
av kort varighet. Det meste av oljen kan derved samles opp på riggen ved fysiske hindringer 
og drenering.  

Viktige faktorer som påvirker kontrollen med første og andre barriere og derved 
sannsynligheten for utblåsning, er oljetype, sammensetningen av olje og gass, 
reservoarforhold (poretrykk, oppsprekkingstrykk osv.), vanndyp og pålitelighet av utstyret. I 
nordområdet er vanndypene moderate: Det er så langt ikke påvist reservoarer med høyt trykk 
og høye temperaturer. Det betyr generelt sett at sannsynligheten for utblåsning anses for å 
være lavere enn i for eksempel Norskehavet. Et typisk eksempel på dette er Goliat hvor 
trykket er svært lavt. I tillegg pågår det en utstrakt teknologiutvikling som gjør utstyret mer 
robust og pålitelig.  

I forhold til mengde olje som kan slippe ut ved en utblåsning er det er særlig to faktorer som 
er viktige. Dette er mengde olje i strømmen (utstrømningsraten) og varigheten av 
utblåsningen. Diameter på borehullet er den viktigste faktoren sammen med trykket i 
reservoaret som påvirker raten. Ved først å bore med redusert diameter, spesielt ved boring i 
grunne reservoarer, oppnår man en betydelige mengdereduserende effekt. 

5.2.2 Effekten av risikoreduserende tiltak – akutte oljeutslipp 

Internasjonalt er det tre typer ulykkeshendelser som historisk har ført til relativt store (større 
enn 1000 m3) uhellsutslipp fra petroleumsvirksomheten34: 

• Utblåsninger. 

• Rørledningslekkasjer. 

• Produksjonsuhell ved drift på innretninger (flytende produksjons- og 
lagerinnretninger - FPSO). 

Det er rørledningslekkasjer som er angitt å være hyppigste årsak til at olje når havoverflaten. I 
tillegg til disse tre kommer hendelser med skip.  

Lete- og produksjonsfasen 
Alle akutte utslipp fra petroleumsvirksomheten med volum ned til mindre enn én liter rappor-
teres årlig inn til myndighetene og følges opp både internt i selskapene og av myndighetene. 
Eventuelle miljøkonflikter vil i hovedsak være knyttet til større akutte oljeutslipp, dvs. utslipp 
med volum betydelig større enn 1 m3. Omfanget av slike utslipp fra petroleumsvirksomheten 
har vært begrenset og har ikke medført effekter av betydning for naturmiljøet.  

                                                 
34 Scandpower (2003).  
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Figur 5-5: Antall oljeutslipp per år med volum større enn 50 liter 
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Kilde: Data hentet fra Environment Web, den felles rapporteringsdatabasen til industrien og myndighetene. 
 

Antall akutte utslipp av olje har gått markert ned de siste årene. Figur 5-5 viser at antall 
utslipp med volum større enn 50 liter lå på rundt 120 - 140 per år i begynnelsen av perioden, 
men frekvensen er redusert fra 1999 og har ligget mellom 40 og 60 siden 2003. 

Tabell 5.1: Oversikt over større akutte oljeutslipp historisk på norsk sokkel 

År 
Utslippsmengde 

(m3) 
Beskrivelse 

1977 12 700 Det største utslippet på norsk sokkel skjedde på Ekofisk 
Bravo i forbindelse med en ukelang utblåsning. 

1992 946 Oljeutslipp på Statfjord-feltet som følge av at en ventil på 
slange til lastebøye ble forlatt i åpen stilling. 

2003 750 Utslipp av råolje fra et brudd i sammenkoblingen til en 
undervannsinstallasjon på Draugenfeltet.  

2005 350 Oljeutslipp på Nornefeltet da en manuell ventil i systemet for 
produsert vann stod i feil posisjon.  

2007 4 400 Oljeutslipp fra en undersjøisk ledning som røk tvert av I 
forbindelse med oljelasting fra Statfjord A til et lasteskip.  

Kilde: Environment Web/SFT. 
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I 2007 var tolv utslipp større enn 1 m3, hvor det største utslippet (4400 m3) kom fra Statfjord-
feltet i desember 2007. Dette var det nest største utslippet på norsk sokkel noensinne. Samlet 
volum av de øvrige elleve utslippene over 1 m3 var totalt på 76 m3. I perioden fra 1997 har 
antallet av disse utslippene ligget mellom 5 og 15 uten noen tydelig trend i utviklingen. I 
løpet av om lag førti års oljeaktivitet på norsk sokkel har det skjedd totalt fem større akutte 
utslipp av olje, jf. Tabell 5.1, hvorav to har vært større enn 1000 m3. Bare ett av disse, 
Bravoutblåsningen i 1977, har vært større enn 10 000 m3 (12 700 m3). 

Skytteltankertrafikken 
I utredninger gjennomført de siste årene, og spesielt i forarbeidet til Helhetlig 
forvaltningsplan, er det konkludert med at assosiert skipstrafikk ved helårig 
petroleumsvirksomhet i nordområdene potensielt utgjør et vesentlig risikobidrag 
sammenlignet med utvinning av olje. I denne sammenheng bør det presiseres at med vesentlig 
menes her at totalrisikoen for oljeutslipp er lav, men at skipsoperasjonene representerer en 
betydelig andel av denne totale miljørisikoen. 

Frem til i dag har selskapene gjennomført henimot 20 000 offshore lasteoperasjoner. Dette 
tilsvarer anslagsvis en samlet erfaringsbase på vel 230 skipsår. Bøyelastevirksomheten i 
Nordsjøområdet har hatt en regularitet nær 100 prosent og svært få uhell. Historiske data viser 
at lasteslangebrudd er den mest hyppige hendelsen. Dette resulterer vanligvis i utslipp 
betydelig mindre enn 10 m3 olje, og Statfjord-utslippet i desember 2007 er det desidert største 
utslippet fra denne typen aktivitet og representerer således et betydelig avvik fra dette 
generelle bildet. Den interne granskingsrapporten konkluderte med at de bakenforliggende 
årsakene til bruddet i lasteslangen, i hovedsak knyttet seg til manglende bruk av interne 
prosedyrer for risikostyring og analyseverktøy som inngår i disse prosedyrene. En rekke 
korrigerende tiltak er iverksatt etter hendelsen.  

Kollisjoner mellom skytteltanker og FPSO har forekommet, men har ikke ført til utslipp. Det 
er nå etablert omfattende barrierer, både i form av prosedyrer og ny teknologi, for å forebygge 
denne typen hendelser. Grunnstøting og kollisjon mellom skytteltankere og andre skip har 
ikke forekommet på norsk sokkel.  

En analyse gjennomført på oppdrag fra OLF i 200535 viste at de fleste ulykkestypene i til-
knytning til skytteltankertrafikken som bidrar til oljeutslippsrisiko, er lavfrekvente med en 
returperiode på mellom 1000 og flere hundre tusen lasteoperasjoner. Ved innføring av ytter-
ligere preventive tiltak vil man derfor ikke kunne se noen klar endring i antall utslipp, men 
man vil kunne se en forbedring gjennom sikrere operasjoner med færre avvik og 
nestenulykker. 

5.2.3 Andre risikoindikatorer for petroleumsindustrien  

Petroleumstilsynet (Ptil) utgir årlig en rapport om «Risikonivå på norsk sokkel» som viser 
utviklingen av en rekke risikofaktorer over tid, herunder utviklingen på brønnhendelser. 
Formålet med kartleggingen er å måle utvikling i HMS-nivået i petroleumsvirksomheten både 
på sokkelen og på land og derved bidra til å identifisere områder som er kritiske for HMS og 

                                                 
35 DNV (2005b).  
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hvor innsats for å identifisere årsaker må prioriteres for å forebygge uønskede hendelser og 
ulykker.  

Hovedvekten av risikoindikatorer er knyttet til storulykker og sikkerhet i forhold til personell, 
men enkelte av indikatorene er også relevante for ytre miljø og er derfor kort presentert under. 
I forhold til lekkasjer36 i 2007 konkluderer man blant annet med: «Siden 2002 har det vært en 
markant reduksjon i antallet hydrokarbonlekkasjer med lekkasjerate over 0,1 kilo i sekundet. 
Med 10 lekkasjer i denne kategorien i 2007 nådde OLF målet som ble satt for 2008, ett år 
tidligere. Fjorårets 10 lekkasjer utgjør en klar reduksjon fra 2006 (15 lekkasjer over 0,1 
kg/s), og er statistisk signifikant lavere enn gjennomsnittet for perioden 2001-2006.» 

Figur 5-6: Antall gasslekkasjer, alle innretninger, norsk sokkel 

 

Kilde: Ptil, 2008 
 
«Antallet hendelser relatert til boring og brønn i forbindelse med produksjons- og 
leteboring og skip på kollisjonskurs viser også forbedring. De aller fleste brønn-
hendelsene er i kategorien regulær, det vil si hendelser med mindre potensial.»  

Figur 5-7: Brønnhendelser per 100 brønner, lete- og produksjonsboring, 1996-
2007 

 

                                                 
36 Dette er primært gasslekkasjer som ikke vil gi miljøskade. I rapporten fra Ptil foreligger det ingen egne indikatorer for 
utslipp til sjø med potensial for miljøskade. 
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Kilde: Ptil, 2008 
 
«Totalindikatoren som reflekterer storulykkesrisiko viser en statistisk signifikant 
reduksjon de siste tre årene sammenlignet med gjennomsnittet i perioden 2000-2006. 
Dette gjelder både for produksjons- og flyttbare innretninger.» 

Både Ptil sine konklusjoner vedrørende relevante indikatorer i forhold til akutte utslipp 
(lekkasjer) og myndighetenes utslippsstatistikk, viser at det har vært en positiv utvikling i 
frekvensen av akutte utslipp på norsk sokkel samtidig som aktiviteten har økt og man har 
utnyttet stadig mer teknisk utfordrende petroleumsressurser. 

5.2.4 Akutte utslipp fra annen skipstrafikk 

Norsk kyst eksponeres for utslipp fra nasjonal trafikk, internasjonal trafikk til og fra Norge og 
fra passerende internasjonal trafikk. Det er i dag betydelig større trafikk på Vestlandet og i 
Oslofjorden enn i nord37, men trafikken i nord er antatt å øke som følge av økt petroleums-
aktivitet både på norsk og russisk side, og som følge av økt skipstrafikk på grunn av mindre is 
og kortere sjørute til Asia.  

Over en tiårsperiode har Kystverket og SFT årlig registrert om lag 100 akutte utslipp fra skip i 
norske farvann, hvorav de fleste er av olje (Figur 5-8). Tross noe økt trafikk38,39 langs norske-
kysten, har antallet gått noe ned i løpet av en tjueårs periode. Dette er også i samsvar med 
internasjonal statistikk40.  

 Figur 5-8: Antall akutte utslipp fra skip pr år  
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Kilde SFT/Kystverket. 
 
Vel 95 prosent av utslippene var mindre enn 5 tonn. Dette sammen med at mange av 
utslippene var av lettere oljer som hurtig forsvant fra sjøoverflaten, har ført til at det i 
                                                 
37 DNV (2004). 
38 DNV (2003).  
39 TØI (2003).  
40 Se bl.a. www.ITOPF.com. 
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gjennomsnitt bare har vært én større statlig oljevernaksjon hvert annet år i tilknytning til 
utslippene fra skip (se tabell i Appendiks A). Likevel har de fleste større oljeutslipp langs 
norskekysten som har medført beredskapsaksjon fra det statlige oljevernet, skjedd som følge 
av skipsforlis eller andre typer hendelser med skip.  

De fleste tilfellene av akutte oljeutslipp fra skip i Norge har vært utslipp av drivstoffolje 
(bunkersolje eller dieselolje) som ikke er oljetankere. Det største utslippet hittil fra skip ved 
norskekysten skjedde ved havariet av oljetankeren Drupa ved Stavanger i 1976, der 2400 
tonn råolje lakk ut.  

Erfaring viser at det er underrapportering fra skipsfarten til kyst- og flaggstater for en del 
mindre, ulovlige utslipp. Dette gjelder også i Norge, men omfatter ikke større akutte oljeut-
slipp. Utpumping av ca. 600 tonn oljeforurenset vann fra tankskipet Stylis i Skagerrak i 1980 
er det oljeutslippet som førte til størst miljøkonsekvens i Norge.  

Tross relativt liten skipstrafikk i området fra Lofoten til Barentshavet, både i forhold til 
nasjonale forhold og særlig i forhold til internasjonalt, er det gjennomført en rekke forebyg-
gende tiltak med et betydelig potensial for å redusere frekvensen av utslipp i forbindelse med 
sjøtransporten. Dette omfatter blant annet slepebåtberedskap, separerte farleder for 
passerende trafikk, trafikksentral i Vardø og automatisk overvåking (AIS). 

5.3 Miljøkonsekvenser av oljeutslipp i Norge 

Erfaringene vedrørende miljøkonsekvenser fra akutte oljeutslipp i Norge stammer i all hoved-
sak fra de mer hyppige skipsuhellene. Konsekvensene ved skipshavarier blir gjerne mer alvor-
lige fordi utslippet ofte består av tungoljer som er vanskelige å håndtere for oljevernet. I 
tillegg skjer utslippet gjerne på eller svært nær kysten, noe som fører til at oljen hurtig vil nå 
strand. Dette kompliserer oljevernaksjonen ytterligere.  

De fleste utslippene fra skip har ikke ført til store skader på miljøet og det er så langt ikke 
dokumentert langvarige skader av betydning. Der denne typen konsekvenser er påvist, har 
dette hovedsakelig vært på sjøfugl og strandhabitater. Gjennom store deler av året er det 
høyere tetthet av sjøfugl langs kysten enn i åpent hav, noe som øker sannsynligheten for en 
miljøskade ved utslipp nær kysten. Ingen av utslippene fra oljevirksomheten på norsk sokkel 
har medført stranding av olje eller dokumenterbar miljøskade av betydning. 

Kartleggingen av miljøkonsekvenser i etterkant av akutte utslipp har variert både i omfang og 
kvalitet. SFT utviklet en veiledning for denne typen undersøkelser i 199941.  I tillegg til 
veiledningen ble det også etablert avtaler mellom NOFO og flere forskningsinstitutter om i 
gangsettelse av nødvendige etterkantundersøkelser innen 48 timer etter at en hendelse er 
meldt. Veiledningen har ligget til grunn for undersøkelsene i tilknytning til alle større akutte 
utslipp etter dette. For tidligere utslipp foreligger det dokumentasjon av konsekvenser av 
varierende kvalitet, men for enkelte som for eksempel havariet av lasteskipet Mercantil 
Marica i Sognesjøen i 1989, ble det gjennomført undersøkelser i strandsonen over mange år. 

                                                 
41 SFT (1999). 
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Konklusjonen fra etterundersøkelsene av utslippene fra petroleumsindustrien og de fleste 
utslippene fra skip er at det ikke er funnet effekter av betydning. I løpet av førti år er det bare 
utslippene fra skipene Stylis (1980/1981), Deifovos (1981) og til dels Server (2007) hvor det 
er blitt registrert betydelig dødelighet av sjøfugl (henholdsvis 45.000, 20.000-30.000 og 
3.000-8.000). Der det er registrert skader i strandsonen har disse i stor grad vært lokale og 
kortvarige. Etter enkelte, som Mercantil Marica, er det funnet oljerester i enkelte bukter i 
flere år etterpå hvor oljen har trengt ned i steinur hvor den er innlagret og sakte lekker ut. 
Tilsvarende forhold er også funnet etter havariet av Rocknes. Effektene av slike lekkasjer har 
vært lokale, men demonstrerer viktigheten av riktige og gode metoder ved strandrensing.  

Det foreligger et større materiale fra undersøkelsene etter Statfjordutslippet enn de fleste 
andre akutte utslipp. Blant annet har HI tatt et mer omfattende prøvemateriale av fisk enn SFT 
foreskriver i sin veiledning. Anslagsvis 4400 m3 stabilisert råolje ble pumpet til sjø (ca. 3600 
tonn) og representerer derved det nest største utslippet på norsk sokkel. Verken på fisk, 
sjøfugl eller marint miljø er det ifølge granskingsrapporten til SFT og Ptil påvist skader som 
følge av utslippet. Denne konklusjonen er senere bekreftet i de endelige rapportene fra 
SINTEF, HI og Norsk institutt for naturforskning (NINA).  

Grunnet bølgeforholdene kunne oppsamling av oljen ikke iverksettes de to første døgnene, 
men analyser fra SINTEF viser at etter et par dager var 25 prosent av oljen fordampet og 15 
prosent var brutt ned. Resten av oljen ble blandet inn i vannmassen hvor de etter hvert ble 
brutt ned og spist av havets egne bakterier.  

Målinger av oljekomponenter i fiskefilet fra Nordsjøen fanget i desember og januar av HI 
viser at alle komponentene var under deteksjonsgrensen. Mer enn 170 prøver fra fisk er blitt 
analysert uten at det er funnet spor av olje i fiskefiletene. HI konkluderte med at «det er derfor 
ikke grunnlag for å si at utslippet har ført til forringet kvalitet på filet i fisk fra Nordsjøen»42.  

En kort gjennomgang av de øvrige større hendelsene fra petroleumsaktiviteten og de 
utslippene fra skip som har gitt betydelig skade, er presentert i Appendiks A. 

5.4 Risikorelaterte særtrekk i de aktuelle områdene 

Generelt representerer de aktuelle områdene lavere sannsynlighet for akutte oljeutslipp i 
tilknytning til utvinningen sammenlignet med andre områder på norsk sokkel, jfr. omtalen av 
reservoarene med normalt trykk og temperatur i kapittel 6.  

Enkelte velger imidlertid å fokusere på verst tenkelige konsekvenser av verst tenkelige 
hendelser. Blant ressursene i nord som er trukket frem i forhold til områdets sårbarhet for 
akuttutslipp fra oljeutvinning, var torsk, korallrev og sjøfugl.  

                                                 
42 Bjørn Einar Grøsvik ved HI. 
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5.4.1 Risiko for fiskebestanden 

En av grunnlagsanalysene i ULB (7c) konkluderte med at et verste tilfelle av akutt oljeutslipp 
kunne føre til ca. 25 prosent reduksjon i rekrutteringen til en årsklasse av torsk (skrei). Det ble 
derfor konkludert med at denne bestanden har en høy sårbarhet for akutte utslipp av olje.  

Rapporten var imidlertid basert på en risikoanalyse som inkluderte en rekke sikkerhets-
faktorer, konservative valg og forutsetninger i beregningene. Produktet av disse medfører at 
resultatet ikke kan forsvares ut fra rent faglig-vitenskaplige kriterier som et realistisk uttrykk 
for konsekvens. Blant annet ble: 

• Utberedelsen av oljeflaket, som opphav til giftige konsentrasjoner i vannmassene 
nedenfor, beregnet mange ganger for stort. Det er anvendt et aggregert oljeflak-areal 
fra 3600 drivbanesimuleringer og ikke det arealet som er representert ved en realistisk 
drivbane. 

• 100 prosent dødelighet av all fisk som var innenfor, uansett hvilket dyp fisken befant 
seg på.  

I tilknytning til det pågående arbeidet med forvaltningsplanen for Norskehavet er det 
gjennomført nye analyser (DNV 2008b) med en videreutviklet metodikk. Metoden er basert 
delvis på anbefalinger og konklusjoner fra et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, HI og 
Det Norske Veritas43. Sektorrapporten for petroleumsindustrien44 der flere konservative 
faktorer fortsatt er til stede konkluderer med: «Basert på ovenstående beregninger vil 
forventet tap av egg og larver ved utblåsninger for samtlige utslippssteder og perioder være 
mindre enn 1 prosent av de samlede gyteproduktene ved det gitte tidspunkt. Samtidig bør det 
bemerkes at et worst-case scenario (som slett ikke er en sannsynlig hendelse) trolig kan 
berøre et sted mellom 1 og 6 prosent av gyteproduktene på et gitt tidspunkt. Dette vil være det 
oljedriftsscenariet som gir den maksimale eksponering av larver uansett periode.» 

Egg og larver er de mest sårbare stadiene hos fisk i forhold til oljekomponenter i vann-
massene. Lave konsentrasjoner kan føre til økt dødelighet og dødeligheten øker med økende 
konsentrasjon og varigheten av eksponeringen. Senere utviklingsstadier (større enn ca. to cm 
lange fiskeyngel og voksen fisk) er mer motstandsdyktige og vil i stor grad svømme vekk fra 
belastede områder. Etter oljesølet fra tankskipet Braer foretok HI undersøkelser av over-
levelsen til sildelarver i berørte områder og sammenlignet resultatene med resultater fra ube-
rørte områder ved Shetland. De kunne ikke påvise økt dødelighet selv i de hardest belastede 
områdene, dvs. i områder hvor det var påvist store konsentrasjoner av olje i vannmassene45. 
Dette er i overensstemmelse med andre undersøkelser av umiddelbare effekter av akutte olje-
utslipp. De senere års forskning har derfor fokusert på mulige langtidseffekter når fiskelarver 
og egg eksponeres for ikke-dødelige konsentrasjoner av olje.  

Sannsynligheten for at det skal skje et akutt oljeutslipp er i utgangspunktet lav, men, hvis ut-
slippet skal ha konsekvenser for bestanden, må også følgende skje: 

                                                 
43 DNV (2007). 
44 OED (2008).  
45 Gallego (1995). 
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1. Det vesentlige av rekruttering til bestanden dette året skjer bare fra et lite område av 
det totale gyteområdet til fisken. Dette er tenkelig i henhold til gjeldende vitenskape-
lige teorier, men foreløpig ikke dokumentert tross omfattende overvåking av fiskebe-
standenes gyting og prøvetaking av egg og larver over mange år. 

2. Oljeutslippet driver inn i det samme begrensede området. 

Både torsk og sild gyter over relativt store områder og sprer sin gyting også over tid. Det er 
derfor lite sannsynlig at rekrutteringen bare vil skje fra en liten del av dette store området 
innenfor et relativt kort tidsrom et oljesøl vil vare. I tillegg vil både egg og larver ha en 
vertikal distribusjon i vannsøylen som til dels går betydelig dypere enn det som er sannsynlig 
vil eksponeres for oljekonsentrasjoner over skadelig dose. Ved akutte oljeutslipp i overflaten 
vil oljekonsentrasjonene raskt avta med dypet og de høyeste konsentrasjonene er som regel å 
finne i de øvre meterne av vannsøylen. Også ved undervannsutblåsninger er det begrensede 
volum med betydelige forhøyede konsentrasjoner av hydrokarboner i dypere vannlag. Ved en 
stor utblåsning over noen døgn er en rimelig antagelse basert på tilgjengelig kunnskap, at det 
er i de øverste 10 meterne av vannsøylen at konsentrasjonen kan være stor nok til å kunne gi 
effekter. Det er derfor av avgjørende betydning for mulig eksponering at fiskeegg og –larver 
befinner seg i disse øverste delen av vannsøylen over en viss periode for å kunne bli 
eksponert. Selv ved svært store utslipp er det mest sannsynlige scenarioet at bare en liten del 
av larvene eksponeres.  

HI har i sin høringsuttalelse datert 28.08 til Helhetlig Forvaltningsplan Norskehavet 
(sektorvise rapporter, 2008) uttalt at «I Norskehavet er imidlertid larvene spredt over et større 
område og derved mindre sårbare for forurensing fra ett punkt». Dette innebærer at man må 
benytte høyst urealistiske scenarioer for å kunne kalkulere seg frem til mulige 
bestandsmessige konsekvenser på de verdifulle ressursene av fisk i de aktuelle områdene. Det 
som på den annen side er betegnet som bærekraftige fiskerier på sild og torsk, tar ut i 
størrelsesorden 20-30 prosent av en bestand hvert år.      

Etter hvert som larvene blir større øker egenbevegelsen, samtidig med at det observeres at 
larvene i all hovedsak står lavere i vannsøylen. Det vil derfor være en avtagende risiko for 
eksponering i takt med økende alder på larvene. 

5.4.2 Dypvannskoraller 

Tilsvarende forhold kan også hevdes i forhold til dypvannskoraller. Disse er svært sårbare for 
fysisk påvirkning tilsvarende bunntrål og anleggsvirksomhet i tilknytning til oljeindustrien 
som rørlegging, oppankring, utslipp av kaks ved leteboring og lignende. Imidlertid gjennom-
fører oljeindustrien detaljert kartlegging av sjøbunnen blant annet ved hjelp av videofilming 
(ROV – remote operated vehicle) av traseen der det planlegges lagt rørledninger og i området 
rundt der det planlegges leteboring og utbygging av permanente produksjonsanlegg. Doku-
mentasjonen må presenteres for myndighetene som en del av søknadsprosessen om tillatelse 
til å igangsette aktivitet. Dette innebærer at korallrev ikke kan bli (og heller ikke er blitt) 
skadet av denne typen aktiviteter uten at dette på forhånd er godkjent av myndighetene. Slik 
regelverket i dag praktiseres i sør og med enda strengere regelverk i nord, er det kanskje en 
teoretisk mulighet for at korallrev kan bli skadet, men dette er ikke et realistisk scenario og 
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basert på ICES46 sin definisjon av sårbarhet er det derfor liten grunn til å hevde at korallrev er 
spesielt sårbare for akutte oljeutslipp. 

5.4.3 Sjøfugl 

Erfaringer fra tidligere oljeutslipp fra skip i norske farvann har tydelig vist at sjøfugl er den 
mest sårbare miljøressursen i forhold til akutte oljeutslipp. Dette skyldes individenes 
generelle sårbarhet for olje som varierer med bl.a. art, flygedyktighet, tilstedeværelse, atferd 
og arealutnyttelse.  

Sammen med bestandenes tilstand (voksende, stabil eller synkende bestand) og miljø-
betingelser fører dette til en sårbarhet for oljeforurensing for flere av de norske sjøfugl-
bestandene. Der det er betydelig nedgang i en bestand for eksempel som følge av klima-
endringer og overbeskatning av fiskeressurser, kan dette øke betydningen av andre typer 
påvirkninger.   

Figur 5-9: Millioner par sjøfugl i nordområdene.  

 
Kilde: Norsk Polarinstitutt og NINA. Foto Tycho Anker-Nilssen. 
 
Sjøfugl er vurdert blant de mest verdifulle biologiske ressursene langs kysten som i stor grad 
preger karakteren til kystområdene. Verdien kan relateres til kultur (bl.a. eggsanking), opp-
levelse (turisme, jakt og friluftsliv) og som indikator (klimaendring, overfiske, akutte olje-
utslipp). De norske sjøfuglbestandene utgjør en betydelig andel av den nordøstatlantiske 
bestand (ca. 23 prosent), se Figur 5-9. Norge har således et spesielt ansvar i forhold til forvalt-
ningen av 12 arter hvor mer enn 25 prosent av den internasjonale bestanden opptrer hos oss 
(såkalte ansvarsarter). Vel så viktig er hensynet til de 20 artene som er oppført på den norske 
«rødlisten»47. Tre arter omfattes av begge grupper, slik at i alt 29 av de nær 60 artene sjøfugl i 

                                                 

46 http://www.ices.dk/iceswork/wgdetailacfm.asp?wg=WGECO 
47 Kålås m.fl.(2006). 
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norske ansvarsområder fordrer særskilte forvaltningshensyn. Sjøfugl regnes også ofte som 
gode indikatorer på endringer i det marine miljø. Fisket av tobis (sil) i Nordsjøen er ett 
eksempel som i stor grad preger en del sjøfuglbestander (se Figur 5-10). I figuren indikerer 
piler med gul farge spesielt viktige faktorer for påvirkning. Klimaendringene fører til 
endringer i forekomsten av både plante- og dyreplankton. Raudåta som er en viktig 
dyreplanktonorganisme i økosystemet i Nordsjøen og Norskehavet, er viktig som matkilde for 
tobis. Klimaskifte fører til at utbredelsen av denne forskyves mot nord og til dels erstattes av 
en nær beslektet art, men som er langt mindre tallrik. Biomassen av egnet mat for tobis er 
dermed dramatisk redusert. I tillegg har fisket på tobis i mange år vært større enn anbefalt av 
forskerne. Dette har ført til at bestanden er nede på et svært lavt nivå og har bidratt til 
reduksjon av sjøfuglenes matfat. I hekketiden er mange sjøfuglarter helt avhengige av rik 
tilgang på små fisk i kystnære områder for å få frem levedyktige unger.  

Til tross for at overvåkingen av sjøfuglbestandenes utvikling har pågått i mange år, har det 
vært mange datasett som ikke var oppdatert eller var mangelfulle, særlig i forhold til årsaker 
til observerte svingninger i bestandene. I en analyse for Statoil fra 1999 konkluderte Norsk 
institutt for naturforskning (NINA) med at det forelå data for de fleste artene langs norske-
kysten og at disse viste en betydelig nedgang for en rekke arter. Men bestandstallene var 
relativt gamle, og det forelå svært lite data om fuglenes overlevelse, reproduksjon og diett 
som kunne forklare årsakene til endringene. I samarbeid med petroleumsindustrien tok NINA 
derfor initiativ til det langsiktige kartleggings- og overvåkingsprogrammet for sjøfugl kalt 
SEAPOP (SEAbird POPulations). Dette er et nasjonalt program som også vil gjøre det mulig 
å avdekke viktige årsaker til endringer i bestandene.  

Figur 5-10: Skisse av hvordan mange sjøfuglbestander i Nordsjøen for tiden 
påvirkes av klimaendringer og overbeskatning av fiskebestander.  

 

Kilde: NINA  
 

Gjennom arbeidet med helhetlig forvaltningsplan er dette arbeidet også blitt prioritert av 
myndighetene. SEAPOP ble derfor fullt igangsatt for Barentshavet i 2005 og dekker fra 2008 
alle norske kyst- og havområder fra Skagerrak til Svalbard. Programmet finansieres av Miljø-
verndepartementet, Olje- og energidepartementet og OLF. NINA, Norsk Polarinstitutt og 
Tromsø Museum er utførende institusjoner og bidrar med betydelig egeninnsats. SEAPOP har 
spesiell fokus rettet mot innhenting av data som gjør det mulig å modellere effekter av 
menneskets inngrep og skille disse fra det som primært skyldes naturlige variasjoner. Disse 
dataene vil også være viktig bakgrunnsinformasjon ved beregning av effekter av eventuelle 
akutte utslipp av olje. 
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Flere av artene av alkefugl på de overvåkede lokalitetene har vist en betydelig nedgang de 
siste årene. For lomvi finner en den største nedgangen i bestanden i de nordnorske koloniene. 
Figur 5-11 illustrerer dette, og viser at rrendene har forsatt i samme retning de siste årene. 

. På Hjelmsøya, som har vært den største kolonien på fastlandet er bestanden redusert med 99 
prosent i perioden 1984 til 2006. Tilsvarende dramatiske endringer er også observert på 
Vedøy i Røst der bestanden i 2008 var kun 0,5 prosent av den i 1981 og bare 0,1 prosent av 
bestanden tidlig på 1960-tallet. Bestandene både på Hornøya og Bjørnøya har imidlertid vist 
en klart positiv trend etter et stort sammenbrudd i 1986-87. Den kraftige tilbakegangen i 
antall hekkende par fra 1986 til 1987 på Bjørnøya skyldtes en kollaps i loddebestanden i 
Barentshavet. I årene etter har det vært en jevn vekst av bestanden. Kolonien på Sklinna er en 
noe atypisk koloni, som har vist en kraftig økning i perioden 1983-2006. Bestanden har hatt 
en veldig høy vekstrate, noe som indikerer at økningen også skyldes innvandring fra andre 
kolonier. Til tross for en positiv vekstrate i noen av koloniene, er tilstanden for den norske 
bestanden av lomvi alvorlig og arten er klassifisert som kritisk truet på den norske rødlisten. 

Figur 5-11: Utviklingen for en del bestander av lomvi i Norge 

 

 
 

Kilde: NINA og Norsk Polarinstitutt, www.SEAPOP.no. 
 

Årsakene er sammensatte, men er trolig relatert til klimaendringer og at fiskeriene periodevis 
overbeskatter viktige næringsorganismer som tobis, lodde og sild. Enkelte bestander i nord 
har imidlertid vist en positiv trend de siste årene, men det er ennå for tidlig å trekke sikre 
konklusjoner. Sildebestanden er nå fullt restituert og fører år om annet til betydelige mengder 
av sildeyngel langs kysten om sommeren og sterke årsklasser av ungsild som vokser opp i 
Barentshavet. Sammenhengene er likevel komplekse, bl.a. fordi silda ikke bare er en viktig 
næringsorganisme for alkefugl, men også en viktig rovfisk på lodde. I 2008 ble det nok en 
gang registrert omfattende hekkesvikt for mange arter, spesielt for de som søker næring i 
åpent hav. Årsaken til dette er foreløpig ikke klarlagt.     

Foreløpige resultater av denne kartleggingen og overvåkingen viser at det ved utviklingen av 
oljefelt i deler av dette området bør iverksettes ekstra tiltak for å redusere risiko. Flere slike 
tiltak er allerede innført i form av restriksjoner med hensyn til tid på året hvor man ikke har 
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lov til å gjennomføre aktiviteter som medfører høyere sannsynlighet for akutte utslipp en 
normalt.  

5.5 Oljevernberedskap 

Sannsynligheten for et stort akutt utslipp av olje på norsk sokkel er liten og antall utslipp har 
vært færre enn internasjonal statistikk skulle tilsi48. Dette skyldes regimet med risikostyring 
på norsk sokkel og igangsatte tiltak som skal forhindre akutte utslipp fra virksomheten (se 
kapittel over). I tillegg til at dagens krav blir innfridd, vil det dessuten være en kontinuerlig 
prosess for å redusere risiko ytterligere. Likevel kan man aldri garantere at uhell ikke vil skje. 
Oljeselskapene har derfor stort fokus på oljevernberedskap som en del av risikostyringen. 
Denne representerer de siste barrierer med formål å redusere konsekvenser av akutte 
oljeutslipp som når sjøen. Etter igangsettelse av produksjonen på et felt arbeides det også med 
å optimalisere beredskapen som følge av mer kunnskap om reservoaret, ved bruk av BAT49-
prinsippet. Et overordnet kriterium ved valg av bekjempningsmetoder er at de skal gi størst 
netto miljøgevinst i den aktuelle situasjonen.  

5.5.1 Organiseringen av oljevernberedskapen i Norge 

Sammenlignet med mange andre land er organiseringen av den norske oljevernberedskapen 
spesiell. Den er organisert som et samarbeid mellom private, kommunale og statlige aktører 
som vist i Figur 5-12. Den største private aktøren er Norsk Oljevernforening For Operatør-
selskap (NOFO). I tillegg er det etablert privat beredskap i tilknytning til enkelte landanlegg 
som for eksempel Mongstad. Statlig beredskap er i varetatt av Kystverket, mens den kommu-
nale er organisert i Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (IUA). 

                                                 
48 OED (2006). 
49 BAT – Best Available Technology. 
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Figur 5-12: Den norske modellen: Organiseringen av beredskap i Norge 

 

Privat beredskap 

Petroleumsindustrien - offshore oljeaktiviteter 

NOFO ivaretar operatørselskapenes oljevernberedskap ved leting etter og produksjon av olje 
og gass, men operatøren er ansvarlig for å ivareta aksjonsledelsen for en hendelse. NOFO har 
som formål å administrere og vedlikeholde en beredskap mot akutt oljeforurensning som 
omfatter personell, utstyr og fartøyer på vegne av operatørselskapene. Denne beredskapen ble 
etablert i 1978 og var frem til 2001 hovedsakelig havgående for å samle opp oljen nær kilden 
på åpent hav og dermed forhindre at oljen når kysten. Etter en presisering av lovansvaret i 
2001 ble oljeindustriens ansvar i forhold til oljevernaksjoner i kyst og strandsonen klarere 
definert. NOFO ble som en følge av dette også tillagt oppgaven for operatørenes oljevern-
beredskap i kyst- og strandsonen. 
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Figur 5-13: NOFOs stående beredskap  

 

NOFOs ressurser er lokalisert til fem landbaserte depoter og ombord i fartøyer i form av 
stående feltberedskap Figur 5-13 viser NOFOs stående beredskap (pr. oktober 2008). I tillegg 
til egne ressurser har NOFO etablert et samarbeid som gir tilgang til kommunale, statlige og 
andre private ressurser for aksjoner i kystnære farvann. Ett NOFO system består av 400 m 
havgående oljelense og en oljeopptager som er operert av et oljevernfartøy samt en slepebåt. 
Det forutsettes i tillegg tilgjengelig tankbåtkapasitet for overføring av oppsamlet olje. 
Opptakskapasitet av oljeemulsjon for et NOFO system er beregnet til 2400 m3 pr. døgn, 
basert på døgnkontinuerlig drift. 

Ved leting og utvinning av petroleum på sokkelen er det operatøren som er ansvarlig for 
planlegging, dimensjonering, finansiering og etablering av beredskapen, se Figur 5-14. Før 
igangsettelse av en aktivitet skal det gjennomføres en analyse av miljørisikoen heftet til 
aktiviteten inkludert en kartlegging av alle sårbare miljøressurser innenfor det området som 
kan bli berørt ved et uhell. Miljørisikoanalysen legges til grunn for å dimensjonere bered-
skapen i en såkalt risikobasert beredskapsanalyse. Her blir også tilgjengelige 
oljevernressurser i det aktuelle området vurdert. Alle beredskapsanalyser med operatørens 
anbefalte beredskapsløsning skal sendes til SFT som en del av grunnlagsmaterialet for 
godkjenning før aktiviteten kan starte. SFT stiller krav til beredskapen blant annet med basis i 
de analyser som er fremlagt av operatøren. Operatøren holder løpende kontakt med 
boreentreprenør, myndigheter og samfunnet generelt.  
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Figur 5-14: Rolledeling ved etablering og gjennomføring av 
oljevernberedskapen  

 

Primærstrategien for bekjempelse av akutt oljeforurensning på norsk sokkel er mekanisk opp-
samling nær utslippspunktet. Kjemisk dispergering, der kjemikalier hurtig bryter oljen ned 
som små partikler i vannmassene, kan i noen tilfeller benyttes som et alternativ ved mindre 
utslipp, og som et supplement ved større utslipp. Bekjempning nær kilden bidrar til å redusere 
risiko for at oljen kommer i kontakt med sårbare naturressurser.  

Figur 5-15: Oljevernbarrierer ved akutte utslipp offshore 

 

 

Intet enkelt beredskapstiltak er i stand til å oppnå 100 prosent effektivitet. Derfor er det behov 
for anvendelse av flere barrierer, der hver barriere bekjemper en andel av forurensningen som 
har passert foregående barriere. Følgende hovedbarrierer legges til grunn: 

0. Barriere 0 – Forebyggende tekniske tiltak som stopper hendelser som kan føre til 
akutte utslipp og oppsamlingssystemer som forhindrer utslipp å nå sjøen, som 
beskrevet i kapittel 5.2.1. 
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1. Barriere 1 – Oppsamling eller kjemisk dispergering nær utslippspunkt ved anvendelse 
av NOFOs havgående systemer. 

2. Barriere 2 – Oppsamling eller kjemisk dispergering i drivbanen mellom utslippspunkt 
og kystsonen. I denne barrieren anvendes NOFOs havgående systemer, Kystvaktens 
systemer, samt andre egnede ressurser. 

3. Barriere 3 – Oppsamling i kyst- og strandsone fra sjøgående ressurser. I denne 
barrieren inngår en rekke ulike ressurser og systemtyper, fra tyngre havgående 
systemer og fartøy til mindre sjarker og lettere lenser (kyst- og fjordsystemer). 

4. Barriere 4 – Strandsanering og oppsamling av olje fra landsiden. I denne barrieren 
inngår landbasert utstyr og personell. 

 
En barriere består av en gitt mengde beredskapsressurser med en gitt kapasitet, effektivitet og 
responstid. Figur 5-15 viser barrierer som benyttes i beredskapsaksjoner etter akutte utslipp 
av olje fra en plattform. Første barriere, her illustrert med lensesystem nærmest plattformen, 
skal være på plass etter kort tid. Andre barriere som også er basert på åpent hav teknologi, er 
normalt operativt etter få timer. 

Beredskapen som ble etablert ved prøveboringen på Nucula i Barentshavet i 2008 kan være et 
eksempel på barrierer og responstider. Barriere 1 består av fire NOFO-systemer som skal 
være på plass innen to timer for første system og innen 41 timer for det siste. Barriere 2 består 
delvis av to systemer fra Kystvakt og operatør. Disse skal være på plass innen henholdsvis 24 
og 34 timer. Kystsystemene som utgjør barriere 3 skal være på plass innen 34 timer, mens 
strandberedskapen (barriere 4) herunder 12 fiskefartøyer med mannskaper skal være på plass 
innen 34 timer.   

I henhold til gjeldende veiledninger velges det robuste beredskapsløsninger som tar hensyn til 
eventuell usikkerhet i analysegrunnlaget. Selv om beredskapen dimensjoneres opp mot de 
meget store og lite sannsynlige akutte oljeutslippene, vil dette sikre at beredskapen også kan 
håndtere mindre utslipp. Slik håndtering kan omfatte alt fra overvåking til operativ innsats 
med feltberedskapen. Tiltakene vil bli valgt ut fra den miljørisiko det akutte utslippet 
representerer. 

Petroleumsindustrien - terminaler og landbaserte anlegg 

Det er så langt ikke etablert større terminaler eller anlegg i nord som håndterer store mengder 
olje. Melkøya utenfor Hammerfest er en LNG-terminal (nedkjølt flytende gass). Her vil det 
under normal produksjon anløpe ca. 90 skip i året. Dette er gasstankere som representerer 
liten risiko for større akutt oljeutslipp. Beredskapen ved Melkøya er dimensjonert i henhold til 
risikobildet. Ved en eventuell etablering av en råoljeterminal, vil beredskapsnivået bli 
tilpasset det som et minimum tilsvarer forholdene ved for eksempel Mongstad og 
Slagentangen. Under er det gitt en kort presentasjon av beredskapsressursene som er etablert i 
tilknytning til disse to terminalene. 

Mongstadanlegget består av en råoljeterminal og et raffineri som inkluderer et NGL-anlegg. 
Raffineriet har en kapasitet på 10 millioner tonn råolje pr. år. Anlegget har anløp av mer enn 
2200 skip pr år og en godsmengde på rundt 70 millioner tonn. Maksimal skipsstørrelse er 350 
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000 dwt50. Godsmengden inkluderer råolje inn og ut samt produkter ut. Anlegget har syv 
kaier der det foretas overføring av olje og/eller produkter. Beredskapen i forbindelse med 
laste-/ losseoperasjonen baserer seg på at akutte oljeutslipp fra kai skal kunne ringes inn med 
lenser i løpet av ti minutter etter at det er oppdaget. Beredskapen på Mongstad er 
dimensjonert for å kunne ta hånd om akutte oljeutslipp på 7000 tonn, mens kravet fra SFT er 
en beredskap som kan ta hånd om 5000 tonn. Totalt er det over 9 km lenser på Mongstad, et 
stort antall oljeopptakere, utstyr for strandberedskap og en dispergeringsberedskap. Anlegget 
har fire slepebåter, hvorav tre er utstyrt som oppsamlingsfartøy, et antall andre fartøy for bruk 
i oljevern og en lekter med oljevernutstyr og stor lagringskapasitet.  

Esso-raffineriet ved Slagen har en kapasitet på ca. 4,6 millioner tonn pr år og anløp av ca. 
1400 skip i året. Havnen kan motta tre skip samtidig og en maksimal skipstørrelse på 250 000 
tonn. Laste-/ losseområdet er innringet av et neddykket lensesystem på 1,3 km som består av 
en lense som fylles automatisk med luft og stiger til overflaten ved start av en luftpumpe. 
Systemet kan ringe inn området og være operativt i løpet av ti minutter. I tillegg har 
Slagentangen 2-3 km lenser av forskjellig slag og to skimmere. 

Statlig beredskap - Kystverket 
Kystverket har ansvaret for drift og utvikling av statens beredskap mot akutt forurensning. 
Denne beredskapen er primært rettet mot akutt forurensing fra skipstrafikk og annen virksom-
het som ikke er dekket av den private og kommunale beredskapen. Både i Norge og interna-
sjonalt er handelsfartøyer og fiskebåter den hyppigste kilden til akutte utslipp av olje til hav- 
og kystområder. Bortsett fra tiltak ombord i selve skipet er disse aktivitetene ikke pålagt å eta-
blere en egen oljevernberedskap.  Aktuelle tiltak fra disse næringene er begrenset til 
omlasting av olje fra tanker med lekkasje til andre tanker ombord i det samme skipet, i tillegg 
har de et erstatningsansvar for de igangsatte beredskapsaksjoner og mulige skader. Det er 
derfor et offentlig ansvar å bygge opp en beredskap som kan er dimensjonert for å ivareta 
selve aksjonen ved akutte oljeutslipp fra skip langs norskekysten.  

Ved akutte utslipp som bekjempes av ansvarlig forurenser eller kommunal beredskap, vil 
Kystverket ivareta tilsynsfunksjon for å påse at hendelsen ivaretas på en miljømessig 
forsvarlig måte. Der det er større tilfeller av akutt forurensning som rammer en eller flere 
kommuner, kan Kystverket overta ledelsen av aksjonen. Når Kystverket blir varslet om et 
akutt utslipp, vurderes videre oppfølging blant annet med bakgrunn i aksjonsplanen og: 

• Utslippsituasjonen. 

• Skadepotensial (miljørisiko). 

• Operatørens iverksettelse av tiltak og oppfølging av disse dokumentert i en 
aksjonsplan. 

 

Kystverket fører ikke bare tilsyn ved hendelser offshore, men yter også bistand. En egen 
avtale mellom NOFO og Kystverket regulerer ressursbistanden fra Kystverket til operatørene 
og gir tilgang til statlige ressurser på depot og fartøy, og til en rekke bistandsavtaler som 

                                                 
50 Dwt / dvt: Dødvekttonn er den totale vekten et skip kan bære av last, drivstoff, forsyninger, besetning og passasjerer og 
benyttes for å angi størrelsen på skip. 
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Kystverket har med ulike aktører. NOFO har i tillegg en egen avtale som sikrer bruk av det 
statlige overvåkningsflyet.  

Kystverket disponerer over 16 statlige depoter med oljevernutstyr og 10 mellomdepot hos 
IUA (se Figur 5-16). 

Figur 5-16: Høyre kart viser lokalisering av Kystverkets oljeverndepoter og 
mellomdepoter, mens venstre viser kommunale oljeverndepoter langs kysten. 

 

På hvert av depotene er det en depotstyrke på ti mann som kan mobiliseres på kort varsel. 
Selv om den statlige beredskapen primært er rettet mot aksjoner i kyst- og strandsonen der 
akutte utslipp fra skipstrafikken skjer hyppigst, disponerer Kystverket også havgående 
beredskapsutstyr, blant annet ca. 10 000 meter havgående lenser. Totalt disponerer Kystverket 
ca. 43 000 meter oljelense, 130 oljeopptagere, 4 oljevernfartøy og 1 slepefartøy. I tillegg 
disponeres 8 kystvaktfartøy med oljevernutstyr og 1 overvåkingsfly.  

Kystverket gjennomførte i 2005 en samlet vurdering av statens beredskapsmateriell for olje-
vern sett i forhold til resultater fra tidligere risikobaserte beredskapsanalyser og analyser av 
nødlosseberedskapen51. Analysen som omfattet hele den norske statlige beredskap, ga anbe-
falinger til nødvendig investeringsplan for å nå og opprettholde nødvendig beredskapsnivå for 

                                                 
51 Kystverkets beredskap ved skipshavari med mål å tømme oljetanker og lignende som kan føre til betydelig akutt 
forurensing.  
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oljevernutstyr langs kysten. Rapporten konkluderte med at det i perioden 2006-2010 var 
behov for totale investeringer på mer enn 260 millioner kroner (årlig investering på vel 50 
millioner kroner). I statsbudsjettet for 2009 er det lagt opp til en betydelig oppgradering (ca. 
88 millioner kroner i ekstrabevilgning til en total ramme på ca. 200 millioner for statlig 
oljevernberedskap) av utstyr og organisasjon. 

Kommunal beredskap - IUA 
Den kommunale beredskapen mot akutt forurensning i Norge er dimensjonert for å håndtere 
akutte utslipp som kan oppstå som følge av normal virksomhet i kommunene, for eksempel 
forurensning fra lokal industri, landbaserte trafikkuhell eller lignende. Kommunene har 
beredskapsplikt mot mindre tilfeller av akutt forurensning innenfor kommunens grenser som 
ikke dekkes av privat beredskap og der forurenser ikke selv er i stand til å aksjonere eller der 
forurenser er ukjent. I tillegg har de i følge forurensningsloven en plikt til å bistå ved aksjoner 
der andre har ansvaret for operasjonen. I mange kommuner er beredskapen knyttet til den 
stående brannberedskapen, men personell også fra andre etater i kommunene inngår i 
personressursene.  

Den kommunale beredskapen har organisert seg i totalt 34 interkommunale beredskaps-
regioner (IUA) (se Figur 5-16 for lokalisering av tilhørende oljeverndepoter). De fleste av 
disse regionene grenser mot kysten og er derfor en relevant ressurs ved akutte utslipp fra 
oljevirksomheten som når land.  

5.5.2 Samarbeidet mellom de tre aktørene innen oljevern 

Samarbeidet mellom de tre aktørene er allerede etablert og fungerer godt, men en videre-
utvikling av samarbeidet og en klarere rolledeling kan øke effektiviteten i oljevernet. NOFO 
har derfor den siste tiden tatt initiativ til en slik videreutvikling. Blant annet er det etablert 
mer omfattende avtaler med IUAene og rolledelingen er klarere definert mellom aktørene. 
Denne ansvarsmodellen ble prøvd ut ved Nucula II-boringen utenfor kysten av Finnmark 
senhøstes 2008 med godt resultat. 

Ved eventuelle aksjoner ivaretar operatør aksjonsledelsen og er oppdragsgiver for NOFO som 
har operasjonsledelsen. NOFO skaffer til veie nødvendig beredskapsutstyr og personellstøtte, 
etablerer nødvendige lokale depoter og ivaretar kontakten med IUA.  

IUAene stiller lokalkunnskap, mannskaper og eget utstyr til rådighet for NOFO ved oljevern-
aksjoner. Ved behov avtaler NOFO opplæring av personell og iverksetter tiltak som dekker 
eventuelle gap mellom krav og tilgjengelige ressurser. IUAene har også skadestedsledelse ved 
kyst og strand operasjoner og holder egne beredskapsplaner oppdaterte. 

NOFO har inngått avtaler med de 21 IUAene fra Vest-Agder til og med Øst-Finnmark som 
har ansvar for sjøområder, om bruk av IUAenes egne og avtalepartneres utstyr og personell-
ressurser i kyst- og strandsonen. IUAene bidrar bl.a. med lensesystemer for beskyttelse av 
naturressurser og strandsaneringsutstyr.  

NOFO har som nevnt et formalisert samarbeid med Kystverket om tilgang til de statlige olje-
vernressursene. Disse omfatter blant annet oljevernfartøy, sivilforsvaret, kystvakt samt 
utstyrsdepot og mannskap. Dette samarbeidet ble tydelig demonstrert under Statfjord-
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aksjonen desember 2007 hvor flere av Kystvaktens fartøy med kystverkets oljevernutstyr om 
bord deltok i aksjonen.  

Etablering av en oljeindustri i nord vil bringe med seg en betydelig oljevernressurs i form av 
oljevernutstyr, -kompetanse og -ressurser. Dette vil føre til økt evne til å bekjempe konse-
kvenser av akutte utslipp fra alle kilder og derved samlet sett bidra til redusert risiko for skade 
på miljøet. I en vurdering av ulike tiltak i forhold miljørisikoen fra skipstrafikken utført for 
Olje- og energidepartementet (DNV 2003) ble det konkludert med at etablering av en petro-
leumsindustri i nord som brakte med seg tilsvarende oljevernressurser som i sør, ville 
redusere den samlede miljørisikoen fra akutte oljeutslipp fra både skip og petroleums-
utvinning med ca. 12 prosent. Effekten ble funnet å være størst for de største utslipps-
kategoriene, spesielt når utslippene inntreffer et stykke fra kysten. En videreutvikling av det 
etablerte samarbeidet mellom de aktørene i norsk oljevern vil sikre at denne positive effekten 
beholdes og bedres. I tillegg vil petroleumsindustriens tilstedeværelse føre til en betydelig økt 
forekomst av skip med stor slepekapasitet, noe som ytterligere kan redusere sannsynligheten 
for stranding i tillegg til den eksisterende statlige slepebåtkapasiteten. 

5.5.3 Utfordringer for beredskapen i nord 

Utfordringene i forhold til beredskap i nord er tidligere kartlagt og dokumentert av myndig-
hetene blant annet gjennom prosessen knyttet til oppdatering av forvaltningsplan for Lofoten-
Barentshavet i 2003/2004 og gjennom arbeid utført internt i selskapene i de senere år52. Både 
i forarbeidet (ULB) til og i selve forvaltningsplanen for Barentshavet53 ble oljevernet 
beskrevet som en sentral utfordring i forhold til økt skipstrafikk og utvinning av olje. ULB 
konkluderte blant annet med: 

• Dårligere lysforhold i nord stiller krav til økt evne til operasjoner i mørke 

• Lave temperaturer og ising vil både vanskeliggjøre bruken av en del utstyr og 
håndteringen av olje (vanskeligere å pumpe, forsinker overføring av oppsamlet 
olje)  

• Begrenset infrastruktur i forhold til oljevern i nord enn i sør og lange avstander. 
Dette medfører større utfordringer for fremføring av utstyr og mannskap.  

• Relativt kort drivtid til land fra enkelte felt som for eksempel Goliat  

 
I tillegg er det en del særtrekk ved blant annet området Vesterålen og Lofoten som stiller 
spesielle krav til oljevernet:  

• Sterk strøm i ytre kystsone (1-5 knop) reduserer effektiviteten til tradisjonelle 
lensesystemer. 

• Kysttyper som kompliserer strandaksjoner. Blant annet er storsteinet ur som går 
ned i sjøen vanlig forekommende i Lofoten - Vesterålen. Her kan det være poten-
siale for akkumulering av olje som kan være vanskelig å fjerne.. I tillegg er det 

                                                 
52 Se bl.a. Eni Norge: Konsekvensutredning for Goliat, november 2008.  
53 St.meld. nr. 8 (2005-2006). 
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store tidevannsflater og gruntvannsområder som kan tørrlegges ved lavvann, og 
som er komplisert å rense med vanlige teknologier (se Figur 5-17).  

 

Figur 5-17: Eksempel på kysttyper i Lofoten Vesterålen 

 

 

5.5.4 Utviklingen av oljevernet de senere år 

Etter ULB er det igangsatt og gjennomført en rekke utviklingsprosjekter for å effektivisere 
oljevernet. Petroleumsindustrien har i mange år hatt et fond for å fremme utviklingen av 
oljevern i nord. Utviklingen av oljevernet omfatter både teknologiutvikling, bedre 
organisering og ledelse under aksjoner, etablering av samarbeidsavtaler med frivillige 
organisasjoner og oppbygging av kompetanse.  

For å øke effektiviteten i oljevernet ytterligere har petroleumsindustrien nylig besluttet å 
igangsette et flerårig teknologiutviklingsprogram for oljevernteknologi. Bakgrunnen er 
erkjennelsen av at teknologiutviklingen de siste 25 årene ikke har vært sterk nok. Det har 
skjedd en utvikling i form av mindre framskritt, men utfordringene blir stadig større i form av 
petroleumsaktivitet nærmere land, leteaktivitet i nye områder og strengere krav til beredskap. 
Programmet vil bli gjennomført i samarbeid med Kystverket. 

I dette kapitlet er det gitt en kort beskrivelse av en del av de forbedringene som er 
gjennomført eller i ferd med å gjennomføres.  

Generelle forbedringer av alle fire barrierer 

Utvikling fra planverk til oppdaterte analyser på nettet 

NOFO utviklet i årene 1999 – 2001 et regionalt planverk for norsk kontinentalsokkel, inklu-
dert hav, kyst og strand. Planverket dekket industriens ansvar i forbindelse med eventuelle 
større tilfeller av akutt oljeforurensning fra innretninger på norsk kontinentalsokkel, fra 
umiddelbar varsling og mobilisering til opprenskning i strandsonen og etterfølgende 
overvåking. 
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Kysten og sokkelen ble delt inn i fem regioner og det ble gjennomført oljedriftsberegninger 
og beredskapsanalyser for hver region. De krav som ble identifisert i disse, dannet grunnlag 
for etablering av regionsvise planer som ble dimensjonert for felt i drift. I hver region 
opprettet NOFO depoter der lenser og opptakere ble lagret. Informasjonen og den metodiske 
tilnærmelse som ble utviklet for produksjonsfeltene, har også vært anvendelig i forbindelse 
med beredskapsanalyser for leteboring.  

Det var imidlertid ingen regelmessig oppdatering av planverket og i 2006 varslet derfor 
forurensningsmyndighetene operatørene på Haltenbanken og Troll Oseberg om at det var 
behov for oppdatering av miljørettede beredskapsanalyser for feltene. Dette førte til at opera-
tørene valgte å foreta en fullstendig og systematisk gjennomgang av alle forutsetninger for 
gjennomføring av miljørettede beredskapsanalyser. De oppdaterte anbefalingene om bered-
skap samt annen oppdatert relevant informasjon inkludert aktuelle kart med miljødata, og 
beskrivelser som dekker industriens informasjonsbehov i forbindelse med større tilfeller av 
akutt oljeforurensning fra innretninger på norsk kontinentalsokkel finnes på NOFOs nett-
sted54. Disse dokumentene justeres regelmessig for å ta hensyn til ny erkjennelse, nye planer 
og nye krav. Analyser for de andre beredskapsregionene på norsk sokkel er under arbeid. Nye 
områdeberedskapsfartøy og utplassering av NOFO-utstyr på disse, er noen av de forutset-
ninger som er endret i de siste årene. 

Oppdateringen som ble igangsatt i 2006 inkluderte også en gjennomgang og oppdatering av 
metoder for miljørisikoanalyser (MIRA) og OLF sin veileder for risikobasert beredskaps-
analyser. Begge ble oppdatert i løpet av 2007 og er tilgjengelig på nettet. Denne regelmessige 
revideringen av grunnlagsdokumentene vil fortsette. Blant annet vil det gjennomføres en 
grundig vurdering av forutsetningene som ligger til grunn for veilederen for risikobasert 
beredskapsanalyser i løpet av 2009.  

Hyppigere og mer omfattende øvelser - Barents Protection 

En viktig forutsetning for effektivt oljevern er testing av utstyr og øving av mannskaper. De 
siste årene har det vært gjennomført hyppigere og forskjellige typer øvelser. Eksempler er 
interne NOFO-øvelser, øvelser mellom NOFO og den enkelte operatør og minst to store 
samtreningsøvelser årlig hvor IUAer, Kystverket, plattformbemanning og oljeselskaper er 
med som hovedaktører for å trene på roller, organisasjonsmodell og samhandling. Alle 
oljevernsystemene i NOFOs beredskap blir testet årlig. Også mannskapene på basene og de 
skipene som er nominert til oljeverninnsats blir regelmessig øvd, minst en gang i året. I tillegg 
til petroleumsindustriens øvelser gjennomføres det også oljevernøvelser i regi av Kystverket. 

Øvelsen Barents Protection ble gjennomført i oktober 2008 som et samarbeid mellom Eni 
Norge og StatoilHydro. Formålet med øvelsen var å teste om Eni som operatør på Goliat i 
samarbeid med sine partnere, var i stand til å mobilisere og gjennomføre en oljevernaksjon 
som omfattet stranding av olje på kysten av Finnmark. Et viktig element her var å teste ut 
hvor godt samarbeidet mellom Eni, NOFO, kommunal beredskap og andre 
samarbeidspartnere fungerte i forhold til de valgte løsningene for oljevernberedskapen på 
Goliat og om disse var adekvate i forhold til risikobildet fra Goliat. 

                                                 
54 http://www.nofo.no 
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Øvelsen ble gjennomført i området Hammerfest – Havøysund – Rolvsøy – Ingøy i Vest-Finn-
mark.  Mer enn 250 mennesker deltok i øvelsen noe som gjør den til den største oljevern-
øvelsen som er gjennomført i Norge så langt.  

Øvelsen inneholdt fire faser. Disse var planlegging, search-and-rescue (redningsoperasjon), 
operasjonsfasen i en oljevernaksjon og demobilisering av utstyr og mannskap. Selve olje-
vernaksjonen inneholdt alle fire barrierer fra nær kilden bekjempelse til opprensing av strand, 
men med størst vekt på barriere 3 kystnær og 4 strand. Utprøving av nye metoder i disse 
barrierene var viktige elementer, slik som videreutvikling av mindre fiskefartøyer som hånd-
terer lensesystemer for bruk i kystnære farvann samt transport av utstyr og mannskap til 
strandaksjonen. Oppsummeringen og evalueringen som ble gjennomført sammen med 
myndigheter etter øvelsen, var positiv både i forhold til gjennomføringen, brukbarheten av 
utstyret og i forhold til læringsutbyttet til de involverte. 

Lofoten – Vesterålen, operasjonelle forhold og oljedriftsberegninger 

Det har gjennom flere år vært arbeidet med miljømessige og beredskapsmessige forhold langs 
kysten av Lofoten og Vesterålen. Et forprosjekt med formål å identifisere hvordan priori-
teringer, tiltak og strategier for oljevernaksjoner endres i perioder med begrenset lys, lave 
temperaturer, ising i tidevannssonen og under vinterforhold for øvrig ble avsluttet i 2008. 
Prosjektet gjennomførte en kartlegging av spesielle naturgitte forhold i området som påvirker 
prioriteringer og beslutninger i en oljevernaksjon i dette området. I tillegg ble lokale forhold, 
blant annet i forhold til strøm, kartlagt gjennom uttesting av førstegenerasjons AIS-bøyer.  

I tillegg er det gjennomført en oppdatering av oljedriftsberegningene som ble gjort i for-
bindelse med forvaltningsplanarbeidet 2003/2004. Det er benyttet nye inngangsdata fra 
oppdaterte prospekter og oljetyper samt at en i tillegg analyserer bruk av mer høyoppløselig 
strømmodell på utvalgte scenario (Figur 5-18). Hensikten med studiet er å etablere rammer 
for hvilke krav oljevernberedskapen vil kunne møte i forbindelse med fremtidig virksomhet i 
dette området. Analysene er fullført og har gitt verdifull informasjon om effekten av mer 
detaljerte strømmodeller på oljedrift. Dette er viktige inngangsdata for videre studier samt 
ønske om å etablere et mer detaljert bilde av strømforholdene i området. 

Figur 5-18: Oljedriftsmodellering utført med ulik oppløsning i strømmodellen 
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Forprosjektet skal nå videreføres i et større prosjekt i et samarbeid mellom IUA Lofoten 
Vesterålen (IUA LoVe), operatørselskaper og NOFO. Målet for arbeidet: 

• å videreutvikle kystnær oljevernberedskap  
• ytterligere å øke kunnskap om strømforhold og spesielle områdetyper som kan være 

en utfordring i en oljevernaksjon  
• å utarbeide en overordnet beredskapsplan som demonstrerer en effektiv og robust 

oljevernberedskap for eventuelle petroleumsaktiviteter utenfor Lofoten og Vesterålen 
• å styrke gjeldende praksis for etablering av oljevernberedskap som kan implementeres 

for hele norsk sokkel. 

Prosjektet vil ha stor betydning for en oppgradering av oljevernberedskapen i dette området 
uavhengig av en utbygging av petroleumsressursene i området. 

Ny generasjon oljelense 

Dette forprosjektet har fokus på forbedringsbehov for oljelenser til bruk i både kystnære og 
åpne havområder. Dagens oljevernutstyr har begrensninger knyttet til effektivitet i stor bølge-
høyde, strøm og det å operere i mørke. Petroleumsindustriens oljelenser fungerer ved maksi-
male bølgehøyder på over seks meter. Effekten av lensebruk avtar imidlertid ved høye bølger. 
Men ved kraftig sjø og høye, brytende bølger, skjer en naturlig knusing og nedblanding av 
oljepartiklene. Naturen ivaretar således selv oljevernet når vær og sjø ikke gjør mekanisk 
oppsamling mulig. Dersom det ikke er brytende bølger, kan oljevernutstyret fungere i høyere 
sjø. Under Prestige-aksjonen utenfor Spania i 2002/2003, opererte NOFO effektivt med sitt 
utstyr i bølgehøyde på opp til 9 meter. 

Petroleumsindustrien har som mål å gjøre noe med de eksisterende begrensningene. Blant 
annet kan det i mange tilfeller ta lang tid til å mobilisere og plassere utstyr i opptaksposisjon i 
forhold til korteste drivtid for olje inn i sårbare kystområder. Dette vil bli en økende 
utfordring for stadig mer kystnær aktivitet. 

Prosjektet tar mål av seg til å utvikle en ny generasjon oljevernutstyr som øker 
opptaksvinduet til 80-90 prosent av tiden og som i tillegge er lett å transportere slik at det lar 
seg mobilisere raskt nok til i de fleste tilfeller å hindre landpåslag. Utstyret som tenkes 
utviklet vil bygge på den teknologien som allerede eksisterer og videreutvikle denne. Denne 
teknikken regnes som ledende i verden når det gjelder å begrense spredning og konsentrere 
oljesøl tilstrekkelig for effektivt opptak.     

Utvikling av barriere 1 og 2 – havgående beredskap 

Økt kapasitet og bedre utstyr  

Etter 2003 har NOFO skiftet ut hele utstyrsparken og investerte mer enn 250 millioner kroner 
i nytt utstyr. Dette førte blant annet til at de 16 havgående NOFO-systemene nå er utstyrt med 
nye lenser som har økt kapasitet og er enklere å operere enn de som tidligere ble benyttet. 
Blant annet kan de lettere transporteres på bil og automatisk fylling fører til hurtigere 
utsetting. Nye oljeopptaker takler tyngre oljer bedre enn tidligere løsninger. I tillegg ble i 
2007 antall NOFO-systemer vedtatt økt fra 16 til 20. Forbedret teknologi og økt antall 
systemer vil derved i løpet av 2009 ha økt den havgående kapasiteten med mer enn 25 prosent 
sammenlignet med situasjonen i 2003.  
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Økt operasjonalitet i dårlig lys 

Dårlige lysforhold i områder nord for polarsirkelen er påpekt som et generelt problem for 
oljevernet i flere analyser. Dette gjelder imidlertid ikke over hele året. Lysforholdene i nord er 
dårligere enn for Nordsjøen hovedsakelig i månedene november, desember og januar, men for 
året under ett er det ca. 500 timer mer arbeidslys hvis man sammenligner Snøhvit med 
Ekofisk-området.  

Figur 5-19: Ttimer operasjonslys og –mørke pr. år på norsk sokkel. 
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Kilde: U.S. Naval Observatory, Astronomical Applications Dept  

Kilde: Figur basert på Akvaplan-Niva 2008. 
 
Generelt for norsk sokkel har NOFO identifisert lysforholdene som en stor utfordring for 
oljevernet. Utviklingen av radarteknologi til bruk på oljevernfartøyer som kan lokalisere olje 
på sjø i mørke, har derfor vært prioritert fra NOFO i flere år (Figur 5-20). Dette arbeidet har 
vist seg vellykket blant annet under aksjonen på Statfjord desember 2007. Utviklingen av 
denne typen systemer fortsetter blant annet ved at all informasjon fra radar, helikopter og 
andre former for fjernmåling, kan lastes ned til broen på skipet. Derved kan ressursene 
prioriteres på en langt mer effektiv måte også i situasjoner med godt lys. 

De tilgjengelige fjernmålingsverktøyene som de siste årene har vært benyttet av petroleums-
industrien, er regelmessig satellittovervåking av hele sokkelen, helikopterbasert IR («varme-
kamera»), håndholdt IR, oljeradar på fartøy og kjøp av flytimer fra Kystverkets 
overvåkingsfly som har nedlasting av informasjon direkte til NOFOs fartøy. I denne 
forbindelse har industrien støttet flere prosjekter hvorav noen gjennomføres i samarbeid med 
Norges Forskningsråd.  

Eksempler er utvikling av et ubemannet flysystem (UAS) for overvåking under oljevern-
aksjoner og videreutvikling av systemer for IR deteksjon av olje sammen med integrering av 
informasjonen slik at aksjonene effektiviseres. IR-systemet skal bidra til bedre kartlegge av 
utbredelse og variasjon i tykkelse av oljeflak fra fartøy. Systemet skal fungere under de 
spesielle forholdene i nord med kulde, mørke og tåke, og i bølger.  
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Figur 5-20: Utvikling av bedre radarteknologi om bord i oljevernfartøyer 

 

Kilde: NOFO. 
 

Figur 5-20 viser ett eksempel på hvordan slik informasjon kan presenteres på radar med ett av 
flere visningsmodi for MIROS oljedeteksjonssystem. Systemet henter informasjon om far-
tøyets posisjon, kurs, fart, samt data fra fartøyets værstasjon og navigasjonsradar. Til venstre i 
figuren er et vanlig back scatter radarbilde, til høyre ses påfølgende bilder av samme oljesøl 
med posisjonsangivelse. I nedre del av figuren vises vinddata og fartøyets kurs og fart.  

Tykkelseskart av oljeflak skal automatisk bli overført til digitale kart i sanntid, slik at 
operasjonsledelsen kan dirigere oppsamlingsressursene der de gjør størst nytte. I tillegg skal 
system være i stand til å integrere informasjon fra forskjellige sensorer/kilder for å kunne gi 
en bedre oversikt over utbredelsen av oljeforurensingen. 

Satellittbilder har vært benyttet i Norge i flere år i tilknytning til overvåkingen av ulovlige 
utslipp fra skipstrafikken. Tjenesten ble utviklet av KSAT med støtte blant annet fra Norsk 
Romsenter, Statens Forurensningstilsyn og den europeiske romorganisasjonen ESA og 
benyttes i dag regelmessig av Kystverkets beredskapssenter i Horten. Det er i dag en etablert 
rutine at NOFO varsles fra KSAT når det identifiseres mulige akutte utslipp av olje.  

AIS-bøyer til sporing av oljeflak 

Bøyer med automatisk posisjonering og overføring av posisjon til oljevernfartøy kan benyttes 
til å følge bevegelsen til et oljeflak. Bøyene beveger seg på havet på samme måte som et 
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oljeflak og vil kontinuerlig rapportere sin posisjon. Dette skal bidra til kontinuerlig posisjons-
bestemmelse av et oljeflak.  AIS-bøyene kan også benyttes i oljevernøvelser for å markere et 
simulert oljeflak. De kan også benyttes til å simulere et større oljeutslipp på kontinental-
sokkelen ved å slippe ut et større antall bøyer. Dette vil kunne gi økt kunnskap om hvor og 
når et oljeflak treffer kysten. Bøyene er ferdig utviklet og den første leveransen av 10 bøyer 
forventes tidlig 2009. 

Håndtering av tyngre oljetyper 

Alle oljevernfartøyer (OR-fartøy) som inngår i NOFOs fartøypool, må ha lagringskapasitet 
for olje samlet opp under en aksjon. Ved lave temperaturer og når oljen er tyktflytende kan 
det være et problem å tømme tanken når den skal overføres til annet fartøy eller landdeponi. 
Dette sinker aksjonen og reduserer kapasiteten til systemet. Alle fartøyene som er klasset som 
oljevernfartøy for NOFO har derfor i dag oppvarming i tankene som standard. Dette sikrer at 
oljen holdes flytende og pumpbar uavhengig av oljens kvalitet og temperaturforholdene 
omkring. 

Utvikling av barriere 3 og 4 – kystnær beredskap og strandrensing 
Erfaringsmessige fører stranding av olje som regel til en langt mer komplisert og fordyrende 
beredskapsaksjon. Opprensing av strand er komplisert og man må ta vanskelige valg på beste 
rensemetode og renhetsgrad for å sikre at opprensingen ikke medfører større konsekvenser 
enn effektene av oljen. I svært mange områder er også tilgangen på infrastruktur som 
transport av utstyr og tilgang til mannskap en utfordring. 

Oppsamling av olje før den når kysten har derfor høy prioritet i beredskapen til 
oljeselskapene. Økt skipstrafikk og økt letevirksomhet nær kysten har ført til en stadig større 
vektlegging av strandberedskapen.  

Kjerneteam med spesialkompetanse for strandaksjoner 

NOFO er i ferd med å etablere et kjerneteam (innsatsstyrke) på 50 personer med kompetanse 
og kapasitet til å ivareta alle aspekter ved strandoperasjoner. Kjerneteamet skal kunne stille 
10 personer på innen 24 timer ved stranding av olje og assistere den lokale IUA styrken. 
Personell vil rekrutteres primært fra en del av IUAene, men også fra oljeselskaper, terminaler 
og andre private aktører.   

Fordelene med en slik modell er flere: 

• En styrket strandberedskap vil ha en positiv effekt, uavhengig av utslippskilde.  

• Det vil være en betydelig bedre forutsigbarhet ved planlegging og bygging av 
beredskap. Dette gjelder både i forhold til etablering av beredskap i forhold til 
leteboring, men også ved endret risikobilde på grunn av endret skipstrafikk innen et 
område (eks. russisk oljetransport). 

• Strandberedskapen har i stor grad vært avhengig av kommunale ressurser. Ved et 
tettere samarbeid vil man tilføre de lokale IUAene ressurser samtidig som oljesel-
skapene bedre kan utnytte andre aktørers ressurser. Samarbeidsavtalen med 
IUAene som er revidert i 2008 med klarere krav til leveranse og responstid, samt 
justert kompensasjon til IUAene. 
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Opprensing etter akutte oljeutslipp i strandsonen er komplisert og stiller høye krav til 
kompetansen og erfaringen til de involverte. Et fast beredskapsteam vil langt bedre kunne 
styrke, opprettholde og videreutvikle kompetansen i forhold til denne typen aksjoner.  

Som et tiltak i oppgraderingen av oljevernberedskapen i strandsonen har NOFO også inngått 
avtale med miljøorganisasjonen World Wide Fund for Nature (WWF). Samarbeidsavtalen 
fører til at WWF får ressurser til å lære opp frivillige som kan mobiliseres hvis det oppstår en 
situasjon der et akutt oljeutslipp treffer strandsonen. Avtalen vil gi oljeindustrien tilgang på 
frivillig personell som er opplært i oljevernarbeid i strandsonen i tillegg til de ressursene som 
NOFO og Interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUAer) selv organiserer.  

Mulighetsstudie - strømregistrering fra HF radar 

En av hovedutfordringene i nord er å gjennomføre kystnære oljevernaksjoner i kulde og 
mørke. Målet med dette prosjektet er å kartlegge i hvilken grad høyfrekvensradar systemer 
tilsvarende de som i dag står på Fedje vil være egnet for å bedre oljevernberedskapen i 
nordområdene. Overflatestrømmen nær kysten varierer med tidevann og vind samt lokale 
fenomen. Disse bestemmer i stor grad hvordan oljeforurensing beveger seg inn mot kysten og 
i hvilke områder denne strander. Dette er svært viktig informasjon for å lede en 
oljevernaksjon og beslutte hvor ressurser skal settes inn. Man ønsker å klargjøre hvilke data 
som kan samles inn med et slikt system og hvordan man best kan utnytte disse dataene i en 
oljevernaksjon. Mulige data er kontinuerlig innsamling av sanntidsdata av bølger og strøm. I 
tillegg er det behov for å verifisere de innsamlede dataene. Prosjektet skal munne ut en skisse 
av et opplegg for bruk i influensområdet for Goliat og vurdere potensialet for målinger 
utenfor Lofoten og Vesterålen.   

Figur 5-21: Landgangsfartøy brukt under oljevernøvelse i Lofoten - Vesterålen 

 

Landgangsfartøyer - transport av beredskapsressurser og håndtering av avfall 

I forbindelse med strandaksjoner er infrastrukturen i ytre kyststrøk en utfordring både i for-
hold til å få transportert inn utstyr og mannskap, men også i forhold til å hente ut avfall hurtig 
nok slik at aksjonen ikke forsinkes. NOFO har nylig inngått en rammeavtale med selskapet 
Seaworks AS i Harstad om tilgang til tre spesialfartøy til bruk i oljevernberedskapen langs 
hele norskekysten. Tilgang til denne typen fartøy er viktig for oljeindustriens satsing på kyst- 
og strandsoneberedskap. (Se Figur 5-21) Fartøyene kan brukes til transport av både personell 
og utstyr. I tillegg kan de også fungere som arbeidsplattform i en oljeoppsamlingsaksjon i 
strandsonen. Avtalen bidrar også til lokal kompetansebygging innen oljevern i Seaworks. 
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Figur 5-22: Lensesystemet Current Buster under aksjonen ved Server med to 
båter og fra forsøk i Canada med bare én slepebåt  

Kilde: NOFI. 
 

Bedre og flere lensesystemer til kystnære aksjoner 

For å øke kapasiteten ved kystnære aksjoner har NOFO nylig bestilt seks lensesystemer av 
typen Current Buster. Dette systemet har kapasitet til å bli slepet i opp til 4 knops fart uten å 
miste effektiviteten i oppsamling av oljen. Systemet er utviklet for bruk i relativt trange kyst-
farvann og er derfor spesielt velegnet til de mange strømrike sundene man har på deler av 
kysten i nord. Det har vært utprøvd både i Alaska, Canada og i Norge, blant annet under 
Server-aksjonen (se Figur 5-22)   

Figur 5-23: Til venstre bruk av vakuum til rensing av strand under John R. 
aksjonen, til høyre uttesting av ny duk og konsept våren 2008 i Troms 

 

Vakuumrensing av strand 

Under opprensingsaksjonen av strandsonen etter forliset til lastefartøyet John R. i 2001 ble 
det gjennomført forsøk med bruk av vakuumteknologi. Prosjektet har som målsetting å 
videreutvikle miljøvennlig teknologi for sanering av strender som er forurenset av olje, og på 
den måten oppnå en forbedring og effektivisering av oljevernarbeid i strandsonen. Dette søkes 
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oppnådd gjennom å utnytte tilgjengelig vakuumteknologi på en kreativ måte, samt ved behov 
tilføre systemet varme for operasjoner i kulde og under arktiske forhold. Erfaringene fra 
aksjonen etter John R. forliset skal verifiseres og videreutvikle utstyret som benyttes i tråd 
med målsettingene nevnt over. Dette vil kunne effektivisere oljevernberedskapen i strand-
sonen generelt og under operasjoner i kulde og mørke spesielt. Prosjektet startet våren 2008 
og er nå inne i en utprøvingsfase hvor prototyper testes ut på forskjellige oljetyper under 
kontrollerte forhold på forskjellige strandtyper (se Figur 5-23). 

Videreutvikling av Vacuna systemet 

Vacuna 1000 er et eksisterende system for påføring og opptak av absorbenter på 
oljeforurenset strand. Systemet ble opprinnelig utviklet av Mercur i samarbeid med Statens 
forurensningstilsyn i 1993. Vacuna 1000 har blitt brukt under flere oljevernaksjoner langs 
norskekysten, senest etter havariet av Server utenfor Fedje i januar 2007. Erfaringsdata viser 
rom for forbedringer av utstyret. Målet for prosjektet er å utvikle Vacuna 1000 til å bli mer 
brukervennlig, oppnå større rekkevidde og forbedret kapasitet samt lettere å håndtere. 

Den første nye utgaven av Vacuna vil bli øremerket oljevernoperasjoner i nordområdene og 
utplassert ved Norges brannskole i forbindelse med opplæring av oljevernpersonell. 
Prosjektet ble startet i 2008 og er nå inne i en fase med bygging av prototype basert på de 
designendringer som er identifisert i prosjektet. Prototype fullføres i løpet av 2009. 

Figur 5-24: Vacuna-systemet med enkeltkomponenter under testing hos 
Kystverket i Horten 

 

Uttesting av absorbenter55 for olje 

Ulike typer absorbenter er vanlig brukt ved strandrensning. Gjennom en systematisk 
utprøving de siste årene har man funnet at disse har varierende egenskaper ved bruk og man 
har derfor igangsatt prosjekter for å bedre system for påføring og opptak av absorbenter på 
                                                 
55 Middel som suger opp olje i porer i materialet. 
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oljeforurenset strand slik at dette blir mer brukervennlig, får større rekkevidde og forbedret 
kapasitet. Det er blant annet gjort forsøk med torv fra Norge samt en annen absorbent basert 
på mineraler.  

Økt kompetanse – helhetlig utdanningskonsept 

Generelt er det i dag langt større vekt på trening og kompetanseoppbygging i forhold til 
oljevern. Blant annet er det igangsatt et prosjekt som skal etablere en helhetlig utdannings-
struktur med kompetansetilførsel på alle nivå i oljevernberedskapsorganisasjonen. Det er 
identifisert et behov for å avklare og formalisere krav til kompetanse og utdanning innen 
beredskapsorganisasjonen for norsk oljevern. Når dette er gjort skal det etableres et helhetlig 
utdanningskonsept som sikrer at disse kravene nås. Videre skal det etableres en løsning som 
sikrer at kompetansen og opplæringen registreres slik at en til enhver tid har oversikt over den 
samlede tilgjengelige kompetanse i beredskapsorganisasjonen. I det helhetlige konseptet 
inngår også planlegging og gjennomføring av oljevernøvelser. 

Prosjektet er under etablering i samarbeid med Kystverkets Beredskapsavdeling og NOFO 
som er sentrale aktører i beredskapsorganisasjonen og vil gå over flere år. 

NOFO har videre etablert en avtale med Norges Brannskole i Tjeldsund som skal gi 
oljevernopplæring innen kyst og strand. Dette opplæringstilbudet omfatter spesielt alle 
IUAene hvor også mesteparten av personellet er brannfolk. Ved å sluse alt personell gjennom 
brannskolen oppnår industrien både god, relevant og ensartet opplæring. Dette sikrer at 
IUAene sitter med tilfredsstillende kompetanse ikke bare ved oljevernaksjoner knyttet til 
akutte utslipp fra petroleumsindustrien, men også ved akutte utslipp fra tankanlegg på land og 
fra skip som erfaringsmessig skjer langt hyppigere enn utslipp fra offshorevirksomheten.   

Styrket operativ ledelse innen kyst og strand 

Ved leteboringsoperasjoner utenfor organiserte beredskapsområder er det, som nevnt i 
kapittel 5.5.2, etablert prinsipper for rolledeling mellom aktørene: 

Den kystnære boreoperasjonen på Nucula 2 utenfor Nordkapp var et pilotprosjekt for 
uttesting av dette rolledelingsprinsippet. Mange av forbedringstiltakene fra satsningsområdet 
Kyst- og strandsoneberedskap er lagt til grunn for den etablerte beredskapsløsning. I dette 
ligger også en videreutvikling av NOFOs operasjonsgruppe og operasjonsrom, herunder 
forsterking av operasjonsledelsen gjennom organisasjonstilpasning, opplæring og øvelser. Det 
operative planverket skal også videreutvikles for denne type beredskapsoperasjoner.  

Kystverkets beredskapsavdeling i Horten er en sentral aktør i kyst og strandsonen. I det 
pågående samarbeidet med Kystverket vil man avstemme og evaluere prosedyrer, samarbeide 
i utviklingen og gjennomføringen av kursvirksomheten i opplæringen av spesialteam. I tillegg 
er det laget program for øvelser, inklusive felles øvelser mellom NOFO, IUA og Kystverket.  

Bruk av fiskebåter i oljevernaksjoner 

Lokale fiskefartøyer har blitt benyttet som en del av oljevernberedskapen under tidligere 
leteboringer. Blant annet ble det innleid et stort antall båter ved den første leteboringen på 
Nucula i Barentshavet. Behovet for mindre fartøyer ble da dekket ved inngåelse av spesifikke 
avtaler med en rekke enkeltfartøyer. Dette konseptet som tidligere er lite utprøvd i Norge, er 
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videreutviklet blant annet i de kystnære boreoperasjonene på Trow (letebrønn 32/2-1) og den 
andre letebrønnen på Nucula. Trow ligger bare 20 km fra land, mens Nucula 2 ligger om lag 
44 km fra land. Erfaringene fra disse beredskapsorganisasjonene er positive. 

Mindre fiskefartøyer er også benyttet i oljevernaksjoner i utlandet med gode erfaringer. Dette 
gjelder blant annet i aksjonene etter havariene av henholdsvis Exxon Valdez i Alaska og 
Prestige utenfor Spania og Portugal.  

Dette arbeidet skal nå videreføres på en mer strukturert og langsiktig måte hvor fartøyenes 
bruksområde i oljevernberedskap vektlegges. I tillegg skal tekniske og sikkerhetsmessige 
aspekt klargjøres sammen med en avtalestruktur som sikrer en langsiktig og robust løsning for 
oljevernberedskapen. I første omgang vil det være avgjørende om denne typen bruk kan 
tillates av sjøfartsmyndighetene i forhold til hva disse båtene er sertifisert og designet for å 
utføre. Det skal også konkretiseres en beredskapsløsning hvor kystfiskefartøyer er integrert i 
den kystnære oljevernberedskapen ved en potensiell utbygging av Goliat-feltet utenfor kysten 
av Finnmark.  

Figur 5-25: Mindre fiskefartøyer sleper en oljelense under øvelsen Arctic 
Protection 2008 

 

Bruk av luftbobler som barriere i oljevern 

Prosjektet vil evaluere bruk av luftbobler for å bedre oppsamling av olje i forbindelse med 
oljevernaksjoner i grunne farvann. Når en større mengde med bobler frigjøres i vann, vil de 
stigende luftbobler føre til en transport av vann oppover (upwelling) med påfølgende 
spredning utover på overflaten (outwelling). Denne spredningen har et potensiale til å kunne 
begrense utbredelsen av oljesøl på overflaten og derved danne en pneumatisk barriere for olje.  

En skal også se på muligheten for at en under gitte betingelser kan oppnå at nedsunkne 
oljepartikler og dråper fester seg til individuelle bobler og løftes til overflaten (flotasjon). 
Denne mekanismen kan og være nyttig i forbindelse med reduksjon av lekkasje under skjørtet 
av de tradisjonelle oljelensene. Prosjektet finansieres av industrien i samarbeid med 
Forskningsrådet og går over en treårsperiode frem til og med 2011. 

Oljevern i kyst og strandsone – skjebne og effekter av olje  

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med SINTEF og målet er å gi et forbedret 
kunnskapsgrunnlag om oljens skjebne og egenskaper. Dette for å kunne dokumentere 
konsekvenser av et akutt utslipp nær land og å sikre at beredskapstiltak gir maksimal netto 
miljøgevinst. Ved flere tidligere aksjoner for opprensing av strandsonen (for eksempel etter 
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Exxon Valdez i Alaska og Torrey Canyon i Engelske Kanal) ga renseaksjonen større skader 
enn selve utslippet av olje. 

Figur 5-26: Konseptskisse av luftbobler til å generere en pneumatisk barriere 
sammen med et praktisk eksempel på bruk 

 

 

Prosjektet er sammensatt og adresserer både grunnleggende oljekjemi, responstiltak og 
biologiske effekter, på strand og i kystnære havområder. Skjebnen til mekanisk og kjemisk 
dispergert olje i vannsøyle og i sedimenter skal dokumenteres. Det gjennomføres studier for å 
kartlegge forekomsten av is på strender i Nord-Norge og å vurdere mulighetene for å varsle 
ising på strand basert på meteorologiske data. Det fokuseres også på videreutvikling av 
kjemiske og biologiske teknikker for rensing av olje på strand, som et supplement til dagens 
mekaniske metoder. I samarbeid med Kystverket ble det i etterkant av Server-ulykken utført 
systematiske tester av effektiviteten av ulike midler for rensing av olje på strand. Videre 
arbeid for å utvikle standard testprosedyrer for kjemiske strandrensemidler og andre teknikker 
for strandsanering pågår. Ulike biologiske effekter av olje på strandsubstrat og av mekanisk 
og kjemisk dispergert olje i vannsøylen identifiseres og kvantifiseres gjennom prosjektet. 
Planer for å utnytte et eventuelt akutt utslipp i forskningsøyemed er under utvikling. 

• Viktige leveranser fra prosjektet vil være:  

• Forbedret kunnskapsgrunnlag for oljedriftsmodellering, beredskapsplanlegging og 
operasjonsledelse 

• Standard testprosedyrer for effektivitet og effekter av ulike teknologier for 
strandsanering 

• Veiledning for bruk av dispergeringsmidler i kystnære områder for å sikre netto 
miljøgevinst 
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Nytt utviklingsprogram – invitasjon til nytenkning 
NOFO og Kystverket lanserte på slutten av 2008 et nytt internasjonalt utviklingsprogram for 
oljevernteknologi. Interessen for programmet har vært stor. Det er flere enn 170 personer fra i 
overkant av 90 bedrifter fra inn- og utland som har respondert på utfordringen. Spesielt har 
det vært ønskelig å invitere virksomheter som hittil ikke har arbeidet konkret med oljevern-
beredskap om å bidra til innovasjonsarbeidet.  

Det er ny og forbedret oppsamlingsteknologi som har førsteprioritet i utvelgelsen av 
prosjekter. Dette utstyret skal være raskere og enklere å sette ut på havet og det skal kunne 
opereres i enda høyere sjø og kraftigere strøm enn dagens utstyr. Ambisjonen er å starte 
utviklingen av helt nye konsepter som vil være effektive på havet og i kyst- og strandsonen 
under alle vær- og lysforhold.  

I tillegg til en finansiell støtte på mellom 20 og 30 millioner totalt, vil leverandørene få 
beholde sine patenter og rettigheter. Det blir også mulig å teste utstyret under øvelser med 
olje på havet. 
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6. Prospektivitet – er det petroleumsforekomster i 
nordområdene? 
Noe av det som gjør debatten om petroleumsaktivitet i aktuelle områder i nord kompleks, er 
at mange spørsmål om konsekvenser ønskes besvart allerede før ressursgrunnlaget i området 
er kartlagt. Sagt på en annen måte: Det ville vært lettere å debattere ringvirkninger, 
miljøtiltak, utbyggingsløsninger mv. etter at seismikk var samlet inn og leteboringer 
gjennomført. Da kjenner man tross alt størrelsen på eventuelle funn og prospekter samt 
lokaliseringen av disse.  

Som et bidrag til debatten har rapporten derfor valgt en tilnærming der kjent informasjon om 
geologi i ulike ikke-åpnete områder i nord gjennomgås. Videre er det foretatt en rangering av 
disse områdene ut fra hvor lovende – prospektive – de er ut fra et ressursmessig ståsted. 
Prosessen som er valgt, er beskrevet i Appendiks B. 

I det påfølgende kapittel er mulige utbyggingsløsninger drøftet ut fra scenarier bygget på 
denne gjennomgangen av geologien, og videre drøftet mulige og sannsynlige ringvirkninger 
basert på disse utbyggingene. 

Figur 6-1: Kart over områdene som inngår i ODs basisressursgrunnlag 

 

Kilde: OD 
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6.1 Ressursanslag 

ODs basisressursanslag omfatter både områder som er åpnet og områder som ikke er åpnet for 
petroleumsvirksomhet. Figur 6-1 viser kartet som angir hvilke områder som inngår i 
basisressursanslagene. Alle områdene som er rangert i denne rapporten inngår i ODs anslag. 
Disse anslagene viser at det er ca. 1/3 uoppdagete ressurser i Nordsjøen, 1/3 i Norskehavet og 
1/3 i Barentshavet (OD 2007: Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel). 

Grønne områder på kartet er de som inngår i ODs basisressursanslag for norsk kontinental-
sokkel. I dette basisressursgrunnlaget inngår både åpnete og ikke-åpnete områder, det vil si at 
deler av områdene ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet i dag (sammenliknet med Figur 
6-2 som viser åpnete områder). 

Når det gjelder ressursanslagene for de ulike ikke-åpnete områdene, foreligger det ikke opp-
daterte offisielle tall fra myndighetene på dette for de ulike områdene. De siste tallene ble gitt 
i ODs ressursrapport for 2003. I ODs ressursrapporter for 2005 og for 2007 er tallene kun gitt 
for hovedområdene, og ikke spesifikt for hvert av områdene Lofoten og Barentshavet Nord 
som i 2003. 

6.1.1 Ressursanslag Nordland VI, Nordland VII og Troms II 

Det er stor usikkerhet knyttet til beregninger av uoppdagede petroleumsressurser. Anslagene 
er basert på en rekke forutsetninger. For å vise usikkerheten i anslagene oppgis det vanligvis, 
i tillegg til den statistiske forventningsverdien (basisestimatet), også et lavt (P90) og et høyt 
(P10) anslag.  

OD oppga ressursanslag for områdene utenfor Lofoten og Vesterålen i Ressursrapporten 2003 
til å være om lag 20 prosent av de uoppdagede ressursene i Norskehavet, noe som OD på det 
tidspunkt oppga til ca. 1,5 milliarder fat oljeekvivalenter. OD har i de siste to 
ressursrapportene valgt ikke å angi noe ressursanslag for Nordland VI, VII og Troms II blant 
annet med begrunnelse i de mange usikre faktorene som er knyttet til et slikt anslag, noe som 
gir et stort spenn i ressursanslagene. 

StatoilHydro har i ulike fora gitt et anslag for dette området til 2 milliarder fat oljeekviva-
lenter.  

I KonKraft-rapport 2 anslås ressursene i området til om lag 3,5 milliarder fat. Det påpekes 
videre i rapporten at det er store usikkerheter i det ressursanslaget de opererer med, med 
anbefaling om å bruke et spenn på 0,5 – 10 milliarder fat oljeekvivalenter.  

Forskjellene mellom ODs og KonKraft 2-prosjektets tilnærming til å angi uoppdagete 
ressurser er tatt med her for å illustrere hvordan metodikk i tillegg er med på å gi ulike anslag. 
OD antok i sitt anslag i 2003 at siden Nordland VI, Nordland VII og Troms II-områdene 
utgjør 20 prosent av arealet i Norskehavet, antas det at 20 prosent av de totale ressursene for 
hele Norskehavet ligger i disse områdene. Ressursanslaget i KonKraft 2-rapporten er basert 
på et gjennomsnitt av anslag fremkommet gjennom intervjuer av et antall oljeselskaper som 
antas å ha rimelig god kjennskap til norsk sokkel. Spredningen i anslagene var relativt stor, 
noe som reflekterer usikkerheten som i det vesentlige skyldes begrenset informasjon 
(seismikk og brønner) i dette området. En sammenligning mellom ressursanslaget for dette 
området og ressursene som til nå er funnet i Haltenbanken-området i forhold til størrelsen på 
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områdene, tilsier at det kan være mulig å finne omtrent 10 milliarder fat oljeekvivalenter. En 
funnsannsynlighet på 35 prosent resulterer altså i et risikoveid anslag på 3.5 milliarder fat 
oljeekvivalenter. Dette tilsier at anslaget ikke er en urimelig forventning. Slike usikkerheter er 
vanskelig å kommunisere i en offentlig debatt. 

Figur 6-2: Områdene som rapporten fokuserer på, markert med røde ringer 

 

 

6.2 Geografisk avgrensing 

Områdene som er markert med røde ringer på Figur 6-2, er de som er blitt vurdert i dette 
arbeidet, og hvor det er gjort en vurdering for hvor det er mest sannsynlig at det kan gjøres 
nye funn.   

Barentshavet Nord, Jan Mayen og Omstridt område er også interessante fra et petroleums-
geologisk synspunkt og vil bli omtalt i kapittel 8. Disse områdene inngår ikke i omtalen og 
vurderingen av områder i dette arbeidet, da de anses å være mindre modne, både politisk og 
kunnskapsmessig. 
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6.3 Datagrunnlag 

Arbeidet er basert på offentlig tilgjengelige data. Dette inkluderer tall og fakta fra OD, 
publiserte artikler, samt kart og figurer fra ulike kilder. Noen oljeselskaper har i tillegg gjort 
tilgjengelig kart og figurer som er brukt i rapporten. I tillegg er arbeidsgruppens samlete 
erfaring en viktig forutsetning for den rangeringen som er gjort.  

Geoseismiske snitt (figurer som viser tverrsnitt av geologien i et område) og andre figurer 
som er brukt i rapporten er hentet fra ulike artikler. Referansene til disse kan hentes fra 
referanselisten bakerst i rapporten.  

6.4 Definisjoner 

Geologiske begreper brukt i denne rapporten følger definisjonene til OD. 

Letemodell: En geologisk forklaringsmodell som angir et geografisk avgrenset område hvor 
flere geologiske faktorer opptrer sammen slik at produserbar petroleum kan påvises. Disse 
faktorene er: 1) Reservoarbergart, som er en porøs bergart hvor petroleum kan oppbevares. 
Reservoarbergartene i en bestemt letemodell vil være av et gitt litostratigrafisk56 nivå 2) Felle, 
som er en tett bergart eller geologisk struktur som omgir reservoarbergarten, slik at petroleum 
holdes tilbake og akkumuleres i reservoaret. Fellen må være dannet før petroleum slutter å 
komme inn i reservoaret. 3) Kildebergart, som er skifer, kalkstein eller kull som inneholder 
organisk materiale som kan omdannes til petroleum. Kildebergarten må også være moden, det 
vil si at temperatur og trykk er slik at petroleum faktisk blir dannet. Det må være en migra-
sjonsvei som betyr at petroleum kan bevege seg fra kildebergarten til reservoarbergarten. En 
letemodell er bekreftet når det er gjort minst ett funn av produserbare mengder petroleum i 
letemodellen. Det er ikke en forutsetning at produksjonen må være lønnsom. Er det ennå ikke 
påvist produserbar petroleum i en letemodell, er den ubekreftet. Dette kan skyldes at 
leteboring ikke har startet, eller at det bare er boret tørre brønner i letemodellen. 

Jo mer informasjon (ferdigstilte brønner) en har, jo sikrere er en på om letemodellen gir en 
god beskrivelse av muligheten for å gjøre funn. 

Kildebergart består av skifer, kalkstein eller kull som inneholder organisk materiale som kan 
omdannes til petroleum. Kildebergarten må også være moden, det vil si at temperatur og trykk 
er slik at petroleum faktisk blir dannet. 

Reservoarbergart er en porøs bergart hvor petroleum kan oppbevares. Reservoarbergartene i 
en bestemt letemodell vil være av et gitt litostratigrafisk56 nivå. 

Migrasjonsvei betyr at petroleum kan bevege seg fra kildebergarten til reservoarbergarten. 

Prospekt er en mulig petroleumsforekomst som ennå ikke er boret, som er kartlagt og som 
det kan beregnes volumer av. Sannsynligheten for at det kan påvises en petroleumsforekomst 
i et gitt prospekt kalles funnsannsynlighet. 

                                                 

56 Inndeling av sedimentære lag basert på bergartstyper, dvs. basert på deres fysiske eller litologiske likheter 
(som farge, kornstørrelse, mineralogisk eller kjemisk sammensetning osv.). 
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6.5 Beskrivelse av aktuelle områder 

En geologisk beskrivelse av hvert av områdene som er definert inn i arbeidet, finnes i Appendiks 
B. Disse beskrivelsene oppsummerer kjent kunnskap om områdene, og ligger til grunn for den 
rangeringen som er gjort. De ulike områdene har forskjellig forhistorie og er i forskjellig grad 
behandlet i tidligere konsekvensutredninger og forvaltningsplaner. Et kort sammendrag av hvert 
område er gitt i dette kapittelet. 

Geologien i Lofoten- og Vesterålenområdene 

Grunnfjellet i Lofoten og Vesterålen er fra jordens oldtid og er del av en grunnfjellshøyde 
som strekker seg i nord-nordøstlig retning. Geologisk sett er området komplekst, og er dannet 
av grunnfjellsrygger som ligger parallelt med sokkelkanten, i tillegg til bassenger med 
sedimenter som er avgrenset av forkastnings systemer. Figur 6-3 viser en prinsippskisse over 
området. 

Figur 6-3: Snitt gjennom geologien i Lofoten-Vesterålen området 

 

Kilde: OD 
 

De sedimentære bassengene i området har normal trykk og temperatur, og likner områder med 
kjente letemodeller andre steder på sokkelen. Figur 6-4 og Feil! Fant ikke referansekilden. 
viser utbredelsen av de to mest sannsynlige letemodellene i området. En letemodell er en 
geologisk forklaringsmodell som angir et geografisk avgrenset område hvor flere geologiske 
faktorer opptrer sammen slik at produserbar petroleum kan påvises. 



 116 

Figur 6-4: Letemodell fra juraog kritt 

 
Kilde: OD. 
 

Letemodell med jurasiske reservoarbergarter er vist i blått på kartet, og områdene som dagens 
kunnskap tilsier har størst petroleumspotensial, ligger innenfor de mørkerøde områdene. Dette 
bildet kan endre seg med nye og bedre seismiske data. Den røde linjen viser 400 meters 
vanndyp.  

Letemodellkart fra kritt er vist i grønt, og områdene som dagens kunnskap tilsier har størst 
potensial, ligger innenfor de mørke røde områdene. Dette bilde kan endre seg med nye og 
bedre seismiske data.   

Nordland VI 

Deler av Nordland VI har vært åpnet for petroleumsvirksomhet.  

I dette arbeidet er Nordland VI delt inn i to områder ut fra at de har ulik geologi. Disse er 
Ribbanbassenget og Utrøsthøgda, der Ribbanbassenget ansees å være det mest prospektive. 
Det er antatt at begge områdene har flere prospektive nivåer, men letemodellene er ikke 
bekreftet i området. Ut fra dagens geologiske kunnskap er det ikke mulig å angi om det er 
mest sannsynlig med olje eller gass i disse områdene. De to tildelte lisensene i Nordland VI, 
PL210 og PL220, ligger i Ribbanbassenget. 

I Nordland VI er det en del data fra tiden før området ble midlertidig stengt, i hovedsak 2D 
seismikk og grunne boringer, men også noe 3D -seismikk og letebrønnen 6710/10-1. Denne 
brønnen ble boret med boreskipet «West Navion» i oktober 2000, etter tildeling av produk-
sjonslisens 220 i 1996. Brønnen var tørr, det vil si at den ikke påviste hydrokarboner. 
StatoilHydro er operatør for lisensen som brønnen er boret i, og Hess og Eni er partnere. 
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Om Nordland VI ble det sagt i HFB at det ikke skulle igangsettes petroleumsvirksomhet i 
Nordland VI i denne stortingsperioden. 

Dersom Stortinget beslutter å gjenåpne Nordland VI kan området gjøres klar for nye 
utlysninger umiddelbart, ettersom de nødvendige konsekvensutredningene ble gjennomført da 
dette området ble åpnet på midten av 1990-tallet. 
 

Nordland VII og Troms II 

Disse områdene har aldri vært åpnet for petroleumsvirksomhet. 

Nordland VII kan i likhet med Nordland VI deles inn i to ulike områder ut fra ulik geologisk 
historie, mens det for Troms II området ikke gjort noen videre inndeling i underområder.   

I Nordland VII og Troms II finnes det noe geologiske data av gammel årgang, men man har 
ikke på det nåværende tidspunkt den samme geologiske kunnskapen om området som for de 
omtalte områdene i Nordland VII.  OD har samlet inn nye seismiske data i området i 2008, og 
vil fortsette denne innsamlingen i 2009. Disse dataene vil trolig bli gjort tilgjengelig for 
industrien etter hvert, og nye innsamlinger av eventuelle rettighetshaverne vil bli gjennomført 
slik at den utfyller de eksisterende dataene.  

Både Nordland VII og Troms II har mer kompleks geologi enn områdene lenger sør. I de 
midtre til nordlige delene av Nordland VII består det eksisterende datagrunnlaget 
hovedsakelig av 2D seismikk, i tillegg kan man på land på Andøya finne sokkelbergarter fra 
jura og kritt tiden. Man antar flere prospektive nivåer, men heller ikke i disse områdene er 
letemodellene bekreftet. Ut fra dagens geologiske kunnskap er det ikke mulig å angi om det er 
mest sannsynlig med olje eller gass. 

I helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og Lofoten-Vesterålen (HFB) ble det sagt at det 
ikke skulle igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland VII og Troms II i denne 
stortingsperioden, jfr. kapittel 2.5. Spørsmålet om petroleumsvirksomhet i disse områdene vil 
bli vurdert i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen i 2010.  Videre ble det påpekt 
behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget i disse områdene. Dette gjennomføres i 
forsknings/kartleggingsprosjektene SeaPop, MAREANO samt geologisk kartlegging av 
området i regi av OD. Det ble videre sagt at det ikke igangsettes konsekvensutredning om 
åpning av disse områdene i denne stortingsperioden. 
I tillegg til Nordland VI, Nordland VII og Troms II er Vestfjorden et interessant geologisk 
område, men vil ikke bli videre omtalt da området ligger langt utenfor det som er politisk 
mulig å få aksept for å gjøre undersøkelser i. 

Eggakanten 

Det geografiske området som ofte benevnes Eggakanten, blant annet i HFB og i denne 
rapporten, er overgangen mellom kontinentalsokkelen og dyphavsområdet. Eggakanten kan 
sees på Figur 6-2 innenfor det minste røde området, som geografisk ligger i det sørvestlige 
Barentshavet. Parametere som tilstedværelse av effektiv kildebergart, reservoarbergart og 
felletype er ukjente i dette området. Liknende geologiske områder finnes innenfor områder 
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som allerede er tilgjengelige for petroleumsindustrien. Det er lite geologiske data i dette 
området, kun noe 2D seismikk er samlet inn her. 

I helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og Lofoten-Vesterålen (HFB) ble det sagt at det 
skal ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i denne stortingsperioden i området Eggakanten 
fra kanten av Tromsøflaket og nordover.  Det ble videre sagt at det skal gjennomføres 
kartlegging av havbunn og utbredelse av sjøfugl, samt geologisk kartlegging i dette området. 

Kystnært Helgeland 

De kystnære områdene utenfor Helgelandskysten er kalt «Kystnært Helgeland». Dette 
området har varierende geologi og varierende petroleumspotensial. I hoveddelen av området 
finnes det ikke sedimentære bergarter, da grunnfjellet ligger rett under havbunn. Disse 
områdene er ikke interessante for petroleumsvirksomhet.  

Området nord i det som er definert som Kystnært Helgeland kalles Nordland V, og ligger 
nordvest for Sandnessjøen. Den nordlige delen av Nordland V-området kan ha et petroleums-
potensial da det kan være sedimentære bergarter i forlengelsen av Vestfjorden-bassenget. Det 
er likevel mange usikre faktorer i det å definere en fungerende letemodell i dette området i og 
med at kildebergart og felletype er ukjent i området. 

Datagrunnlaget i området her består av 2D -seismikk og noen grunne boringer.  

Området er en del av området som behandles i Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet.  

Kystnære, uåpnete deler av Barentshavet 

Kystnære, uåpnede deler av Barentshavet er kalt «Kystnært Barentshav». Dette området 
omfatter en 50 km bred stripe fra grunnlinjen mot havet, se Figur 6-2. Området består 
hovedsakelig av grunnfjell som ligger direkte under havbunn, men i områder lengst fra kysten 
er det avsatt sedimentære bergarter. Området ansees ikke å inneholde petroleumsforekomster 
av betydning, og er ikke attraktive ut fra et petroleumsressursmessig perspektiv. 

Det finnes litt 2D-seismikk i området, samt noe 3D-seismikk. Det er i tillegg utført grunne 
boringer i området. 

6.6 Anbefalinger 

Basert på de geologiske faktorene som er beskrevet i Appendiks B, samt en gjennomgang av 
tidligere oppgitte ressursanslag, har arbeidet resultert i en rangering av områdene.  

Områdene som rangeres øverst, er de som det av ressursforvaltningshensyn er mest kjent og 
som det finnes analoge områder til. Områdene Nordland VI, Nordland VII og Troms II har 
alle normalt trykk og temperatur i reservoarene, det er kartlagt strukturer i områdene som 
likner strukturer som er kjent fra andre områder, og noen av dem er nær land. Disse faktorene 
gjør at de utpeker seg som et naturlig første steg i en videre utforskning av til nå ikke-åpnede 
områder. Området er delt inn i flere underområder for å gi en ytterligere spesifisering av 
hvilke deler av Nordland VI, Nordland VII og Troms II som er de mest interessante. 
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Rangeringen av områdene som er vurdert i denne rapporten baserer seg på beskrivelsene i 
avsnittene foran. Det er hovedsakelig de geologiske faktorene som er lagt til grunn. 

Den endelige rangeringen ser slik ut: 

 
1. Nordland VI - Ribbanbassenget 
2. Nordland VI - Utrøsthøgda – nordlige Trænabassenget 
3. Nordland VII - Midtre/nordlige del 
4. Nordland VII - Sørlige del 
5. Troms II 
 
• Eggakanten 
• Kystnært Helgeland 
• Kystnært Barentshavet 

 

Denne rangeringen er foretatt uavhengig av sannsynlig fordeling av olje eller gass i funnet. 
Om fremtidige funn har hovedvekt av olje eller gass vektlegges imidlertid fra politisk hold i 
regionen, ut fra at det vil kunne ha innvirkning på sider ved den miljømessige risikoen, og på 
hvilke utbyggingsløsninger og ringvirkninger som vil kunne oppnås. 

Det understrekes også på nytt at rangeringen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon, 
der både myndighetene (OD) og enkeltselskaper kan gjøre andre vurderinger ut fra den 
informasjonen de har. Det er viktig raskt å ta stilling til hvordan kunnskap fra pågående 
seismisk innsamling i Nordland VII og Troms II, som oppfølging av forvaltningsplanen 
(HFB), kan deles med industrien og bli en del av den offentlige debatt. 

Det er imidlertid foreliggende rangering som ligger til grunn for drøfting i de neste kapitlene, 
om mulig aktivitet og utbygginger og tilknyttede ringvirkninger. Ut fra begrunnelsene gitt 
ovenfor er det i neste kapittel lagt vekt på utbyggingsløsninger for Nordland VI og VII og 
Troms II. 
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7. Aktivitet og utbygginger utenfor Lofoten og Vesterålen 
Kapittel 6 viser hvordan områdene som for tiden ikke er åpne, kan rangeres ut fra hvor 
attraktive de vil være for leting etter olje og gass. Det er i denne sammenhengen ikke gjort 
noen ny vurdering av hvor stort det samlede ressursgrunnlaget er eller hvor mange funn som 
kan bli gjort i det aktuelle området. OD antydet for noen år tilbake at ressursene utenfor 
Lofoten og Vesterålen kunne være i størrelsesorden 1,5 milliarder fat oljeekvivalenter57. 
StatoilHydro har flere ganger nevnt et anslag på om lag 2 milliarder fat. KonKraft-rapport 
258, Produksjonsutviklingen på norsk sokkel, har et mer optimistisk syn på ressursene i dette 
området. Der antydes det 3,5 milliarder fat oljeekvivalenter for området Nordland VI, VII og 
Troms II. I Econ Pöyry-rapporten «Will there be blood?»59 antydes det at det kan gjøres i 
størrelsesorden 8 lønnsomme funn av ulik størrelse dersom hele området åpnes for leting. 

Det er altså, som understreket flere ganger i denne rapporten, stor usikkerhet om hvor stor 
aktiviteten kan bli. Dette kapitlet gir derfor bare noen eksempler på mulige utbygginger i de 
høyest prioriterte områdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Det er uttrykt forventninger i 
regionen til at olje- og gassvirksomhet skal omfatte havbunnsutbygginger med rør til land, 
både av hensyn til fiskeri og miljø, og av hensyn til de lokale ringvirkningene av de tilknyttede 
landanleggene. Disse forventningene kommer for eksempel til uttrykk i Fylkestinget i Nord-
land sin uttalelse til av Forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet hvor det blant annet 
sies at «Det skal tas utgangspunkt i konsept som innebærer ilandføring med tilhørende 
prosessanlegg»60. Fylkesrådet i Nordland kom i 2008 med liknende uttalelser i sin behandling 
av Forvaltningsplanen for Norskehavet. 

Det skjer en rivende teknologiutvikling innenfor havbunnsutbygginger som gjør slike utbygg-
inger mer og mer aktuelle. I de eksemplene som er beskrevet nedenfor har denne rapporten 
derfor valgt å ta utgangspunkt i hvordan havbunnsutbygginger kan komme til å bli i de 
områdene som er rangert høyest i kapittel 6. Samtidig nevnes det mulige offshorealternativer. 

Til slutt i dette kapitlet gjøres det et forsøk på å sette disse eksemplene sammen i et samlet 
bilde av hvordan olje- og gassaktiviteten i forbindelse med en utbygging av områdene utenfor 
Lofoten og Vesterålen kan komme til å bli. 

7.1 Teknologiutvikling og utbyggingsløsninger 

Det vil ta mange år før en eventuell produksjon av olje eller gass utenfor Lofoten eller 
Vesterålen kan igangsettes. Med et normalt tempo fra konsekvensutredninger før åpning og 
fram til produksjon kan det tenkes at produksjonen først kommer i gang etter 2025, kanskje 
senere (se diskusjonen i avsnitt 7.6). Valget av utbyggingsløsninger forventes gjort tidligst om 
10-12 år, og innen den tid vil teknologien ha blitt utviklet videre. For tiden foregår det særlig 
stor utvikling av produksjonssystemer og utstyr til bruk på havbunnen, jfr. kapittel 9.3. 

                                                 
57 OD (2003).  
58 KonKraft-rapport 2 (2008). 
59 Econ Pöyry (2008b). 
60 Fylkestinget i Nordland, Sak 13/2006. 
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I debatten om utbygginger i nord, både i de områdene som i dag er åpne for leting og produk-
sjon og de som ikke er åpne, er det stort fokus på havbunnsutbygginger. Både fordi de er 
«usynlige» og antatt å være mindre til bry for fiskeriene, og fordi de tilknyttede 
landanleggene vil gi større lokale ringvirkninger enn rene offshoreutbygginger. 

Det er imidlertid ikke sikkert at havbunnsutbygginger vil være de mest gunstige fra et 
bedriftsøkonomisk eller et samfunnsøkonomisk synspunkt. Det er også usikkert om det er 
beste løsning når det gjelder å optimalisere utnyttelsen av ressursene. På den annen side kan 
havbunnsutbygginger være en gunstig løsning med hensyn til utslipp til luft av klimagasser i 
forhold til en offshoreløsning som ikke elektrifiseres, dersom den kraften som blir brukt på 
landanleggene, produseres på en klimavennlig måte.  

En svært viktig parameter for valget av havbunnsutbygging er avstanden til land. For å kunne 
bygge ut felt som ligger langt fra land med rene havbunnsutbygginger, er det fortsatt behov 
for teknologiutvikling (se kapittel 9.3).  

I dette kapitlet er det valgt ulike eksempler på utbygginger i hvert av de fem høyest prioriterte 
områdene fra kapittel 6. Det er dermed ikke gitt at det vil bli gjort funn her, men dette kan 
være et godt utgangspunkt for diskusjonen om hvordan utbygginger her faktisk kan gjøres. De 
mulige ringvirkningene av slike utbygginger er diskutert i kapittel 10. 

7.2 Eksempler på utbygging av olje- og gassfelt i Nordland VI 

Området sørvest for Røst, det såkalte Ribbanbassenget, og på Utrøsthøgda som ligger lengre 
ut i havet mot vest, er to områder hvor det er stor sannsynlighet for å finne olje og gass (se 
kapittel 6). Feltene her vil ligge 100-200 km fra fastlandet og ca. 100 km fra hovedøyene i 
Lofoten.  

Det er rimelig å anta at det kan gjøres både store og små funn i dette området. Denne rappor-
ten tar som eksempel utgangspunkt i at det gjøres et stort oljefunn på størrelse med Norne (6-
700 millioner fat o.e.), et mellomstort olje- og gassfunn på størrelse med Njord eller Mikkel 
(2-300 millioner fat o.e.), samt noen mindre funn som kan knyttes til disse etter hvert. 

Som diskutert i kapittel 6, forventer geologene at bergartene vil være som lengre sør i Norske-
havet og at det ikke vil være høyt trykk. Det betyr at feltene har behov for trykkstøtte i form 
av injeksjon av vann eller gass allerede tidlig i produksjonen.  

Havbunnsutbygging 

Havbunnsutbygginger omfatter brønner og produksjonsutstyr på havbunnen, rørledninger og 
kabler til land samt et landanlegg. Det gir ingen synlige innretninger til havs, bortsett fra når 
utvinningsbrønner skal bores eller utstyr vedlikeholdes. På land må det derimot etableres et 
stort anlegg. Prinsippene for slike utbygginger er beskrevet i kapittel 3.  

Utvinningsbrønnene kan bli boret i løpet av to sesonger. På grunn av fiskeriaktiviteten vil 
boringen bare skje i sommerhalvåret, kanskje ved bruk av to borerigger samtidig. 
Rørledninger, strømkabel og styringskabler fra landanlegget ut til feltet kan bli lagt i løpet av 
noen få sommermåneder. Installering av alle havbunnsinnretningene ved hjelp av kranskip, 
plattformer og dykkerskip kan skje i løpet av to sesonger. Til sammen vil brønner og 
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havbunnsutstyr være på plass i løpet av 2-3 år. Dette er den eneste tiden med betydelig 
aktivitet til havs. I tillegg kommer det eventuelt aktivitet i forbindelse med legging av en 
gassrørledning til Haltenbanken. 

Landanlegg vil vanligvis legges nærmest mulig feltet. Den nærmeste øya er Røst, men det er 
både av naturmessige og befolkningsmessige grunner et lite aktuelt sted for et slikt anlegg. 
Alternativene vil stå mellom nordlandskysten eller en av hovedøyene i Lofoten/Vesterålen. 
Avstandene er uansett for store til å sende olje, eller olje og gass i blanding, i rør fra feltet ved 
bruk av dagens utprøvde teknologi. For å få olje til å strømme inn til landanlegget over en så 
lang avstand, må det tilføres trykk i rørledningene. Dette krever kompressorer på havbunnen. 
Denne teknologien er under utvikling, men er foreløpig relativt umoden. I dag vil derfor en 
slik utbygging kreve betydelig utvikling og utprøving av nye teknologiske løsninger. En 
enklere teknologisk løsning kan være å legge rør til Røst eller Værøy, hvor det bygges en 
mindre pumpestasjon som sender oljen videre til landanlegget. Det vil gi hardt tiltrengt 
aktivitet på en av disse øyene, uten store naturinngrep. Derfra kan oljen sendes i rør videre 
over Vestfjorden eller til et hensiktsmessig sted i Lofoten eller Vesterålen.  

For å unngå å måtte pumpe det vannet som produseres inn til land og så tilbake til feltet for 
injeksjon, vil det være naturlig med et separasjonsanlegg på havbunnen over feltet. Det er 
økende erfaring med slike anlegg, også på norsk sokkel, men teknologien er ennå i utvikling.  

Ulike landanlegg er beskrevet i kapittel 2. En oljeterminal knyttet til et felt som hovedsakelig 
produserer olje vil i tillegg til eksport av olje på tankskip levere diverse biprodukter som 
propan, butan osv. Dette kan enten brukes av ny industri på stedet eller eksporteres på mindre 
tankskip, på vei eller jernbane.  

En kombinert olje- og gassterminal knyttet til ett eller flere felt vil i tillegg ha et 
eksportanlegg for gass og et gassrør til det eksisterende rørnettet i Norskehavet. Slike anlegg 
vil gi betydelige ringvirkninger lokalt og regionalt. Det kan eksempelvis skape 4-500 
arbeidsplasser. 200 av disse på selve anlegget, samt 2-300 på grunn av leveranser, konsum og 
som følge av økt skatteinngang i kommunen. Ringvirkningene er beskrevet videre i kapittel 
10. 

Et landanlegg som beskrevet over blir synlig i landskapet (se kapittel 2). Det kan imidlertid 
gjøres ulike tilpasninger for at anlegget skal bli lite dominerende eller skjemmende. 
Erfaringene fra Wytch Farm-feltet i England (se Appendiks C) gir et eksempel på hvordan 
anlegg kan skjules. Tilpasningene som ble gjort i forbindelse med Ormen Lange-anlegget i 
Nyhamna er også et godt eksempel. 

En vanlig produksjonstid for store og mellomstore felt er 20-30 år. På slutten av et oljefelts 
levetid kan det være betydelige mengder gass som ikke har blitt utnyttet. Det kan kreves store 
modifikasjoner på landanlegget for å produsere denne gassen lønnsomt. Alternativt kan denne 
gassen produseres via et annet felt i området eller en ny utbygging. 

Når feltet avslutter produksjonen, kan havbunnsutstyret fjernes helt. Rørledninger som ikke er 
gravd ned, fjernes også. Landanlegget vil måtte finne annen anvendelse som industrianlegg 
eller legges ned. 

På grunn av avstanden mellom produksjonsanlegget og feltet vil energiforbruket i forbindelse 
med en slik utbygging ofte bli stort. Det vil særlig være svært avhengig av om det skal 
injiseres gass eller vann i reservoaret og om CO2 skal injiseres og lagres offshore. Begge deler 
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krever betydelige kraftmengder til pumper og kompressorer. Det samme er tilfellet med gass-
eksporten. Pumpene som gir gassen nok trykk til å flyte gjennom røret over lange avstander er 
svært energikrevende. På land kan dette løses ved å bruke vannkraft eller gasskraft som er 
produsert med CO2-fangst og -lagring. Et gasskraftverk med rensing vil gi ytterligere arbeids-
plasser og kan eventuelt også levere kraft til strømnettet i regionen. 

Offshoreløsning 

Et alternativ til en ren havbunnsutbygging i Nordland VI vil være en flytende installasjon med 
bøyelasting av oljen og gassen sendt i rør direkte til, for eksempel, Åsgard Transportsystem. 
En strekkstagplattform eller en halvt nedsenkbar plattform (se kapittel 2) kan være gunstige 
løsninger. Denne vil også kunne fungere som et senter som andre felt i området kan knytte 
seg til etter hvert som de er klare for utbygging. 

En slik utbyggingsløsning vil bestå av sikker og velprøvd teknologi og man unngår kystnær 
trafikk av tankskip. Den vil beslaglegge et svært begrenset areal til havs og vil bare utgjøre en 
minimal sjenanse for fiskeriene. Den vil heller ikke beslaglegge areal på land i form av et 
landanlegg. 

En slik innretning sysselsetter i dag mellom 100-300 personer direkte. Noen av disse vil 
rekrutteres lokalt. I tillegg blir det økt aktivitet på en forsyningsbase og hos leverandører i 
området. Det blir også nødvendig med transporttjenester fra en lokal flyplass/helikopterbase. 

Olje- og gassproduksjon offshore bruker vanligvis mindre energi enn en tilsvarende 
utbygging via et landanlegg, spesielt dersom det er behov for injeksjon av vann eller gass. 
Dersom denne kraften hentes fra land, kan utslippene av klimagasser fra en slik innretning bli 
minimale. 

Oppsummert vurdering 

En havbunnsutbygging i Nordland VI med ilandføring forventes å være realiserbar for 
området i det tidsperspektiv vi ser for oss. En kan i dag føre gass over lengre avstander enn 
olje. Teknologiutvikling vil bli fokusert slik at olje fra Nordland VI skal kunne ilandføres. En 
havbunnsutbygging med ilandføring vil kreve et relativt stort ressursgrunnlag for å være 
lønnsom. Vårt utgangspunkt er at Nordland VI er meget lovende ressursmessig. 

Dersom ilandføring blir en politisk forutsetning for at områdene kan åpnes, anses ikke dette 
som noe hinder, jf. omtalen av Nordland VII i det følgende. 

7.3 Eksempler på utbygging av olje- og gassfelt i Nordland VII 

Både den nordlige delen og de sentrale/sørlige delene av Nordland VII er høyt opp på 
rangeringslisten i kapittel 6. Dette er områder hvor det kan ventes at det gjøres funn av både 
olje og gass. Det er imidlertid områder som er lite kjent, og usikkerheten er derfor stor. Dette 
er et av områdene OD valgte å samle inn seismiske data fra i 2008. Det er også de områdene 
utenfor Nordland hvor olje- og gassressursene kan ligge nærmest land. Utenfor Andøya ligger 
de interessante områdene bare 20-40 km fra land. Utenfor Lofoten, lenger sør, strekker de 
interessante områdene seg ut mot 60 km fra kysten. 
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Denne rapporten gir som eksempel at det gjøres et stort gassfunn, på størrelse med Friggfeltet 
(rundt 100 milliarder Sm3 gass – som tilsvarer 6-700 millioner fat o.e.), et mellomstort olje- 
og gassfunn på 2-300 millioner fat o.e., som i eksemplet fra Nordland VI, og noen mindre 
funn som kan knyttes til de større feltene. Den store forskjellen fra Nordland VI er at feltene 
her vil ligge nærmere land. Det er heller ikke her ventet spesielt høyt trykk eller høy 
temperatur i reservoarene.  

Havbunnsutbygging 

Gassfelt er generelt mer krevende å bygge ut enn oljefelt. Gass kan bare eksporteres i rør eller 
nedkjølt som LNG. Det kreves derfor mer infrastruktur for å håndtere gass enn olje. Dersom 
dette ikke er på plass, eller feltet ikke kan dekke kostnadene ved en slik utbygging, kan feltet 
ikke bygges ut.  

Den korte avstanden til land gjør at en ren havbunnsutbygging med tilhørende landanlegg er 
et godt alternativ. Den korte avstanden til land gjør at både olje og gass kan transporteres til 
mottaksterminalen uten kompressorer.  

For det store gassfeltet trenges det en gassterminal som består av et mottaksanlegg og diverse 
behandlingsanlegg før gassen komprimeres og sendes i rør, eksempelvis til Haltenbanken 
eller til et utvidet LNG-anlegg på Melkøya. En slik terminal er beskrevet i kapittel 2. Det 
optimale fra et teknisk synspunkt vil være å legge denne terminalen i Lofoten eller 
Vesterålen. Det vil være utfordringer med å bygge en slik terminal, både i forhold til 
topografien og til turisme og lokalmiljø. Det kan bli nødvendig å legge store deler av 
anlegget, tanker for LNG, kondensat osv. i fjellhaller eller gjøre anlegget mindre dominerende 
på andre måter. 

Alternativt til et landanlegg i Lofoten/Vesterålen kan det legges rørledninger gjennom 
Lofoten til fastlandet. Da blir avstanden fra feltet til terminalen så lang at det vil kreve 
kompresjon underveis. Dette kan skje i form av en kompressor på havbunnen eller i form av 
et mindre pumpeanlegg der rørledningen kommer i land i Lofoten. Et slik anlegg kan bygges 
uten store naturinngrep.  

Ettersom gassfeltet i dette eksemplet er stort, vil det også levere store gassvolumer for 
eksport. Det vil kreve stor kapasitet i rørledningssystemene hele veien til kundene i Europa. 
Dersom det er begrenset kapasitet for eksport i de eksisterende rørene må det bygges ny 
kapasitet. Dette er svært store investeringer og beslutninger som innbefatter hele det norske 
gasseksportsystemet. Hvilken eksportløsning for gass som skal benyttes, må være bestemt før 
et felt kan bygges ut. 

Det er energikrevende å pumpe store mengder gass over så lange avstander som det er snakk 
om i dette tilfellet. Det behøves derfor store mengder kraft til slikt anlegg. Kraften kan tas fra 
det regionale strømnettet eller det kan bygges et gasskraftverk. Innen det tidsperspektivet som 
det her er snakk om, kan man vente at det er tilgjengelig teknologi for CO2-fangst og lagring. 
Et gasskraftverk vil derfor være et godt alternativ. Dette kan eventuelt også selge kraft til det 
regionale nettet. 

Et landanlegg av denne typen kan skape 8-900 arbeidsplasser. Rundt 500 på anlegget og 4-
500 på grunn av leveranser, konsum og som følge av økt skatteinngang i kommunen. 
Ringvirkningene er diskutert i større detalj i kapittel 10. 
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Gjøres det et svært stort gassfunn, vil dette kunne levere nok gass per år til å drive et fullskala 
LNG-anlegg. Å plassere et LNG-anlegg i Lofoten vil by på enda større utfordringer enn en 
gassterminal. Selv om anlegget kunne bygges svært kompakt (tilsvarende anlegget på Melk-
øya), vil det være behov for en eksportterminal for LNG-tankere. En slik utbygging kan 
imidlertid bare gjennomføres dersom hele «LNG-kjeden» er på plass: ressursene (feltet), 
rørledninger, LNG-anlegget, tankskip, mottaksanlegg for LNG og langsiktige salgsavtaler. Å 
få slike LNG-kjeder på plass er tidkrevende og utbyggingen vil ikke starte før alle elementene 
er avtalt eller sikret. Et LNG-anlegg i Lofotenområdet i dag, med den kunnskapen man har, 
synes lite realistisk. 

Et felt som inneholder både olje og gass kan bygges ut med et kombinert landanlegg, slik det 
er beskrevet for Nordland VI. En slik terminal er imidlertid en svært stor investering, og det 
vil være absolutt mest aktuelt å knytte flere felt til samme anlegg. 

Offshoreløsning 

Et alternativ til en ren havbunnsutbygging vil være en flytende installasjon med bøyelasting 
av oljen og gassen sendt i rør direkte til, for eksempel, Åsgard Transportsystem. En FPSO (se 
kapittel 2) kan være en gunstig løsning. Dette er sikker og velprøvd teknologi, vil bare beslag-
legge et svært begrenset areal til havs og vil utgjøre en minimal sjenanse for fiskeriene. Den 
vil heller ikke beslaglegge arealer på land i form av et landanlegg. 

En slik innretning kan i dag gi mellom 50-150 arbeidsplasser direkte. Noen av disse vil 
rekrutteres lokalt. I tillegg blir det økt aktivitet på en forsyningsbase og hos leverandører i 
området. Det blir også nødvendig med transporttjenester fra en lokal flyplass/helikopterbase. 

Oppsummert vurdering 

Samlet sett framstår en havbunnsutbygging med ilandføring som et godt alternativ. En slik 
løsning gir store lokale ringvirkninger i form av arbeidsplasser. Rapporten har ikke analysert 
kostnadene ved de ulike alternativene. De viktigste faktorene i forhold til offshore eller i land-
føring er feltstørrelse og avstand til land. For mindre felt er det grunn til å tro at en offshore-
løsning kan fremstå som økonomisk mest attraktiv.  Teknologiutvikling fram mot tiden for en 
eventuell utbyggingsbeslutning vil kunne modne en ilandføringsløsning, og det legges derfor 
til grunn at lokale forventninger om ilandføring vil kunne imøtekommes. 

På grunn av den korte avstanden til land vil de ulike utbyggingsalternativene være 
sammenliknbare med hensyn til energibehov. Ved en eventuell offshoreløsning vil bruk av 
strøm fra land, dersom den produseres på en klimavennlig måte, gjøre at begge alternativene 
kan gjennomføres uten betydelige utslipp av klimagasser.  

Skulle det, mot formodning, påvises forekomster svært nær land, for eksempel ved Andøya, 
vil boring fra land også kunnen vurderes. Eksempler på dette har man blant annet ved 
Sakhalin-1 og Wytch Farm som begge er vist i Appendiks C. 
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7.4 Eksempler på utbygging av olje- og gassfelt i Troms II 

Troms II er også blant de prioriterte områdene i kapittel 6. På samme måte som i den nordlige 
delen av Nordland VII, er dette et område hvor det kan ventes at det gjøres funn av både olje 
og gass. Det er også et område som er lite kjent, og usikkerheten er derfor stor. OD samlet inn 
seismiske data her i 2008. Utbyggingsmessig og geografisk kan området sammenliknes med 
eksemplet fra den nordlige delen av Nordland VII, utenfor Andøya, som er beskrevet over. 
Rapporten tar som eksempel utgangspunkt i at det påvises et middels oljefelt, à la Njord (2-
300 millioner fat olje), utenfor Senja.  

Havbunnsutbygging med ilandføring 

Avstanden til land er 20-40 km. Felt i dette området kan derfor lett bygges ut med rørledning 
til land med dagens teknologi. Siden havområdene utenfor Senja er et viktig fiskeriområde vil 
dette være en gunstig løsning for fiskeriene. Selve utbyggingen til havs vil skje over en to-
årsperiode hvor offshoreaktiviteten legges til tider på året hvor det ikke foregår betydelig 
fiske. 

Et oljefelt av denne typen trenger en relativt enkel oljeterminal med mottaksanlegg, utskilling 
av vann og assosiert gass, lagertanker og et utskipningsanlegg for oljetankere. Gassen som 
produseres kan brukes lokalt eller eksporteres på egne skip. Se også kapittel 2. Et slikt anlegg 
skaper typisk 2-300 arbeidsplasser. 100-150 på anlegget, og resten på grunn av leveranser, 
konsum og økt skatteinngang. Ringvirkningene er diskutert i mer detalj i kapittel 10. 

Som de andre landanleggene vil en oljeterminal på Senja være et betydelig naturinngrep. 
Dette kan modifiseres noe ved å utnytte topografien, legge deler av anlegget i fjell eller ved 
hjelp av andre tiltak.  

Et reelt alternativ dersom det gjøres funn i dette området er å knytte det opp mot en eventuell 
terminal i Lofoten/Vesterålen, eller direkte mot et annet felt. Dette vil kunne skåne 
Senjanaturen for en utbygging, men vil flytte noen av ringvirkningene til et annet sted på 
kysten. 

Offshoreløsning 

Også for Troms II vil en offshoreløsning være et alternativ. En FPSO vil være et aktuelt 
konsept. Oljen kan da hentes på tankskip via en lastebøye, og eventuell gass kan reinjiseres i 
reservoaret for trykkstøtte. Kraft kan hentes fra land. Feltet vil legge beslag på et begrenset 
område og vil være til lite sjenanse for fiskeriene. Det vil være synlig fra land. 

En FPSO skaper typisk 50-150 arbeidsplasser, noen av disse vil rekrutteres lokalt, i tillegg 
kommer aktivitet på en forsyningsbase, lokale leveranser og personelltransport. 

Oppsummert vurdering 

Samlet sett framstår en havbunnsutbygging med ilandføring som et godt alternativ. En slik 
løsning gir store lokale ringvirkninger i form av arbeidsplasser. Rapporten har ikke analysert 
kostnadene ved de ulike alternativene. De viktigste faktorene i forhold til offshore eller i land-
føring er feltstørrelse og avstand til land. For mindre felt er det grunn til å tro at en offshore-
løsning kan fremstå som økonomisk mest attraktiv.  Teknologiutvikling fram mot tiden for en 
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eventuell utbyggingsbeslutning vil kunne modne en ilandføringsløsning, og det legges derfor 
til grunn at lokale forventninger om ilandføring vil kunne imøtekommes. 

Figur 7-1: Lokaliseringen av områdene for de diskuterte feltutbyggingene 

 

1 – Ribbanbassenget, 2 – Utrøsthøgda, 3 – Nordlige del av Nordland VII, 4 – Midtre/sørlige del av Nordland 
VII, 5 – Troms II 

7.5 Hvor stor blir den samlede aktiviteten? 

Aktiviteten avhenger av en rekke faktorer. Viktigst i denne diskusjonen er hvor store områder 
som åpnes for leteaktivitet og hvor store petroleumsressursene faktisk viser seg å være. Som 
vist innledningsvis i dette kapittelet ligger anslagene for de uoppdagede ressursene mellom 
1,5 milliarder61 og 3,5 milliarder fat o.e.62. De kan være mindre, men de kan også være større.  

                                                 
61 Oljedirektoratet (2003).  
62 KonKraft-rapport 2 (2008), Vedlegg 1. 
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Dersom de mest attraktive delene av Nordland VI, VII og Troms II åpnes opp for leting, er 
det et rimelig anslag at det kan gjøres 2 store, 3 middels store samt en del (5-6) mindre funn63. 
Dette anslaget framkommer på bakgrunn av følgende antakelser 

• Geologien er noenlunde som i Norskehavet for øvrig. 

• Fordelingen av store og små funn er som i Norskehavet for øvrig. Det vil si noen få 
store og et større antall små.  

• Det største funnet vil være på størrelse med Norne (6-700 millioner fat o.e.) 

• De samlede ressursene er om lag 2 milliarder fat o.e. (et anslag som tidligere er blitt 
brukt av StatoilHydro). 

• Små, lønnsomme funn som blir gjort kan knyttes opp mot de større funnene. 

Antall landanlegg som kan bygges vil også være begrenset. Det er helt urealistisk å anta at 
hvert felt får sitt landanlegg. Derfor anslår denne rapporten at dersom det blir havbunns-
utbygginger med ilandføring så vil det maksimalt bli bygget to nye landanlegg. Disse landan-
leggene vil betjene flere felt. Det vil etableres driftsorganisasjoner for alle felt som bygges ut, 
noen av disse vil plasseres lokalt, men noen vil av koordinerings- og bemanningsgrunner 
legges til operatørenes eksisterende kontorer i Harstad, Stjørdal, Bergen, Stavanger eller 
liknende.  

På denne måten kan det samlet skapes anslagsvis 1000-2000 nye arbeidsplasser, inkludert 
ringvirkninger, i regionen, se nærmere i kapittel 10. Avhengig av hvor disse arbeidsplassene 
lokaliseres, og hvordan de ulike kommunene utnytter denne aktiviteten til å utvikle andre 
sider ved næringslivet, kan ringvirkningene på lang sikt bli enda større. I Nordland fylke og i 
de kommunene som blir berørt vil dette være en betydelig sysselsettingseffekt. Dersom det 
velges offshoreløsninger vil den lokale sysselsettingseffekten bli mindre, men like fullt 
betydelig. Virkninger og sysselsettingseffekter er diskutert i mer detalj i kapittel 10. 

Ved utbygging av et oljefelt med assosiert gass hvor en ikke har avsetning for gassen, kan 
industriell bruk av gass i landsdelen være en mulighet. Dette vil være tilfellet hvis det ikke er 
lønnsomt å eksportere gassen til det eksisterende gassrørledningsnettet i Norskehavet fordi 
kostnadene ved en rørledning er for høye i forhold til gassmengden. Ulik bruk av naturgassen 
på land kan være aktuell. Rapporten går imidlertid ikke inn på denne vurderingen, da dette 
krever en bred gjennomgang av både tekniske og markedsmessige forhold. 

7.6 Når vil aktiviteten kunne begynne? 

Nordland VI, VII og Troms II er for tiden ikke åpen for industrien for leting etter olje og gass.  
De nye utredningene som Stortinget har bedt om før de vil diskutere en eventuell åpning skal 
legges fram i 2010. Deretter vil Stortinget ta stilling til om deler av, eller hele området skal 
åpnes, anslagsvis i 2011 eller 2012. Dersom Stortinget beslutter å åpne områdene, kan 
Nordland VI gjøres klar for nye utlysninger umiddelbart, ettersom de nødvendige 
konsekvensutredningene ble gjort da dette området ble åpnet på midten av 1990-tallet. For 
Nordland VII og Troms II vil det bli gjennomført ulike nye konsekvensutredninger, noe som 

                                                 
63 Econ Pöyry (2008b). 
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vanligvis tar 1-2 år. Deretter gjøres områdene klar for utlysning av utvinningstillatelser. En 
slik konsesjonsrunde tar normalt 1-2 år fra planlegging til tildeling, men det er ikke urimelig å 
anta at de politiske prosessene rundt åpning av disse områdene vil kreve ekstra tid. Anslagsvis 
vil de første tillatelsene kunne bli tildelt tidligst i 2015.  

Deretter følger letefasen (se nedenfor) og så følger eventuelt den første utbyggingen. I Norge 
har det fram til i dag tatt i gjennomsnitt om lag 18 år fra en tillatelse er tildelt til produksjonen 
er i gang på det første feltet i tillatelsen. De siste årene har det vært en viss reduksjon i denne 
tiden, men gjennomsnittstiden er fremdeles svært langt. Det er kun noen få felt i nyere tid som 
har brukt mindre enn ti år fra tildeling til produksjon (Draugen og Tune tok begge ni år, Jotun 
– fem år, mens Ormen Lange tok 11 år). Antar man at en tilsvarende trend vil fortsette vil den 
første produksjonen fra områdene utenfor Lofoten og Vesterålen tidligst komme i 2025-2030. 

KonKraft anbefaler at Stortinget vedtar å igangsette åpningsprosess for de nye områdene i 
forbindelse med behandling av HFB i 2010/2011. I Figur 7-2 er en teoretisk tidslinje for den 
tiden det normalt vil ta fra et slikt vedtak til produksjonsstart for eventuelle prospektive funn 
synliggjort. Tidslinjen synliggjør også alle stegene der myndighetene er inne og vurderer 
hvorvidt og på hvilken måte prosessen skal videreføres eller stanses opp. 

Figur 7-2 Skisse av en tidslinje fra åpningsprosess igangsettes til produksjon 

 

Figur fra StatoilHydro 
 

Den gjennomsnittlige tiden fra funn blir gjort til det er i produksjon i Norge er 12 år. Bortsett 
fra små tilleggsressurser til eksisterende felt som raskt kan settes i produksjon er det ingen felt 
i nyere tid som har tatt mindre enn fem år å bygge ut (Norne og Jotun tok begge fem år, og 
Volund ser også ut til å komme i produksjon etter fem år). Dersom det gjøres et funn tidlig, og 
det settes i gang en rask utbyggingsprosess, kan et felt komme i produksjon utenfor Lofoten/ 
Vesterålen kanskje så tidlig som 2020. Dersom utbyggingen skal omfatte en ilandføring, den 
skal planlegges og det skal gjennomføres politiske prosesser for valg av ilandføringssted, er 
en så rask utbygging svært optimistisk. 
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KonKraft-rapport 2 diskuterer i mer detalj en mulig tidsplan for åpning av nye områder og 
konsekvensene dersom åpningen av områdene utsettes64.  

7.7 Leting etter olje og gass i Nordland VI, VII og Troms II 

Letefasen er tiden fra en utvinningstillatelse blir gitt fram til et felt blir besluttet utbygd, eller 
at området leveres tilbake til myndighetene. Aktivitetene i letefasen er beskrevet i mer detalj i 
kapittel 2. Lengden av letefasen kan variere mye, men i områder hvor det kan gjøres flere 
funn, slik som industrien forventer utenfor Lofoten og Vesterålen, vil letefasen typisk vare i 
3-6 år.  

Dersom rettighetshaverne finner attraktive prospekter – muligheter for olje eller gass som er 
kartlagt ved hjelp av seismiske data – vil de bore letebrønner. I disse områdene kan det ventes 
at den første brønnen bores et år eller to etter tildeling. Blir det et funn som ser ut til å bli 
lønnsomt, blir det boret avgrensningsbrønner, gjerne et års tid etter funnet blir gjort. Deretter 
kan det bores flere avgrensningsbrønner nokså fortløpende. Det er ikke uvanlig at det bores 3-
5 brønner på et funn før det er klart for utbygging.  

Mengden av letebrønner i området vil selvsagt avhenge av hvor mange tildelinger som gis og 
hvor mange prospekter som kartlegges. Antas det at det i hver tildelingsrunde, med noen års 
mellomrom, tildeles 4-5 tillatelser med boreforpliktelser (alternativet er tillatelser hvor det 
kun er krav om ny kartlegging og hvor boreforpliktelsene eventuelt kommer senere), kan det 
forventes at det bores anslagsvis 2-3 letebrønner i året etter et par år som vil øke til 3-5 i året 
hvis det gjøres funn. På en lang kyststrekning vil det oppleves som lite. Til sammenlikning er 
det blitt boret rundt 20 letebrønner i året i Nordsjøen de siste årene. I Barentshavet er det 
boret om lag 6 brønner i året de siste årene, alle ved bruk av den samme, spesialutrustede 
boreriggen Polar Pioneer. 

7.8 Oppsummering 

Olje- og gassfelt i Nordland VI, VII og Troms II kan bygges ut på en rekke ulike måter. I 
denne rapporten er det vist ulike eksempler på slike felt, alle med utgangspunkt i havbunns-
utbygginger, som tar hensyn til fiskeriene og som gir betydelige lokale ringvirkninger. Hav-
bunnsutbygginger med rør til land er særlig aktuelle i de delene av dette området som ligger 
nær kysten. I de sørvestlige delene av Nordland VI er avstanden til land stor. Her kreves det 
ny teknologi for at havbunnsutbygging med rør til land vil bli foretrukket. Det er realistisk å 
anta at to landanlegg som betjener flere felt kan bli bygget. Ringvirkningene av denne 
aktiviteten vil bli betydelige for regionen. 

Det blir behov for innsamling av mer seismiske data, men dette kan minimaliseres dels ved 
god koordinering og dels ved vilkår som settes ved konsesjonstildeling. Det vil også bli boret 
noen letebrønner i året, kanskje opp mot fire-fem i året på det meste. 

                                                 
64 KonKraft-rapport 2 (2008), kap. 6. 
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Størrelsen på aktiviteten styres av hvor store områder som blir tildelt til leting og produksjon 
og av hvor store ressursene i bakken faktisk er. Det siste er ennå svært usikkert. Denne 
rapporten diskuterer ikke hvordan åpning og tildeling av områdene skal gjennomføres, men i 
KonKraft-rapport 265 blir det anbefalt endringer i konsesjonspolitikken for å dempe fallet i 
norsk petroleumsproduksjon.  

                                                 
65 KonKraft-rapport 2 (2008), kap. 6. 
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8. Vurdering av andre uåpnete områder i nord 
Hensikten med dette kapitlet er å gjøre rede for noen av de utfordringer petroleumsindustrien 
måtte stå overfor dersom enkelte av de såkalte uåpnete områdene i nord skulle bli åpnet for 
petroleumsvirksomhet. De aktuelle områdene er omstridt område mellom Norge og Russland 
i Barentshavet, det nordlige Barentshavet, Svalbard og Jan Mayen.66 I disse områdene er 
ressurspotensialet dels mer ukjent, dels er forhold knyttet til norsk jurisdiksjon mer kompli-
sert. I KonKraft rapport 2 ble det lagt til grunn at disse områdene ikke vil være tilgjengelige 
for petroleumsvirksomhet i de neste ti år.67 

KonKraft 2 la vekt på betydningen av å skaffe kunnskap om dette potensialet i løpet av de 
neste årene, for å kunne bedre myndighetenes og industriens analyse- og beslutningsgrunnlag 
for Norge som energinasjon Rapport 2 foreslo derfor et annerledes opplegg for utforsking og 
tilgang til nye leteområder i de nordlige deler av Barentshavet, Jan Mayen og eventuelt 
omstridt område mot Russland. Det ble foreslått at det ble samlet inn nøkkel informasjon for 
å minske usikkerheten i ressursanslag, at innsatsen prioriteres i de områdene som synes å ha 
størst potensial, og at dette blir gjort av et interessefellesskap mellom myndighetene og noen 
av oljeselskapene. 

For KonKraft er det også sentralt at det gis tilgang til de data som er samlet inn av OD, men 
som ikke er tilgjengelige for industrien, Det ville generere en større bredde av betraktninger 
rundt områdenes potensial. 

Det anbefales også at myndighetene på et tidlig stadium fastsetter miljømessige standarder. 

I KonKraft rapport 168 ble det lagt vekt på at utvikling av petroleumsressursene i Nordom-
rådene ikke bare berører Norges rolle som energinasjon, men at det også har en viktig 
utenriks- og sikkerhetspolitisk dimensjon for landet. 

Dette kapitlet består av en rapport fra Ocean Futures, bestilt av prosjektet. Tre forhold er 
gjenstand for spesiell oppmerksomhet, 1) hvilke forventninger oljeindustrien og andre har til 
at det finnes petroleumsressurser i disse områdene, 2) hvilke miljømessige utfordringer 
eventuell petroleumsvirksomhet vil stå overfor, og 3) jurisdiksjonsforhold som må forventes å 
ha stor innflytelse på enhver beslutning som måtte tas om petroleumsvirksomhet i områdene. 

8.1 Bakgrunn 

Tre dokumenter er spesielt viktige når det gjelder mulig petroleumsvirksomhet i de uåpnete 
områdene. Det første er Helhetlig forvaltningsplan for Lofoten og Barentshavet (HFB), omtalt 
flere steder i denne rapporten, se blant annet kapittel 2.5. Det andre dokumentet er helhetlig 
forvaltningsplan for Norskehavet (HFN) som vil legges frem i løpet av 2009, men der det 
foreløpig bare foreligger bakgrunnsrapporter og notater, som forvaltningsplanen vil bygge 

                                                 
66 I følge Oljedirektoratet dekker Barentshavet området nord for 69º 30’ N. Området sør for 74º 30’ N kalles gjerne det 
sørlige Barentshavet, mens området nord for dette kalles det nordlige Barentshavet. 
67 KK2, s. 62 
68 KK1, s. 84 
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på.69 Det tredje dokumentet er verneplanen for Jan Mayen som ble offentliggjort i 2007.70 
Alle tre har det til felles at de handler om bærekraftig forvaltning av de aktuelle områdene. 

I bakgrunnsdokumentene til HFN er målsetningen til forveksling lik den som gjelder for HFB, 
idet formålet er å etablere rammebetingelser som gjør det mulig å balansere nærings-
interessene til petroleumsvirksomhet og annen energiproduksjon til havs, fiskeri og 
skipstrafikk innenfor rammen av en bærekraftig utvikling.71 I verneplanen for Jan Mayen er 
hovedvekten lagt på verneverdien av økosystemene på land som er nært koblet sammen med 
de marine økosystemene.72 Norge har fremmet Jan Mayen som en kandidat for UNESCOs 
verdensarvliste. En betingelse for å komme med på denne listen er at bruken av området må 
være økologisk bærekraftig. 

Det er også verdt å merke seg at selv om det sies i forvaltningsplanen for Barentshavet at 
planen ”fokuserer på de miljømessige rammebetingelsene for en bærekraftig utnyttelse av 
havområdene”,73 preges den også av avveininger mellom økologiske og andre faktorer av 
politisk, økonomisk, og juridisk karakter. I så måte inneholder planen mer enn bare miljømes-
sige rammebetingelser. Den etablerer autoritative og retningsgivende kriterier for fremtidig 
debatt og politiske avgjørelser om ressursutnyttelse i nordlige havområder. 

De to forvaltningsdokumentene samt verneplanen for Jan Mayen er ikke statiske dokumenter 
som har funnet sin endelige utforming. I forbindelse med forvaltningsplanen for Barentshavet, 
for eksempel, skal det utgis statusrapporter som dekker resultatene av forskning, overvåking 
og kartlegging av andre relevante fagområder. Disse skal fremlegges første gang i 2010 og 
deretter med jevne mellomrom. Med disse som grunnlag vil behovet vurderes for nye tiltak 
for å nå målene i planen. Det tas så sikte på å oppdatere hele planen i 2020 for perioden frem 
til 2040.74 

Studier av miljøtilstanden i nordlige og arktiske områder har vært hovedtemaet i en rekke 
rapporter de siste årene, spesielt i regi av Arktisk Råd (the Arctic Council). Foruten det 
materialet og de vurderinger som legges frem i St.meld. nr.8 (2005-2006) er det 
vitenskapelige materialet og de studier som er utført i regi av AMAP (Arctic Monitoring and 
Assessment Programme) spesielt viktige. AMAP er en av fem arbeidsgrupper (Working 
Groups) etablert av Arktisk Råd. To av AMAPs rapporter er direkte relevante. Disse er: 1) 
Arctic Climate Impact Assessment: Impacts of a Warming Arctic og 2) Arctic Oil and Gas 
2007. Begge inneholder materiale som også kaster lys over forholdene i de uåpnete områdene. 

De tre områdene kjennetegnes for øvrig av både avklarte og uavklarte jurisdiksjonsforhold. 
Mens man i havområdene utenfor Jan Mayen har avklarte grenselinjer både på kontinental-
sokkelen og i maritime soner, kjennetegnes Svalbard av ulike oppfatninger om Svalbard-
traktatens geografiske virkeområde, mens man i Barentshavet har et omstridt område hvor 
Norge og Russland i 34 år har forhandlet om en grenselinje. Det er rimelig å anta at en 
eventuell petroleumsvirksomhet ikke kan iverksettes, verken i omstridt område eller i 
områdene utenfor Svalbards territorialgrense før det foreligger klare jurisdiksjonsforhold. 

                                                 
69 Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Konsekvenser av samlet påvirkning.   
70 Verneplan for Jan Mayen – forslag til opprettelse av Jan Mayen naturreservat, Direktoratet for naturforvaltning, Rapport 
2007-4. 
71 HFN, s. 5. 
72 Verneplan for Jan Mayen, s. 3. 
73 Ibid., s. 8. 
74 HFB,  s. 114-115. 
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Dette er i tråd med FNs havrettskonvensjon som fastslår at parter skal avstå fra virksomhet 
som krever kyststatsjurisdiksjon når det foreligger en grensekonflikt. 

Figur 8-1. ”Maritim jurisdiksjon i Nord” 

 

 
Kilde: © 2008, Ocean Futures, Oslo 

8.2 Svalbard og det nordlige Barentshavet 

Barentshavet dekker et område som strekker seg fra det mer enn 2500 meter dype Norske-
havet i vest til kysten av Novaja Semlja i øst, og fra kysten av Norge og Russland i sør til om 
lag 80° N.75 Gjennomsnittsdybden er på ca 230 meter og de grunneste områdene er i sørøst. 
Havet er omtrent 1,4 millioner km² stort og utgjør ca 7 prosent av de arktiske havområdene. 
Den heller beskjedne størrelsen på området til tross, finnes størstedelen av arktiske høstbare 

                                                 
75 Ibid.,  s. 24. 
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marine ressurser i dette området, noe som delvis skyldes at store deler av Nordøst-Atlanterens 
fiskeressurser tilbringer deler av eller hele sin livssyklus i Barentshavet.76 

8.2.1 Ressursanslag 

Norges utvinnbare ressurser (inkludert reserver) som er påvist og kan produseres var anslått 
ved slutten av 2008 til å være 5 milliarder Sm³ o.e. Mer enn to tredjedeler av gjenværende 
påviste ressurser finnes i Nordsjøen, litt mindre enn en tredjedel i Norskehavet og resten, ca 
0,2 milliarder Sm³ o.e., i Barentshavet på norsk sokkel.77 

Det er imidlertid de uoppdagede ressursene som er av spesiell interesse når det gjelder 
uåpnete områder i nord. I følge OD er mellom 1.6 og 5.8 milliarder Sm³ o.e. fremdeles å finne 
på norsk kontinentalsokkel og disse anslagene er uendret siden 2003. Den såkalte 
forventningsverdien er 3,4 milliarder Sm³ o.e. Av dette beregnes ca 30 prosent å ligge i 
Barentshavet (utenom omstridt område), og 35 prosent hver i Norskehavet og Nordsjøen. 
Størst usikkerhet knytter det seg naturlig nok til anslaget for Barentshavet fordi dette området 
er minst utforsket.78 I Barentshavet er det definert 23 letemodeller79, bare 6 av disse er 
bekreftet.80 

Av de 72 letebrønnene som er boret i Barentshavet er ingen å finne i den nordlige delen. Det 
er også utført 80 vitenskapelige boringer (såkalt grunne boringer) både i det nordlige og 
sørlige Barentshavet som har gitt mye informasjon om Barentshavets geologi.81 Resultatene 
viser at det er gode muligheter for petroleum på flere forskjellige geologiske nivåer også i 
Barentshavet nord og rundt Svalbard. Til tross for å være relativt lite utforsket, finnes det 
således tilstrekkelig informasjon og data til å betrakte Barentshavet som en meget lovende 
olje- og gassprovins. 

Metodiske undersøkelser etter petroleum på Svalbard ble startet på 60- og 70-tallet da man 
boret 20 hull, men uten å finne petroleum av et omfang stort nok for lønnsom drift. Mellom 
1984 og 1992 ble det foretatt mer intensive seismiske undersøkelser både på land, i fjorder og 
langs Svalbards kyst. I undersøkelser foretatt av Norsk Hydro i 1991 og Store Norske Spits-
bergen Kullkompani i 1994 fant man fortsatt indikasjoner på kun begrensede menger olje og 
gass. Det eneste lovende funn som er gjort på Svalbard var Artikugols funn i 1992.82 

8.2.2 Miljøhensyn 

Iskanten utgjør et meget produktivt økosystem.83 Når isen smelter og trekker seg tilbake om 
sommeren skapes det spesielle forhold som fører til høy planteplanktonproduksjon. Dette 
utnyttes av dyreplankton som i sin tur beites på av andre arter høyere opp i næringskjeden. 
Blant fiskeartene er det hovedsakelig lodde og polartorsk som tar for seg av iskantproduk-
sjonen. Produksjonen i iskanten tiltrekker seg også store mengder sjøpattedyr og spesielt 
                                                 
76 Ibid. 
77 Sokkelåret 2008, Oljedirektoratet 
78 OD ressursrapport 2007, s. 24. 
79 Om fotnoter se kapittel xxx 
80 Ibid., s. 54-61 for en oversikt over letemodellene i Barentshavet. 
81 Ibid., s. 54. 
82 Sawhill Steven og Willy Østreng. Petroleum in the North. Ocean Futures 2006, s. 6. 
83  Ibid., Det som følger bygger i all vesentlig grad på St.meld. nr. 8 (2005-2006), s. 31-32. 
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sjøfugl. Plante- og dyreplankton produseres i de øvre vannlag i 20-50 km bred sone langs 
iskanten. Hele økosystemet er sårbart i forhold til oljeforurensning, miljøgifter og klima-
endringer. Større klimaendringer vil etter hvert kunne forandre iskantens økosystem og 
utbredelse. Økningen i gjennomsnittstemperaturen har vært dobbel så stor i Arktis som i den 
øvrige verden. 

Polarfronten er et annet produktivt økosystem som også påvirkes av klimaendringer.  Dette er 
området hvor det varme vannet fra Atlanterhavet møter det kalde og mindre salte vannet fra 
Arktis. Polarfronten går gjennom hele Barentshavet ut i Norskehavet og videre vestover, og er 
spesielt verdifull fordi den utgjør et begrenset og konsentrert område med høy biodiversitet. 
Den er et viktig næringsområde gjennom hele året og forsyner mye av næringsgrunnlaget for 
de store sjøfuglebestandene i området Hopen-Storfjorden-Bjørnøya. Organismer på alle 
nivåer i næringskjeden konsentreres langs den smale fronten, og dermed vil en betydelig del 
av bestandene til de enkelte artene kunne bli berørt samtidig i det området av polarfronten 
som eventuelt påvirkes av negative faktorer.84 

Svalbard, som består av en rekke øyer, har en territorialgrense på 12 nautiske mil. Av terri-
torialfarvannet er hele 84 prosent vernet. Øygruppen har et rikt fugle- og dyreliv som stort sett 
er konsentrert langs kysten, og knyttet til det marine miljøet og drivisen. Det meste av 
dyrelivet og deler av plantelivet på Svalbard er direkte eller indirekte avhengig av næring fra 
havet. Flere millioner sjøfugl hekker særlig på øygruppens sørlige og vestlige deler. Arter 
som isbjørn, hvalross, storkobbe og ringsel er nært knyttet til drivisen som leveområde.85 
Bjørnøya er et viktig hekkeområde for sjøfugl i Barentshavet. Flere arter i området har 
nasjonal og internasjonal verneverdi. Bjørnøya med territorial farvann har status som 
naturreservat.86 

Det dreier seg her om særdeles produktive økosystemer med fisk av forskjellige slag som den 
dominerende ressurs. Økosystemene huser viktige gyte-, egg- og larvedriftsområder for de 
viktigste kommersielle fiskebestander som torsk og sild. Verdien av Norges eksport av fisk og 
annen sjømat var i 2008 på ca NOK 39 milliarder, større enn noen gang. Bekymringsfulle 
unntak eksisterer,87 men uansett kan det sies at i dag drives fiskeriene stort sett på et bære-
kraftig nivå. Der er i tillegg indikasjoner på at fiskerier kan øke i betydning i fremtiden under 
innflytelse av klimaforandringer. Høyere havtemperaturer vil antagelig føre til at enkelte 
fiskebestander trekker lenger nord og øker i størrelse og omfang.88 Forvaltningsplanene slår 
fast at vi i dag har for lite kunnskap om de nye artene som introduseres i området. 

Sannsynligheten for store akutte oljeutslipp i Barentshavet ansees å være liten.89 Skulle 
imidlertid så skje betraktes slike utslipp vanligvis å utgjøre den største miljøtrusselen. I 
motsetning til utslipp på land er utslipp til havs vanskeligere å bringe under kontroll og kan 
spre seg over store havområder. Oljeinstallasjoner og skipsleder for oljetransport nær 
kyststrøk gjør disse spesielt utsatte i tilfelle en ulykke. Store utslipp av olje har aldri funnet 
sted i arktiske havområder og vært sjeldent i sub-arktiske områder. Exxon Valdez ulykken i 
Prince William Sound i 1989 er imidlertid et eksempel på hva som kan bli følgene av et stort 

                                                 
84  Ibid., s. 32. 
85  Ibid.  
86  Ibid. 
87  Ibid., s. 59. ”Det betydelige ulovlige, urapporterte og uregulerte fisket (IUU-fisket) som foregår i Barentshavet, utgjør en 
trussel mot en forsvarlig og bærekraftig forvaltning av fiskebestanden”.   
88 AMAP 2004. s. 115.  
89 HFB s. 93. 
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oljeutslipp. Tjue år etter utslippet er der, for eksempel, fremdeles enkelte sjøfuglearter i 
området som ikke er tilbake til sin naturlige tilstand.90 Det kom mange lærdommer ut av 
Exxon Valdez ulykken, blant andre at enkelte rensemetoder som ble brukt i arbeidet med å 
fjerne oljen noen steder førte til større skade enn oljen selv. Ulykken førte også til vesentlige 
forbedrede tiltak og metoder hvis hensikt var å redusere sannsynligheten for eller de 
potensielle konsekvensene av utslipp.91 

 Enkelte fiskeslag, for eksempel arktisk torsk, gyter under sjøisen om vinteren. Eggene inku-
berer og blir til larver når isen begynner å smelte om våren. Da skjer det en oppblomstring av 
plankton som utgjør larvenes viktigste ernæringskilde. Et oljeutslipp i slike gyteområder kan 
redusere kraftig bestanden av fiskeyngel og dermed bestanden av fisk.92 

Transport av olje og gass er forventet å øke sterkt i årene fremover. I følge en FN rapport vil 
oljeproduksjonen på russisk kontinentalsokkel bli så stor at transport i Barentshavet kommer 
til å seksdobbels innen 2020 – med ca. 38 millioner Sm³ per år. Andre beregninger går enda 
høyere, fra 43.3 millioner til 155 millioner Sm³ i løpet av de neste 5 til 10 årene. Dette betyr 
noe sånt som 365 til 1040 skipslaster med olje hvert år.93 

Den økende transittrafikken langs norskekysten til og fra Nordvest Russland har ført til 
omfattende ulykkesforebyggende tiltak. Fra 1. januar 2004 ble det introdusert påbudte 
seilingsleder i territorial farvannet utenfor Finnmark. Skip med farlig eller forurensende last 
måtte nå bruke nærmere definerte seilingsleder som lå nær territorialgrensen på 12 nautiske 
mil. FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) har imidlertid nå godkjent Norges søknad om påbudte 
seilingsleder på strekningen Vardø-Røst som ligger omkring 30 nautiske mil fra kysten og 
dermed utenfor norsk territorialfarvann. I plasseringen av seilingsleden ble det i tillegg til 
sikkerhets- og miljøhensyn også introdusert regler for utøvelse av petroleums- og fiskerivirk-
somhet i seilingsleden. Forskjellige andre risikoreduserende tiltak er også blitt introdusert, 
ikke minst et system av trafikksentraler som overvåker skipstrafikken langs kysten ut til om 
lag 30 nautiske mil og en statlig slepebåtberedskap utenfor Finnmark, Troms og Lofoten.94 
Oljevirksomhet i de uåpnete områdene kan komme til å kreve ytterligere 
ulykkesforebyggende tiltak siden flere av de aktuelle områdene ligger langt til havs og fjernt 
fra eventuelle landbaserte baser og installasjoner. I følge St.meld. nr. 8 (2005-2006) ser man 
for seg at til tross for den økte trafikken i 2020 vil utslipprisikoen ha blitt mer enn halvert fra 
2003 til 2020. ”De viktigste tiltakene er krav om avstand fra kysten, separate trafikkleder og 
etablering av trafikksentral”.95  

8.2.3 Jurisdiksjonsforhold 

Suverenitet over Svalbard kommer til uttrykk i artikkel 1 i Svalbardtraktaten hvor det heter at 
”[d]e høie kontraherende parter anerkjenner under de vilkår som er fastsatt i nærværende 

                                                 
90 AMAP 2007 s. 24. 
91 Se artikkel i Encyclopedia of Earth , opprinnelig publisert av National Oceanic and Atmospheric        Administration, 
”Exxon Valdez oil spill”, August 26, 2008, s. 10. 
92 Ibid., s. 25. 
93 Sawhill og Østreng, op.cit., s. 9. 
94  SeHFB, s. 49-53 for ytterligere tiltak som angår kysttrafikk.   
95  Ibid., s. 79. 
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traktat Norges fulle og uinnskrenkede høihetsrett over Spitsbergen-øgruppen…”.96 I 
traktatens artikkel 2 slås det fast at [a]lle de kontraherende parters skip og undersåtter skal ha 
like rett til fiske og jakt innen de områder som er nevnt i artikkel 1 og deres territoriale 
farvann.” Traktaten slår også fast visse andre like rettigheter, som adgang til fjorder og 
havner, og til å drive og å utnytte maritime, industri-, bergverks- og handelsforetagende.97  

Figur 8-2 Utsnitt av kartet ”Maritim jurisdiksjon i nord” 

 
Kilde: © 2008, Ocean Futures, Oslo 
 

Det som kjennetegner Svalbard-traktaten er dermed at den på den ene siden gir Norge suve-
renitet over Svalbard, og på denne annen side slår fast visse like rettigheter for borgere fra 
alle traktatlandene. Den havrettspolitiske utvikling har gitt kyststater økt jurisdiksjon i sine 
havområder, og dette har reist spørsmålet om Svalbard-traktaten, som i sin ordlyd gjelder 
landområdene og deres territorialfarvann, kan sies å komme til anvendelse i en maritim sone 
og på kontinentalsokkelen utenfor Svalbards territorialfarvann. Det norske standpunktet er at 
traktaten kun gjelder for de områdene som fremkommer i traktatteksten, mens enkelte andre 
traktatparter har utfordret det norske synet og gitt uttrykk for at Svalbard-traktaten må tolkes 
slik at Svalbard har sin egen maritime sone og sin egen kontinentalsokkel, og at traktaten 
kommer til anvendelse i disse områdene.  

Norge opprettet i 1977 en 200 nautisk mil fiskevernsone utenfor Svalbard.98 Den nasjonale 
hjemmelen var lov om Norges økonomiske sone,99 som også omfatter Svalbard og Jan 
Mayen. Bakgrunnen for at norske myndigheter valgte en midlertidig og ikke-diskriminerende 
fiskevernsone, og ikke en full økonomisk sone, var blant annet erkjennelsen av at en økono-
misk sone utenfor Svalbard, med fortrinnsrett for norske fiskere, kunne føre til konfron-
                                                 
96 Dette omfatter alle øyene innenfor koordinatene 74° - 81° N og 10° - 35° Ø, og dekker ca 63000 km². Denne 
avgrensningen betegnes som Svalbard-kassen, og er dermed et uttrykk for hvilke øyer som inngår i Svalbard-traktaten, uten å 
behøve å nevne alle øyene ved navn. 
97 Artikkel 3 (1) og (2). 
98 Forskrift av 3. juni 1977 nr. 06 om fiskevernsone ved Svalbard. 
99 Lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone. 



 139

tasjoner med andre traktatpartnere. I de vel 30 årene som fiskevernsonen har eksistert har de 
traktatpartene som har drevet fiske i sonen i det alt vesentlige etterlevd de regler som er 
vedtatt av norske fiskerimyndigheter. Dette må sees i sammenheng med at Norge lenge førte 
en mer lempelig politikk overfor fiskebåter fra andre land i fiskevernsonen enn i 
fastlandssonen.100 

Når det gjelder spørsmålet om hvilket regime som skal gjelde i havområdene utenfor 
Svalbards territorialgrense, kan det være grunnlag for å hevde at fisket i dette området vil 
være tilnærmet det samme enten dette er en norsk økonomisk sone eller en sone underlagt 
Svalbard-traktaten. Dette underbygges av at fiskevernsonens ikke-diskrimineringsprinsipp, 
basert på historisk fiske, er i tråd med det internasjonale prinsippet for kvotetildeling. Norske 
myndigheter har dessuten gitt uttrykk for at det vil ”være mulig å videreføre det ikke-
diskriminerende regimet vi har i fiskevernsonen” og at etableringen av en økonomisk sone 
dermed ”ikke nødvendigvis vil endre forholdet til andre parter i Svalbard-traktaten”.101 

Den største utfordringen i dag synes derfor å gjelde kontinentalsokkelen. Her bør det skilles 
mellom sokkelen innenfor territoriale farvann og sokkelen utenfor. Virksomhet innenfor terri-
torialgrensen faller inn under Svalbard-traktaten og knytter dermed an til tolkning av 
traktatens innhold, særlig artikkel 8 om bergverksordning og skattebestemmelser. Virksomhet 
på sokkelen utenfor knytter derimot an til tolkningen av Svalbard-traktatens geografiske 
virkeområde, det vil si om traktaten skal få anvendelse også utenfor de områdene som konkret 
er nevnt i traktaten. 

Norge etablerte rette grunnlinjer rundt øygruppen i 1970 og 2002, og det er disse grunnlinjene 
som er utgangspunkt for beregning av territorialfarvannets utstrekning, i dag 12 nautiske mil, 
og dermed for skillet mellom sokkelen innenfor og utenfor Svalbards territorialgrense. 

Når det gjelder virksomhet innenfor territorialgrensen, fremgår det av Svalbard-traktatens 
artikkel 8 første ledd at Norge ble pålagt å istandbringe en bergverksordning som ”særlig med 
hensyn til skatter, gebyrer eller avgifter av en hver art”, men også hva angår arbeidsforhold, 
skal sikre like vilkår for undersåtter fra alle traktatparter. Bergverksordningen ble vedtatt 
gjennom en intern rettslig regel,102 samtidig med ikrafttredelsen av Svalbard-traktaten og 
vedtakelsen av Svalbard-loven.103 

Bergverksordningen gjelder ”rett til å søke etter og til å erverve og utnytte naturlige fore-
komster av kull, jordolje og andre mineraler og bergarter som utvinnes gjennom bergverks-
drift...”. Når det gjelder Bergverksordningens geografiske virkeområde, vises det til de 
samme landområdene som fremkommer i Svalbard-traktatens artikkel 1, det vil si at 
ordningen etter traktatens ordlyd kun gjelder for landbasert virksomhet. Den vanlige 
tolkningen av Svalbard-traktaten er imidlertid at alle bestemmelsene i traktaten også omfatter 
territorialfarvannet, selv om dette ikke eksplisitt er nevnt. Begrunnelsen er blant annet det 
nære forholdet mellom en stats landområde og territorialfarvannet utenfor. 

                                                 
100 Dette endret seg fra midten av 90-tallet da norske myndigheter måtte skjerpe regulering og kontroll av fiske i 
fiskevernsonen på grunn av ressurssituasjonen. Dette skjerpet forholdet til andre traktatpartnere i sonen 
101 Utenriksminister Jonas Gahr Støre. mars 2006). 
102 Kgl.res. av 7. august 1925. 
103 Lov av 17. august 1925 nr. 11 om Svalbard. 
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Selv om bakgrunnen for Bergverksordningen var kulldriften på Svalbard,104 og dermed land-
basert virksomhet, ble det etter hvert klart at man trengte et system for utdeling og admini-
strering av rettigheter også på havbunnen utenfor Svalbard. Norske myndigheter slo derfor 
allerede i 1967 fast at Bergverksordningen også gjelder i Svalbards territorialfarvann og at 
bergverksmesterens myndighetsområde omfatter både landområdet og territorialfarvann.105  I 
Svalbard-forskriften106 fra 1988 fremgår det at dens virkeområde er ”sikkerhet i forbindelse 
med undersøkelse og leteboring etter petroleumsforekomster eller andre undersøkelser i 
henhold til Bergverksordningen for Svalbard der petroleumsforekomster kan påtreffes i 
Svalbards landområder og sjøområdet ut til territorialgrensen”. 

Svalbard-traktatens artikkel 8 inneholder også regler om fremgangsmåten for vedtakelsen av 
Bergverksordningen, som innebærer konsultasjon med andre traktatpartnere. På denne bak-
grunn har det vært reist spørsmål om norske myndigheter ensidig kan foreta endringer i denne 
ordningen. Uten å gå inn på de juridiske argumenter om hvorvidt Bergverksordningen er en 
egen traktat eller intern norsk lovgivning, kan det slås fast at norske myndigheter har foretatt 
endringer, blant annet for å tilpasse Bergverksordningen til petroleumsvirksomhet.107  Dette 
skjedde uten konsultasjoner med andre traktatparter, og det førte heller ikke til protester fra 
andre traktatland. De endringer som er foretatt kjennetegnes av i hovedsak å gjelde nød-
vendige tilpasninger til utviklingen. Det er rimelig å anta at norske myndigheter ville være 
tilbakeholdne med å foreta mer grunnleggende endringer i Bergverksordningen. 

Bergverksordningen er til nå ikke kommet til praktisk anvendelse i Svalbards territorial-
farvann, i den forstand at det ikke har foregått utforskning eller utvinning her, kun seismiske 
undersøkelser. 

Også spørsmålet om skattlegging av virksomhet på Svalbard er nedfelt i traktatens artikkel 8. 
I bestemmelsens annet ledd heter det at de skatter, gebyrer og avgifter som pålegges uteluk-
kende skal komme ”de nevnte områder” til gode, samt at de bare kan pålegges i den 
utstrekning som deres ”øiemed tilsier”. Dette er å forstå slik at for å falle inn under ”skatter, 
gebyrer og avgifter” må det dreie seg om vanlig skattlegging til allmenn anvendelse. 
Innkreving som gjelder kompensasjon for utøvelse av offentlig tjeneste vil falle utenfor.108 
Hva angår å komme ”de nevnte områder” til gode må dette relateres til at traktatens formål er 
at Norge ikke skal kunne beskatte Svalbard til egen fordel. Det avgjørende her er at midlene 
kommer Svalbard til gode, hvilket ikke nødvendigvis må innebære at skattene konkret er 
benyttet på Svalbard.109 

På bakgrunn av at skattebestemmelsene er nedfelt i traktatens artikkel 8 har det vært reist 
spørsmål om bestemmelsen om oppkreving av skatter, gebyrer eller avgifter gjelder for virk-
somhet på Svalbard generelt eller om det utelukkende er knyttet til virksomhet som faller inn 

                                                 
104 Det var som kjent konkurranse og påfølgende konflikter mellom kullkompanier fra ulike nasjoner som lå til grunn for 
vedtakelsen av selve Svalbard-traktaten idet det ble klart at ressursutvinning på øygruppen måtte skje innenfor et regulerende 
regime. 
105 Churchill, Robin og Geir Ulfstein, 1992 
106 Forskrift av 25. mars 1988 nr. 250 om sikkerhet for undersøkelse og leteboring etter petroleumsforekomster på Svalbard. 
107 Artikkel 9 annet ledd (d) som går på innlevering av prøve hvor petroleumsindustrien kommer i en annen situasjon enn 
bergverksdrift. 
108 Det antas at den avgift som utmålshaveren er pålagt å betale i henhold til bergverksordningen artikkel 17 første ledd faller 
innenfor artikkel 8 annet ledd og dermed kravet om å komme ”de nevnte områder til gode”, mens bergverksordningens 
artikkel 12 tredje ledd om godtgjørelse for bekreftet utskrift av utmålsprotokollen, faller utenfor. 
109 Ulfstein bruker som eksempel at skatt innkrevd på Svalbard kan benyttes til viktig forskning om Svalbard som foregår 
utenfor øygruppen.  
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under Bergverksordningen. Dersom skattereglene var ment for virksomhet på Svalbard gene-
relt, vil man kunne hevde at det ville vært naturlig med en egen bestemmelse i traktaten som 
gjaldt skattlegging.110 Fra norske myndigheter har det fremkommet tolkninger som både går 
på at skattebestemmelsene i Svalbard-traktaten gjelder for Svalbard generelt og at de kun 
gjelder for bergverksordningen. Den rådende oppfatningen synes imidlertid å være den 
førstnevnte, nemlig at all virksomhet på Svalbard er underlagt de skattebestemmelsene som 
fremgår av Svalbard-traktatens artikkel 8 annet ledd, referert ovenfor. 

Konklusjonen her er dermed at både Bergverksordningen og Svalbard-traktatens 
skattebestemmelser må antas å være gjeldende for petroleumsvirksomhet i Svalbards 
territorialfarvann. 

Når det gjelder rammebetingelsene for en eventuell petroleumsvirksomhet på sokkelen 
utenfor Svalbards territorialfarvann, reiser dette spørsmålet om Svalbard-traktatens 
geografiske virkeområde. Avgrensning av en kyststats kontinentalsokkel var tidligere nedfelt 
i Geneve-konvensjonen om kontinentalsokkelen av 1958, og var her knyttet til to kriterier, 
enten ut til en dybde på 200 meter eller så langt ut som det var teknisk mulig å utnytte 
ressursene på havbunnen. Det ble imidlertid vurdert som lite heldig å knytte kriteriet for 
utstrekningen av kontinentalsokkelen til den teknologiske utviklingen. FNs 
havrettskonvensjon inneholder derfor en mer presis definisjon som fastsetter en kyststats 
kontinentalsokkel til å omfatte ”havbunnen og undergrunnen i de undersjøiske områder som 
strekker seg ut over dens sjøterritorium gjennom hele den naturlige forlengelse av dens 
landterritorium til ytterkanten av kontinentalmarginen”.111 Konvensjonen opererer for øvrig. 
med en endelig ytre grense for kontinentalsokkelen til enten 350 nautiske mil eller 100 
nautiske mil utenfor en dybde på 2500 meter målt fra grunnlinjene.112 

Figur 8-3 Kyststatsjurisdiksjon 

Kilde: © 2008, Ocean Futures, Oslo 

Det er viktig å ha klart for seg at petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen utenfor Sval-
bards territorialfarvann vil være underlagt norske myndigheters jurisdiksjon også om 
sokkelen er underlagt Svalbard-traktaten. Forskjellen er at dersom Svalbard-traktaten kommer 
til anvendelse må norske myndigheter, i utøvelsen av sin jurisdiksjon, legge traktatens 
bestemmelser til grunn. 

                                                 
110 Olimstad, Øyvind. (2007). 
111 Artikkel 76 (1).  
112 Artikkel 76 (4-6). 
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Dette vil på den ene siden bety at undersåtter fra alle traktatland vil ha samme rett til utforsk-
ning og eventuell utvinning på kontinentalsokkelen utenfor Svalbards territorialgrense, og for 
det andre at det må antas at det vil være Svalbard-traktatens skattesystem som legges til grunn 
for petroleumsvirksomhet også i dette området. Dersom dette er definert som norsk sokkel vil 
slik virksomhet være underlagt norsk petroleumslovgivning, herunder petroleumsskatteloven 
hvor det som kjent, i tillegg til kapitalskatt, pålegges en særskatt til den norske staten, 
beregnet etter en sats som vedtas av Stortinget for hvert enkelt år.113 

Retten til sokkelen følger av suverenitet over landterritoriet og betinger derfor ikke, som for 
jurisdiksjon over havsoner, en egen proklamasjon. Norske myndigheter så det likevel som 
hensiktsmessig, allerede på 60-tallet, å slå fast norsk statshøyhet over kontinentalsokkelen i 
form av en formell proklamasjon.114 Proklamasjonen115 ble beskrevet som ”en erklæring rettet 
utad til andre stater om at Norge vil ha statshøyhet over disse områder av havbunnen og dens 
undergrunn”. Det interessante i vår sammenheng er at det vises til sokkelen utenfor Konge-
riket Norge, det vil si at norske myndigheter her proklamerte sin statshøyhet116 over 
kontinentalsokkelen også utenfor Svalbards og Jan Mayens territorialgrenser. 

Det er viktig å merke seg at denne proklamasjonen ikke førte til umiddelbare protester fra det 
internasjonale samfunn, noe som i folkerettslig sammenheng må kunne sies å være et uttrykk 
for at andre stater på dette tidspunkt innrettet seg på at kontinentalsokkelen utenfor Svalbards 
territorialgrense var norsk sokkel.117 Den førte reservasjonen synes først å ha kommet fra 
Storbritannia i 1974.118 

Norske myndigheter la 27. november 2006 frem for FNs Kontinentalsokkelkommisjonen 
dokumentasjon på utstrekningen av norsk kontinentalsokkel som viser at det nordligste 
punktet antas å ligge ca. 84º 41´ nord, dvs. klart sør for Nordpolen.119 Det har vært norske 
myndigheters konsistente syn at Svalbard er beliggende på den kontinentalsokkelen som 
strekker seg fra kysten av det nordlige Norge og nordover til kontinentalsokkelmarginen. 
Dette er kommet til uttrykk i mange sammenhenger og fremgår av den norske petroleums-
loven,120 som klart gir uttrykk for at ”[l]oven gjelder ikke på Svalbard, herunder dets indre 
farvann og sjøterritorium”.121 Med dette sies det indirekte at loven kommer til anvendelse på 
sokkelen utenfor Svalbards territorialfarvann, og at det dermed ikke foreligger noen egen 

                                                 
113 Har siden 1992 vært på 50 prosent og kommer i tillegg til vanlig selskapsskatt på 28 prosent. (Skatteetaten. Om 
petroleumsskattesystemet. 26. januar 2006). 
114 På denne tiden hadde ikke Norge tiltrådt Geneve-konvensjonen om havets folkerett, så Norge baserte sin rett til sokkelen 
på alminnelige folkerett. (I 1960 hadde rundt 24 land gjort krav på jurisdiksjon over kontinentalsokkelen). Dette skyldtes 
usikkerhet angående Norskerenna, men kanskje særlig frykt for at øvrige deler av konvensjonen kunne brukes mot Norges 
opprettelse av 12 nautiske mils fiskerigrense. Norge tiltrådte kontinentalsokkelkonvensjonen i 1971 (St.prp. nr. 112 (1970-
1971). På dette tidspunkt var både spørsmålet om 12 n mil fiskerigrense og Norskerenna avklart.  
115 Kgl.res.av 31. mai 1963. ”Havbunnen og undergrunnen i de undersjøiske områder utenfor kysten av Kongeriket Norge er 
undergitt norsk statshøyhet for så vidt angår utnyttelse og utforskning av naturforekomster, så langt havets dybde tillater 
utnyttelse av naturforekomster, uten hensyn til de ellers gjeldende sjøgrenser, likevel ikke over midtlinjen i forhold til andre 
stater”. 
116 Statshøihet er ensbetydende med suverene rettigheter.  
117 Med kgl.res av 31. mai 1963 var Norge det første landet i Nordsjøområdet som erklærte suverenitet over 
kontinentalsokkelen. (Danmark 7. juni 1963, Tyskland 20. januar 1964, Storbritannia 15. mai 1964). Norge inngikk avtale 
med Storbritannia om avgrensning av kontinentalsokkelen mellom de to land 10. mars 1965.   
118 Aide-mémoire av 29. oktober 1974. 
119 Kontinentalsokkelkommisjonen skal, på basis av en vitenskapelig vurdering gi kyststaten anbefalinger om hvordan den 
ytre grensen for nasjonal sokkel skal trekkes. Kommisjonen har ingen juridisk kompetanse og for overlappende krav er det 
opp til partene selv å trekke delelinjer.  
120 Lov av 11. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet. 
121 Paragraf 1-4 (5). 
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sokkel hvor Svalbard-traktaten gjelder. Det norske standpunktet er for øvrig at uansett om 
man opererer med en egen Svalbard-sokkel, ville dette være norsk sokkel fordi Norge har 
suverenitet over Svalbard og retten til suverenitet over sokkelen følger av suverenitet over 
landområdet. 

Norske myndigheter bygger på en tolkning av Svalbard-traktaten som vektlegger traktatens 
ordlyd. Det betyr at den kun gjelder for de områdene som er nedfelt i traktaten, det vil si selve 
øygruppen og territorialfarvannet. Når enkelte andre traktatparter har fremholdt at Svalbard-
traktaten kommer til anvendelse også på kontinentalsokkelen, som ikke er nevnt i traktaten, 
tar man utgangspunkt i at kontinentalsokkel, selv om den geologisk var kjent,122 ikke var et 
juridisk begrep da Svalbard-traktaten ble vedtatt. På denne bakgrunn tolker man Svalbard-
traktaten dit hen at traktatpartenes hensikt ville ha vært at lik rett til ressursene også skulle 
omfatte ressurser på sokkelen. Man forfekter med andre ord en tolkning med hovedvekt på 
hva som antas å være traktatens formål, snarer enn på hva som konkret fremgår av 
ordlyden.123 

Den sterkeste motstanden mot det norske standpunktet i spørsmålet om Svalbard-traktatens 
anvendelse må i dag sies å komme fra to land med lang tradisjon på Svalbard og i 
havområdene utenfor, nemlig Storbritannia og Russland. Mens det for britene synes å være et 
samsvar mellom det juridiske grunnlaget for motstanden og det som må antas å være landets 
politiske interesser i området, er det vanskeligere å se en slik sammenheng når det gjelder den 
russiske motstanden. 

Som antydet ovenfor reserverte britene seg i 1974 mot det norske synet på Svalbard-traktatens 
anvendelse, og landet har ved flere anledninger, senest i 2006,124 bekreftet sin posisjon om at 
Svalbard genererer sin egen maritime sone og sokkel, og at det er Svalbard-traktaten som 
gjelder i disse områdene. Britene har også vist til det de beskriver som sine legitime interesser 
på øygruppen, og har pekt på at det er vanskelig å komme i seriøs dialog med Norge om 
Svalbard. Dette må sies å ha kommet særlig til uttrykk da britene, våren 2007, inviterte andre 
traktatpartnere til et møte om Svalbard, uten at norske myndigheter ble invitert til, eller 
informert om, dette møtet!  

Storbritannia var en av traktatpartene som i sin tid var mest skeptisk til norsk suverenitet over 
Svalbard og som var opptatt av å bevare den like retten til ressurser som hadde kjennetegnet 
Svalbards tidligere status som ingenmannsland. Dette er i tråd med det som synes å være 
britenes tolkning av Svalbard-traktaten i dag, nemlig at traktaten gir uttrykk for en slags 
likevekt mellom norsk suverenitet på den ene side og traktatpartenes like rett til ressurser på 
den annen. Denne likevekt må, i følge britene, videreføres i sone og sokkel som man senere 
opererer med utenfor Svalbard, og dermed gi andre traktatpartnere lik rett til ressursene også i 
disse områdene. 

En slik tolkning faller sammen med det som må antas å være Storbritannias politiske 
interesser i området. Som en petroleumsproduserende stat er det rimelig at britene vil tolke 

                                                 
122 Et klart uttrykk for dette er at norske myndigheter, for å sikre at også Bjørnøya ble inkludert i Svalbard-traktaten, viste til 
at den lå på samme kontinentalsokkel som de øvrige øyene. 
123 Begge typer tolkninger er akseptert i folkeretten. Det som kan være et argument mot en tolkning basert på formål her, er 
at en slik tolkning kan sies å innebære en begrensning i norsk suverenitet, og dermed være i strid med et rettslig prinsipp om 
at nasjonal suverenitet ikke kan begrenses gjennom tolkning av en traktat, men må komme klart til uttrykk. Det er på den 
annen side ulike oppfatninger i folkeretten om gyldigheten av et slikt rettslig prinsipp. 
124 Non-paper ”Svalbard: further UK views”, juli 1996. (Dette er den siste noten jeg er kjent med). 
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Svalbard-traktaten i en retning som gir landet tilgang til eventuelle petroleumsforekomster på 
kontinentalsokkelen utenfor Svalbards territorialgrense, og som i sin tur må antas å innebære 
virksomhet på skattebetingelser nedfelt i Svalbard-traktaten snarere enn i den norske 
petroleumsskatteloven. 

Også russerne har uttrykt uenighet når det gjelder det norske standpunktet til Svalbard-
traktatens virkeområde. Her synes det imidlertid ikke å være det samme samsvaret mellom en 
motstand mot det norske standpunktet og det som må antas å være landets politiske interesse i 
området. 

Russerne protesterte mot opprettelsen av en fiskevernsone utenfor Svalbard med henvisning 
til at en slik ensidig opprettelse fra norske myndigheters side var klart i strid med Norges 
forpliktelser i henhold til Svalbard-traktaten.125 Russerne syntes her å tolke traktaten i en 
retning som særlig rettet søkelyset på at Norge foretok et ensidig tiltak, mens Svalbard-
traktaten, etter deres mening, krever at Norge må konsultere andre traktatpartnere. Det er 
mulig at det russiske synet er at en slik konsultasjon særlig skal gjelde i forhold til russerne,126 
noe som for øvrig er i tråd med at russiske myndigheter tidvis har fremmet forslag overfor 
Norge om en viss bilateralisering i spørsmål som gjelder Svalbard, og for så vidt også 
omstridt område i Barentshavet, forslag norske myndigheter har tatt klart avstand fra.127 

Relatert til det som må antas å være russernes interesser i havområdene utenfor Svalbard 
fremstår disse som lite forenelig med at Svalbard-traktaten, og dermed alle traktatpartenes 
like rett til ressursene i området, skulle komme til anvendelse i disse områdene. Russiske 
fiskere tar en vesentlig andel av sin kvote på norsk-arktisk torsk i Svalbard-sonen. Det 
fremstår derfor som lite sannsynlig at Russland skulle ønske en situasjon som innebærer at 
andre traktatpartnere skulle kunne kreve fiskekvoter i disse havområdene, slik de formelt ville 
kunne gjøre om Svalbard-traktaten kommer til anvendelse.128 Selv om en norsk økonomisk 
sone utenfor Svalbard formelt vil innebære en fortrinnsrett til fiskeressursene for norske 
fiskere, vil realiteten være at Norge og Russland måtte fortsette sitt samarbeid om forvaltning 
og fordeling av bestandene i dette området,129 som kjennetegnes av at de vandrer mellom de 
to lands økonomiske soner og fiskevernsonen utenfor Svalbard. 

Når det gjelder sokkelen utenfor Svalbard har russerne drevet en del seismiske undersøkelser, 
som fra norsk hold er godtatt som forskningsvirksomhet. Dette kan tyde på at landet er 
interessert i eventuelle petroleumsforekomster i området. På den annen side har russerne store 
petroleumsforekomster på egen sokkel. Virksomheten kan dermed kanskje snarere sees som 
et uttrykk for tilstedeværelse i området. Også hva sokkelen angår er det vanskelig å se at det 
vil være i Russlands interesse at denne blir tilgjengelig for alle parter i Svalbard-traktaten. I 

                                                 
125 Note av 15. juni 1977. 
126 Det er interessant å merke seg at en russisk folkerettsjurist, Alexander N. Vylegjanin, i et fordrag så sent som i januar 
2007, viser til en noteveksling mellom Sverige-Norge og Russland fra 1871-72, som fra russisk side synes å ha lagt et 
historisk grunnlag for en slik konsultasjon.  
127 Dette er inngående drøftet i følgende bøker avØstreng., Willy; Det politiske Svalbard, samt National security and 
international environmental cooperation in the Arctic – the case of the Northern sea route og endelig The natural and societal 
challenges of the Norghern sea route  
128 Det ikke-diskrimineringsprinsippet som er vist til tidligere vil i realiteten gjøre det vanskelig for traktatpartnere uten 
historisk fiske på eksisterende bestander å få tildelt kvoter i området. For eventuelle nye bestander, som man ikke utelukker 
kan dukke opp i Svalbard-sonene, vil imidlertid alle traktatparter ha lik rett til å få tildelt kvoter. 
129 Dette skjer i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen opprettet 11. april 1975. Partene har senere utvidet 
samarbeidet til å gjelde felles tiltak for å bedre kontrollen med ressursene. 
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motsetning til fisket, hvor tilstedeværelsen vil være begrenset til noen få land, vil utforskning 
og eventuell utvinning av petroleumsforekomster på sokkelen kunne tiltrekke seg langt flere 
traktatpartnere. En kontinentalsokkel under Svalbard-traktatens regime vil dermed kunne bety 
økt nærvær av andre stater i havområder som ligger relativt nær Russlands grenser i nord, og 
dermed også nær områder som fortsatt har en viktig sikkerhetspolitisk betydning for 
Russland. Her er det interessant å merke seg at president Bush, på tampen av sin 
presidentperiode, la frem et direktiv om ”US Arctic policy”, som slår fast at USA har viktige 
interesser, inkludert sikkerhetspolitiske interesser, i dette området. 

Nå er det, som det fremgår ovenfor, høyst uklart hva som måtte finnes av petroleumsressurser 
på sokkelen utenfor Svalbard. Dette til tross så må man forvente at traktatparter vil ønske å 
posisjonere seg for å kunne være med i den utforskning og utvinning av petroleum som even-
tuelt vil skje. Det sentrale spørsmålet i området i dag synes å være forholdet mellom på den 
ene siden å starte virksomhet som kan føre til økt kunnskap om ressurspotensialet og på den 
annen side problemet med å starte slik virksomhet i et område hvor det foreligger ulike syn på 
hvilket regime som skal gjelde. Selv i en situasjon med relativt lave forhåpninger om 
petroleumsressurser, må det antas at norske myndigheter må forholde seg til en situasjon hvor 
andre traktatparter vil stå fast på sine synspunkter og sine interesser i området. Det at Norge 
ikke synes å stå overfor verken et ensartet syn på tolkning av Svalbard-traktaten eller 
sammenfallende politiske interesser fra andre traktatparter, kan imidlertid åpne for at norske 
myndigheter kan komme til ulike løsninger i forhold til ulike traktatparter. Dette illustreres av 
at en av de argeste motstanderne mot det norske Svalbard synet, Island, tonet ned sin 
motstand etter å ha blitt sikret tilgang til fiskekvoter i Svalbard-sonen gjennom Smutthull-
avtalen.130 

Når det så gjelder grenselinjene utenfor Svalbard, har man i vest og nordvest en avklaret 
grense mot Grønland, mens grensen øst og sørøst inngår i den uavklarte delelinjen mot 
Russland.  

I havområdet mellom Svalbard og Grønland forelå det et overlappende område på omtrent 
150.000 km² mellom de to partenes kontinentalsokler og maritime soner (200 nautiske mil 
fiskevernsonen ved Svalbard og den 200 nautiske mil økonomiske sonen ved Grønland). 
Norge og Danmark forhandlet, i 2006, frem en avtale131 som trekker en grenselinje, etter 
midtlinjeprinsippet, for hvor langt ut henholdsvis norsk og dansk/grønlandsk jurisdiksjon 
strekker seg. Avtalen om grensefastsettelsen har også en bestemmelse som tar for seg en 
situasjon hvor det konstateres naturforekomster som strekker seg over begge sider av partenes 
deler av kontinentalsokkelen. Bestemmelsen gir anvisning på hvordan partene skal forholde 
seg når det gjelder å komme frem til en avtale om utnyttelsen av slike forekomster. Avtalen 
slår for øvrig fast at den ikke prejudiserer partenes holdninger med hensyn til spørsmål som 
ikke reguleres i avtalen, så som spørsmål om utøvelsen av suverene rettigheter eller 
jurisdiksjon i havet og på sokkelen. Det vil si at avtalen ikke regulerer partenes syn på andre 
folkerettslige spørsmål. 

                                                 
130 Avtale mellom Norge, Russland og Island som ga islandske fiskere kvoter i Barentshavet herunder i Svalbard-sonene. I 
forbindelse med avtaleinngåelsen forsikret islandske myndigheter at de ikke skulle bring Svalbards status inn for Haag-
domstolen, noe de tidligere hadde truet med. 
131 Overenskomst mellom Kongeriket Norges regjering på den ene side og Kongeriket Danmarks regjering sammen med 
Grønlands landsstyre på den annen side om avgrensning av kontinentalsokkelen og fiskerisonene i området mellom Grønland 
og Svalbard av 20. februar 2006. 
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Det gjenstår å fastlegge en sokkelgrense mellom Svalbard og Grønland lenger nord, det vil si 
i et område som ligger utenfor de to øyenes 200 nautiske mils soner, men hvor det kan være 
overlappende krav når det gjelder kontinentalsokkelen. Dette vil Norge og Danmark måtte 
komme tilbake til etter at FNs kontinentalsokkelkommisjonen har tatt stilling til 
dokumentasjon fra de to landenes krav på kontinentalsokkel utover 200 nautiske mil i dette 
området. 

8.3 Omstridt område i Barentshavet 

Det omstridte området i Barentshavet, som er på omkring 176 000 km², ligger mellom det 
norske kravet til en delelinje som følger midtlinjen132 og det russiske kravet som følger en 
sektorlinje.133 Området er delt i to. Den ene delen, som dekker et areal på 20 000 km², 
strekker seg nordover fra 81º nordlig bredde i det nordøstre hjørnet av Svalbard-kassen og er 
dermed en del av Barentshavet nord. Den resterende delen på noe over 155 000 km² ligger øst 
sørøst for Svalbard-kassen og strekker seg sørover helt ned til det norsk/russiske fastlandet.  

8.3.1 Ressursanslag 

Norge og Russland ble i 1975 enige om ikke å lete etter olje og gass i området før 
grenselinjen mellom de to har funnet en løsning. Fordi ingen leting har funnet sted i området 
finnes det heller ingen generelt aksepterte anslag over påviste petroleumsressurser. På 1980 
tallet foretok russerne en del seismiske undersøkelser som ifølge det russiske 
energiministeriet indikerer at 7.6 milliarder Sm³ o.e. er å finne i omstridt område. Dette er et 
estimat som bestrides av andre. The US Energy Information Agency, for eksempel, hevder at 
det finnes bare 1.9 milliarder Sm³ i området. Det norske oljedirektoratet forholder seg taust og 
har verken offentliggjort tall eller inkludert området i sine ressursanslag.134 Dog viser noen av 
ODs letemodellkart for Barentshavet geologiske strukturer som synes å fortsette inn i omstridt 
område. Uansett betraktes petroleumspotensialet i området som interessant. 

8.3.2 Miljøhensyn 

Selv om forvaltningsplanen for Barentshavet bare handler om den norske delen av dette 
havområdet ser man det i planen som mest riktig å beskrive økosystemet i Barentshavet som 
et hele.135 Omstridt område er en del av Barentshavet og en del av det samme økosystemet 
som det nordlige Barentshavet og Svalbard. Miljøutfordringene i omstridt område er stort sett 
de samme som man finner i de andre områdene. For å unngå gjentagelser er 

                                                 
132 I avgrensning av kontinentalsokler som grenser opp mot to nabostater er utgangspunktet en midtlinje. Dette er en linje 
hvor alle punktene ligger like langt fra de to lands grunnlinjer. Midtlinjen kan modereres på bakgrunn av ”særlige 
omstendigheter”, som kystlinjens utforming. 
133 Man viser til ”spesielle omstendigheter, som foruten blant annet kystlinjens form og befolkningsstørrelse, også viser til et 
sovjetisk sektordekret fra 1926 hvor det ble gjort krav på land og øyer – oppdagede som uoppdagede - innenfor en sektor mot 
polpunktet. Kravet omfattet imidlertid ikke hav, pakkis eller kontinentalsokkel Se note 83 
134 Se Steven Sawhill and Willy Østreng, op.cit., s. 4. Foruten estimater over påviste og uoppdagede ressurser, inneholder 
denne publikasjonen også en del betraktninger om juridiske forhold, transportanliggender, og mulighetene for stride mellom 
petroleums- og fiskeriinteresser. 
135 HFB, s. 24. 
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miljøutfordringene i omstridt område integrert i beskrivelsen av forholdene man finner i de to 
andre områdene i Barentshavet. 

8.3.3 Jurisdiksjonsforhold 

Forhandlingene om en grenselinje mellom Norge og Russland i Barentshavet har for 
kontinentalsokkelen pågått siden 1974136 og fra 1984137 for de to lands 200 nautiske mil 
økonomiske soner, som dels faller sammen med og dels faller utenfor en delelinje for 
kontinentalsokkelen. Fra norsk side hevder man at en grenselinje skal trekkes i henhold til 
midtlinjeprinsippet, mens man fra sovjetisk side viste til ”særlige omstendigheter”, herunder 
et sovjetisk sektordekret fra 1926 som utgangspunkt for en grense som følger sektorlinjen. 
Denne linjen gjør et avbrekk ved Svalbard-kassen. 

Figur 8-4 Utsnitt av kartet ”Maritim jurisdiksjon i nord” 

  

Kilde: © 2008, Ocean Futures, Oslo 
 

Når det gjelder havmassene, vil det kun være behov for en grenselinje der de to parters 200 
mils økonomiske soner overlapper, mens kontinentalsokkelen dekker hele det omstridte om-
rådet. Det innebærer at Smutthullet, som ligger utenfor grensen for Norges og Russlands 200 
nautiske mil økonomiske soner, og dermed er internasjonalt område hva angår havmassene, er 
en del av drøftelsene om avgrensning av kontinentalsokkelen. 
                                                 
136 Norske myndigheter tok kontakt i 1976, og visse innledende forhandlinger startet i 1970. 
137 Dette året opprettet russerne en 200 nautisk mil økonomisk sone. Norge opprettet som kjent en slik sone i 1977. 



 148 

Som tidligere nevnt ble Norge og Russland allerede i 1975 enige om et moratorium som 
forbyr leting og utvinning av olje og gass i det omstridte området. Russerne har gitt uttrykk 
for at de gjerne ser at man opphever moratoriet og starter undersøkelser som kan avdekke 
ressurspotensialet i området, men dette er blitt avvist fra norsk side. Norges holdning er at en 
kartlegging av ressursene, som antas å være av et ikke ubetydelig omfang, vil skjerpe 
forhandlingsklimaet, mens den russiske holdningen er at det gir mer mening å forhandle 
nettopp når ressursgrunnlaget er kjent. 

Når det gjelder selve forhandlingene, skal det være oppnådd midlertidig enighet om hvor 
delelinjen skal gå for rundt 80 prosent av de omstridte havområdene. Man vet ikke presist 
hvor dette er, men det skal være oppnådd større enighet om hvor grensen skal gå i de nordlige 
enn i de sørlige delene av Barentshavet.138 Dette modifiseres av at Norge og Russland i juli 
2007 ble enig om en grenselinje for de to lands territorialfarvann, økonomiske soner og 
sokkelen utenfor Varangerfjord.139 Dette kan sees som et positivt trekk i forhandlingene, men 
på den annen side dreier dette seg om en grense som kun strekker seg ca. 70 km utenfor 
kysten, og dekker et område hvor partenes prinsipielle krav var nokså like. 

Det som synes klart når det gjelder de pågående forhandlingene, er at partene må ha fleksibili-
tet i forhold til å gi og ta i de ulike områdene av omstridt område, og at det derfor sannsynlig-
vis ikke blir sagt noe om hva man er enige om før hele grenselinjen, og eventuelle andre ele-
menter i avtalen, er klare. 

Det som kjennetegner forhandlingene i de senere år synes å være en oppmyking fra begge 
sider hva angår deres opprinnelige standpunkt til hvor en delelinje skal gå, og at begge parter 
kan være innstilt på en samarbeidsløsning som innebærer å ta del i lete- og utvinnings-
aktiviteter på hverandres sokkel. Betydningen av samarbeid ble klart formulert i ”Felleser-
klæringen mellom Vladimir Putin og Kjell Magne Bondevik av 12. november 2002”, og 
fremgår også av president Putins utsagn i 2005 om at Norge og Russland er strategiske 
partnere i olje- og gassvirksomheten i nordområdene.140 

En videreutvikling av samarbeidet med Russland fremstår som et sentralt aspekt i norske 
myndigheters nordområdepolitikk,141 og arbeidet med å nå frem til ”en gjensidig tilfreds-
stillende avtale med Russland om en avgrensningslinje i Barentshavet” gis høy prioritet fra 
norsk side.142 Under henvisning til at det antas å være interessante forekomster av petroleum 
innenfor omstridt område peker man på at et fremtidig petroleumssamarbeid mellom Norge 
og Russland vil åpne kommersielle muligheter for begge land. Det er dette som ligger i at 
partene i de senere år har snakket om en samarbeidsgrense. Fra norsk ståsted forutsetter 
samarbeid imidlertid en klar og utvetyding definisjon av de to lands jurisdiksjonsområder. 

Hva angår utsiktene for å komme frem til en endelig grenselinje uttalte utenriksminister Jonas 
Gahr Støre i april 2008 at etter hans mening var ”de faktiske forholdene som skal til for å 
trekke en grense som både Norge og Russland kan leve med, innen rekkevidde”, og at det 
ikke var ”veldig krevende spørsmål” som måtte utvikles. Han viste til at ”man måtte finne det 
rette tidspunkt, hvor begge parter politisk er rede til å komme til en slik enighet.”143 Det er 
                                                 
138 Østreng, Willy og Yngvild Prydz. 2007, s. 9. 
139 St.prp. nr. 3 (2007-2008). 
140 Østreng og Prydz, s. 12 
141 St. meld. nr. 30 (2004-2005), som det henvises til i HFB 
142 Ibid.  
143 Stortingets spørretime 9. april 2008. 
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rimelig å anta at den endelige delelinjen kan bli å finne et sted mellom en midtlinje og en 
sektorlinje, og som begge parter oppfatter som rimelig og rettferdig.144 

Fraværet av en delelinje har imidlertid ikke forhindret at Norge og Russland har funnet frem 
til reguleringer av annen virksomhet i dette området. Hva fiske angår, har de to landene 
samarbeidet om forvaltningen av delte bestander siden 1975, mens behovet for regulering av 
tredje lands fiske førte til enighet om Gråsoneavtalen i 1978. Senere har Norge og Russland 
inngått avtaler om miljøsamarbeid145 og koordinert redningstjeneste146 som også gjelder i 
omstridt område. På denne bakgrunn er det blitt fremholdt at når man ikke har kommet frem 
til en avgrensning av de to lands kontinentalsokler, kan dette være et uttrykk for at ingen av 
partene har hatt umiddelbare behov for nye utvinningsområder for petroleum.147 Spørsmålet 
er om dette er en situasjon som er i ferd med å endre seg, og om det, sammen med en 
oppmykning av partenes opprinnelige standpunkter, vil innvirke på muligheten for å komme 
frem til en avtale som avklarer jurisdiksjonsforholdet i det omstridte området. Den russiske 
presidentrådgiveren Sergej Karaganov uttalte riktignok nylig, på spørsmål om delelinjen i 
Barentshavet som han ble stilt på et møte på NUPI, at russerne ikke kompromisser med 
territorium. Dette kan muligens snarere sees på som et strategisk utsagn i en 
forhandlingssituasjon.  

8.4 Jan Mayen 

Omtrent 1000 km fra norskekysten, ca. 500 km fra Grønland og ca. 550 km nordøst for Island 
ligger den norske øyen Jan Mayen med tilhørende territorialfarvann, fiskerisone og 
kontinentalsokkel.148 I 1929 proklamerte Norge høyhetsrett over Jan Mayen, som på det 
tidspunktet var ingenmannsland. Denne høyhetsrett ble senere stadfestet i en egen lov om Jan 
Mayen.149 Grunnlinjer rundt øya ble fastsatt i kgl.res. av 30. juni 1955, mens kontinental-
sokkelen utenfor Jan Mayen ble erklært som norsk sokkel i proklamasjonen av mai 1963 om 
kontinentalsokkelen utenfor Kongeriket Norge. For øvrig omfattes også Jan Mayen av Lov 
om Norges økonomiske sone, og norske myndigheter opprettet i mai 1980 en 200 nautisk mil 
fiskerisone rundt øya.150  

8.4.1 Ressursanslag 

Jan Mayen er ikke åpnet for petroleumsaktivitet. Man vet derfor lite om potensialet. På norsk 
side antas de geologiske strukturene i vesentlig grad å være like de man finner i de vestlige 
deler av Vøringbassenget i Norskehavet.151  

                                                 
144 Dette er i tråd med Havrettskonvensjonens artikkel 74 og 83 som viser til av avgrensning skal skje ved avtale basert på 
artikkel 38 i Haag-domstolens vedtekter for å oppnå en rett/rimelig løsning (equitable solution). 
145 Overenskomst mellom Kongeriket Norges regjering og Den Russiske føderasjons regjering om samarbeid på 
miljøvernområdet av 3. september 1992. 
146 Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Den Russiske føderasjons regjering om samarbeid ved ettersøkning av 
savnede og nødstedte mennesker i Barentshavet av 5. oktober 1995. 
147 Østreng og Prydz s. 14. 
148 Se nedenfor for detaljer angående forskjellige internasjonal avtaler mellom Norge, Danmark/Grønland, Island og 
Færøyene som angår Jan Mayen. 
149 Lov av 27. februar 1930 nr. 02 om Jan Mayen hvor det i § 1 heter at ”Øen Jan Mayen er en del av Kongeriket Norge”. 
150 Forskrift av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiserisone ved Jan Mayen. 
151 HFN, Sektor petroleum og energi. Framtidsbilde for pretroleumsvirksomhet (2025), s. 4.  
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I september 2008 ble det i Reykjavik holdt en ”Iceland Exploration Conference”.152 Det ble 
da blant annet hevdet at det”…well documented correlation of source and reservoir rocks 
between Norway, Greenland, and the Jan Mayen Ridge”.153 Island utlyste borelisenser den 22. 
januar 2009 i det såkalte Drekiområdet. Disse dekker 40 000 km² av området ca. 330 km 
nordøst for Island og sør for Jan Mayen. Flere deltagere på denne konferansen uttrykte forsik-
tig optimisme om utsiktene.154 

Figur 8-5 Dreki area kart. 

 

Kilde: Iceland GeoSurvey 2008. 
 

Det nordlige Drekiområdet faller delvis innenfor et samarbeidsområde mellom Norge og 
Island som ble avtalt i 1981 sammen med avtalen om avgrensningen av kontinental sokkelen 
mellom Island og Jan Mayen. Figur 8-5 viser området. Den stiplede linjen viser det norsk-
islandske samarbeidsområdet. De sorte linjene viser grensene for de eksklusive økonomiske 
sonene mellom Island, Jan Mayen, Grønland og Færøyene. 

                                                 
152 I regi av Islands ”Ministry of Industry, Energy, and Tourism” og ”The National Energy Authority of Iceland”. 
153 Lenmart Andersson, Sagex Petroleum, Norge, sitert i Offshore, 5. september 2008. Han skal også ha sagt at ”The Atlantic 
margin and the Jan Mayen Ridge are world class exploration provinces … There aren’t many places left where you can do 
elephant hunting”.  
154 Reuters, 5. september 2008 (www.reuters.com/articlePrint?articleld=USL519241620080905). 
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Islandske kilder rapporterer at “[a] few indications of oil and/or gas have been seen in data 
from the Jan Mayen Ridge. The main indications are: 

• Amplitude anomalies. These are various types of anomalies in seismicsections, 
indicating possible hydrocarbons in the sediments. 

• Pockmarks. These features are well known and have been seen on the Jan Mayen 
Ridge. They are usually connected to migration of gas in the sediments.  

• Gas in top sediments and water column. Direct indications of gas have been found. 
Further studies showed that the results were not decisive enough to prove the presence 
of thermogenic hydrocarbons”.155 

Figur 8-6 Geologisk kart over den nordlige delen av Dreki området. 

 

Kilde: Iceland GeoSurvey 2008. 
 

Det nordlige Drekiområdet inneholder geologiske strukturer med hydrokarbonfeller på 
islandske side som fortsetter inn på den norske delen av området (se Figur 8-6) 

Selv om det finnes indikasjoner på petroleum i Jan Mayen området, må man, som i de andre 
uåpnete områdene, avvente resultatene fra boringen av en eller flere letebrønner før man kan 

                                                 
155 Richter og Gudlaugsson 
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si noe mer om ressurstilfanget. En eventuell beslutning om åpning av den norske delen av Jan 
Mayen-ryggen vil ikke bli tatt før etter at grundige konsekvensutredninger er foretatt.156 

I et utredningsdokument for Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet tegnes det et frem-
tidsbilde mot 2025 som inkluderer leteboringer på Jan Mayen.157 I følge Verneplan for Jan 
Mayen betraktes det imidlertid som uaktuelt med direkte olje og gassprospektering på selve 
øya. Det er for tiden ingen petroleumsvirksomhet verken innenfor det foreslåtte 
naturreservatet på landområdet og ut til 12 nautiske mil, eller i økonomisk sone rundt Jan 
Mayen. Skulle det komme i gang petroleumsvirksomhet i havområdene rundt Jan Mayen er 
det verdt å merke seg at Direktoratet for naturforvaltning har ”lagt opp til at eventuelle 
framtidige petroleumsrelaterte aktiviteter vil kunne få plass innenfor virksomhetsområdet som 
ikke inngår i naturreservatet. Dette avspeiles både i avgrensningen av området, samt i 
forslaget til verneforskrift”.158 

8.4.2 Miljøhensyn 

Direktoratet for naturforvaltning offentligjorde i 2007 forslaget til verneplan for Jan 
Mayen.159 Øya ligger på grensen mellom kaldt temperert atlantisk boreal sone og arktisk sone. 
Jan Mayen ryggen avgrenser det undersjøiske Islandsplatået mot nordøst. Nord for Jan Mayen 
går havbunnen ned til havdyp på over 2000 meter. Sokkelen rundt øya er ca. 2000 km² (5-6 
ganger øyens eget areal på 377 km²). Den isolerte posisjonen og de store havdypene utenfor 
sokkelen gjør at Jan Mayen representerer et helhetlig og særegent økosystem både på land og 
på sokkelen.160 Det foregår et betydelig fiske av spesielt lodde og reke i farvannet rundt Jan 
Mayen. Fisket er imidlertid ikke forbundet med aktiviteter på Jan Mayen selv.   

Jan Mayen huser også store populasjoner av sjøfugl. Ca 100 fuglearter er registrert på Jan 
Mayen og av disse hekker fem arter i kolonier på fra 10-100 000 par (polarlomvi, havhest, 
krykkje, alkekonge og lundefugl). Selv om mye usikkerhet fester seg til dem, er estimatene 
for minst tre arter (havhest, alkekonge og polarlomvi) så store at de ansees å ha nasjonal og 
internasjonal verneverdi.161 Øya er også viktig som fugletrekkområde for alkefugler fra 
områder på Spitsbergen, Bjørnøya, Kola og Novaja Zemlja til sørlige deler av Grønland and 
New Foundland. 

Jan Mayen preges av et relativt begrenset biologisk mangfold. I tillegg er det gjort få eller 
ingen grundige undersøkelser innenfor en rekke fagområder som vegetasjon og flora, og av 
fauna.162 Også her ville et stort oljeutslipp kunne ha potensielt alvorlige konsekvenser. 

Områdene ved Jan Mayen huser også store mengder marine pattedyr så som klappmyss, 
grønlandssel, ringsel og storkobbe. Kastebestanden av klappmyss er beregnet til å være rundt 
200 000 dyr. Dette er ca 25 % av den globale bestanden og har dermed stor nasjonal og 

                                                 
156 Oljedirektoratet, ”Jan Mayen på letekartet”, 22.01.2009, s. 3. 
157 Sector petroleum og energi. Framtidsbilde for petroleumsvirksomhet (2025), s. 11. 
158 Se Verneplan for Jan Mayen, s. 33.  
159 Ibid. 
160 Ibid., s. 16. 
161 Ibid., s. 18. 
162 Ibid., s. 16. 
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internasjonal verneverdi. Bestanden av grønlandssel ved Jan Mayen er anslått til ca 300 000 
dyr som også er ansatt å ha internasjonal verneverdi.163 

8.4.3 Jurisdiksjonsforhold 

Som antydet innledningsvis, er de rettslige rammebetingelsene for en eventuell petroleums-
virksomhet på sokkelen utenfor Jan Mayen avklart. Det foreligger her avtaler som avgrenser 
sokkelen mot de tilgrensende statene Island og Grønland, samt i ”Smutthavet” (Banana 
Hole”). Disse avtalene fastsetter rammebetingelser for et eventuelt samarbeid om utforskning 
og utvinning av grenseoverskridende petroleumsforekomster. 

Figur 8-7Utsnitt av kartet ”Maritim jurisdiksjon i nord”  

 

Kilde: © 2008, Ocean Futures, Oslo 
 

Norge og Island inngikk i 1980 en avtale om fiskeri- og kontinentalsokkelspørsmål i 
havområdene mellom Island og Jan Mayen.164 Avtalen trakk opp rammer for landenes 
fiskerisamarbeid, blant annet opprettelsen av en felles fiskerikommisjon, men løste ikke 
spørsmålet om grenselinjen for kontinentalsokkelen. Det fremgikk imidlertid av avtalens 
artikkel 9 at partene skulle fortsette forhandlingene for å komme frem til en slik grense. 

En avtale om avgrensningen av kontinentalsokkelen ble inngått det påfølgende år,165 og slår i 
artikkel 1 fast at ”[d]elelinjen mellom partenes deler av kontinentalsokkelen i området 
mellom Island og Jan Mayen skal falle sammen med partenes økonomiske soner”. Avtalen 
opprettet det før omtalte samarbeidsområdet på til sammen 45.470 km²,166 (32.750 km² på 

                                                 
163 Ibid., s. 19. 
164 Overenskomst mellom Norge og Island vedrørende fiskeri- og kontinentalsokkelspørsmål av 28. mai 1980. 
165 Overenskomst mellom Norge og Island om kontinentalsokkelen i området mellom Island og Jan Mayen av 22. oktober 
1981. 
166 70º 35’ N, 68º 00’ N, 10º 30’ V, 6º 30’ V, dekker det vesentlige av Jan Mayen-ryggen 
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norsk side av delelinjen og 12.720 km² på islandsk side).167 I dette området skal partene 
samarbeide om seismiske undersøkelser og evaluering av data. For mer omfattende 
undersøkelser og boringer skal man basere samarbeidet på kontrakter om fellesforetak (joint 
venture), eller en annen kontraktsform som partene blir enige om. 

I følge avtalen skal Island ha adgang til å delta med en andel på 25 prosent i den delen av 
samarbeidsområdet som ligger nord for delelinjen, mens Norge skal ha tilsvarende adgang på 
den delen av samarbeidsområdet som ligger sør for delelinjen. Avtalen har også bestemmelser 
som gjelder i en situasjon hvor et petroleumsfelt dekker et område på begge sider av dele-
linjen eller går utover samarbeidsområdet. Disse går i hovedsak ut på at dersom et 
petroleumsfelt ligger innenfor respektive islandsk eller norsk side av delelinjen, men strekker 
seg ut over samarbeidsområdet, skal feltet inkluderes i samarbeidet, men den del av feltet som 
ligger utenfor samarbeidsområdet blir å anse som tilhørende de respektive land når det gjelder 
fordelingen av de samlede reservene i feltet. 

For øvrig er det de to lands egen oljepolitikk, lovgivning om blant annet miljø og sikkerhet, 
samt håndhevelse og forvaltning, som kommer til anvendelse innenfor de respektive deler av 
samarbeidsområdet. 

Med referanse til ovennevnte avtale av 1981 inngikk Norge og Island i november 2008 en 
avtale om olje og gass på kontinentalsokkelen mellom Island og Jan Mayen.168 Denne avtalen 
innebærer en ytterligere avklaring av virksomhet på kontinentalsokkelen i området mellom 
Island og Jan Mayen dersom det foreligger grenseoverskridende petroleumsforekomster. I 
avtalen konkretiseres de rettigheter partene har på hverandres kontinentalsokler, samtidig som 
den nedfeller retningslinjer for innholdet i samarbeidsavtaler som inngås i forbindelse med 
utvinning av petroleum på områder som overskrider partenes kontinentalsokler. Avtalen av 
2008 inneholder også bestemmelser om tvisteløsning i en situasjon hvor partene er uenige om 
fordelingen av forekomster. 

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har gjort det klart at norske myndigheter følger den island-
ske prosessen knyttet til mulige olje- og gassforekomster med stor interesse. Han uttrykker sin 
tilfredshet med at Norge og Island har undertegnet en avtale som i følge utenriksministeren 
”skaper forutsigbarhet og klare rammevilkår for våre myndigheter og kommersielle aktører, 
og innebærer at vi har lagt et godt grunnlag for mulig olje- og gassvirksomhet i dette 
området”.169 

Mot Grønland ble avgrensningen av både kontinentalsokkel og 200 nautisk mil økonomisk 
sone avgjort ved dom av Den internasjonale domstolen i Haag i 1993.170 Bakgrunnen var at 
danske og norske myndigheter ikke hadde maktet å bli enige om avgrensningen i havområdet 
mellom Grønland og Jan Mayen, et område på 64 600 km². Det norske synet var at det måtte 
trekkes en midtlinje, mens man på dansk hold hevdet at det forelå ”særlige omstendigheter” 
som innbar at midtlinjen skulle fravikes til fordel for en full 200 nautisk mils sone utenfor 
Grønland. Dommen ga ikke noen av partene fullt medhold, det vil si verken midtlinjen eller 
en full 200 nautisk mil sone utenfor Grønland, og fordelte det omstridt området med 36.700 

                                                 
167 Norske myndigheter hadde i avtalen av 1980 godkjent en full 200 nautisk mil økonomiske sone utenfor Island   
168 Avtale mellom Norge og Island om grenseoverskridende hydrokarbonforekomster (petroleumsforekomster) av 3. 
november 2008. 
169 Utenriksdepartementet, pressemelding 3. november 2008. 
170 ICJ Reports 1993, s. 38 flg.   
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km² på norsk side og 27 900 på dansk side. Dommen ble to år senere stadfestet i en avtale 
mellom Norge og Danmark.171 

Avtalen inneholder de vanlige bestemmelser om grenseoverskridende forekomster. Den slår 
dermed fast at i en situasjon hvor det konstateres naturforekomster på den ene parts kontinen-
talsokkel, og den annen part er av den oppfatning at forekomsten strekker seg over på denne 
parts sokkel, skal det, på bakgrunn av data fremlagt fra sistnevnte part, innledes drøftelser om 
utnyttelse, og eventuelt inngås avtale om å samarbeide om utnyttelsen. 

”Smutthavet” er et område som ligger mellom Danmark, Island, Norge og Færøyene, men 
utenfor deres 200 nautiske mil økonomiske soner i Norskehavet. Det vil si at selve hav-
massene er fritt hav, ikke underlagt noen stats jurisdiksjon. Avgrensning gjelder dermed kun 
for kontinentalsokkelen og tar utgangspunkt i at alle de ovennevnte landene har dokumentert 
sokkel utover 200 nautiske mil i området. På denne bakgrunn forhandlet Danmark, Island, 
Færøyene og Norge, i september 2006, frem en avtale om avgrensningen av denne 
sokkelen.172 Avtalen innebar at Norge kunne utvide sin ubestridte kontinentalsokkel med 
56.000 km². Utenriksminister Jonas Gahr Støre pekte i denne forbindelse på at avtalen ville 
”skape klarhet og forutsigbarhet med hensyn til fremtidig ressursutnyttelse”.173 

8.5 Noen avsluttende betraktninger 

I dette kapitlet har Ocean Futures drøftet ressursanslag, miljøutfordringer og jurisdiksjons-
forhold i fire områder – det omstridt område mellom Russland og Norge i Barentshavet, det 
nordlige Barentshavet, sokkelen rundt Svalbard (som er en del av det nordlige Barentshavet) 
og Jan Mayen. Fellesnevneren for disse områdene er at norske myndigheter enda ikke har 
åpnet dem for petroleumsleting og produksjon og at samtlige er underlagt de samme forvalt-
ningsprinsippene slik disse kommer til uttrykk i forvaltningsplanene for Barentshavet og 
Norskehavet. To integrerte prinsipper fremstår som særlig viktige i disse planene: 

1. At alle interesser og næringer i utgangspunktet har den samme rett til adgang, 
nærvær og næringsutøvelse i disse områdene, så lenge de  

2. utøver sin virksomhet på en bærekraftig måte. 

Utelukkelse av en næring/ interesse fra disse områdene kan bare skje hvis vitenskapelig 
baserte konsekvensutredninger dokumenterer/ sannsynliggjør at næringens aktivitet truer 
økosystemenes bærekraft. Det er derfor viktig å se nærmere på det vitenskapelige grunnlaget 
som ligger til grunn for formuleringen og operasjonaliseringen av prinsippet om bærekraftig 
utnyttelse. 

Kravet om bærekraftig høsting av ressurser innebærer at miljøets evne til å lege sår og bestå 
som produktiv enhet under vedvarende menneskelige utnyttelse ikke skal trues. De to forvalt-

                                                 
171 Avtale mellom Norge og Danmark om avgrensning av kontinentalsokkelen i området mellom Jan Mayen og Grønland og 
om grensen mellom fiskerisonene i området av 18. desember 1995. Det gjensto her en avgrensing i et område som først måtte 
avklares mellom Island og Danmark. Dette var på plass i 4. juli 1997 (Tilleggsprotokoll til overenskomst av 18. desember 
1995). 
172 Forhandlingsprotokoll av 20. september 2006. 
173 Pressemelding 21. september 2006. 
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ningsplanene legger derfor i prinsippet opp til at alt skal sees i forhold til alt annet. Tilnær-
mingen er flersektoriell. Det innebærer at alle næringer - også oljeindustrien - har rett til ad-
gang og nærvær i disse farvannene så lenge den etterlever forvaltningsplanenes føringer. Hel-
hetsforvaltning skal erstatte sektorforvaltning. Samfunnsnytten skal måles i bærekraften mel-
lom sektorene og ikke i summen av hva hver enkelt sektor kan yte på egne premisser. 

Det er rimelig å anta at norske myndigheter politisk vil anvende føre-var-prinsippet, og en 
streng fortolkning av begrepet bærekraft i sin forvaltning av de aktuelle havområdene når 
disse en gang blir åpnet for petroleumsleting. 

For flere av de uåpnete områdene gjelder i tillegg at jurisdiksjonsforholdene ikke er avklart. 
Det er bare i områdene rundt Jan Mayen at det foreligger avtaler mellom Norge og tilstøtende 
stater, som definerer grenselinjer og dermed partenes jurisdiksjonsområder. Sett fra petro-
leumsnæringens synsvinkel er dette i seg selv en god tilstand, men avklaringen gjelder for et 
område hvor optimismen med hensyn til sannsynligheten for å finne kommersielle mengder 
av olje og gass er mindre enn for de andre områdene. I disse områdene, hvor potensialet for 
petroleumsforekomster antas å være større, er det fortsatt uavklarte jurisdiksjonsforhold. 
Dette innbyr til måtehold fra alle parters side. Sannsynligheten for at andre stater vil ta seg til 
rette i disse områdene er liten, idet en slik handling vil skape konflikt i et område hvor alle 
synes å tjene på å holde konfliktnivået lavt, ikke minst petroleumsindustrien. Sannsynligheten 
er også liten for at norske myndigheter vil åpne områder for petroleumsvirksomhet før det 
foreligger avklarte forvaltningsregimer som av alle parter oppfattes som rettferdige og 
rimelige, i tråd med Havrettstraktatens rimelighetsprinsipp. 

I påvente av en avklaring blir den norske delen av Barentshavet forvaltet så langt som mulig i 
henhold til prinsippet om helhetlig bærekraftig forvaltning, mens den russiske delen tilsyne-
latende blir forvaltet ut fra et mer sektorielt forvaltningsprinsipp. Denne situasjonen er subop-
timal i forhold til ønske om og behovet for å forvalte økosystemet Barentshavet ut fra et 
enhetlig sett av prinsipper. Norges anstrengelser for gradvis å få aksept for forvaltnings-
planens prinsipper, også på russisk side av Barentshavet, er derfor en nødvendig og ønskelig 
prosess for å skape bærekraftighet for hele økosystemet. Dette arbeidet fra norske myndig-
heters side tjener petroleumsindustriens interesser som i teorien, og i likhet med andre 
interesser, kan bli pålagt begrensninger i sin aktivitet på norsk side for å kompensere for 
urimelig store miljøbelastninger på russisk side. I det lange løp er det grunn til å hevde at en 
omfattende norsk/russisk Barentshavsavtale vil tjene som et godt grunnlag for å sikre en 
balansert og bærekraftig næringsutvikling for hele Barentshavet. 
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9. Miljøinnovasjon 
Teknologien som benyttes ved leting og produksjon av olje og gass har de siste tiårene 
gjennomgått store endringer. Dette har vært styrt av at næringen har stått overfor nye tekno-
logiske utfordringer som dypere vann, hardere klima, større reservoardyp osv., men i stor 
grad også av at det blir stilt stadig strengere krav til at aktiviteten skal gjennomføres på 
måter som tar økt hensyn til menneskene som blir berørt og til miljøet. Det er klare 
forventninger hos folk flest til at ny petroleumsaktivitet bare kan settes i gang hvis disse 
hensynene er ivaretatt på en god måte.  

Teknologiutviklingen stopper ikke nå, men slik miljøteknologien og miljøstandardene har blitt 
utviklet, er åpning av de områdene som er diskutert i denne rapporten etter petroleums-
næringens syn, fullt forsvarlig i dag. Historien viser dessuten at oljeselskapene og leveran-
dørindustrien utvikler de nødvendige teknologiske løsningene når de står overfor konkrete 
utfordringer. Det er grunn til å understreke at teknologien utvikles som en konsekvens av 
utfordringer industrien står overfor. Det er ingen grunn til å avvente manglende teknologi i 
dag før nye områder åpnes. Flere slike tiltak er nevnt i kapittel 3. 

For områdene utenfor kysten av Nord-Norge er riktignok de teknologiske utfordringene først 
og fremst forbundet med interessekonflikter og områdenes nærhet til land. Utfordringene kan 
søkes løst ved redusert bruk av konvensjonell seismikkinnsamling, havbunnsteknologi, alter-
nativ boreteknologi og forbedret oljevernberedskap. 

Vær og klima skiller seg lite fra kjente felt ellers på norsk sokkel. Kravet til null utslipp fra 
aktiviteten i nord gjør at miljøskade fra regulær drift ikke er et reelt problem. I tillegg foregår 
leting med de mest moderne og velutstyrte riggene som er tilgjengelig på sokkelen og som kan 
dokumentere at de kan etterleve nullutslippskravet. 

Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 
(HFB) og Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet (HFN) bekrefter også at det med dagens 
teknologi er miljømessig forsvarlig å drive petroleumsvirksomhet i nord. De kunnskapshull-
ene som har blitt identifisert, gjennom disse og andre utredninger, arbeides det aktivt med 
som vist i det følgende. 

9.1 Spesielle områder for teknologiutvikling 

Det er en rekke ulike drivere for utvikling av ny teknologi for utbygging og drift av feltene. 
Nye naturgitte utfordringer, endret økonomisk lønnsomhet og nye rammebetingelser er blant 
de viktigste. Teknologibedriftene og oljeselskapene i Norge er blant de ledende i verden når 
det gjelder å utvikle og å ta i bruk ny teknologi innenfor en rekke områder. Det gjelder blant 
annet innenfor plattformdesign, bore- og brønnteknologi, produksjonsutstyr på havbunnen og 
seismikk.  

Teknologien vil alltid utvikles videre og forbedres etter hvert som vi får erfaringer med 
bruken av den, eller når behovene endrer seg. Den siste tids utvikling har vist klart at ny 
teknologi medfører en stor miljøgevinst, både med hensyn til utslipp til både luft og vann. 
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Interessen for å produsere olje og gass i stadig mer vanskelig tilgjengelige områder er stor. 
Samtidig er det stor oppmerksomhet rundt de miljømessige effektene av olje- og gassvirksom-
heten, og rammebetingelsene knyttet til miljø endrer seg stadig. Det ligger i sakens natur at 
det er vanskelig å spå hvilke endringer innen miljøteknologien som vil komme i framtiden, 
men nedenfor er det gitt noen eksempler på hvor utviklingen har vært spesielt viktig de siste 
årene. Se også rapporten Beskrivelse av miljøteknologi174. 

 Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er ikke spesielt krevende, rent teknolog-
isk. Verken når det gjelder vær, havdyp eller geologi er dette området mer krevende enn andre 
steder på norsk sokkel. De teknologiske utfordringene i dette området er først og fremst for-
bundet med interessekonflikter. 

Landanlegg: Alle teknologier som er utviklet for offshorebruk kan i utgangspunktet også be-
nyttes på landanlegg. I tillegg kan disse anleggene benytte miljøteknologi som ikke er egnet 
offshore. Landanleggene har også større spillerom for valg av optimale energiløsninger og 
bruk av spillvarme. Det er heller ikke de samme plass- og vektbegrensningene på utstyr som 
for offshoreanlegg. Landanleggene er derfor godt egnet til å ta i bruk det beste av tilgjengelig 
miljøteknologi.  

Skipsfarten: Det foregår også viktige utviklinger relatert til miljø innen skipsfarten. 
Eksempler på dette kan være bruk av katalysatorer på skipsmotorene eller overgang til 
gassturbiner, noe som reduserer utslippene av klimagasser betydelig. Det er stadig mer bruk 
av elektriske motorer for utstyr på dekk, noe som fjerner risikoen for utslipp av 
hydraulikkolje. Nye tankskip bygges med dobbeltskrog for å hindre utslipp ved grunnstøting 
og disse har også utstyr for oppsamling av olje ved uhell på dekk. 

Noen av de områdene hvor videre teknologiutvikling kan bidra til å redusere utfordringene 
forbundet med sameksistens ytterligere, er nevnt nedenfor. 

9.2 Redusert bruk av konvensjonell innsamling av seismiske data 

Påvirkningen på livet i havet og arealkonflikter med fiskeriene blir mindre dersom bruken av 
konvensjonell innsamling av seismikk ved bruk av lyd blir redusert.  

Olje og gass finnes under havbunnen og kan bare kartlegges ved hjelp av teknikker som gjør 
det mulig å forstå geologien dypt nede. Konvensjonell innsamling av seismiske data ved hjelp 
av lyd er i dag den absolutt mest brukte teknologien, den mest nøyaktige og den mest kost-
nadseffektive. Det finnes i dag ingen alternativer som er fullgode, men de alternativene vi ser 
i dag må utvikles videre. 

De siste årene har bruken av elektromagnetisme blitt mer og mer vanlig. Dette kan imidlertid 
ikke erstatte konvensjonell seismikk, bare brukes som et supplement for å øke muligheten for 
å se om strukturene i berggrunnen som er kartlagt ved hjelp av konvensjonell seismikk, inne-
holder petroleum. Teknikken går ut på å legge mottakere på havbunnen og så slepe en 

                                                 
174 Fra Oljedirektoratet, 2008, som er en delutredning til Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. 
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elektromagnetisk kilde over havbunnen. Denne innsamlingen medfører ikke annen støy ut 
over lyden fra skipets motorer. Det er kjent at bruskfisker (hai, skate) er følsomme for dette. 

Figur 9-1: Prinsippskisse for innsamling av elektromagnetiske data  

 

Kilde: DNV. 
 

Som nevnt i kapittel 4.1.3 er ingen skadelige effekter påvist ved bruk av konvensjonell seis-
mikk. Likevel er det ønskelig å utvikle teknologien videre. Det kan dreie seg om selve lydens 
styrke og frekvens, om mikrofonenes følsomhet og om selve databehandlingen etterpå. I 
tillegg kan skip og utstyr utvikles videres slik at innsamlingstiden blir redusert. 

På kort sikt ligger det største forbedringspotensialet i å samordne innsamlingene og derved 
redusere den samlede påvirkningen på livet i havet. Samtidig blir ulempene for fiskeri og 
andre marine aktiviteter redusert. 

9.3 Havbunnsteknologi 

Arealkonflikter med fiskeriene og turismen blir redusert ved bruk av havbunnsutbygginger 
uten overflateinnretninger. Denne teknologien gjør det også mer lønnsomt å bygge ut små felt 
dersom de kan knyttes til et større felt i nærheten eller til land.  

Utviklingen av nytt og bedre produksjonsutstyr for havbunnsutbygginger har vært et hoved-
satsningsområde for både store og små teknologibedrifter i flere tiår. Teknologien er kommet 
langt innenfor en del områder, men det er ennå en rekke utfordringer som må løses. 
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Særlig viktig er det å utvikle teknologi som kan øke rekkevidden fra produksjonsanleggene ut 
til brønnene. Det omfatter kompressorer og boostere på havbunnen som gjør at olje og gass 
kan transporteres lengre, det omfatter teknologi som forhindrer utfellinger i rørene og bedre 
teknologi for å sende olje, gass og vann ubehandlet i samme rør. 

Utvikling av havbunnsanlegg som kan skille olje, gass og vann – havbunnsseparasjon – må 
utvikles videre. Det samme gjelder utstyr for separasjon nede i brønnene. Disse teknologiene 
vil redusere behovet for overflate- eller landanlegg, og derved både energibruk og kostnader. 
Utslipp til vann og luft reduseres, det blir mindre energibehov og gjennom dette reduserte 
CO2 -utslipp. Det gjør det også mulig å optimalisere rørsystemene, noe som også vil redusere 
både kostnader og energibehov. Havbunnsutstyr som kan håndtere høyt reservoartrykk og høy 
temperatur må utvikles videre (selv om områdene i nord vanligvis ikke har denne utfordring-
en). 

Cold-flow: Det arbeides for tiden med å utvikle såkalt cold flow-teknologi. Det vil si transport 
av olje, gass og vann i temperatur-likevekt med havvannet rundt røret. Tradisjonelt må rør i 
arktiske strøk og på dypt vann isoleres for å holde på varmen fra den produserte væsken, og 
derved hindre utfelling av voks og lignende. I tillegg brukes ulike kjemikalier for å hindre 
utfelling. Den nye teknologien som gjør denne isoleringen unødvendig og fjerner behovet for 
kjemikaler vil spare store investeringer samt fjerne et potensielt miljøproblem. Det hevdes 
også at cold flow-teknologien kan øke transportavstanden betydelig uten ekstra trykkstøtte. 

Økt bruk av havbunnsteknologi øker behovet for undervannsinspeksjon og vedlikehold. Tek-
nologier for å gjennomføre disse aktivitetene på en kostnadseffektiv og sikker måte og uten 
bruk av dykkere må stadig utvikles videre. 

9.4 Energieffektivisering og strøm fra land  

Økt energieffektivisering og energiledelse på innretninger til havs og på landanlegg samt 
redusert fakling har et potensial til å bidra til reduksjon av klimagassutslipp. 

Elektrifisering av eksisterende plattformer viser seg generelt å være kostnadskrevende. Hel- 
eller delelektrifisering kan i første rekke derfor være aktuelt for utbygging av nye felt.  

Der hvor fornybar kraft er tilgjengelig, vil utslippet av klimagasser gå ned dersom 
produksjonsinnretningene til havs bruker strøm fra land i stedet for å produsere kraften ved å 
forbrenne gass. Det vises til KonKraft-rapport 5, Petroleumsnæringen og klima, for en 
nærmere beskrivelse av disse temaene. 

9.5 Boreteknologi 

Dersom rekkevidden av horisontale brønner økes, vil antallet installasjoner som er nødvendig 
til havs, reduseres. Muligheten for å bore og produsere fra land vil også øke. Det vil redusere 
påvirkningene på livet i havet og fiskeriene, samtidig som utbyggingskostnadene kan 
reduseres. 
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Boreteknologien har vært i sterk utvikling de siste tiårene. Langtrekkende, horisontale 
brønner er vanlig ved de fleste større felt i dag. Imidlertid har ikke rekkevidden til 
langtrekkende brønner økt særlig mye de siste årene, og det er mulig at dagens teknologi går 
mot en praktisk grense. Forskning på alternative teknologier for boring av brønner som må 
holdes åpne fordi de skal fylles med produksjonsrør og –utstyr, vil derfor være nødvendig for 
å rekke særlig mye lengre enn dagens ca. 12 km. 

Det pågår i dag et samarbeidsprosjekt i industrien om å utvikle et konsept som kalles Badger 
Explorer (badger er engelsk for grevling). Dette er et frittstående verktøy som borer seg 
gjennom berggrunnen uten å ha borestreng opp til overflaten. I stedet trykkes borekaksen 
sammen bak verktøyet og tetter hullet etter hvert som verktøyet beveger seg framover. Det 
drives av en motor som får kraft gjennom en tynn kabel som forbinder verktøyet med over-
flaten. Gjennom denne kabelen sendes også informasjon om de bergartslagene verktøyet borer 
seg gjennom. Dette verktøyet er bare anvendelig som en erstatning for en del letebrønner, 
men det krever mindre og lettere utstyr enn dagens store borerigger. Det eliminerer også 
behovet for å håndtere borekaks, boreslam og boreavfall. Miljøgevinsten vil være betydelig. 
Dette verktøyet er ikke i kommersiell bruk, men er for tiden under uttesting. 

For å bedre oppfølgingen under boreoperasjoner arbeides det med bruk av biomarkører for å 
kunne oppdage potensielle utslipp under bore- og produksjonsfasen i det samme det skjer. 
(Real-time environmental monitoring system for offshore drilling and production operations 
(BiotaGuard)). Dette er et teknologiområde som er i vekst og får stor oppmerksomhet. 
Teknologiområdet har stort potensial for bruk sammen med integrerte operasjoner (IO) og 
automatisering av boreprosessen og vil være med på å bedre sikkerheten under boring. 

9.6 IKT-støtte og sanntids overvåkning av aktiviteten 

Industrien har et stort fokus på de miljømessige konsekvensene av aktivitetene på norsk 
sokkel og spesielt i nordområdene. Et fokusert satsingsområde her er miljøovervåking. Et 
viktig pågående prosjekt her er Arctic Web (Acona Tromsø) – et system for deling og 
kvalitetssikring av miljø- og designbasisdata i Barentshavet.  

Et annet eksempel er SECurus Oil Spill IR Information System (Aptomar) som er en BIP som 
utvikler et Real-time IR system som kan ustyres på supply båter og som gir detaljerte kart 
over utspredelse, tykkelse, drift av utilsiktede oljeutslipp. Gir raskere og sikrere respons på 
utslipp. Dette er et samarbeid med NOFO og flere oljeselskap. 

Prosjektet Integrated Operations in the High North ble satt i gang i mai 2008, med en ramme 
på 100 millioner NOK over fire år. Der er deltagende organisasjoner fra den sivile siden, men 
også militære. Prosjektet har deler som fokuserer på muligheter gjennom neste generasjons 
integrerte operasjoner/ beslutningsstøtte både i boring, reservoarstyring, produksjon og ved-
likehold.  
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10. Ringvirkninger 
En vurdering av framtidige, regionale ringvirkninger knyttet til økt olje- og gassvirksomhet 
utenfor Nord-Norge vil nødvendigvis måtte preges av usikkerhet. Nye funn av olje og gass 
utgjør en selvfølgelig forutsetning, men også funnstørrelse, geografisk lokalisering og valg av 
utbyggingsløsning vil kunne ha stor betydning. Omfanget av langsiktige ringvirkninger vil 
også avhenge av dynamiske og selvforsterkende effekter knyttet til at områdene blir mer 
attraktive for næringsvirksomhet. Her vil lokal tilrettelegging for ny virksomhet kunne spille 
en betydelig rolle. 

Econ Pöyry har i tilknytning til denne rapporten fått i oppdrag å vurdere potensielle 
virkninger i Nord-Norge som følge av utbygging av oljevirksomhet i landsdelen. Resultatet av 
oppdraget er presentert i avsnitt 10.1 til og med 10.5, et oppdrag som har omfattet følgende 
tre hovedpunkter: 

• Dokumentasjon av tidligere erfaringer med allerede gjennomført oljeutbygging i 
Nord- og Midt-Norge. 

• Modellberegning av virkninger av ytterligere utbygging i Nord-Norge, primært 
utenfor Lofoten og Vesterålen. 

• Drøfting av modellberegningene i forhold til faktorer som kan forsterke de lokale 
og regionale virkningene av utbygging gjennom å utløse ny næringsutvikling og 
sysselsetting. 

En nærmere redegjørelse for metoden bak denne delstudien finnes i Appendiks D.  

10.1 Erfaringer fra etablert petroleumsvirksomhet 

I det følgende gjennomgås relevante erfaringer fra petroleumsutbygging i Midt-Norge og 
Nord-Norge fram til i dag. Formålet er å danne et utgangspunkt for å gjøre vurderinger av 
mulige virkninger av å øke oljevirksomheten i Nord-Norge. Per i dag har to oljeselskaper 
hovedkontor i Nord-Norge, North Energy i Alta og Discover Petroleum i Tromsø. 

Regionale virkninger av petroleumsaktivitet vil i stor grad avhenge av hva som etableres av 
virksomhet lokalt. Sentralt står spørsmålet om ilandføring eller ikke, og i så fall hva slag 
landanlegg som er aktuelt. Det er også sentralt hvordan man vurderer plassering av en even-
tuell driftsorganisasjon for feltene. Nedenfor gjennomgås først noen erfaringer knyttet til 
etablering av driftsorganisasjoner på ulike steder i Midt- og Nord-Norge. Deretter 
gjennomgås erfaringer knyttet til etablering av ulike typer landanlegg i de samme delene av 
landet.  Gjennomgangen vil blant annet vise at en aktiv tilrettelegging fra myndighetenes side 
kan forsterke sysselsettingsvirkningene. 

10.1.1 Kristiansund 

I 1975 bestemte Stortinget at hovedservicebasen for aktivitet på norsk sokkel nord for 62. 
breddegrad skulle legges til Kristiansund. I 1980 ble Vestbase etablert med Kristiansund 
kommune og Statoil som eiere. Leteaktivitetene nord for 62. breddegrad startet opp i 1980, og 
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i løpet av 1980-tallet ble det gjort flere funn. Petroleumsmiljøet i Kristiansund vokste utover 
1990-tallet med blant annet lokalisering av driftsorganisasjonen til Draugenfeltet. Vestbase 
ble også forsyningsbase for Heidrun i 1995. Veksten fortsatte på 2000-tallet, og Vestbase er i 
dag forsyningsbase for seks permanente installasjoner: Draugen, Heidrun, Åsgard B, Njord og 
Kristin, samt boreskipet Åsgard A.175  

Petroleumsmiljøet i Kristiansund er bygd opp gjennom 30 års langsiktig og strategisk 
tenkning fra lokale aktører, politikere og oljeselskaper. Aktivitetene og sysselsettingen i 
regionen er et eksempel på hvilke virkninger det er mulig å skape uten ilandføring av olje og 
gass.  

Petroleumsrelaterte aktiviteter og sysselsetting 

Kristiansund brukte 25 år på å skape de første 1000 petroleumsrelaterte arbeidsplassene, og 3 
år på å skape de neste 1000. I dag utgjør den petroleumsrelaterte sysselsettingen om lag 20 
prosent av sysselsettingen i kommunen. Utviklingen de siste årene kan oppsummeres i 
følgende hovedtrekk:176  

• Hurtig vekst i sysselsetting fra 2005 til 2008: Antall direkterelaterte årsverk i petro-
leumsnæringen økte med 85 prosent fra 1149 til 2130. 

• Om lag 60 prosent av veksten er relatert til vekst i engineering. Det er etablert seks 
nye bedrifter i denne kategorien. Tidligere var sysselsettingen mindre teknologi- og 
kompetanseintensive. 

• Den petroleumsrelaterte omsetningen i bedriftene har i samme periode økt fra 
2,328 milliarder kroner til 3,564 milliarder kroner, en omsetningsvekst på 53 
prosent 

• Bedriftene signaliserer et økt rekrutteringsbehov frem mot 2015, hvor behovet for 
ingeniører og teknikere/mellomledere er større enn behovet for fagarbeidere.  

Utviklingen i direkte petroleumsrelaterte årsverk gir også økte indirekte sysselsettings-
effekter. Møreforskning177 har estimert at den direkte sysselsettingen på 2130 årsverk gir en 
avledet sysselsetting på 1385 årsverk. Dette gir en samlet petroleumsrelatert sysselsetting på 
3515 årsverk. Selv om virkningsestimatene er usikre, gir likevel et godt bilde på hvilket 
næringsgrunnlag petroleumsnæringen har skapt i Kristiansund.  

Virkninger for utdanningstilbudet 

Etableringen av mer teknologiintensive bedrifter har ført til positive effekter for høyskole-
senteret som er etablert i Kristiansund. Senteret er underlagt Høyskolen i Molde, men tilbyr 
relevant utdanning i forhold til petroleumsnæringen. Petroleumsnæringen har etter hvert blitt 
mer oppmerksom på dette kompetansetilbudet, noe som har ført til et godt samarbeid mellom 
sentret og næringslivet, både med tanke på økonomi og faglige relasjoner. Her har også 
næringsforeningen KomVekst AS spilt en viktig rolle. 

                                                 
175 Oterhals & Hervik (2006). 
176 Hervik m.fl. (2008).  
177 Ibid. 
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Relasjonene mellom operatørene/leverandørene og utdanningsinstitusjonene på videregående 
nivå og fagskolenivå er også god, og er basert på langsiktig samarbeid. Mye av samarbeidet er 
avhengig av initiativ fra utdanningsinstitusjonene, men bedriftene følger i all hovedsak opp 
henvendelser om ulike aktiviteter og initiativ.  

Sentrale faktorer for utviklingen 

Vestbase startet opp med rene logistikkoperasjoner som et normalt havneanlegg, men har 
gjennom langsiktig oppbygging klart å tiltrekke seg teknologiintensive bedrifter på og rundt 
baseområdet. Med etablering av over 60 ulike bedrifter på basen har man oppnådd en kritisk 
masse, og klart å skape en selvforsterkende utvikling. En viktig utvikling de siste årene er til-
veksten av bedrifter som leverer engineering på basen. Selv om utviklingen har vært positiv 
på Vestbase, ser man fortsatt at det i all hovedsak er knoppskytinger fra selskaper med 
etablert drift andre steder. Administrasjon og sentrale beslutningstakere er ofte lokalisert 
andre steder i Norge.  

Shell har spilt en viktig rolle i utviklingen i Kristiansund.  Dette har blant annet skjedd 
gjennom at driftsorganisasjonene til Draugen og Ormen Lange er lagt til basen. Utover dette 
har selskapet ofte lagt inn krav om lokal tilstedeværelse i anbudsdokumenter knyttet til 
oppdrag.178  Dette har bidratt til at Aker Solutions og Subsea7 nå er lokalisert i kommunen. 
Etablering av disse virksomhetene har skapt et høykompetansemiljø i Kristiansund. Dette 
viser at oljeselskapenes føringer har betydning for omfanget av de lokale virkningene. Shells 
policy gir selskapet en positiv status i byen, og gir også uttelling i forhold til selskapets 
utviklingsbehov. Gjennom en positiv dialog med operatørene har kommunen vist seg 
næringsvennlig og legger ting til rette gjennom arealtilrettelegging og infrastruktur. 

10.1.2 Harstad  

Harstad har siden midten av 1970-tallet vært utpekt som oljehovedstaden i Nord-Norge, og 
hovedsenteret i landsdelen for driftsorganisasjoner for petroleumsvirksomheten i Norskehavet 
og Barentshavet (Nordbase). Områdene utenfor Harstad er imidlertid ennå ikke åpnet for 
petroleumsvirksomhet, og de petroleumsfeltene som er i drift utenfor Nord-Norge ligger langt 
unna. Bare driftsorganisasjonen for Norne (StatoilHydro) er foreløpig lokalisert til Harstad. 
Denne driftsorganisasjonen har i dag rundt 50 ansatte med hovedvekt av ingeniører og 
økonomer. 

Minst like viktig for Harstad var det imidlertid at Statoils og Norsk Hydros, senere 
StatoilHydros, letevirksomhet i Barentshavet ble flyttet til byen. Denne virksomheten er i rask 
vekst og sysselsetter i dag vel 200 personer. Letevirksomheten har mange høykompetente 
medarbeidere, og bidrar sterkt til å bygge opp et teknologisk fagmiljø i Harstad innenfor 
ingeniørfag, geofysikk og geologi. StatoilHydro har videre en undergrunnsavdeling for 
Snøhvit i Harstad. Avdelingen har rundt 10 ansatte, og en internasjonal avdeling med rundt 15 
ansatte. I tillegg har OD sitt Nord-Norge- kontor i byen med rundt 12 ansatte, Det Norske har 
rundt 10 ansatte i byen, mens Total har et lite kontor med 2 ansatte i Harstad. Det er også 
etablert en forsynings- og helikopterbase i Harstad. 

                                                 
178 Ibid, Gravem (2005), Anthonsen (2007). 



 165

Den samlede direkte sysselsetting i petroleumsvirksomhet i Harstad er dermed om lag 300 
personer i dag. Dette utgjør om lag 4 prosent av kommunens sysselsetting i privat sektor. 
Virksomheten gir byen et viktig næringsgrunnlag basert på høyere utdanning og bred fag-
kompetanse.179 Intervju med blant annet Harstad Næringsforening viser at så mye som 500 
personer er ansatt i det såkalte oljenettverket i byen. Ikke alle disse har hele sin yrkesmessige 
virksomhet knyttet til oljevirksomheten. Tallene viser imidlertid at sysselsettingseffekten 
gjennom kjøp av varer og tjenester fra lokale leverandører er sterk også i Harstad.  

Utover rene sysselsettingseffekter kan man også observere følgende hva angår utdannings-
tilbudet: 

• Høyskolen i Harstad har etablert flere relevante fagtilbud som følge av petroleums-
næringen. 

• Som første videregående skole i Nord-Norge, etablerte Stangnes VGS i Harstad 
linjen brønnteknikk høsten 2007. I undervisningen på linjen er det et godt 
samarbeid med lokalt etablerte selskaper som bidrar med både materiell og 
undervisningskompetanse. 

• Det jobbes også med tilbud rettet direkte mot petroleum på Harstad Fagskole 
(nivået mellom VGS og universitet). 

10.1.3 Helgeland  

Nordland har etter hvert fått betydelig petroleumsaktivitet på sokkelen utenfor kysten av 
fylket. Likevel har man foreløpig kun sett mer beskjedne virkninger av dette på land. Som det 
blir vist i kapittel 10.4, er dette tallet ventet å stige vesentlig når Skarv-feltet kommer i drift. 

Sandnessjøen 

Helgelandsbase AS ble etablert tre år etter Vestbase AS i Kristiansund, men basen har fore-
løpig ikke klart å oppnå det samme omfanget som Vestbase. En hovedutfordring for Helge-
landsbase AS er at den ikke er servicebase for nok permanente installasjoner. Letevirksomhet 
gir generelt lite virkninger på land, og foreløpig har Vestbase AS hatt et forsprang i forhold til 
lokalisering av slike funksjoner. 

Helgelandsbase fungerer i dag som forsyningsbase for Nornefeltet, og for borevirksomheten 
utenfor Helgelandskysten. Om lag 50 mennesker er sysselsatt på Helgelandsbase. Disse er 
fordelt med 30 ansatte i baseselskapet og ytterligere nær 20 sysselsatte i tilknyttede virksom-
heter inne på baseområdet. Virksomhet på basen kjøpte varer og tjenester fra bedrifter i Nord-
land for om lag 280 millioner kroner i 2007. Samme år hadde basen nærmere 390 skipsanløp. 

BP (driftsoperatør) har valgt å legge basefunksjonen for utbygging og drift av Skarv til 
Sandnessjøen. I utbyggingsfasen vil den lokale verdiskapningen være mindre på grunn av 
valgt løsning med offshoreproduksjonsskip som leveres fra Sør-Korea. Imidlertid har BP vært 
aktive i forhold til å bruke lokale og regionale virksomheter der dette har vært mulig. 
Kontrakter er inngått med lokale selskaper, som igjen har kunnet bygge opp kompetanse og 
sikre seg andre kontrakter på sokkelen og onshore. For eksempel har selskapene AquaRock 

                                                 
179 Agenda (2008). 
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og Ruukki Construction Norge fått kontrakter i forbindelse med Skarv-utbyggingen, og 
førstnevnte har i kjølevannet av kontrakten med BP inngått kontrakter med også andre aktører 
på norsk sokkel. Strategien har vært bevisst fra BPs side for å sikre kort responstid og god 
oppfølging, men også som en del av et bevisst samfunnsansvar. I både 
konsekvensutredningen for Skarv, og høringsrunden til utredningen, fremkommer det tydelig 
at distriktspolitiske og samfunnsmessige hensyn har fått delvis forrang for rene bedrifts-
økonomiske faktorer i forhold til organisasjonsløsningen som er valgt.180   

Utover de spesifikke kontraktene som er inngått i forhold til utbyggingen på Skarv, finnes det 
også andre bedrifter i Nordland som er konkurransedyktige i forhold til eventuell økt aktivitet 
på norsk sokkel. Nexans som er etablert på Rognan er verdensledende innenfor sitt felt og har 
allerede fått flere kontrakter av BP internasjonalt I tillegg har Elkem lang erfaring og  
konkurransedyktighet for leveranser til norsk sokkel.  

I forbindelse med driftsfasen av Skarv, vil BP etablere en utvidet basefunksjon i Sandnessjøen 
med rundt 16 ansatte innenfor boring, logistikk og innkjøp av vedlikeholdstjenester. De første 
BP-ansatte var  på plass i Sandnessjøeen høsten 2008.. Det er fortsatt uavklart hvorvidt funk-
sjonene blir lokalisert på Helgelandsbase AS eller på noen av de to andre potensielle loka-
sjonene i Sandnessjøen. BP estimerer at driftsfasen kan  føre med seg regional verdiskapning 
på nærmere 250 mill kroner årlig tilknyttet aktivitetene på Skarv. BPs aktive tilrettelegging 
for bruk av lokal kompetanse har blitt positivt mottatt på politisk hold både på kommune og 
fylkesnivå. 

For å kvalifisere det regionale næringsliv på Helgeland til å kunne utføre daglige vedlike-
holdstjenester for Skarv, har BP etablert et nært samarbeid med den regionale nærings-
livsorganisasjonen Industri Helgeland og leverandørnettverket LOG Nord ( som BP tok 
initiativ til å opprette og delfinansiere). BPs strategi er å sette ut flere mindre vedlikeholds- og 
modifikasjonskontrakter (i motsetning til Melkeøya, jf. senere omtale). Dette gjør at regionale 
bedrifter har mulighet til å konkurrere om disse.  

Som en del av ringvirkningene lokalt av petroleumsaktivitetene er det også startet opp petro-
leumsrelatert utdanning på Sandnessjøen videregående skole.  

For å forberede seg på økt petroleumsvirksomhet har også Sandnessjøen planer om utbygging 
av flyplassens rullebane fra dagens 800 til 1 200 meter. Sandnessjøen lufthavn hadde i 2007 
rundt 55 000 flypassasjerer. Det planlegges også økt overnattingskapasitet i byen.181  

Brønnøysund 

I mars 1981 besluttet Stortinget å legge helikopterbasen for letevirksomheten utenfor 
Nordland til Brønnøysund. Basen har fått en permanent utbygging i tilknytning til 
Brønnøysund Lufthavn. Basen betjener Nornefeltet og borevirksomheten utenfor kysten av 
Helgeland. Basen har et fast helikopter for drift av Norne, og for tiden et innleid helikopter i 
tillegg, for betjening av to borerigger som opererer utenfor Helgelandskysten. Når 
produksjonsskipet på Skarv kommer i drift i 2011, vil basen få to helikoptre permanent. 

                                                 
180 KU Skarv Idun (2006); KU høringssvar Skarv Idun (2006). 
181 Agenda (2008). 
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Helikopterbasen sysselsetter for tiden 18 personer. Når Skarvfeltet kommer i drift, vil dette 
øke til rundt 30.182  

10.1.4 Melkøya i Hammerfest 

Utbyggingen av Snøhvitfeltet med landanlegget på Melkøya var oljenæringens inntog i 
Finnmark. Utbyggingen på Melkøya startet i 2002, og 21. august 2007 mottok LNG-anlegget 
den første gassen fra Snøhvitfeltet. Anlegget er Norges og Europas første fullskala LNG-
anlegg. Norut Samfunnsforskning har gjennomført en følgeforskning av utbyggingen.183 
Omtalen nedenfor er bygget på resultatene av denne, samt intervjuer som er gjennomført i 
prosjektet, jf. Appendiks D. 

Virkninger i utbyggingsfasen 

Sysselsetting og næringsutvikling 

Per juli 2008 var de samlede nasjonale leveransene til landanlegget på Melkøya og offshore-
delen på Snøhvit i overkant av 30 milliarder kroner (om lag 65 prosent av totale leveranser). 
Leveransene fra Nord-Norge har relativt sett vært betydelige. I konsekvensutredningen for 
utbyggingen ble det estimert at den nordnorske andelen av leveransene ville være om lag 6-
700 millioner kroner. Per januar 2007 var leveransene fra Nord-Norge imidlertid over 3,3 
milliarder kroner, og leveransene fra Hammerfest/Alta over 2,3 milliarder kroner.184 

Fra 2002 til sommeren 2008 hadde over 18 000 mennesker bosatt i Norge utført større eller 
mindre arbeidsoppgaver på Melkøya. Blant disse finner man om lag 3300 personer fra 
Finnmark, hvorav hovedtyngden kommer fra Hammerfest og Alta.185 En av de viktigste 
regionale effektene av utbyggingen har vært en sterk vekst i sysselsettingen langs aksen 
Kautokeino-Alta-Kvalsund-Hammerfest. En annen regional virkning er økt kompetanse og 
innsikt i olje- og gassindustrien i det offentlige planleggingsapparatet. 

I forhold til næringsutvikling har virkningene vært relativt sett større lokalt enn regionalt. De 
direkte lokal effektene av Snøhvitutbyggingen er knyttet til leveranser fra bedrifter registrert i 
Hammerfest. Per høsten 2007 utgjorde dette 1,5 milliarder kroner, tilsvarende 5 prosent av de 
nasjonale leveransene. Leveransene er primært knyttet til sektorer hvor nærhet til anlegget er 
sentralt, slik som bygg og anlegg, varehandel, transport, hotell. Men, leveranse fra 
forretningsmessig tjenesteyting er også betydelige (om lag 320 millioner kroner) og 
verftsindustrien (om lag 80 millioner kroner). 62 bedrifter hjemmehørende i Hammerfest og 
Alta, som leverte forretningsmessig tjenesteyting til Snøhvitutbyggingen, hadde en 
omsetningsvekst i perioden 2002-2004 på 37 prosent. Det er 11 prosentpoeng over den 
gjennomsnittlige omsetningsveksten i bedriftene i disse to kommunene i den samme perioden. 

Aktivitetsøkningen i bedrifter som er registrert i Hammerfest i utbyggingsperioden slår ut i 
økt sysselsetting. I løpet av 2002-2007 har sysselsettingen i bedriftene økt med 4,3 prosent. 
Økningen i utbyggingsrelaterte næringer har vært veldig sterk. Verkstedproduksjon/ 

                                                 
182 Ibid. 
183 Abelsen m.fl. (2005):7; Angell m.fl. (2006):6; Nilssen (2006):1002. 
184 Grønhaug (2008); Holand (2008). 
185 Eikeland m.fl. (2008). 
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skipsbygging har for eksempel økt sin sysselsetting i perioden med 28 prosent, forretnings-
messig tjenesteyting med 29 prosent, hotell, restaurant og catering med 13 prosent og bygg og 
anlegg med 5 prosent. Sysselsettingen i fiske og fiskeindustrien har hatt en samlet tilbakegang 
på 8 prosent. Sysselsettingsveksten for folk som er bosatt i Hammerfest, har samlet vært på 11 
prosent. Dette er en sterkere vekst enn landsgjennomsnittet (etter 2005 har den vært lik), og 
samme vekst som i de nordnorske vekstbyene Alta, Bodø og Tromsø.  De viktige lokal 
leverandørene kan deles inn i typer bedrifter: 

• Etablerte nasjonale leverandører som knoppskyter eller oppretter prosjektkontor i 
Hammerfest 

• Nasjonale leverandører som har kjøpt opp lokale bedrifter med en fot innenfor 
sektoren 

• Bedrifter som er lokale i hele perioden 

Når det gjelder de store leveransene, er det den første bedriftsgruppen som er sentral. Denne 
bedriftsgruppen har en betydelig sysselsetting i Hammerfest i utbyggingsperioden. 
Etableringen av nasjonale leverandører har også styrket relasjonene mellom arbeidslivet i 
Hammerfest og næringsaktører spesielt i de vestnorske regionene.186 I følge leverandør-
nettverket for petroleumsprosjekter i nord PetroArctic har det vært mer enn 250 nordnorske 
bedrifter engasjert i utbyggingsfasen til Melkøya. Disse bedriftene har etablert verdifulle 
relasjoner til petroleumsbransjen og bygget opp viktig kompetanse. Det er imidlertid et 
problem at leveransene stopper opp når Melkøya går over i driftsfasen. Med en situasjon hvor 
det ikke er mer aktivitet på norsk sokkel utenfor Nord-Norge, svekkes kompetanse og 
relasjoner som er bygget opp. I en situasjon hvor disse bedriftene kunne vunnet kontrakter i 
forhold til andre utbygginger, ville man sett en mer langsiktig kompetanseoppbygging i Nord-
Norge slik man har sett på nordvestlandet.  

Offentlige inntekter 

Som en forberedelse til utbyggingen innførte Hammerfest kommune eiendomsskatt. I 2008 
mottok kommunen eiendomsskatt fra StatoilHydro på om lag 147 millioner kroner, og denne 
forventes å øke til over 150 millioner kroner i 2009. Økte skatteinntekter til kommunen har 
gjort det mulig å bygge ut velferdstilbud og andre offentlige tiltak. Inntektene har gitt og gir 
kommunen muligheter for å sette i gang nybygginger og vedlikehold av et så stort omfang at 
særlig aktiviteten i bygge- og anleggsnæringen har forblitt høy selv om arbeidet med 
utbyggingen av Melkøya stort sett er over.187  

Befolkningsutvikling 

I Hammerfest er den generelle samfunnsutviklingen snudd, fra nedgang i folketall og syssel-
setting til vekst. Fra 2002 har man sett en årlig befolkningsøkning på nesten 1 prosent, og 
dette har skjedd både som en følge av nedgang i utflytting fra Hammerfest og en økt inn-
flytting. Befolkningen har blitt yngre på grunn av fødselsoverskudd, samt at innbyggere i 
aldersgruppen 20-46 år har økt på grunn av netto tilflytning. 

                                                 
186 Dahl (2008). 
187 Petroleumsguide (2008). Hammerfest kommune. 
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Figur 10-1: Igangsetting av boliger i Hammerfest i perioden 2000 til tredje 
kvartal 2008. 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå 
 

Et synlig tegn på den positive trenden er utviklingen i boligmarkedet. Mens det i treårs-
perioden fra 2000-2003 ble igangsatt bygging av om lag 70 boenheter, ble det i perioden fra 
2003-2006 igangsatt bygging av hele 490 enheter, jf. Figur 10-1. 

Som figuren viser, er det fortsatt høy boligbygging i driftsfasen. Selv om noe av veksten kan 
forklares med høykonjunktur er veksten i perioden langt høyere enn i landet for øvrig i 
perioden. 

Figur 10-2: Utvikling terminalpassasjerer Hammerfest Lufthavn 2002-2007 
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Økt flytrafikk 

Hammerfest lufthavn har hatt en markant økning i flytrafikken siden 2002, som det fremgår 
av Figur 10-2. Som det fremgår av figuren har flytrafikken i perioden vokst fra om lag 90 000 
terminalpassasjerer til i underkant av 120 000 i perioden 2002-2007. 

Antall terminalpassasjerer i Norge vokste sterkt i denne perioden, og ikke all økningen i 
flytrafikk kan tilskrives olje- og gassvirksomheten.  Imidlertid er trafikkøkningen sterkere enn 
trafikkveksten ved øvrige regionale flyplasser i Nord-Norge samlet hadde i perioden188. 

Virkninger i driftsfasen 

Erfaringene fra driftsfasen på Melkøyaanlegget er svært begrenset ettersom anlegget så vidt er 
startet opp og det fortsatt ikke produserer for fullt. StatoilHydro sysselsetter i dag om lag 220 
personer på Snøhvitanlegget i Hammerfest, hvorav nesten 70 prosent er rekruttert fra Nord-
Norge.189 Statoil anslo i 2006 at antall indirekte sysselsatte på anlegget ville være like stort 
som antall direkte sysselsatt i driftsorganisasjonen.190 Disse vil være tilknyttet vareleveranser 
samt utførere av service og tjenester. Disse anslagene er noe oppjustert som en følge av mer 
erfaring fra anlegget, og direkte sysselsatte og sysselsatte på kontrakt (på Melkøyaanlegget) 
summeres til mellom 400-500 årsverk i en normal driftssituasjon. Per i dag har man en 
tilleggsbemanning hos enkelte leverandørbedrifter knyttet til tildels omfattende 
modifikasjonsarbeider på anlegget.  

Når man ser andelen av petroleumsrelatert sysselsetting i Hammerfest, forstår man at dette 
har blitt en viktig næringssektor for kommunen både med tanke på inntekter og 
arbeidsmarkedet. Med et utgangspunkt på 500 direkterelaterte årsverk på Melkøya, vil dette 
tilsi en petroleumsrelatert sysselsetting på nesten 9 prosent.191 I tillegg til dette kommer 
indirekte sysselsetting. En tilsvarende andel av sysselsettingen i en by som Bergen ville 
betydd over 13 000 arbeidsplasser, i Oslo 36 000 arbeidsplasser.192 

10.1.5 Nyhamna i Aukra kommune 

På Nyhamna i Aukra kommune i Møre og Romsdal ligger gassbehandlingsanlegget som 
prosesserer gassen fra Ormen Lange før den sendes til Storbritannia gjennom rørledningen 
Langeled. Møreforskning gjennomførte i 2007 en vurdering av samfunnsmessige konse-
kvenser av Ormen Lange-utbyggingen.193 Vurderingen tar for seg samfunnsmessige 
konsekvenser av investeringer og drift av Ormen Lange (fase 1) med fokus på virkninger for 
Molderegionen194

 og Midt-Norge.195 I sin analyse estimerer Møreforskning både de direkte og 
indirekte effektene av utbyggingen, som leverandørvirkninger, konsumeffekt, og skatteeffekt.  

                                                 
188 Econ Pöyry (2008). 
189 Holand (2008). 
190 Barlindhaug & Grimstad (2006). 
191 SSB Statistikkbanken. I følge SSB har 5699 personer arbeidssted i Hammerfest. 
192 I følge SSB har 152 252 personer arbeidssted i Bergen, mens 421 603 personer har arbeidssted i Oslo. 
193 Hervik m.fl. (2007). 
194 Lokale ringvirkninger omfatter kommunene Molde, Aukra, Midsund, Sandøy, Fræna og Eide. Da Aukra kommune er 
såpass liten, ser man at ulike klyngeeffekter og dynamiske effekter som en følge av petroleumsnæringen oppstår i Molde som 
er nærmeste store samfunn.  
195 Regionale ringvirkninger omfatter fylkene Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag. 
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Virkninger i utbyggingsfasen 

Kostnadene for Ormen Lange-utbyggingen (eksklusiv Langeled) var 38 milliarder kroner. Av 
dette er den norske andelen 26,5 milliarder kroner (70,5 prosent), andelen for Midt-Norge 
utgjør 4,3 milliarder kroner (11,5 prosent) og Molderegionen 1,2 milliarder kroner (3,2 
prosent).  

Leverandøroppdragene i Molderegionen skaper virkninger for samfunnet. Beregningene til 
Møreforskning viser virkninger fra utbyggingsfasen i form av konsum- og skatteeffekter på 
inntil 400 millioner kroner. Totalt er dermed virkningen for regionen inntil 1,6 milliarder 
kroner (1,1 milliarder kr + 125 millioner kr + 400 millioner kr). 

Virkninger i driftsfasen 

Driftsfasen på Ormen Lange skaper omtrent 200 arbeidsplasser (årsverk) i Midt-Norge. I 
tillegg får Aukra kommune tilført eiendomsskatt på om lag 130 millioner kroner i 2008, noe 
som tilsvarer rundt 110 årsverk i offentlig sektor. Konsumeffekter, skatteeffekter, 
investeringseffekter og andre leverandøreffekter er til sammen beregnet til 200. De samlede 
virkningene i driftsfasen er dermed totalt ca. 500 årsverk i Midt-Norge. 

Utbyggingen av Ormen Lange førte til en ut bedring av transportinfrastrukturen i Aukra kom-
mune. En ny ferge til 48 millioner kroner bygd på Aker Aukra, samt to nye fergesteder, har 
kommet til i kommunen. Det er også etablert et nytt nett for vannforsyning. Kommunen fikk 
også gassinfrastruktur, med gass til oppvarming, koking og lys for forbrukerne, samt energi-
forsyning til den nye næringsparken. Det ble investert rundt 10 millioner kroner i gassuttak 
for lokalt bruk. I forbindelse med arbeidet med å få ilandføring i Aukra, lovte kommunen å 
dele inntektene fra eiendomsskatten. Per i dag går om lag 10 prosent av inntektene til et 
interkommunalt selskap som blant annet støtter ulike infrastrukturtiltak.  

10.1.6 Tjeldbergodden i Aure kommune  

Industrianlegget Tjeldbergodden i Aure kommune på Nordmøre består av fire fabrikker; 
metanolfabrikk, gassmottaksanlegg, luftgassfabrikk og LNG-fabrikk. Anlegget ble offisielt 
åpnet 5. juni 1997, og produksjonen startet i 1998. Produksjonen er basert på gass fra 
Heidrun- feltet på Haltenbanken. Norut NIBR Finnmark har oppsummert de eksisterende 
erfaringene med utbyggingen på Tjeldbergodden.196 Erfaringene er i all hovedsak konsentrert 
om utbyggingsfasen, og sier lite om driftsfasen, med unntak av et anslag på eiendomsskatt. 
For utbyggingsfasen er det i hovedsak fordeling av kontrakter som er undersøkt. Syssel-
settingsmessige ringvirkninger er estimert, og ikke basert på faktisk registrering. 

Virkninger i utbyggingsfasen 

Av en samlet kontraktssum på 4,2 milliarder kroner kom 7,2 prosent av leveransene fra Møre 
og Romsdal. Tyngden av de lokale leveransene lå tidlig i utbyggingen, spesielt innenfor bygg 
og anlegg. Den nasjonale sysselsettingseffekten er beregnet til 7 200 årsverk fordelt over 4-5 
år inkludert 2 400 årsverk i konsumeffekter. De regionale effektene i Midt-Norge ble beregnet 
til 2 500 årsverk, fordelt mellom 1.100 årsverk i leverandørbedrifter, 600 årsverk hos under-
                                                 
196 Arbo m.fl. (2007). 
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leverandører og 800 årsverk i konsumvirkninger. Kommunene rundt Tjeldbergodden hadde 
før etableringen av aktiviteten på Tjeldbergodden typiske utkantproblemer, som fraflytting, 
dårlig kommunikasjon og tilbakegang i næringslivet. Utbyggingen fikk stor oppslutning hos 
innbyggerne i kommunen.  

Virkninger i driftsfasen 

I dag er det i underkant av 200 årsverk på anlegget på Tjeldbergodden. Hoveddelen av års-
verkene er knyttet til virksomhet hos operatøren StatoilHydro (130 årsverk), de øvrige er 
knyttet til virksomhet hos underleverandører, særlig innenfor modifikasjonsarbeider. De fleste 
ansatte er bosatt lokalt i Aure og Hemne. Kommunen har fått nye inntekter fra anlegget, blant 
annet fra eiendomsskatt. I den første driftsfasen utgjorde dette om lag 17 millioner kroner per 
år. I dag utgjør eiendomsskatten om lag 25 millioner årlig, mens Aure sitter igjen med rundt 
10 millioner etter man har fordelt skatteinntektene med Hemne og Hitra. Utbyggingen og 
driftsfasen av anlegget medførte økt sysselsetting i kommunen, men denne var ikke sterk nok 
til å reversere permanent den befolkningstrenden som var gjeldende før utbyggingen startet.  

10.2 Effekter på sysselsetting, bosetning og alderssammensetning 

Som nevnt er det stor usikkerhet om hvor store ressursene er og hvor stor aktiviteten kan bli. 
Dette kapitlets beregninger av mulige effekter som følge av økt olje- og gassvirksomhet er 
basert på eksemplene gitt i kapittel 7 for å gi et bilde på hvilken aktivitet som kan ventes i de 
ulike områdene, igjen basert på den informasjonen som er tilgjengelig i dag. Effekter både i 
utbyggings- og driftsfase blir presentert.  

10.2.1 Ulike typer landanlegg og tilhørende virkninger i 
utbyggingsfasen 

Tabell 10.1 viser tre typer ilandføringsanlegg for olje og gass basert på nåværende kunnskap 
om petroleumsforekomstene i områdene Nordland VI, VII og Troms II. 

Tabell 10.1: Mulige landanlegg og tilhørende investeringer  

Type anlegg Antatt investeringer 
(mrd NOK 2008) 

Oljeterminal  5 
Kombinert olje- og gassterminal  10 
Stor gassterminal  20 
 

Det er ikke gjennomført detaljerte kostnadsanalyser av slike anlegg i forbindelse med denne 
rapporten, men analysene er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om kostnadene ved 
tilsvarende anlegg i Norge samt andre publiserte analyser av framtidige utbygginger i nord. 
Investeringsanslagene er først og fremst valgt for å vise et realistisk spenn i anslagene fra en 
enkel terminal til et stort og komplisert anlegg. Det enkleste/minst kostbare alternativet inne-
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bærer utbygging av en enkel oljeterminal med et begrenset behandlingsanlegg. Utbyggings-
kostnaden av et slikt anlegg anslås til om lag 5 milliarder kroner.  

Et mer omfattende landanlegg kan være en større terminal som tar imot en blanding av olje og 
gass og som har de nødvendige behandlingsanleggene. Kostnadene ved et slik anlegg vil være 
sterkt avhenging av forholdet mellom olje og gass, hvor stor kapasitet anlegget skal ha og 
hvilke teknologier som velges, som igjen baserer seg på økonomien i feltet. Kostnadene ved 
rørledning og undervannsutstyr er ikke medregnet i anslagene. Utbyggingskostnaden ved 
dette alternativet anslås til om lag 10 milliarder kroner.  

Den mest omfattende anleggstypen er en stor gassterminal med nødvendige behandlings- og 
eksportanlegg. Kostnadene for utbygging av et slikt anlegg anslås til om lag 20 milliarder 
kroner. Et slikt anlegg kan ha behov for så store kraftmengder at det kan være naturlig å 
bygge et gasskraftverk med CO2-rensing i tilknytning til anlegget. Investeringer til dette 
kommer i så fall i tillegg.  

Det gjøres oppmerksom på at kostnadene knyttet til rørledning og undervannsutstyr ikke er 
medregnet i anslagene. Totale kostnader ved utbyggingen kan derfor være betydelig høyere 
enn anslagene presentert her. 

Som kapitlet allerede har vært inne på, kan det i flere tilfeller være mer aktuelt å velge off-
shoreløsning for enkelte felt. En slik løsning er ikke kostnadsberegnet her, men sysselsettings-
virkninger av en slik løsning behandles i senere. 

10.2.2 Sysselsettingsvirkninger i utbyggingsfasen ved ilandføring 
For å beregne sysselsettingseffekter i utbyggingsfasen, har Econ Pöyry benyttet egen 
ringvirkningsmodell. Sysselsettingseffektene beregnes ved å næringsfordele antatte investe-
ringer. Dette er gjort ved å legge tidligere investeringsbudsjett samt intervjuer med utvalgte 
aktører til grunn. Sysselsettingseffekter innen de aktuelle næringer er beregnet ved å dividere 
antatt fremtidig økt omsetning innen næringen på forholdet mellom omsetning og 
sysselsetting for næringen. Deretter er regional sysselsettingseffekt beregnet ved å 
multiplisere total sysselsettingseffekt med en importkoeffisient for hver bransje. 

Beregninger om fremtidig regional sysselsettingseffekt er beheftet med stor usikkerhet.  
Effektene vil blant annet være avhengig av:  

• anleggets omfang 

• hvor stor kapasitet/kompetanse lokale leverandører har til å påta seg oppdrag i for-
bindelse med utbyggingen 

• hvorvidt operatørene prioriterer å bruke lokale leverandører eventuelt om det 
legges føringer på dette fra myndighetenes side 

• valg av lokaliseringssted: jo mer avsidesliggende utbyggingsstedet er, jo mindre er 
det regionale arbeidsmarkedet og jo mindre mulighet har man for å trekke på regio-
nal kompetanse. Jo mer avsidesliggende utbyggingsstedet er, jo større vil de 
relative effektene på lokalmiljøet være. 

Basert på en modellberegning viser Figur 10-3 antatte regionale sysselsettingseffekter av 
ulike utbyggingsløsninger i Nord-Norge, jf. alternativene i kapittel 7. Figuren viser modell-
beregningene av regionale sysselsettingseffekter i utbyggingsfasen for tre ulike landanlegg. 
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De mest aktuelle leverandørnæringene er forretningsmessig tjenesteyting samt sektorene 
industri, bygg og anlegg og transport. Leveranser fra forretningsmessig tjenesteyting er for 
eksempel ingeniørtjenester og utleie av anleggsmaskiner. Leveranser fra industrien er for 
eksempel maskiner og utstyr til terminaler og behandlingsanlegg, Leveranser fra bygg- og 
anleggssektoren er naturlig nok selve byggingen. Og leveranser fra transportsektoren er for 
eksempel transport av materialer etc. 

Figur 10-3: Regionale sysselsettingseffekter i utbyggingsfasen 
(modellberegning) 
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Kilde: Modellberegninger Econ Pöyry. 
 

De regionale sysselsettingseffektene er naturlig nok større jo større anlegg som bygges. 

• For en løsning med en stor gassterminal er de regionale sysselsettingseffektene 
beregnet til om lag 5000 årsverk fordelt over 3-5 år.  

• For en løsning med en kombinert olje- og gassterminal er de regionale 
sysselsettingseffektene beregnet til om lag 2500 årsverk fordelt over 3-5 år.  

• For en løsning med en enkel oljeterminal med tilhørende behandlingsanlegg er de 
regionale sysselsettingseffektene beregnet til om lag 1500 årsverk fordelt over 3-4 
år.  

De regionale sysselsettingseffektene er størst for bygge- og anleggsnæringen i alle ut-
byggingsløsningene. Om lag 50 prosent av sysselsettingsvirkningene oppstår i denne 
sektoren. De regionale sysselsettingseffektene er om lag like store for industri og forretnings-
messig tjenesteyting. Om lag 20 prosent av sysselsettingsvirkningene oppstår i hver av disse 
sektorene. 

10.2.3 Midlertidige effekter offshoreutbygging 
Modellberegninger knyttet til offshoreutbygginger er ikke foretatt fordi det er for stor usikker-
het knyttet til både funn og fremtidige utbyggingsløsninger.  Uten å ha foretatt modellbereg-
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ninger av effektene, kan man imidlertid slå fast at sysselsettingseffektene vil være betydelig 
lavere enn hva tilfellet er ved ilandføring. Basert på ENI (2008) og deres beregninger av hvor 
stor del av kontraktsmengden som vil havne regionalt ved Goliat-utbygging, er det grunn til å 
anta at midlertidige sysselsettingseffekter regionalt som følge av offshoreutbygging vil 
tilsvare cirka 1/3 av midlertidige effekter av ilandføring. Med utgangspunkt i høy grad av 
innpendling etc., er det imidlertid høy grad av usikkerhet knyttet til disse anslagene. 

10.3 Varige virkninger i driftsfasen 

I det følgende gjennomgås mulige varige virkninger. Det er naturlig å drøfte effekter av 
offshoreløsninger og ilandføringsløsninger separat. 

10.3.1 Varige virkninger som følge av offshoreutbygging 
Kapitlet belyser hvilke næringseffekter som kan utløses i driftsfasen ved en offshoreløsning. 
Offshoreutbygging kan for eksempel være aktuelt om ilandføring teknisk eller økonomisk 
ikke lar seg forsvare. Til forskjell fra ilandføring, hvor sysselsettingseffektene er mer knyttet 
til lokaliseringsstedet, vil en ved en offshoreløsning ha større mulighet til å involvere bedrifter 
og aktører fra regionen, om dette prioriteres fra selskapet og leverandører.  

Figur 10-4: Næringsfordelt sysselsettingseffekt Skarv driftsfase 
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Kilde: Econ Pöyrys beregninger  
 

Vurderingene i kapitlet er i stor grad basert på kunnskapen om BPs virksomhet knyttet til 
Skarv-feltet, samt utvikling og erfaringer i Kristiansund og Harstad, som er to steder med 
betydelig petroleumsvirksomhet uten ilandføring. 
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Skarv-feltet er fremdeles ikke i drift, men basert på erfaringer fra andre felt, samt bevisst 
strategi fra BPs sider for involvering av regionalt næringsliv både i utbyggings- og driftsfase, 
har selskapet estimert at de årlig vil etterspørre varer og tjenester for om lag 250 millioner 
kroner regionalt i driftsfasen. På bakgrunn av anslagene på regionale kjøp, kan det beregnes 
en regional sysselsettingseffekt. Innkjøpene er næringsfordelt, justert for avgifter, og deretter 
er antatte fremtidige kjøp dividert på forholdet mellom omsetting og sysselsetting for de 
enkelte næringene. Dette gir at BPs kjøp regionalt legger grunnlaget for om lag 120 syssel-
satte i Helgeland. Figur 10-4 viser hvordan disse sysselsettingseffektene fordeler seg på 
næringer. 

Som nevnt tidligere fremstiller bedrifter varer og tjenester ved egeninnsats og ved bidrag fra 
andre bedrifter. Kjøp av varer og tjenester i en næring skaper dermed sysselsettingseffekter i 
andre næringer. Videre legger økt sysselsetting grunnlaget for økt bosetting, samt økt 
sysselsetting i offentlig sektor gjennom økt skatteinngang. Samlet viser beregningene gjort 
her at driftsfasen for Skarv vil legge grunnlaget for ca. 150 sysselsatte, jf. Tabell 10.2.  

Tabell 10.2 Regionale sysselsettingsvirkninger i driftsfasen for Skarv 

Effekter Anslag antall sysselsatte 
Sysselsettingseffekt kjøp regionalt 115-120 
Ansatte driftsorganisasjon 15 
Leverandørvirkninger 6-8 
Økt inntektsskatt 5-7 
Konsumvirkninger 5-7 
Totalt Ca. 150 
 

I beregningene gjort her har en offshoreløsning på Skarv-tilfellet sysselsettingseffekter som 
størrelsesmessig ligner effektene av en enkel oljeterminal. Til forskjell fra oljeterminalen vil 
imidlertid en offshoreløsning ikke gi grunnlag for eiendomsskatt til kommunen. 

BP vil også bidratt til opprettelsen av videregående utdanning innenfor petroleumsrettede fag, 
jf. kapittel 10.1.3. Sysselsettingseffekter knyttet til dette er ikke tatt med i denne delen av 
analysen. 

10.3.2 Varige virkninger ved ilandføring 
 

Med varige virkninger menes her mer langsiktige virkninger som følge av etablering av drifts-
organisasjon og terminal, samt ringvirkninger knyttet til dette. På samme måte som for virk-
ningene i utbyggingsfasen vil omfanget av varige virkninger være avhengig av en rekke 
faktorer, blant annet i hvilken grad operatøren prioriterer å ha lokale og regionale innkjøp, 
grad av pendling, størrelse på eiendomsskatt og lignende. 

Noen varige virkninger vil være direkte knyttet til anleggene eller driftsorganisasjonen. Andre 
virkninger oppstår hos de ulike leverandører og underleverandører. I tillegg vil man få varige 
virkninger som følge av at inntektsnivået (konsumvirkninger) og skatteinngangen øker som 
følge av økt sysselsetting.  



 177

Figur 10-5 viser regionale varige regionale sysselsettingsvirkninger som følge av etablering 
av ulike anleggstyper. Beregningene baserer seg i stor grad på erfaringene fra olje- og 
gassvirksomhet andre steder i landet, slik de er beskrevet i kapittel 10.1. Mens direkte 
arbeidsplasser og leverandørvirkninger i stor grad baserer seg på erfaring fra andre 
utbygginger, er antall sysselsatte som følge av økt konsum og skatteinngang her 
modellberegnet av Econ Pöyry. 

Figur 10-5 Regionale sysselsettingsvirkninger i driftsfasen 
(modellberegning) 
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Kilde: Modellberegninger Econ Pöyry 
 

Som man ser av figuren, er de varige regionale sysselsettingsvirkningene størst for det største 
anlegget. Modellen har estimert de samlede varige regionale sysselsettingsvirkningen til om 
lag 900 årsverk for dette alternativet. Tilsvarende er samlede varige regionale sysselsettings-
virkninger i de to andre utbyggingsalternativene om lag 450 årsverk og 220 årsverk. 

Den største varige sysselsettingsvirkningen er knyttet til selve landanlegget. I overkant av 50 
prosent av sysselsettingsvirkningene er knyttet til dette i alle de tre alternativene. Dette er 
arbeidskraft direkte på anleggene samt i eventuelle driftsorganisasjoner.  

10.3.3 Virkninger på befolkningsvekst,  befolkningssammen-
setning og næringsstruktur 

Petroleumsutbyggingen vil øke behovet for arbeidskraft. Erfaringer fra felt og utbygginger 
viser at opp mot 2/3 av denne arbeidskraften hentes regionalt, mens det resterende dekkes ved 
innpendling. Med dette som utgangspunkt er det grunn til å vente befolkningsvekst i de 
aktuelle regionene som følge av petroleumsutbyggingen, slik tilfellet har vært blant annet i 
Hammerfest.  
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Erfaringene fra utbyggingen i Hammerfest (se Figur 9.6) viser videre at befolkningsveksten 
har vært sterkere i aldergruppene 20-44 og 45-66 enn 67 + og 0-19. Vekst i den yrkesaktive 
delen av befolkningen er særlig viktig ettersom det bidrar til skatteinngang og 
arbeidskraftressurser til blant annet å møte «eldrebølgen». Vekst i aldersgruppen 20-44 er 
videre viktig med hensyn til å opprettholde befolkningen ved reproduksjon.  I Hammerfest 
har man sett dette blant annet ved at det nå er vekst i antall planlagte fødsler ved sykehuset.   

Figur 10-6  Befolkningssammensetning Hammerfest 
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Kilde:  Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk. 

Effekt på næringsstruktur og flytrafikk 

Oljenæringen er Norges mest produktive næring målt i verdiskapning per ansatt. Næringen er 
i økende grad kunnskapsintensiv, og har et relativt høyt utdannelses- og lønnsnivå. Som 
rapporten viser i det følgende, vil derfor vekst i olje- og gassvirksomheten videre bidra til økt 
skatteinngang og produktivitet for næringslivet, de aktuelle kommunene sett under ett.  

Det er nær sammenheng mellom aktivitetsnivået i økonomien og reisefrekvensen hos 
privatpersoner og næringsliv. På lik linje med Hammerfest er det derfor grunn til å vente en 
økning i antall terminalpassasjerer ved nærflyplassen, men også fra mellomstore og større 
flyplasser i regionen i tilfellet man åpner opp for olje- og gassvirksomhet ved de aktuelle 
feltene. 
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10.4 Hvordan påvirkes kommuner og regioner av økt olje- og 
gassvirksomhet? 

I dette kapitlet vises hvordan en potensiell olje- og gassvirksomhet kan påvirke aktuelle 
kommuner og regioner. Gitt at det gjøres funn, viser beregningene gjort av Econ Pöyry at 
olje- og gassvirksomhet kan bidra til å snu en negativ trend i folketallet, øke skatteinngangen 
og styrke privat sektor. 

Med sikte på å unngå gjentakelser, er beskrivelsen av effekter i de regioner som gjennomgås 
først, mer utførlige. Effektene vil imidlertid være de samme i alle regioner, selv om størrelsen 
på effektene naturlig nok er avhengig av størrelsen på funnene. 

10.4.1 Mulige virkninger i Vesterålen 
Vesterålen omfatter kommunene Hadsel, Bø (i Nordland), Øksnes, Sortland og Andøy. I til-
legg inngår Lødingen i det regionale samarbeidet. Med utgangspunkt i mulig aktivitet skissert 
i kapittel 7, er det grunn til å anta at det i Vesterålen enten kan etableres en kombinert olje- og 
gassterminal eller at man velger en offshoreløsning, eventuelt en kombinasjon. Gitt at det 
gjøres funn, antas derfor petroleumsvirksomheten å kunne legge grunnlag for en varig øking i 
antall sysselsatte på mellom 200-450. Som Figur 10-7 viser, vil en etablering av petroleums-
virksomhet bidra til å snu en stagnasjon i befolkningsutviklingen.    

Virkning på folketall og alderssammensetning 
Med utgangspunkt i erfaringene fra Melkøya og de beregnede sysselsettingseffekter i kapittel 
10.2 er det grunn til å vente at olje- og gassvirksomheten vil ha en positiv effekt på antall 
arbeidsplasser, og dermed også på bosetning. Befolkningsveksten beregnes i så måte ved 
følgende formel:  

Befolknings-
vekst 

= Sysselsettingseffekt 
i driftsfasen 

* Pendler-
koeffisient

* Gjennomsnittlig størrelse på 
norske husholdninger 

Kilde: Econ Pöyry Rapport 2007-128 

der 

• pendlerkoeffisienten er den samme som for Melkøya. 

• og gjennomsnittlig størrelse på husholdninger er hentet fra SSB. 

 

I tillegg til dette legges til en mindre midlertidig effekt som følge av økt boligbygging i 
driftsfasen, i tråd med erfaringer olje og gassvirksomhet andre steder i landet. Ettersom det er 
grunn til å anta at man i utbyggingsfasen i perioder kan gå med overkapasitet, er det ikke lagt 
til grunn en befolkningsvekst i tråd med den ovenstående formel i utbyggingsfasen. 

Basert på dette oppnås en estimert befolkningsutvikling fra utbyggingstidspunktet som vist i 
Figur 10-7. I figuren er SSBs befolkningsfremskrivning for de aktuelle kommunene lagt til 
grunn. Som figuren viser, vil en etablering petroleumsvirksomhet bidra til å snu en 
framskrevet stagnasjon i befolkningen  
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Figur 10-7 Estimert befolkningsutvikling i Vesterålen 
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Kilde:  Statistisk sentralbyrå og Econ Pöyrys beregninger 
 

Det er grunn til å vente en befolkningsvekst innenfor det skraverte området i figuren. Som 
avsnitt 10.5 vil vise, kan tilrettelegging fra myndighetene og en bevisst kontraktsfilosofi fra 
selskapene og leverandørenes side bidra til å øke sysselsettingseffektene, og dermed også 
befolkningsveksten. 

Virkninger på sysselsetting og næringsstruktur 
I dag er det i overkant av 15 300 arbeidsplasser i Vesterålen sett under ett. Mellom 200-450 
nye arbeidsplasser197, tilsvarer 1,5-3 prosent målt i forhold til dagens sysselsetting. Relatert til 
for eksempel Oslo, betyr det om lag 6 300-12 600 arbeidsplasser.198 

Sysselsettingseffekten vil oppstå i ulike næringer. Basert på erfaringer fra etablerte anlegg 
(her Melkøya) kan det sies noe om hvordan sysselsettingseffektene fordeler seg mellom 
næringer.  

• Om lag 80 prosent av de varige arbeidsplassene på terminal og i driftsorganisasjon 
er relatert til næringen oljeutvinning og de resterende 20 prosentene er relatert til 
privat tjenesteyting som for eksempel vakthold, renhold og kantinetjenester 

• Leverandørvirkningene er leveranser fra industri og privat tjenesteyting 

                                                 
197 I praksis er det mulig at noen av disse erstatter arbeidsplasser som er i ferd med å legges ned, eller at arbeidskraft flytter 
fra andre næringer (som ikke erstattes).  
198 Sysselsatte om lag 420 000 per utgangen av 2007, kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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• Konsumvirkningene slår primært ut i økt varehandel og personlig tjenesteyting som 
følge av at befolkningsgrunnlaget øker.   

• Økt inntekts- og formuesskatt hos offentlige myndigheter slår primært ut i økt 
offentlig tjenestetilbud og dermed økt sysselsetting i offentlig sektor. 

Dette betyr at i overkant av 80 prosent av den økte sysselsettingen vil oppstå i privat sektor, 
mens de resterende 20 prosentene er økt sysselsetting i offentlig sektor. Dette styrker det 
private næringsgrunnlaget i regionen. I dag har regionen om lag 6 200 sysselsatt i offentlig 
tjenesteyting og om lag 5 800 i privat sektor (eksklusive primærnæringer og kraft- og 
vannforsyning). 

Figur 10-8 Estimert utvikling i næringsstruktur (sysselsetting) 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

2007 2030 A 2030 B

A
nt

al
l s

ys
se

ls
at

te
 i 

V
es

te
rå

le
n

Primærnæringer Utvinning av olje og gass, industri Privat tjenesteyting Offentlig tjenesteyting  

Kilde: Econ Pöyry. 
 

I Figur 10-8 er det illustrert estimater for sysselsetting og næringsstruktur i Vesterålen i 2030 
for situasjonen uten (2030 A) og med (2030 B) petroleumsutbygging. Stolpe 2007 viser 
dagens sysselsetting og næringsstruktur. Stolpe 2030A viser sysselsetting og næringsstruktur i 
2030 basert at det ikke skjer en petroleumsutbygging. Folketallet i 2030 er i dette tilfellet 
basert på framskrivninger fra SSB. Befolkningen i Vesterålen i 2030 er estimert til om lag 
32 000. Dersom det legges til grunn at sysselsettingen som andel av befolkningen er den 
samme i 2030 som i 2007 (47 prosent), vil antallet sysselsatte i Vesterålen i 2030 være i 
overkant av 15 100. Når det gjelder utvikling av sysselsettingen i de ulike næringene, er 
beregningene basert på Econ og Menon199. Der vurderes utviklingen i norsk næringsstruktur 
fram til 2025 på bakgrunn av forventninger om utvikling i faktorer som blant annet 
produktivitet, internasjonal konkurranse og etterspørselsutvikling. Estimert gjennomsnittlig 
årlig endring i normalårsverk for ulike næringer fra dette arbeidet er benyttet som et anslag på 
                                                 
199 Econ & Menon (2007). 
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hvordan sysselsettingen utvikler seg for næringene i Vesterålen. For enkelthelts skyld er det 
lagt til grunn at de samme årlige endringene gjelder helt fram til 2030. Generelt sett går 
utviklingen i retning av økt andel sysselsetting i offentlige tjenester og privat tjenesteyting, og 
en redusert andel sysselsetting i industrinæringer. I stolpe 2030 er det lagt til grunn at det har 
skjedd en petroleumsutbygging i 2025 og at dette har fått de konsekvensene som er beskrevet 
over. I dette tilfellet er det lagt til grunn at det bygges en kombinert olje- og gassterminal, 
med de sysselsettingseffekter dette vil gi. Sammenlignet med en situasjon uten 
petroleumsutbygging er det derfor flere arbeidsplasser i denne stolpen.  

I tråd med tidligere drøfting, ser man av figuren at petroleumsutbyggingen vil føre til vekst i 
kategoriene industri, utvinning av olje og gass, privat tjenesteyting og offentlig tjenesteyting.  
Veksten vil være sterkest i privat sektor, og i næringer med høy produktivitet. Videre vil 
utbyggingen ha en positiv effekt på yrkesdeltaking. Det er grunn til å anta samme effekt av 
olje- og gassvirksomhet i de andre regionene som beskrives nedenfor.   

10.4.2 Mulige virkninger i Lofoten 
Lofoten omfatter kommunene Røst, Værøy, Flakstad, Vestvågøy, Vågan og Moskenes. For 
Lofoten antas det at en sannsynlig etablering er en stor gassterminal.  I tråd med kapittel 7.2, 
kan et scenario være å gjøre et stort gassfunn. Et annet scenario kan være et større olje og 
gassfelt, og eventuelt flere mindre felt. I tråd med beregningene i kapittel 10.2, er det grunn til 
å vente sysselsettingseffekter som vil variere mellom 150-900, avhenging av funnenes 
størrelse og art og hvilke løsninger som velges. 

Virkninger på sysselsetting og næringsstruktur 
I dag er det i overkant av 11 500 arbeidsplasser i Lofoten sett under ett. Mellom 150-900 nye 
arbeidsplasser200, tilsvarer mellom 1,5 og 8 prosent målt i forhold til dagens sysselsetting201. 
Relatert til for eksempel Oslo betyr dette mellom 6 200 og 34 000 arbeidsplasser. 

På samme måte som drøftet over for Vesterålen vil sysselsettingseffekten oppstå i ulike 
næringer, og det meste vil oppstå i privat sektor (80 prosent). Dette bidrar til å styrke den 
private sysselsettingen i regionen. I dag har regionen om lag 4 400 arbeidsplasser både i 
offentlig sektor og i privat sektor (eksklusive primærnæringene og kraft- og vannforsyning). 

Virkning på folketall og alderssammensetning 
Det bor i dag i overkant av 23 500 mennesker i Lofoten. Sysselsettingsvirkningene i forbind-
else med et anlegg i Lofoten vil ha betydning for befolkningsutviklingen. Basert på antatte 
sysselsettingsvirkninger er det anslått en estimert befolkningsutvikling fra utbyggingstids-
punktet som vist i Figur 10-9. Man kan altså få en befolkningsvekst i tråd med det skraverte 
området i figuren.  

                                                 
200 Agenda (2008). 
201 KU Skarv Idun (2006); KU høringssvar Skarv Idun (2006). 
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Figur 10-9 Estimert befolkningsutvikling i Lofoten 
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10.4.3 Mulige virkninger på Helgeland og Salten 
Helgeland og Salten omfatter kommunene: 

Bindal Alstahaug Nesna Bodø Sørfold 
Sømna Leirfjord Hemnes Meløy Steigen 
Brønnøy Vefsn Rana Gildeskål Hamarøy 
Vega Grane Lurøy Beiarn  
Vevelstad Hattfjelldal Træna Saltdal  
Herøy (Nordland) Dønna Rødøy Fauske  
 

På grunn av nærhet til Tjeldbergodden og Nyhamna, kan alternativer til ilandføringsanlegg 
være rørledninger sørover, samt offshoreløsninger. Basert på kapittel 7.2 er det grunn til å 
anta at det kan gjøres funn i området. I tillegg til å regne på fremtidige funn er vår beregning 
av sysselsettingseffekter som følge av Skarv-utbyggingen lagt til grunn. Gitt at det gjøres 
funn utover Skarv, antas sysselsettingseffekt i driftsfasen å kunne variere mellom 150-600.  

Virkninger på sysselsetting og næringsstruktur 
I dag er det i underkant av 78 000 arbeidsplasser i Helgeland og Salten sett under ett. 150-600 
nye arbeidsplasser202, tilsvarer mellom 0,2 og 0,8 prosent målt i forhold til dagens syssel-
setting203. Relatert til for eksempel Oslo betyr det mellom 900 og 3 200 nye arbeidsplasser. 

                                                 
202 Agenda (2008). 
203 KU Skarv Idun (2006); KU høringssvar Skarv Idun (2006). 
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Sysselsettingseffekten vil oppstå i ulike næringer, og det meste vil oppstå i privat sektor (80 
prosent). Dette bidrar til å styrke den private sysselsettingen i regionen (i dag om lag 30 000 
arbeidsplasser) i forhold til den offentlige (i dag 33 000 arbeidsplasser). 

Helgeland og Salten har i dag en bred næringsstruktur med industriell erfaring.  Kapasiteten 
til å ta imot større oppdrag vil være større i dette området enn i mange andre områder i Nord-
Norge. Beregninger gjort her både med hensyn til sysselsetting og befolkning er derfor å anse 
som beskjedne, ettersom man i dette området kan få sterke dynamiske veksteffekter som følge 
av den nye aktivitet som en petroleumsutbygging vil gi. Mer om dette i kapittel 10.5. 

Virkning på folketall og alderssammensetning 
Det bor i dag om lag 151 000 mennesker på Helgeland og i Salten. Helgeland og Salten er en 
region i vekst. Dersom det etableres petroleumsaktivitet, vil befolkningsveksten øke 
ytterligere, se Figur 10-10. Man kan altså vente en befolkningsvekst som ligger innenfor det 
skraverte området i figuren.  

Figur 10-10 Estimert befolkningsutvikling på Helgeland og Salten 
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10.4.4 Mulige virkninger i Senja-regionen 
Senja-regionen omfatter kommunene Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik.  I 
tråd med kapittel 7.4 og beregning av sysselsettingseffekter i kapittel 10.2, antas det syssel-
settingseffekter på mellom 150 og 220, avhenging av at det gjøres funn, og hvilken løsning 
som er mest hensiktsmessig.  
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Virkninger på sysselsetting og næringsstruktur 
I dag er det ca. 9 300 arbeidsplasser i Senja-regionen sett under ett. Økt sysselsetting på 
mellom 170 og 220 nye arbeidsplasser204, tilsvarer mellom 2 og 2,5 prosent målt i forhold til 
dagens sysselsetting205. Dersom vi relaterer dette for eksempel til Oslo betyr det mellom 8 
200 og 10 000 nye arbeidsplasser. 

Sysselsettingseffekten vil oppstå i ulike næringer, og det meste vil oppstå i privat sektor (80 
prosent). Dette bidrar til å styrke den private sysselsettingen i regionen (i dag om lag 5 000 
arbeidsplasser) i forhold til den offentlige (i dag 5 800 arbeidsplasser). 

Virkning på folketall og alderssammensetning 
Det bor i dag cirka 20 000 mennesker i Senja-regionen. Basert på sysselsettingsvirkningene i 
forbindelse med et anlegg i Senja-regionen beregnes det en estimert befolkningsutvikling fra 
utbyggingstidspunktet som vist i Figur 10-11. Det er altså grunn til å vente en 
befolkningsvekst innenfor det skraverte arealet i figuren.  

Figur 10-11 Estimert befolkningsutvikling i Senja-regionen 
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Kilde:  Statistisk sentralbyrå og Econ Pöyrys beregninger. 
 

10.5 Dynamiske effekter – hvordan styrke effektene ved utbygging? 

De langsiktige virkningene av petroleumsaktivitet i nord vil være avhengig av en rekke 
faktorer. I dette kapitlet drøftes forhold som kan bidra til å styrke sysselsettingseffektene av 
utbygging av petroleumsaktivitet. Aktiv tilrettelegging både fra myndighetenes og 
                                                 
204 Agenda (2008). 
205 KU Skarv Idun (2006); KU høringssvar Skarv Idun (2006). 
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selskapenes side kan øke graden av regional involvering. Om dette gjøres, kan effektene på 
sysselsetting og befolkning økes utover det som er beskrevet i de foregående kapitlene. 

10.5.1 Kritisk masse 

Myndighetene er i dag tilbakeholdne med hensyn til petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og 
Vesterålen og i Barentshavet. Bakgrunnen for dette er primært de miljømessige sidene ved 
slik virksomhet, både knyttet til fiskeriressursene og til naturressursene som sådan. Samtidig 
er det et sterkt krav om at landsdelen skal «ha noe igjen» i form av næringsmessige 
virkninger, både fra politisk hold og fra landsdelen. 

Følgende forhold regnes som forutsetninger for etablering av et nærings-cluster i en region:  

• En viss grad av kompetanse innen området 

• Oppdragsmengde av en viss størrelse 

• At oppdragene faller noenlunde sammen i tid 

Om myndighetene velger en løsning med gradvis tildeling av områder, altså at deler av 
områdene tildeles først mens de resterende tildeles noe lenger frem i tid, står en i fare for at 
utbyggingene blir for lite omfattende og for tidsmessig spredt til at olje- og gassrelatert 
nærings-cluster får bygget seg opp på regional basis. Naturlig nok vil det altså være slik at jo 
større del av områdene som åpnes for olje- og gassvirksomhet, jo større vil de langsiktige 
lokale og regionale effektene bli.  

10.5.2 Valg av lokaliseringssted 

Omfanget av regionale og lokale næringsvirkninger som følge av utbygging eller drift vil 
være avhengig av lokaliseringssted for eventuell ilandføring. Dette henger sammen med flere 
forhold. 

For det første har større steder og større regioner tilgang på mer arbeidskraft og flere bedrifter 
enn mindre regioner med mindre arbeidskraft og næringsliv. Dette øker sannsynligheten for at 
flere oppdrag går til det regionale næringslivet og at arbeidskraften kommer fra regionen, 
heller enn fra andre deler av landet. Det er selvfølgelig en betingelse at det lokale næringslivet 
har kompetanse og evne til å kunne påta seg oppdragene og at arbeidskraften er kompetent.  

For det andre kan etablering av næringsvirksomhet i et området sette i gang dynamiske og 
selvforsterkede effekter, ved at det øker lokaliseringsstedets eller regionens attraktivitet for 
næringsvirksomhet generelt. Ofte vil styrken på slike effekter være knyttet til størrelsen på 
lokaliseringsstedet fordi større steder har mer variert næringsstruktur, mer variert tilgang på 
kompetanse og et mer utbygd velferds- og kulturtilbud. I forbindelse med at industri og 
tjenesteproduksjon i større grad blir kunnskapsintensiv, er tilgang til høyt kompetent arbeids-
kraft mer avgjørende for lokalisering enn mange andre innsatsfaktorer. Den kjente samfunns-
geografen Richard Florida206 hevder på denne bakgrunn at kampen om høyt produktivt 
næringsliv i stor grad blir en kamp om å være attraktiv som bosted for høyt utdannet og høyt 
kompetent arbeidskraft.  Samtidig flytter denne gruppen i økende grad til områder hvor de 
                                                 
206 Florida (2008). 
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kan få utvikle sitt potensial som individer og yrkesaktive. Dette vil typisk være i byer eller 
nær byer.  Florida viser her til sosiologiske undersøkelser som tyder på at denne gruppen 
setter særlig stor pris på urbane kulturelle verdier, noe som også trekker dem i retning av 
byer. 

Gjennom å lokalisere eventuell petroleumsvirksomhet til større byer og tettsteder i Nord-
Norge er det større sannsynlighet for at selskapene klarer å rekruttere høyt kvalifisert arbeids-
kraft lokalt. Videre kan det også være slik at det å flytte til et større sted fremstår som mer 
attraktivt, blant annet fordi det kan være enklere å få jobb for eventuelt medfølgende ekte-
felle/ samboer.  

10.5.3 Tilrettelegging fra det offentlige 

En tredje faktor som kan påvirke hvilke virkninger som kan oppnås lokalt og regionalt av 
petroleumsaktivitet i nord, er grad av tilrettelegging fra det offentliges side.  

Kommunal tilrettelegging 
Kommunene har ansvaret for flere forhold som vil være av betydning for hvordan 
lokalmiljøet kan hente ut virkninger. Dette gjelder både formelle forhold, som for eksempel 
reguleringsansvar, og rollen som pådriver for næringsutvikling og bosetting i kommunen. I en 
FAFO-rapport207 vises det at effekten av kommunal tilrettelegging har vært avgjørende for 
grad av suksess i etableringen av petroleumsrelatert sysselsetting. Rapporten viser at aktive 
tiltak i blant annet Kristiansund og Stavanger har vært avgjørende for veksten i 
petroleumsnæringen i disse byene.  

I forbindelse med etableringen av petroleumsvirksomheten i Stavanger var det bred politisk 
enighet om viktigheten av å være attraktiv for selskapene. Blant annet bidro kommunen med 
tomter både til industriutbygging og boliger, og etablerte til og med midlertidige 
internasjonale skoler for å gjøre det lettere for internasjonale oljeselskaper å etablere seg.   
Lignende tiltak har vært gjennomført i Kristiansund, slik beskrevet tidligere i rapporten.  
Denne aktive til retteleggingen har bidratt til å maksimere næringseffektene av de 
opprinnelige lokaliseringsbeslutningene. 

Gjennom aktiv tilrettelegging både for selskapene, leverandørene og arbeidskraften kan 
kommuner og regioner bidra til å maksimere effektene av petroleumsvirksomheten. Det ses 
sporer til dette gjennom Lofoten og Vesterålen Petro, og videreutvikling av slike tiltak kan 
bidra til å styrke effektene regional.  

Utdanningstilbud 
En utfordring ved utbygging og drift av petroleumsaktivitet er tilgang på kvalifisert arbeids-
kraft lokalt. Oljerelatert utdanning har tradisjonelt vært konsentrert rundt Sør-Vestlandet og i 
Trondheim. En styrking av utdanningsinstitusjonene i Nord-Norge gjør det lettere for ungdom 
fra landsdelen å velge en petroleumsrelatert utdanningsretning. Dette gjør det lettere for 
oljeselskapene å rekruttere lokal kompetanse. Dette bidrar igjen til å styrke bosettingen i 
landsdelen. 

                                                 
207 Bråthen m.fl. (2007). 
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I tillegg kan det være synergi mellom et utdanningstilbud i form av kompetanseoppbygging 
over tid i en lokal institusjon og mulighet for fellesprosjekter mellom skole og 
utdanningssted, for eksempel at studiene knyttes til konkrete prosjekter eller case i næringen. 

10.5.4 Oljeselskapenes kontraktsfilosofi 

Med oljeselskapenes kontraktsfilosofi menes de forholdene som oljeselskapene og leveran-
dørene kan påvirke gjennom sin innkjøpspolitikk eller sine kontraktsrammer. Blant annet 
viser intervjuene at lokalisering av innkjøpsfunksjonen for feltet kan være viktig. Lokalisering 
av innkjøpsfunksjonen til den aktuelle regionen medfører at innkjøperne kommer nærmere 
aktuelle regionale leverandører. Dette gjør det lettere for lokale leverandører å presentere seg, 
og reduserer den opplevde risiko innkjøperne har ved å bruke dem. Intervjuene viser også at 
desentralisering av innkjøpsfunksjonen øker involveringen av lokalt og regionalt næringsliv.   

Intervjuene viser at selskapene i stor grad er opptatt av å trekke på kompetanse lokalt og 
regionalt i driften. At ressursene er tilgjengelig i regionen, er viktig blant annet med sikte på 
raskt å korrigere for eventuelle avbrudd. Selskapene har derfor i enkelte tilfeller stilt som 
betingelse for kontraktstildeling at leverandør kan stille på anlegget i løpet av kort tid. Dette 
fordrer at leverandøren enten er lokal eller oppretter et kontor der. Slike betingelser bidrar til 
å redusere graden av innpendling og øker graden av lokal og regional involvering. 

Med sikte på å øke leveransene fra bedrifter i Nord-Norge har StatoilHydro, ENI og andre 
oljeselskaper den senere tid arrangert flere konferanser for leverandører. Økt informasjon om 
aktuelle kontrakter og prosedyrer for anskaffelser gjør det lettere for aktuelle leverandører fra 
Nord-Norge å kvalifisere seg. Oljeselskapene har videre støttet opp om utvikling av leveran-
dørnettverk som Lofoten og Vesterålen Petro. Utvikling av slike nettverk gjør det lettere for 
aktuelle leverandører å samarbeide for å oppnå større kontrakter. Begge tiltak bidrar til å 
legge til rette for økte leveranser fra bedrifter i Nord-Norge til petroleumsindustrien.  

10.6 Oljevirksomhet utenfor Nord-Norge: En trussel for andre 
næringer eller et ekstra ben å stå på? 

I den foregående delen av kapittel 10 er en studie fra ECON Pöyry om ringvirkninger presen-
tert. Debatten knyttet til olje- og gassvirksomhet utenfor Nord-Norge dreier seg imidlertid 
også om hvilke konsekvenser en slik virksomhet kan få for andre næringer.. For motstanderne 
av økt oljevirksomhet er faren for negativ påvirkning av framtidige fiskerier gjennom uhell/ 
utslipp samt mulige arealkonflikter tungtveiende. Også for reiselivsnæringen er faren for 
utslipp og forurensning av betydning, men et vel så viktig aspekt er den visuelle 
forurensingen knyttet til anlegg og installasjoner. Nordkapp og Lofoten er eksempler på 
områder langs kysten som regnes som nasjonale attraksjoner.  

For andre vil et bredere perspektiv være gjeldende, og det er fra flere hold reist spørsmål ved 
balanseforholdet mellom den «risiko» som lokalbefolkningen står overfor ved slik virksomhet 
og lokalsamfunnets andel av verdiskapningen.  

Når oljevirksomheten beveger seg inn i nye områder, vil det som regel også ha betydning for 
tilrettelegging fra offentlige myndigheters side. På kort sikt vil det bl.a. kunne innebære 
behov for oppdatering av infrastruktur og kommunikasjon, på noe sikt også behov for 
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utdanningsmuligheter tilrettelagt for rekruttering til petroleumsnæringen. I den norske 
samfunnsmodellen vil disse kostnadene bli dekket gjennom ordinære offentlige 
budsjettprosedyrer, men fra energisektoren er det også en rekke eksempler på at lokalsamfunn 
nyter godt av inntektsstrømmen fra virksomheten. Norske kraftkommuner har historisk høstet 
grunnrente fra elkraftproduksjon, mens landvirksomhet knyttet til oljevirksomheten bidrar 
gjennom lokal eiendomsbeskatning. 

I debatten rundt lokalsamfunnets andel av verdiskapningen er det bl.a. vist til den 
amerikanske oljevirksomheten i Mexico-golfen, hvor sentrale myndigheter har valgt å 
overføre 50 prosent av inntektene fra virksomheten til fire kyststater (3/4), mens den siste 
fjerdeparten overføres til et miljøfond. Utover eiendomsskatt knyttet til landanlegg har Norge 
ingen erfaring med en lokal forankring av inntektsprovenyet fra petroleumsvirksomheten, og 
en kan stille spørsmålet ved om Nord-Norge er i en så vidt spesiell situasjon at noe slikt bør 
vurderes. Dersom lokalsamfunnene skal tilføres en viss andel av statens oljeskatteinntekter 
må det komme som et resultat av politiske forslag og forutgående utredning.           

Uavhengig av hvilket syn en har i dette spørsmålet synes motstandere av oljeaktivitet i nord-
områdene å mene at regionen ikke trenger olje- og gassnæringen som ekstra ben å stå på som 
aktivitets og verdiskaper. Hvor reelt er dette syn? 

10.6.1 Fiskerisektorens rolle som bærebjelke er under press 

Fiskerisektoren har historisk utgjort en viktig bærebjelke for sysselsetting og bosetting i 
Nord-Norge. Sektorens relative betydning både for sysselsetting og generell 
velferdsutviklingen i landsdelen har imidlertid vist en nedadgående trend de siste tiårene.  

Tall fra fiskermanntallet viser at det i 2008 var 5.060 personer i Nordland, Troms og 
Finnmark som hadde fiskeri som hovedyrke. Tilsvarende antall i 1990 var 10.082, hvilket 
innebærer nær en halvering i perioden. En tilsvarende avskalling fra fiskeriyrket har 
imidlertid funnet sted også når Norge ses under ett, hvilket innebærer at halvparten av landets 
fiskere fortsatt har bosted i de tre nordligste fylkene.  

Mens fiskerisektoren har fått mindre betydning for sysselsettingen i Nord-Norge, har trenden 
for sysselsetting i offentlig forvaltning gått i motsatt retning. Ifølge det fylkesvise nasjonal-
regnskapet var det i 2005 sysselsatt til sammen 90.500 personer i stat og kommune i 
Nordland, Troms og Finnmark. Dette er en økning på 6.600 siden 1997. Økningen har 
kommet på tross av en betydelig reduksjon av antall stillinger i forsvaret i denne perioden, 
ikke minst i Troms. Sysselsettingen i offentlig sektor i Norge har økt markert over de siste 
tiårene. Mens det i 1970 var sysselsatt om lag 278.000 personer i stat og kommune, var 
antallet i 2007 kommet opp i over 738.000. Det finnes ikke eksempler på tilsvarende 
ekspansjon av arbeidsplasser i offentlig regi fra andre land, så det er derfor nærliggende å se 
denne utviklingen i sammenheng med den statsfinansielle situasjon som er skapt av norsk 
petroleumsnæring. Tallene ovenfor viser at dette er en utvikling som også har kommet våre 
tre nordligste fylker til gode, men som synes å være oversett i den norske oljedebatten. 

Også når det gjelder Lofoten og Vesterålen, hvor diskusjonen omkring og motstanden mot 
framtidig oljevirksomhet er sterkest fokusert, er det grunn til å stille spørsmål ved 
«bæreevne» for sysselsetting, bosetting og velferdsutvikling fra fiskerisektoren.  
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I 1990 hadde til sammen 2.980 personer fiskeri som hovedyrke i Lofoten og Vesterålen ifølge 
fiskermanntallet. I 2007 var det tilsvarende tallet kommet ned i 1.805, som er en nedgang i 
perioden på nær 40 prosent. 

Utviklingen ser enda mer dramatisk ut når en ser på nyrekrutteringen (her illustrert ved 
aldersgruppen inntil 29 år som indikator). Unge mennesker velger i stadig mindre grad 
fiskebåten som yrke. I 1990 ble det nyrekruttert 866 personer til fiskeryrket i Lofoten og 
Vesterålen. I 2007 var dette antallet falt til 258, som er en nedgang på over 70 prosent. 

En nylig presentert forskningsrapport i regi av Universitetet i Tromsø som har sett nærmere 
på bærekraften i norsk kystkultur synes å bekrefte at nordnorsk ungdom svikter Kyst-Norge 
og i særdeleshet fiskerisektoren. Ungdom i nord er generelt usikre på om de får jobb som 
passer til utdanningsønskene, og for fiskerisektoren fremheves knapphet på fisk og dagens 
fiskeripolitikk med strenge reguleringer som tungtveiende når fiskebåten velges bort som 
arbeidsplass.   

Figur 10-12: Utvikling i fiskemanntall og nyrekruttering til fiskeryrket i Lofoten 
og Vesterålen 

 

10.6.2 Reiselivsnæringen er avhengig av levende lokalsamfunn 

Det er komplisert å utrede hvilke konsekvenser petroleumsvirksomhet i nord kan ha for 
reiseliv og turisme. Utredningen av konsekvenser for helårig petroleumsvirksomhet for 
Lofoten og Barentshavet fra 2003 (ULB) forsøkte å anslå økonomiske tap turistnæringen lider 
ved et eventuelt oljeutslipp i området, men de presenterte tallene var heftet med stor 
usikkerhet.  

Det pekes fra enkelte hold på at attraksjonsverdien kan forringes vesentlig ved utvinnings-
løsninger som er synlige i kyst- eller havområdene. NHO Reiseliv understreker derfor ønsket 
fra reiselivsnæringen om å unngå synlige installasjoner. Hensyntaken til plassering i terrenget 
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av oljeanlegg, kaianlegg og infrastruktur for å ivareta områdenes arkitektoniske uttrykk kan 
derfor være av vesentlig betydning for å skape aksept for eventuell utbygging.  

En spørreundersøkelse blant europeiske cruiseturister om eventuell petroleumsvirksomhet på 
Spitsbergen viste imidlertid at det ikke ble vurdert som negativt eller ødeleggende for turist-
opplevelsen at utbygginger ble foretatt eller fysiske installasjoner synlige i terrenget208. 
Derimot uttrykte en stor andel av de reisende at kjennskap til et eventuelt oljesøl i områdene 
rundt Spitsbergen ville få dem til å revurdere reisemål.  

Figur 10-13: Overnattingsdøgn ved nordnorske hoteller og 
overnattingsbedrifter (12- måneders glidende gjennomsnitt) 

 

Reiselivsnæringen vil kunne utgjøre en stadig viktigere bidragsyter til verdiskapning, 
sysselsetting og bosetting i Nord-Norge. Statistikk for de siste to tiårene over antall 
overnattingsdøgn ved nordnorske hoteller og overnattingssteder viser imidlertid at utviklingen 
i yrkesrelatert etterspørsel har vært vel så viktig for verdiskapningen i næringen som inntekter 
fra turisme (ferie og fritid). 

Antall overnattingsdøgn knyttet til ferie og fritid økte fra 40.000 på månedsbasis i 1990 til om 
lag 65.000 ved årtusenskiftet, men har senere vist en utflating. Yrkesrelatert overnatting ut-
gjorde også om lag 40.000 overnattinger på månedsbasis tidlig på 1990-tallet når Nordland, 
Troms og Finnmark ses under ett. De siste årene er det i særlig grad i dette segmentet det har 
vært økning, til et nivå som i dag er på linje med hva en finner innenfor ferie og fritid. Kurs 
og konferanser må i hovedsak anses som yrkesrelatert. Etterspørselen her har ligget stabilt på 
rundt 20.000 overnattingsdøgn månedlig ved nordnorske hoteller og overnattingssteder siden 
begynnelsen av 1990-tallet. Samlet indikerer dette at yrkesrelatert etterspørsel trolig fortsatt 
vil utgjøre den viktigste bærebjelken for nordnorsk reiselivsnæring. 

Samtidig med at reiselivsnæringen i Nord-Norge har betydelige utviklingsmuligheter er det 
også viktig å se utfordringene. I sitt innlegg på Industripolitisk Konferanse 2008 i 
Hammerfest 24. november 2008 viste divisjonsdirektør i Innovasjon Norge Siri Bjerke til at 
                                                 
208 Pedersen m.fl. (2003):15. 
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nordnorske reiselivsprodukter har stor attraksjonskraft. Hun pekte imidlertid også på stor 
overkapasitet i landsdelen for de fleste reiselivsproduktene, kort hovedsesong og et behov for 
flere helårs arbeidsplasser. 

En rapport fra et samarbeid mellom lokale aktører i Nordland, LoVe209, forsøker å tegne et 
bilde av Lofoten i år 2025 hvor petroleumsnæringen er blitt utviklet i regionen. Reiselivs-
næringen kan tenkes å oppleve større etterspørsel etter overnattings- og forskjellige service-
tjenester i utbyggingsfasen. Dette bidrar til å gjøre reiselivssesongen i Lofoten lengre, som i 
dag er konsentrert til 2-3 sommermåneder. Den positive effekten er betydelig som følge av 
økt etterspørsel fordelt over hele året, gjennom økning i kurs og forretningsreiser.210   

Det ble påpekt i LoVe 2025-rapporten at en for sterk fokusering på en økosystemforvaltning 
som legger begrensninger på de tradisjonelle næringers utvikling også representerer en trussel 
mot reiselivsnæringen over tid. Dette fordi reiselivsnæringen i Lofoten er avhengig av 
levende lokalsamfunn der næringen eksisterer i en symbiose med andre næringer. 

Det er likevel viktig at en ved økende aktivitet fra petroleumsnæringens side legger vekt på 
mulige tiltak for å avbøte negative konsekvenser for reiselivsnæringen. Utover minimalt med 
synlige installasjoner, knytter dette seg til fysiske tiltak som gjøres for å minimere 
konsekvensene for miljø og økologi, da i særlig grad oljevernberedskap.  

10.6.3 Langsiktige ringvirkninger krever kontinuerlig drift 

En viktig forutsetning for nordnorsk tilslutning til økt oljevirksomhet utenfor landsdelen vil 
naturlig nok være den aktivitet som kan skapes lokalt. Å skape gode og langsiktige ringvirk-
ninger av petroleumsvirksomheten krever kontinuerlig drift og aktivitet. Det vil normalt ta 
lang tid for en region å utvikle kapasitet og kompetanse som gjør regionale aktører til 
attraktive samarbeidspartnere. 

Norne-feltet, som ble satt i produksjon i 1997, kan på mange måter ses på som den egentlige 
starten på olje- og gassvirksomheten i Nord-Norge. Norne-feltet har blitt brukt som et eksem-
pel på begrensede lokale ringvirkninger. Prosjekteringen av Norne ble gjort i en periode hvor 
oljeprisen var lav, og kostnadseffektivitet ved valgte løsninger ble derfor satt i høysetet. Det 
var derfor ikke noen selvfølge at Norne skulle gi betydelige ringvirkninger på land. Ikke 
minst når det gjaldt mulighetene for å få base og drift for Norne lagt til Nordland. Statoil gikk 
opprinnelig inn for at Stjørdal skulle ha drift og Kristiansund forsyning, noe som ble møtt 
med misnøye i Nordland. 

Etter en hard kamp om lokalisering falt imidlertid valget på Harstad som lokalisering for 
driftsorganisasjon, mens feltet i dag forsynes fra Brønnøysund og Sandnessjøen. Til tross for 
så langt begrenset aktivitet, har petroleumskompetansen i lokal industri med årene har økt 
betydelig. En undersøkelse gjennomført i 2006 viste at det var registrert 90 bedrifter i 
Nordland med potensial for leveranser til petroleumsvirksomheten, mens det totale antall 
sysselsatte med bosetning i fylket som jobber med eller i petroleumssektoren i dag har passert 
1.100. Det er samtidig viktig å understreke at lokale leveranser over tid må reflektere at olje- 
og gassindustrien er en internasjonal næring. Målsettingen må derfor være å utvikle bedrifter 

                                                 
209 LoVe 2025 (2006). 
210 LoVe 2025 (2006):51. 
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som kan levere globalt, og bistand for å nå dette målet vil være nødvendig. Fra 
oljeselskapenes side må en legge til grunn en innkjøpsstrategi som gir muligheter for lokale 
aktører. Lokale og regionale myndigheters tilrettelegging for petroleumsrelatert virksomhet er 
imidlertid også viktig. 

Kompetanseutviklingen som har funnet sted i Nordland i etterkant av Norne viser at en har 
kommet godt i gang. Norlense, Rapp og Nexans utgjør gode eksempler. Pessimisme er 
gradvis snudd til optimisme. Aktiviteten knyttet til olje- og gassvirksomhet utenfor Nordland 
vil øke i årene fremover. Felt som Skarv, Victoria, Stetind og Luva vil gi grunnlag for å 
bygge videre på den kompetanse som allerede finnes. En sysselsettingsstudie utført av 
Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Olje- og energidepartementet og OLF, og som omfatter 
sysselsatte i næringsgrupperingene ”Utvinning av råolje og naturgass”, ”Tjenester tilknyttet 
olje- og gassutvinning” samt ”Rørtransport”, viser at utdanningsnivået er høyere i 
petroleumsnæringen enn i privat sektor ellers. Siden år 2000 har andelen sysselsatte med 
utdanning på universitets- og høyskolenivå økt fra 32,5 prosent til 37,7 prosent. Kvinnene 
som arbeider i næringen har gjennomgående høyere utdanning enn mennene. Et større innslag 
av petroleumsrelatert virksomhet vil dermed kunne bidra med kompetanseutfordringer og 
arbeidsplasser som gjør det mer attraktivt for nordnorsk ungdom å bli i landsdelen etter endt 
utdannelse. Som nevnt i kapittel 10.3.3, vil høyere utdanning normalt også følges av et høyere 
lønnsnivå, som igjen vil kunne gi økte skatteinntekter til kommunene. 

10.7 Oppsummering 

Gjennomgangen i dette kapitlet viser at en åpning av områdene Nordland VI og VII, samt 
Troms II vil kunne bidra til sysselsettingsvekst i nærliggende regioner både ved offshore-
løsninger og ved ilandføring. Virkninger av petroleumsvirksomhet er avhenging av størrelsen 
på eventuelle funn, og det er derfor stor usikkerhet knyttet til tallene. Gitt at det gjøres flere 
funn, viser våre beregninger at sysselsettingseffekten i driftsfasen vil omfatte i størrelsesorden 
1000 til 2000 sysselsatte inkludert ringvirkninger.  

 Dette er ikke uvesentlig i en region hvor fiskerisektorens historiske rolle som bærebjelke de 
siste tiår har kommet under stadig større press som følge av synkende sysselsettingstall. 
Reiselivsnæringen har på sin side utgjort en stadig viktigere bidragsyter til verdiskapning, 
sysselsetting og verdiskapning i Nord-Norge, men overnattingsdøgn ved hoteller og andre 
overnattingssteder siste tiår viser at yrkesrelatert etterspørsel har vært vel så viktig for 
verdiskapningen i næringen som inntekter fra turisme.  

Økt sysselsetting i oljerelatert virksomhet kan bidra til å snu en negativ befolkningsutvikling 
og styrke næringsgrunnlaget i privat sektor. Det er særlig grunn til å vente vekst i den 
yrkesaktive delen av befolkningen, med den positive effekt dette har for skatteinngang, 
reproduksjon og arbeidskrafttilgang. 

Virkninger av økt oljevirksomhet oppstår ikke automatisk.  For at næringslivet i Nord-Norge 
skal nyte godt av petroleumsvirksomheten må oljeselskapene prioritere å inkludere dem.  
Gjennom bevisst strategi for innkjøp og desentralisering av innkjøpsfunksjonen kan regionale 
virkninger av petroleumsvirksomheten styrkes utover de effektene som er beskrevet over. 

Omfanget av virkninger er også knyttet til i hvilken grad etablering av virksomhet gir dynam-
iske og selvforsterkende effekter. Dynamiske og selvforsterkende effekter kan oppstå fordi 
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regionene som sådan blir mer attraktive både for næringsvirksomhet og bosetting som følge 
av etablering av petroleumsvirksomhet. Om slike effekter vil utløses er avhengig av flere 
faktorer, blant annet omfang av aktiviteten, valg av lokaliseringssted for aktivitet og lokale og 
regionale myndigheters tilrettelegging.   
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Appendiks A Mer om oljeutslipp og konsekvenser 
 

Tabell A.1: Eksempler på en del utslipp av olje fra skip som har medført 
statlig oljevernaksjon de siste 30 årene. 

 

År Navn 

Størrelse 
skip 

DWT 

Sted Hendelse Utslipp og eventuelle inngrep 

1980 STYLIS 26 627) 
Ytre Oslofjord/

Skagerrak 
Tankvasking Ukjent mengde Carbon black feedstock 

1981 DEIFOVOS 70 341 Helgeland i 
Nordland 

Havarerte og 
sank i orkan 

1200 tonn tung bunkersolje, smøreolje og 
diesel 

1984 CARTAGO 
NOVA 272 495 Hellesøy i 

Rogaland 
Over-

pumping 600 tonn råolje lakk ut 

1989 MERCANTIL 
MARICA 38 847 

Sognesjøen, 
Sogn og 
Fjordane 

Grunnstøtte 
og havarerte 

420 tonn tung bunkersolje, smøreolje og 
diesel lakk ut 

1990 AZALEA 78 570 Vest for 
Haugesund 

Havarerte og 
sank 

330 t. tung bunkersolje, smøreolje og 
diesel lakk ut 

1991 SONATA 79 345 Nordvest for 
Ålesund 

Havarerte og 
sank 

170 t. tung fyringsolje, smøreolje og diesel 
lakk ut. Ca. 180 t. er fortsatt igjen om bord 

1992 ARISAN 135 748 Herøy i Møre 
og Romsdal 

Grunnstøtte 
og havarerte 

Ca. 150 t. tung bunkersolje, diesel, 
smøreolje og hydraulikkolje lakk ut. 570 
tonn ble nødlosset fra vraket 

1997 LEROS 
STRENGTH 22 021 Sydvest for 

Haugesund 
Havarerte og 

sank 
Ca. 150 tonn bunkersolje, diesel og 
smøreolje lakk ut 

2000 GREEN 
ÅLESUND 4 231 Nord for 

Haugesund 
Grunnstøtte 
og havarerte 

Ca.160 tonn bunkersolje, diesel og 
smøreolje lakk ut. 350 tonn ble nødlosset 
ut av vraket. Vraket og forurensende 
fiskelast ble hevet og fjernet. Under denne 
operasjonen ble ytterligere 80 tonn tung 
bunkersolje fjernet 

2000 JOHN R. 52 450 Karlsøy i 
Troms 

Grunnstøtte 
og havarerte 

Ca. 30 tonn bunkersolje, diesel og 
smøreolje lakk ut. Ca. 1000 tonn olje ble 
nødlosset ut av vraket 

2003 GUDRUN 
GISLA-

2323 Ballstad, 
Vestvågøy Grunnstøtte Nødlosset ca. 60 m3 diesel, ca. 300 m3 
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DOTTIR kommune og sank diesel lakk ut 

2002 MURMAN 1659 
Andøy 

kommune i 
Nordland 

Grunnstøtte 
og havarerte 

Ca. 120 tonn diesel og smøreolje lakk ut 
og spredte seg utover sjøen, noe tatt opp 
resten forvitret. Ca. 240 tonn diesel 
nødlosset fra havaristen. 

2004 ROCKNES 28 000 Vatlestraumen 
ved Bergen 

Grunnstøtte, 
gikk rundt 
og forliste 

Ca. 350 tonn bunkersolje, diesel og 
smøreolje lakk ut. Samlet opp 226 tonn ren 
olje. Ca. 1200 tonn oljeemulsjon og 
oljebefengt masse ble renset ut av 
strendene.  

2007 SERVER 33333 Fedje i 
Hordaland 

Grunnstøte 
og forliste 

Ca. 380 tonn bunkersolje, + diesel og 
smøreolje lakk ut. Ca. 1500 m³ 
oljeemulsjon og oljebefengt masse ble 
renset ut av strendene 

Data fra Kystverket. 
 

Omtale av miljøkonsekvenser fra en del større oljeutslipp i Norge 

Norne, november 2005 

I 2005 ble det sluppet ut 350 m3 olje fra Norne. Årsaken var en manuell ventil som sto i feil 
posisjon under vedlikeholdsarbeid. Dårlig vær førte til betydelig naturlig dispergering, men 
Statoil varslet likevel kystkommuner om mulig klumpdannelse som kunne drive i land fordi 
Norneoljen er voksrik. Tross intensivert overvåking ble påslag av olje på land ikke funnet. 
Oljeflak på overflaten ble ikke observert etter to dager og det ble heller ikke påvist skader på 
miljøressurser. 

Draugen, 2003 

Draugen-lekkasjen 19. mai 2003 på ca. 750 m3 er det fjerde største oljeutslippet på norsk 
sokkel. Det oppsto oljelekkasje i en 12" endekobling på Garn West-manifolden på sjøbunnen 
ca. 3 km fra Draugen. Etter at lekkasjen ble oppdaget, ble beredskapen iverksatt blant annet 
med oppsamling av olje. I løpet av dagene som fulgte, ble det tatt opp ca. 180 m3 olje. 
Kysten i det aktuelle området i Midt-Norge ble overvåket, og ingen olje nådde land. 
Observasjoner har ikke påvist skade på fugl eller fisk. Basert på overvåkingsprogrammet 
som ble satt i gang etter hendelsen ble det konkludert at det ikke er påvist betydelige skader 
på miljøet.   

Ekofisk Bravo, april 1977 

Det hittil største utslippet i Norge skjedde i 1977 da 12 000 m3 olje, eller 9 600 tonn, lekket 
ut som følge av utblåsningen på Ekofisk Bravo-plattformen. Utblåsningen skjedde under 
overhaling av brønnen og varte i åtte dager. Det ble igangsatt flere større undersøkelser som 
omfattet fugl, havbunnen, vannsøylen og kysten. Undersøkelsen kunne ikke konstatere 
skader på miljøet. Det ble heller ikke funnet olje som drev i land til noen kyst rundt 
Nordsjøen. 
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Server, januar 2007 

Lasteskipet M/S Server havarerte i januar 2007 ved Fedje. Fartøyet hadde ca. 590 tonn tung 
bunkersolje om bord og ca. 70 tonn diesel, hvorav totalt ca. 380 tonn rant ut i sjøen. 
Tapsomfanget av sjøfugl er usikkert, men beregnes å være i området 3200-8000 fugl. 
Rapportene fra etterkantundersøkelsene konkluderer med at hendelsen alene neppe vil gi 
store utslag på sikt for noen av de rammede sjøfuglbestandene, men at dette er en 
tilleggsbelastning på bestander som allerede er i nedgang. En undersøkelse av sjøpattedyr 
har fanget opp et titalls observasjoner av oljetilsølte otrer i Sogn og Fjordane, men indikerer 
ingen betydelig konsekvenser. Strandsoneundersøkelsen viste en reduksjon i utbredelsen av 
sauetang og enkelte dyrearter i strandsonen. Fiskeri- og havbruksnæringa ble i liten grad 
berørt av hendelsen. Blant annet ble det ikke funnet oljekomponenter i fiskefilet fra fisk som 
var fanget i ruse i det mest belastede området. 

Rocknes, januar 2004 

Etter Rocknes-forliset 19. januar 2004 lakk det ut 466 m3 tungolje, 
78 m3 marin diesel og 16 m3 smøreolje. Særlig var det tungoljen 
som drev med tidevannet i et lukket, men strømutsatt farvann, som 
bidro til forurensningen. Etterundersøkelsene anslo at mellom 2000 
og 3000 sjøfugl gikk tapt som følge av oljeforurensning i 
Hjeltefjorden ved Bergen (se kart) hvorav ærfugl, gråmåke og 
storskarv dominerte tallmessig. Dette er også de artene som er 
vanligst i det aktuelle kystområdet. Tapsomfanget fordelte seg totalt 
på 19 ulike arter. Undersøkelsesrapporten konkluderte med at dette 
skadeomfanget neppe vil representere vesentlige langsiktige 
konsekvenser for noen av de fuglebestander som ble rammet. På 

enkelte stasjoner i strandsonen ble det observert effekter på vegetasjon av sauetang, rur og 
blåskjell. Påvirkede stasjoner var i ferd med å normaliseres på slutten av prøveperioden som 
strakte seg 7 måneder etter utslippet. Det ble også funnet såkalte biomarkører i blåskjell og i 
fisk fra ett oppdrettsanlegg som viste at de hadde vært eksponert for olje. Også disse 
markørene viste at området var i ferd med å returnere til normal tilstand ca. 7 måneder etter 
utslippet. Analyser av oljekomponenter tydet på at det på enkelte stasjoner var innlagret olje 
i sprekker og lignende i fjellet som ble vasket ut over tid.   

Deifovos, januar 1981 

Malmtankskipet Deifovos forliste januar 1981 under orkan vest av Vega på 
Helgelandskysten. Forliset førte til at 1000 tonn tung bunkersolje ble sluppet ut. Det ble 
observert stor dødelighet hos de overvintrende bestander av andefugl og alkefugl i det 
berørte området. Anslagsvis 20.000-30.000 individer ble drept og man antar at det meste av 
den overvintrende bestand ble berørt.211 Ærfugl, teist, havelle og alkekonge var de 
dominerende artene, men totalt ble det funnet oljeskadet fugl fra 20 arter. Ærfuglen var 
sannsynligvis fra den lokale bestanden. Etter tre dager strandet oljen og det ble anslått at et 
                                                 
211 Røv (1982).  

Figur A.1: Påvirket område av Rocknes-utslippet i Hjeltefjorden ved Bergen 



 208 

område på 2500 km strandlinje var tilgriset av olje i skjærgårdsområdet.  Tross den 
omfattende tilgrisingen av kystlinjen var imidlertid konsekvensene for livet i strandsonen 
moderate til ubetydelige. Det var særlig i områder hvor det ble igangsatt opprensking det ble 
funnet skadevirkninger på strandvegetasjonen. Bare unntaksvis ble det påvist dødelig skade 
på tang, og nye skudd ble observert i november samme år. En rekke forskjellige metoder ble 
tatt i bruk for opprenskning av strandområdene212,213.    

Stylis, desember 1980/januar 1981. 

Oljetankeren Stylis slapp ut oljeblandet vann etter vasking av lastetankene med ukjent, men 
sannsynligvis små mengder olje, under overfarten fra Rotterdam til Slagentangen i Vestfold.  
Det ble registrert et betydelig antall døde oljeskadde sjøfugl langs svensk og norsk 
Skagerrakkyst. Totalt ca. 45.000 individer ble avlivet eller funnet døde hvorav ca. 23.000 var 
lomvi, 5.000 alkekonger, 3.000 alker og de øvrige fra flere andre arter214. Imidlertid er det 
uklart hvilken bestand sjøfuglene kom fra og de bestandsmessige konsekvenser av 
dødeligheten er derfor usikre. Skagerrak og Nordsjøen er et viktig overvintringsområde for 
sjøfugler fra flere bestander. Blant annet tilbringer store mengder alker vinteren i dette 
området. I de senere år har man anslått at opptil 400 000 individer befinner seg i dette 
havområdet utenfor hekkesesongen. Den skotske bestanden, og deler av den irske bestanden 
overvintrer her. I tillegg finnes det også norske (vesentlig nordnorske) alker i dette 
havområdet vinterstid.  

 

                                                 
212 Wikander (1982). 
213 Sveum m.fl. (1983). 
214 Anker-Nilssen & Røstad (1982).  
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Appendiks B Geologien i de omtalte områdene i nord  
KonKraft-prosjekt 6 Olje- og gassvirksomhet i nord er delt inn i flere underprosjekter.  For-
målet med arbeidet i delprosjektet «Prospektivitet» har vært å rangere uåpnete blokker i 
nord. I dette arbeidet er «nord» definert som de områdene som ligger nærmest norsk fastland 
og som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet.  Dette omfatter områdene utenfor 
Helgelandskysten, Nordland VI, Nordland VII, Troms II, kystnære, uåpnede deler av 
Barentshavet, og sørvestlige Barentshav, kalt «Eggakanten» (Figur 6-2 i rapporten). 
Analyser av geologien som har ligget til grunn for rangeringen av disse områdene, beskrives 
mer i detalj i det følgende.  

Arbeidsprosessen som har ledet frem til denne rangeringen, begynte med at alle OLFs 
medlemmer i konsesjonspolitisk utvalg i januar ’08 ble invitert til å nominere personer som 
kunne bidra inn i arbeidsgruppen. Denne invitasjonen resulterte i at følgende arbeidsgruppe 
ble etablert: Jan Erik Kittilsen, BP Norge, Snorre Olaussen, Eni Norge, Henrik Waage, 
Talisman Norge og Sigrid Borthen Toven, OLF. Arbeidsgruppen har også fått bidrag fra 
Kari Ofstad, OD. Letesjefene i referansegruppen til KonKraft-prosjekt 6, Nick Van Ooyen, 
Shell og John Clark, RWE Dea, har i tillegg bidratt med praktisk hjelp. 

Rangeringen som er gjort i rapporten, har fått tilslutning fra OLFs konsesjonspolitiske utvalg 
som består av 42 letesjefer fra OLFs medlemsbedrifter. 

Nordland VI 
Dette området kan deles inn i to underområder ut fra ulik geologi.   

Figur B.1: Ribbanbassenget, avmerket med sort 

 

 

Den røde linjen viser hvor tverrsnittet i Figur B.2 ligger, mens det skraverte området viser antatt mindre 
prospektive områder. 
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Ribbanbassenget 

Ribbanbassenget ligger i Nordland VI, i en fortsettelse av og vest for Lofoten øygruppen, se 
Figur B.1. Området har flere antatt prospektive nivåer, og reservoarbergarter inkluderer 
sandsteiner av trias, jura, kritt og tertiær alder, se Figur B.2. Fellene er hovedsakelig roterte 
forkastningsblokker, og kildebergart er antatt å være senjura skifre. Letemodellene er ikke 
bekreftet i området.    

Funn med sammenliknbar geologi til det man ser for seg i området er Heidrun, Norne, Drau-
gen, Midgard og Skarv.  

Datagrunnlaget består av 2D og 3D seismikk, grunne borehull utført av IKU - Sintef og en 
letebrønn 6710/10-1 med TD i øvre kritt.  

mindre prospektive områder (Kilde: BP).  
 
 

 

Kilde: Tsikalas m.fl. 2001. 
 

Figur B.3: Geoseismisk snitt som viser den geologiske plasseringen av 
Ribbanbassenget og Utrøsthøgda 

 

Kilde: Tsikalas m.fl. 2001. 

Utrøsthøgda og nordlige Trænabassenget 

Utrøsthøgda er en grunnfjellshøyde som ligger parallelt med Lofotenryggen215 der 
Ribbanbassenget er et sedimentært basseng øst for Utrøsthøgda, se Figur B.4. 
Datagrunnlaget består hovedsakelig av 2D seismikk.  

                                                 
215 Bergh m.fl. (2007). 

Figur B.2: Geoseismisk snitt som viser den geologiske plasseringen av 
Ribbanbassenget og Utrøsthøgda 
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Figur B.4: Utrøsthøgda, avmerket med sort 

 

Den røde linjen viser hvor tverrsnittet i Figur B.5 ligger, mens det skraverte området viser antatt mindre 
prospektive områder. Kilde: BP.  
 
Utrøsthøgda og området i den nordlige Trænabassenget (et underbasseng til Vøringbassen-
get) har antatt flere prospektive nivåer, og reservoarbergarter inkluderer sandsteiner av trias, 
jura, kritt, og tertiær alder, se Figur B.4. Fellene er i hovedsak roterte forkastningsblokker, i 
tillegg til mulige stratigrafiske feller. Kildebergart er antatt å være senjura skifre. Letemodel-
lene er ikke bekreftet i området.    

Funn med sammenliknbar geologi til det man ser for seg i området er Luva, Stetind, Marulk, 
Smørbukk og Skarv.  

Figur B.5: Geoseismisk snitt som viser den geologiske konfigurasjonen av 
området sørvest av Utrøsthøgda 
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Nordland VII 
Den sørlige delen av Nordland VII er lokalisert utenfor Lofoten-øygruppen, mens den 
nordlige delen ligger utenfor Vesterålen.  Området kan deles i to ut fra ulik geologisk 
utvikling (Figur B.6 og B.8).  

Figur B.6: Nordland VII, nordlige del. 

 

Den grå boksen viser omtalt område. Den røde linjen viser hvor tverrsnittet i Figur B.7 ligger, mens det 
skraverte området viser antatt mindre prospektive områder. Kilde:BP. 
 

Midtre - nordlige deler 

Området har en mer kompleks geologi enn områdene lenger sør. Området er også mindre 
geologisk kartlagt. ODs innsamling av 3D seismikk sommeren 2008 vil forhåpentligvis gi 
mer informasjon om området. Det eksisterende datagrunnlaget består hovedsakelig av 2D 
seismikk, i tillegg kan man på land på Andøya finne sokkelbergarter fra jura og kritt tiden216. 
I disse bergartene er det også boret noen brønner (Midbøe, 2008).  

Antatt reservoarbergart er sandsteiner av jura og kritt alder, kildebergart er skifre av senjura 
og kritt alder, mens fellene i hovedsak er roterte forkastningsblokker (Figur B.9). 
Letemodellene er ikke bekreftet i området.    

Funn med sammenliknbar geologi til det man ser for seg i området er Luva. 

                                                 
216  Dalland m.fl. (1988), Smelror m.fl. (2001), Midbøe (2008). 
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Figur B.7: Geoseismisk snitt som viser noe av den geologiske 
konfigurasjonen i Nordland VII 

 

Figur B.8: Nordland VII, midtre til sørlige del. 

 

Den røde linjen viser hvor tverrsnittet i Figur B.9 ligger, mens det skraverte området viser antatt mindre 
prospektive områder. Kilde: BP. 
 

Sørlige del  

Området ligger i den nordlige fortsettelsen av Ribbanbassenget og Utrøsthøgda. 
Ribbanbassenget kan deles inn i to sub-bassenger, som kalles Skomvær og Havbåen sub-
bassenger217. 

Området har flere antattprospektive nivåer, og reservoarbergarter inkluderer sandsteiner av 
trias, jura og kritt alder. Fellene er i hovedsak roterte forkastningsblokker. Kildebergart er 
antatt å være senjura skifre (Figur B.9 og B.10). Letemodellene er ikke bekreftet i området.    

                                                 
217 Tsikalas 2001. 
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Det er kun samlet inn 2D seismikk i området, i tillegg til at det er boret grunne borehull. De 
grunne boringene ble utført av IKU i 1991, og noen av borehullene gjennomboret sedimenter 
fra tidlig kritt til mellomjura, før de ble avsluttet i krystalline bergarter i det nordlige 
Ribbanbassenget i Nordland VII området. Det er funnet tynne, organisk rike slamsteinslag i 
disse kjernene. 218   

Funn med sammenliknbar geologi til det man ser for seg i området er Midgard og Skarv. 

Figur B.9: Geoseismisk snitt som viser noe av den geologiske 
konfigurasjonen i den sørlige delen av Nordland VII. 

 

 

Figur B.10: Geoseismisk snitt som viser noe av den geologiske 
konfigurasjonen i den sørlige delen av Nordland VII. 

 

Kilde: Tsikalas et al 2001 

Troms II 
Området er lokalisert utenfor Senja og Kvaløya, se Figur B.12.  

Området har kompleks strukturell geologi, og på grunn av et sparsomt datagrunnlag er den 
geologiske kartleggingen og forståelsen begrenset. ODs innsamling av 3D seismikk 
sommeren 2008 vil forhåpentligvis gi mer informasjon om området.  

                                                 
218 Smelror m.fl. (2001). 
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Figur B.11: Området der OD kunngjorde at de skulle samle inn elektro-
magnetiske data over i 2006 

 

 

Figur B.12: Lokaliseringen av Troms II, vist ved grå boks 

 

Den røde linjen viser hvor tverrsnittet i Figur B.13 ligger, mens det skraverte området viser antatt mindre 
prospektive områder. Kilde: BP. 
 

OD har tidligere sagt at det innen visse områder av Nordland VII og Troms II viser 
seismikken at det kan finnes prospekter 
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(http://www.npd.no/Norsk/Emner/Ressursforvaltning/Undersokelse_og_leting/norsk_sokkel
_2_2006_oppdrag_nord.htm?wbc_purpose=Ba)  

Reservoarsandstein er antatt å være av kritt alder, mens kildebergartene er av senjura og kritt 
alder (Figur B.13). De potensielle hydrokarbonfellene er roterte forkastningsblokker og 
domstrukturer. Letemodellene er ikke bekreftet i området.    

Funn med sammenliknbar geologi til det man ser for seg i området er Luva og Stetind.  

Datagrunnlaget i Troms II består av 2D-seismikk, og elektromagnetisk kartlegging utført på 
oppdrag fra OD i 2006 (Figur B.11). Dette er delvis det samme området som nå dekkes av 
3D-seismikk i regi av OD, og som er en del av oppfølgingen av helhetlig forvaltningsplan 
for Lofoten-Barentshavet.   

Figur B.13: Geoseismisk snitt som viser noe av den geologiske 
konfigurasjonen i deler av Troms II. 

 

Sørvestlige Barentshav - Eggakanten 
Figur B.14: Lokaliseringen av området kalt Eggakanten, vist ved grå boks 

 

Den røde linjen viser hvor tverrsnittet i Figur B.15 ligger. 
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Overgangen mellom kontinentalsokkelen og dyphavsområdet kalles eggakanten.  Det geo-
grafiske området som ofte benevnes Eggakanten, og også blir kalt det i denne rapporten, kan 
sees på Figur 6-2 (i kapittel 5) innenfor det minste røde området, og i Figur B.14. Dette geo-
grafiske området faller sammen med det som Faleide m.fl. (2008) kaller for «Senja fracture 
zone», SFZ. Området markerer det sørligste segmentet av en forskjøvet ytterkant langs det 
vestlige Barentshavet.  

Reservoarsandstein er antatt å være av tertiær alder, mens kildebergarten(e) er ukjent. Poten-
sielle hydrokarbonfellene er stratigrafiske og mulig strukturelle (Figur B.15). Letemodellene 
er ikke bekreftet i området.    

Figur B.15: Geoseismisk snitt som viser noe av den geologiske konfigura-
sjonen i deler av Eggakanten og «Senja Fracture zone», SFZ 

 

Funn med sammenliknbar geologi til det man ser for seg i området er Ormen Lange, Frigg 
og Sleipner Øst.  Området er antatt å ha en svært høy geologisk usikkerhet ved ukjente para-
metre som tilstedværelse av effektiv kildebergart, reservoarbergart og felletype. Datagrunn-
laget i området består av 2D seismikk og gravimetriske data. 

Figur B.16: Lokaliseringen av Kystnært Helgeland området, vist ved grå boks 
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Kilde: BP. 

Kystnære området utenfor Helgelandskysten 
Området som er kalt Kystnært Helgeland har varierende geologi og varierende petroleums-
potensial. I det meste av området finnes det ikke sedimentære bergarter, da grunnfjellet 
ligger rett under havbunn. Disse områdene er ikke interessante for petroleumsvirksomhet. 
Områdene er vist skravert i Figur B.16.  Den røde linjen viser hvor tverrsnittet i Figur B.18 
ligger, mens det skraverte området viser antatt mindre prospektive områder. 

Området nord i Kystnært Helgeland kalles Nordland V, og ligger nordvest for Sandnessjøen. 
Den nordlige delen av Nordland V området kan ha et petroleumspotensial da det kan være 
sedimentære bergarter her i forlengelsen av Vestfjorden bassenget.  

I de sørligste områdene i Trøndelag I kan sedimentære bergarter være tilstede i de nordlige 
deler av Froan bassenget.  Se Figur B.17 for lokalisering av Trøndelag I og Nordland V.  

Et mulig reservoar består av sandsteiner eller kalkstein, mens kildebergart kan være av perm 
eller trias alder. Jura er ikke moden i området, og kan derfor ikke fungere som kildebergart. 
Disse sandsteinene er vurdert å være av en sånn beskaffenhet at de kan være egnet for CO2-
lagring219. Mulige feller er forkastningsblokker, i tillegg til stratigrafiske feller.  

Figur B.17: Geografisk lokalisering av Trøndelag I og Nordland V 

 

Kilde: OD. 
 

                                                 
219 Statoil (2007). 
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Figur B.18: Geoseismisk snitt som viser noe av den geologiske 
konfigurasjonen i deler av Vøring rift marginen som Kystnært Helgeland 
området er en del av 

 

Kilde: Faleide et. al 2008. 

Kystnære, uåpnede deler av Barentshavet 
Kystnære, uåpnede deler av Barentshavet er kalt «Kystnært Barentshav». Dette området 
omfatter en 50 km bred stripe fra grunnlinjen mot havet, se Figur 6-2 i kapittel 5 og Figur 
B.19.  

Figur B.19: Lokaliseringen av Kystnært uåpnet Barentshavet, vist ved grå 
boks 

 

Det skraverte området viser antatt mindre prospektive områder. Kilde: BP. 
 

Området består hovedsakelig av grunnfjell som ligger direkte under havbunn, men i områder 
lengst fra kysten er det avsatt sedimentære bergarter. Antatt reservoarbergarter i området er 
kalkstein og sandsteiner, mens mulig kilde kan være senjura skifre, mellom til sentriassiske 
skifre eller en paleozoisk kilde. Hydrokarbonfelle er antatt å være strukturelle eller 
stratigrafiske.  
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Letemodellen(e) er ikke bekreftet.Datagrunnlaget består av 2D og noe 3D-seismikk, i tillegg 
til grunne borehull.  

Vestfjorden 
Vestfjordenbassenget består av en sammensatt halvgraben, opprinnelig formet av perm-
triassisk ekstensjon, og senere sen jurassisk til tidlig kritt rifting220. Det er den ytre delen av 
Vestfjorden som er antatt prospektiv (Figur B.20 og B.21).  

Reservoaret i området består av sandstein, og kildebergart antas å være øvre jura skifre. 
Hydrokarbonfellene er roterte forkastningsblokker. Letemodellen er ikke bekreftet. 
Datagrunnlaget består av sparsom 2D seismikk.  

Figur B.20: Kartet viser Vestfjorden-området 

 

                                                 
220 Tsikalas m.fl. (2001). 
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Appendiks C Eksempler fra andre steder i verden 
For å illustrere at de utfordringene Norge står over for ved å bygge ut olje- og gassfelt i 
områder av særlig verdi, ikke er enestående, vises det her tre ulike, men høyst relevante, 
eksempler fra andre steder i verden.  

Wytch Farm – det usynlige oljefeltet 
Denne beskrivelsen er basert på materiale som i stor grad er brakt til veie av BP Norge og 
BP Exploration. Ytterligere informasjon kan for eksempel finnes på www.bp.com. Wytch 
Farm er Vest-Europas største onshore oljefelt. Det ligger i området Poole Harbour på kysten 
av Dorset i Sør-England. Det ble oppdaget i 1973 og er anslått til å ha nær 900 millioner fat 
olje opprinnelig til stede. Om lag 400 millioner fat er produsert så langt. Operatør er BP. 
Feltet sysselsetter om lag 300 personer direkte. 

Figur C.1: Beliggenheten av Wytch Farm 

 

Kilde:  
 

Wytch Farm ligger i et område av stor betydning som naturområde og som ferie- og rekrea-
sjonsområde. Området er klassifisert som et område av spesielt stor verdi og er omfattet av 
en rekke ordninger for beskyttelse av natur og miljø. Det omfatter også steder av spesiell 
verdi når det gjelder arkeologi og historie, og det drives et betydelig fiske i området. Poole 
Harbour ligger i Storbritannias mest populære ferieområde og har en stor turistnæring. 

Utbyggingen består av en rekke bore- og brønnanlegg, samlestasjoner, prosesseringsanlegg, 
gasslager, olje- og gassrørledninger. Til sammen dekker de synlige anleggene ca. 45 hektar 
(oljeterminal ikke medregnet). Oljen eksporteres på tankskip fra en oljeterminal nær Sout-
hampton, ca. 90 km unna. Gassen sendes inn i det eksisterende gassrørledningsnettet i om-
rådet. 

Reservoarene strekker seg ca. 10 km utenfor kysten og feltet har vært et viktig sted for utvik-
ling av teknologi for boring av langtrekkende brønner. Feltet har fremdeles noen av verdens 
lengste produksjonsbrønner. 

Det som gjør Wytch Farm spesielt interessant er de tiltakene som er gjort i forhold til natur-, 
miljø- og turistinteresser for å skaffe aksept for en så stor feltutbygging i et område hvor 
naturinngrep i svært liten grad blir akseptert. Utbyggingen har i tillegg vunnet en rekke 
miljøpriser og priser for landskapsvern. 
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Figur C.2: Wytch Farm-feltet 

 

Gjengitt med tillatelse fra BP. 
 

Wytch Farm-feltet er godt skjult i terrenget. På bildet finnes samlestasjon for olje, pumpe-
stasjon, ti boresteder/brønnanlegg og 150 km rørledninger. Den eneste innretningen som er 
synlig her er et boretårn (til høyre i bildet). 

Eierne av feltet har lagt opp til en svært omfattende involvering av ulike interesseorganisas-
joner. Det har vært gjennomført grundige konsekvensanalyser både i forhold til miljø og til 
landskapsvern og arealplanlegging. 

Det har vært fokusert spesielt på å gjøre de ulike innretningene så lite dominerende eller 
synlige som mulig. Blant annet er alle installasjoner (med unntak av boretårn) lavere enn 
omliggende trær og skogsområder. Anlegg som krever stor høyde er senket ned i terrenget 
for ikke å rage for høyt. Heller ikke avbrenningsanlegg (flammetårn) eller lagertanker er 
synlige over trærne. Installasjoner er malt i farger som gjør dem mindre dominerende og det 
er begrenset lysbruk i mørket. Det er lagt stor vekt på støyskjerming. 

Utbyggingen har ført til ny eller oppgradert infrastruktur i form av veier, jernbane og havne-
anlegg. Det er opprettet et sikkerhets- og oljevernanlegg som også betjener fiskeriflåten og 
den svært omfattende fritidsbåttrafikken. 

Utbyggeren har støttet en rekke prosjekter i lokalsamfunnet, særlig innenfor forskning, kart-
legging og utdannelse som er relevant for aktiviteten ved feltet. Det er også hyppige konsul-
tasjonsmøter med ulike interesseorganisasjoner, ulike informasjonsmøter og besøk på skoler. 

Kostnadene ved den utstrakte involveringen og alle tiltakene som er gjennomført på Wytch 
Farm er ukjent, men de betraktes som en ordinær del av kostnadene ved å drive et oljefelt 
her. Området er svært spesielt og feltet ville sannsynligvis ikke kunnet bli bygd ut uten en 
rekke av disse tiltakene.  
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Sakhalin-1 – Teknologiutvikling og miljøhensyn 
Denne beskrivelsen er basert på materiale hentet fra boka Sakhalin-1: A New Frontier221 og 
supplert av ExxonMobil. Innholdet er godkjent av ExxonMobil for publisering. 

Sakhalin-1-prosjektet omfatter tre offshore olje- og gassfelt utenfor den russiske øya 
Sakhalin som ligger nord for Japan. Exxon Neftegas Ltd. er operatør. Feltene inneholder 
utvinnbare ressurser på 2,3 milliarder fat olje og 485 milliarder m3 gass.  

C.3: Beliggenheten av Sakhalin-1 

 

 

Prosjektet gjennomføres i ulike faser. Den første fasen omfatter Chayvofeltet hvor produk-
sjonen startet i 2005. Oljen eksporteres til det internasjonale markedet, mens gassen inntil 
videre leveres til lokale kunder i området. Senere faser vil omfatte utbygging av feltene 
Odoptu og Arkutun-Dagi. Det er anslått at de tre feltene til sammen minst vil kunne 
produsere fram til ca. 2050. 

Chayvofeltet 

Chayvofeltet blir boret og produsert både fra land og fra en innretning til havs. En spesial-
bygget borerigg var ferdig installert på land i 2002. Den regnes som den kraftigste 
boreriggen i verden og er bygget for å bore langtrekkende brønner fra land ut til reservoaret 
som ligger under havbunnen utenfor. De lengste brønnene rekker opp mot 12 km ut fra 
borestedet. Dette er for tiden de lengste produksjonsbrønnene i verden. 

Bruken av langtrekkende brønner fra land har redusert behovet for investeringer i store 
innretninger til havs med tilhørende høye driftskostnader. På samme tid har det redusert 
miljøpåvirkningene i et sårbart havområde. For å nå alle deler av reservoaret blir olje og gass 
også produsert fra en innretning til havs. En bunnfast betonginnretning står på havbunnen ca. 
8 km fra kysten. 

                                                 
221 Sakhalin-1: A New Frontier 221 Sakhalin-1: A New Frontier http://www.sakhalin1.ru/en/book/book.asp 
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Figur C.4: Boreanlegget på land med installasjonen til havs i bakgrunnen 

 

Produksjonen fra både borestedet på land og fra plattformen sendes ubehandlet til et landan-
legg som ligger et par km lenger inne i landet. Derfra sendes oljen i rør over Sakhalin-øya til 
et eksportanlegg i Tatarstredet. Gassen sendes delvis i en egen rørledning til det lokale gass-
rørledningsnettet og blir delvis injisert tilbake i reservoaret. Produksjonskapasiteten er 
250 000 fat olje og 22,4 millioner m3 gass per dag. 

Figur C.5: Landanlegget 

 

Gråhval 

Gråhval oppholder seg nordøst for Sakhalin i sommer- og høstmånedene. Prosjektet har 
støttet et forskingsprogram om gråhvalen siden 1997. Programmet har økt kunnskapen om 
denne hvalarten betydelig og har omfattet både russiske og vestlige spesialister og 
forskningsinstitutter. Sakhalin-1-prosjektet har også brukt denne kunnskapen i planlegging 
og gjennomføring av aktiviteter. Eksempelvis ble det gjennomført kraftige beskyttelsestiltak 
for hval under innsamling av seismiske data i 2001. Dette omfattet også en 4-5 km 
beskyttelsessone mellom seismikkfartøyet og hval. Innsamlingen ble avbrutt dersom hvalene 
kom inn i beskyttelsessonen. Gråhvalene oppholdt seg og tok til seg næring på normal måte 
under hele innsamlingsperioden. 
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Oljeterminalen DeKastri i Tatarstredet består av tank- og eksportanlegg for olje samt andre 
nødvendige driftsanlegg. Oljen lastes over i tankskip via en lastebøye som ligger noen km 
fra land. 

Figur C.6: Bøyelasting i Tatarstredet 

 

Miljøhensyn 

Naturen på Sakhalin og havområdet utenfor er ansett både som sårbart og særlig verdifullt. 
Sakhalin-1-prosjektet har investert ca. 600 millioner USD (2006) på ulike miljøtiltak, utstyr 
og studier. Studiene omfatter blant annet arkeologi, ornitologi, batymetri, meteorologi, 
seismikk, jordsmonn, fiskeri, kryssing av elver, avfallsbehandling og oljevernberedskap. 

Operatøren har blant annet engasjert en stor andel russiske organisasjoner, inkludert ulike 
forskningsmiljøer og miljøkonsulenter, for å gjennomføre miljøkonsekvensanalyser av 
prosjektet. Det er lagt stor vekt på åpenhet og kommunikasjon med lokalbefolkning om 
miljøspørsmål. 

Figur C.7: En gråhval dykker utenfor Sakhalin 

 

 

I tillegg blir det benyttet teknologiske løsninger for å redusere mulig miljøpåvirkning i 
havet, eksempelvis ved de nevnte langtrekkende brønnene som bores fra land for å redusere 
offshore borevirksomhet. Dessuten blir boreslam, borekaks og produsert vann pumpet ned 
igjen i bakken. 



 226 

Siden 1994 har prosjektet brukt 48 millioner USD på ulike miljømessige feltstudier, 
kartlegginger og basisstudier blant annet forskningsprogram om gråhval og Stellers havørn. 

Stellers havørn 

Sakhalin-1-prosjektet har utviklet og gjennomfører et beskyttelsesprogram for Stellers 
havørn som lever langs kysten av Sakhalin og fastlandet innenfor. Støtte til russiske, 
ornitologiske studier startet i 1995. Dette ble videreført med ytterligere studier i forbindelse 
med opprettelse av landanlegg og legging av rørledninger. I tillegg til basisstudier for 
Stellers havørn ble en rekke andre sjeldne fugler også kartlagt.  

Figur C.8: Stellers havørn 

 

 

Prosjektet gjennomfører nå to programmer for beskyttelse av Stellers havørn; et 
oppfølgingsprosjekt og et prosjekt for bygging av kunstige reder og hvilesteder. Målet er å 
følge utviklingen i bestanden av arten og samtidig gjøre områder lenger unna landanleggene 
mer attraktive for fuglene.  

Gassproduksjon fra Vadehavet i Nederland – Konflikt som ble til 
samarbeid 
Denne beskrivelsen er basert på materiale brakt til veie av Norske Shell og NAM bv.  

Vadehavet (hollandsk: Waddenzee) strekker seg 700 km fra Nederland via Tyskland til 
Danmark. Området består av tidevannsflater og øyer og er verdens største våtmarksområde 
(8000 km2). Til tross for nærheten til noen av Europas mest befolkede områder med stor 
industri- og skipsfartsvirksomhet, er området relativt uberørt. Det er et område med stor 
biologisk produksjon og er et viktig oppvekstområde for fiskelarver og -yngel. Det er også et 
svært viktig hvileområde for trekkfugl. Området har stor verdi som rekreasjonsområde og er 
viktig for næringer som fiskerisektoren og oljesektoren. Det er etablert en rekke vitenskap-
elige forskningsmiljøer og institutter i forbindelse med Vadehavet. Området er nominert som 
«World Heritage Area». 
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Figur C.9: Vadehavet 

 

Kilde: Wikipedia.  

Det er svært sterke interesser i Nederland for å bevare dette området som en naturens «siste 
skanse». Samtidig er det anslått at det kan være 45 milliarder m3 gass i området. 

Konflikt 

De store gassressursene som ble oppdaget i Nederland på 1960-tallet sammen med de raskt 
økende olje- og gassprisene etter oljekrisen i 1970 gjorde Vadehavet til et svært attraktivt 
område for leting etter gass. Det ble samlet inn seismiske data og boret en rekke letebrønner. 

Miljøbevegelsen og andre interesseorganisasjoner protesterte mot aktivitetene og viste til 
faren for forurensning og forstyrrelser i en uberørt og verdifull natur. Oljeselskapene på sin 
side viste en lite imøtekommende holdning overfor motstanderne av aktivitetene og henviste 
til de rettighetene de var tildelt. Leting etter gass ble derfor et symbol på uønsket industri-
aktivitet i et beskyttet naturområde. Det var heller ingen reell dialog mellom myndigheter og 
industrien på den ene siden og miljøbevegelsen og de andre interesseorganisasjonene på den 
andre. 

Basert på erfaringer fra andre steder i Nederland, var det stor frykt for at gassproduksjonen 
skulle føre til innsynkning av grunnen, med påfølgende ødeleggelse av tidevannsflatene og 
problemer for vadefuglene. Oljeselskapene forholdt seg først og fremst til resultatene av et 
langtids målings- og oppfølgingsprogram for innsynkning i området i tillegg til en rekke 
vitenskapelige undersøkelser og rapporter fra anerkjente vitenskapsfolk. Industrien viste 
derfor en avventende holdning med hensyn til disse problemene. Oljeselskapene la størst 
vekt på behovet for ny leting for å skaffe nok gassressurser og energi og på å utnytte den 
infrastrukturen for gass som allerede fantes i området. Dette førte til en rekke kampanjer fra 
miljøbevegelsen for å hindre planer for ny aktivitet. 

I 1993 besluttet regjeringen og begge husene i det nederlandske parlamentet å tillate 
forberedelsene for boring av seks letebrønner i Vadehavet. Én brønn på en av øyene, de 
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andre i kystsonen. Dette skjedde uten særlig dialog eller forhandling med miljøbevegelsen. 
Miljøbevegelsen gikk til rettssak mot tillatelsene som ble gitt av Ministry of Economic 
Affairs. På grunn av en del svakheter i disse tillatelsene, blant annet ufullstendig 
implementering av EU-direktiver og utilstrekkelige hensyn til den nasjonale miljøpolitikken 
som var lagt av Ministry of Environment, varte disse rettssakene i flere år. Miljøbevegelsen 
lyktes på denne måten med å utsette aktivitetene. I tillegg var det stadige protestkampanjer 
mot boring som førte til at underhuset i parlamentet i 1999 forbød all ny leting og 
produksjon, også fra brønner som ble boret ut fra kysten utenfor området. 

Tidevannet snur 

Den «time-out» som dette forbudet mot aktivitet medførte, benyttet industrien til å gjennom-
føre nye vitenskapelige studier og vurdere på ny kunnskapen om innsynkningsproblemene. 
Samtidig var det en økende motstand i Nederland mot miljøbevegelsens ensidige fokus på 
«følelser» og ikke på vitenskapelige analyser og resultater. 

Det utviklet seg også utstrakte samarbeid mellom ulike organisasjoner og mellom landene i 
regionen om en helhetlig politikk for en bærekraftig forvaltning av Vadehavet. Spørsmålet 
om leting etter gass var ikke lenger isolert fra denne debatten, og oljeindustrien begynte å 
fokusere på hva som kan være mulig å få til innefor rammen av en «bærekraftig utvikling». 
På denne tiden skjer det også en holdningsendring til samarbeid i industrien, hos 
myndighetene og hos miljøbevegelsen og andre interesseorganisasjoner. 

Samarbeid 

I 2005 tillot parlamentet produksjon av gass fra funn som var gjort tidligere, men ikke ny 
leting i området. Lisensene som ble gitt har strenge rammebetingelser for aktiviteten, og 
produksjonen skal skje fra land. De miljømessige rammebetingelsene ble basert på et viten-
skapelig grunnlag, og oljeindustrien må måle og følge opp effektene av aktivitetene. Hvis 
det oppdages negative effekter på økosystemet, må aktiviteten stoppes. Industrien lykkes nå 
med å samarbeide med miljøbevegelsen som nå også deltar i denne oppfølgingen.  

Lærdom? 

Den konsensusen som ble oppnådd til slutt kunne ha vært nådd mye tidligere dersom indu-
strien, miljøbevegelsen og andre interesseorganisasjoner hadde etablert en konstruktiv dialog 
på et tidligere tidspunkt. Miljøbevegelsen og de andre interesseorganisasjonene opplevde i 
en årrekke at de måtte kjempe på mange fronter for beskyttelse av Vadehavet, og olje- og 
gassindustrien ble en naturlig skyteskive for protestene. 

Diskusjonen ville også ha blitt lettere dersom miljøbevegelsen hadde vært mer villig til å 
diskutere sak og vitenskapelige resultater i stedet for følelser. 

Industrien hadde lite kommunikasjon med de politiske myndighetene etter atbde nye 
tillatelsen ble gitt i 1993, og prosessen hadde nok vunnet på å holde denne dialogen mer 
åpen. 

Større grundighet i å implementere EU-direktiv og større vilje til å ta hensyn til natur og 
miljø fra regjeringens side ville sannsynligvis også ha fremskyndet prosessen. 
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Appendiks D Bakgrunn for ringvirkningsstudie i kapittel 9 
 

Kapittel 9 inneholder utdrag fra en ringvirkningsstudie utført av Econ Pöyry på oppdrag fra 
OLF i tilknytning til dette prosjektet. Nedenfor gjøres rede for metoden som Econ Pöyry har 
benyttet. 

Metode 
I ringvirkningsstudien er følgende tredelte metode benyttet: 

Dokumentstudier av tidligere erfaringer 

Econ Pöyry har gjennomgått sentrale dokumenter som omhandler erfaringer med utbygging 
av petroleumsvirksomhet hittil, primært i Midt- og Nord-Norge. Det har blitt gjort med 
fokus på de vurderinger som er gjort i etterkant av etablering av virksomhet, snarere enn de 
konsekvensutredningene som er gjort i forkant. Det er videre lagt vekt på å dokumentere 
erfaringer med ulike aktivitetsomfang, i hovedsak er dette erfaringer med drifts-
organisasjoner, olje-/ gassterminaler og LNG-anlegg. Econ Pöyry har vurdert at en god 
oversikt over eksisterende virkninger av petroleumsvirksomhet andre steder gjør at 
prediksjoner om fremtidig virkning for utvalgte regioner i Nord-Norge står bedre. 

Det foreligger i dag lite systematisert kunnskap om erfaringer fra og virkninger av etablert 
petroleumsvirksomhet for lokalmiljøet og regionene. Det er gjort enkeltstudier av enkeltpro-
sjekter, men studiene varierer i framgangsmåte, metode og omfang, og i forhold til hvilke 
forhold de vurderer. Den mest omfattende studien som er gjort, er følgestudien av Snøhvit 
og Melkøya. Den har gitt nyttig informasjon om lokale og regionale virkninger av 
utbyggingsfasen for feltet og anlegget. Imidlertid er driftsfasen så vidt i gang, og på det 
nåværende tidspunkt er det for tidlige å vurdere mer langsiktige virkninger på regionen. I 
referanselisten er det gjengitt de mest relevante dokumentene som er gjennomgått. 

Intervjuer og møter 

Det er gjennomført reiser til Harstad, Hammerfest og Kristiansund samt telefonsamtaler med 
informanter knyttet til prosjektene i Aure, Aukra og Alstadhaug. I Tabell D.1 er det vist en 
oversikt over intervjuene som er gjennomført i prosjektet.  
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Tabell D.1: Oversikt overgjennomførte intervjuer 

Navn Institusjon Dato 
Sverre Kojedal StatoilHydro 28.10.2008 
Svein-A. Dahl Aibel 29.10.2008 
Kåre Tormod Nilsen Energy Campus Nord 04.11.2008 
Kari Mette Darell Holand StatoilHydro, Melkøya 04.11.2008 
Jan Egil Sørensen PetroArctic 05.11.2008 
Stein Tore Jakobsen Hammerfest VGS 05.11.2008 
Jørgen Bratting Kunnskapsparken, Harstad 05.11.2008 
Tor Moholt Kristiansund VGS/Fagskole 06.11.2008 
Pål Farstad Kom Vekst AS 06.11.2008 
Christine Reitan Høyskolesenteret i Kristiansund 06.11.2008 
Ture Haugen Vestbase AS 06.11.2008 
Olav Fjellså BP 13.11.2008 
Sture Karlsen Aure Næringsforum 03.12.2008 
Stig Sørra Ordfører Alstadhaug 03.11.2008 
Steinar Melbø Aukra Næringsforum 03.11.2008 
Arve Goa Tjeldbergodden Utvikling 03.11.2008 
Godwin Austen Sus LOG Nord 04.11.2008 
Hans Løvmo Alstahaug kommune 04.11.2008 
Tor Henning Jørgensen Hald IKS 04.11.2008 

 

Modellberegninger 
For å beregne sysselsettingsvirkninger som følge av utbygging og drift av olje- og gassvirk-
somhet, er Econ Pöyrys ringvirkningsmodell benyttet. Modellen tar utgangspunkt i forholdet 
mellom omsetning og sysselsetting i utvalgte bransjer. Videre har beregninger av syssel-
settingsvirkninger som følge av økt konsum tatt utgangspunkt i SSBs konsumstatistikk for 
husholdninger. Til slutt beregnes effekter av økt skatteinngang ved først å beregne 
kommunal økt inntekt som følge av skatt og overføringer, for deretter å dividere dette på 
kostnad per årsverk i kommunesektoren.  

Sysselsettingseffekter i utbyggingsfasen 

Når det gjelder investeringer, fordeles investeringskostnadene på ulike bransjer, i tråd med 
investeringsbudsjettet og i tråd med informasjon samlet inn gjennom intervjuer med utbygg-
ere. Deretter divideres den omsetningsøkning som vil tilkomme de aktuelle bransjer med 
forholdet mellom omsetning og sysselsetting for den aktuelle bransjen. I forbindelse med 
denne rapporten har imidlertid oppdraget vært å vise total sysselsettingseffekt på regionalt 
nivå. Basert på erfaringer fra tidligere utbygginger er derfor total sysselsettingseffekt 
multiplisert med en regional «importkoeffisient» for hver bransje. Den regionale 
importkoeffisienten vil være forskjellig i ulike bransjer. Mens den i «bygg- og anlegg» vil 
være lav, vil den være høy innen «forretningsmessig tjenesteyting», «industri» etc.   
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Direkte og indirekte sysselsettingseffekter i driftsfasen 

For å beregne sysselsettingseffekter i driftsfasen, er det tatt utgangspunkt i hva som skapes 
av sysselsettingseffekter på eksisterende olje- og gassterminaler som Melkøya, 
Tjeldbergodden, Nyhamna, Sture etc.  Gjennom intervjuer og dokumentstudier er det dannet 
et godt bilde av hvor mange som er ansatt av operatørene på disse anleggene og hvor mange 
som er der på oppdrag av leverandører.  I tillegg til dette er sysselsettingseffekten som følge 
av at disse bedriftene kjøper varer og tjenester av underleverandører beregnet.  For å beregne 
dette har er det tatt utgangspunkt i SSBs statistikk for kryssløp mellom bransjer.   

Virkninger av økt konsum og skatteinngang  

Varig økt sysselsetting vil ha positiv effekt på bosetning enten i form av redusert fraflytting 
eller i form av økt tilflytting. Dette kan føre til økt lokal og regional omsetning, hvilket igjen 
har effekt på sysselsettingen. Sysselsettingseffektene på dette området er beregnet ved å 
næringsfordele antatt konsum gjennom SSBs konsumindeks for husholdninger, for deretter å 
dividere økt omsetning på forholdet mellom omsetning og sysselsetting. 

Økt tilflytting vil også gi økt inntekstskatt og større rammetilskudd til kommunene. I tillegg 
til dette kan kommunene få økt eiendomsskatt som følge av at det bygges et anlegg på land. 
Sysselsettingseffekter som følge av dette finnes ved å beregne total økning i skatteinngang, 
for så å dividere denne på gjennomsnittlige kostnader per kommuneansatt. Det antas altså at 
de økte inntektene vil gå med til å øke og bedre kommunal tjenesteproduksjon, hvilket ikke 
er urimelig ettersom olje- og gassvirksomheten etter all sannsynlighet vil gi økt tilflytting og 
befolkningsvekst. 

 


