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FORORD
Rettighetshaverne i Skrugard-lisensen går inn for en utbyggingsløsning som omfatter en havbunnsutbygging på
Skrugard- og Havis-funnene, som videre føres inn til en halvt nedsenkbar produksjonsenhet uten lager. Stabilisert
olje planlegges eksportert i en 280 km lang rørledning til en oljeterminal på Veidnes i Finnmark for videre utskipning
til markedet.
Etablering av anlegg både på land og til havs (inkludert rørledning og skipstrafikk) skal utredes i henhold til
Petroleumsloven og Plan‐ og bygningsloven.
Olje‐ og energidepartementet (OED) er ansvarlig myndighet i forhold til konsekvensutredningene og plan for
utbygging, anlegg og drift. Vertskommunen vil være planmyndighet og skal behandle reguleringsplanen tilknyttet
landterminalen.
Foreliggende forslag til program for konsekvensutredning skal legge rammene for klargjøring av konsekvenser
tilknyttet offshore del av prosjektet; havbunnsinstallasjoner, plattformanlegg, rørledning inn til landterminal samt
skipstrafikk. I programmet gis en nærmere beskrivelse av utbyggingsplanene. Hvordan utredningsarbeidet foreslås
gjennomført er gjengitt i kapittel 6.
Utredninger for offshoredelen og utredninger av landterminalen ses i sammenheng og vil delvis overlappe
hverandre.
På bakgrunn av forslaget og innkomne høringsuttalelser vil OED fastsette det endelige utredningsprogrammet. Det
henvises for øvrig til plan- og utredningsprogram for landterminalen som var på høring høsten 2012.
Foreslåtte utredningsaktiviteter skal danne grunnlag for nødvendige godkjenninger etter Petroleumsloven (plan for
utbygging, anlegg og drift) og Plan‐ og bygningsloven (reguleringsplan), samt annet relevant lovverk.
Konsekvensutredningen vil i den grad det er mulig beskrive mulige tiltak og konsekvenser tilknyttet mulige nye funn
i området rundt Skrugard slik at utredningsbehovet tilknyttet disse i størst mulig grad er dekket. Hensikten med
dette er å muliggjøre en forenklet plan- og utredningsprosess for disse funnene.
Forslag til program for konsekvensutredning er utarbeidet av operatøren på vegne av rettighetshaverne Statoil, Eni
og Petoro.

Harstad, 21. februar 2013
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Innledning

På vegne av rettighetshaverne i produksjonslisens
PL532 legger Statoil fram forslag til program for
konsekvensutredning for utbygging, anlegg og drift av
funnene Skrugard og Havis. I tillegg til Skrugard og
Havis er prospekter med potensiale for tilknytning til
anleggene på Skrugard beskrevet i den grad det er
mulig.

Foreliggende forslag til program for konsekvensutredning
omhandler
den
utbyggingsløsning
rettighetshaverne går inn for. Det er gitt en kort
beskrivelse av de hovedkonsept og delløsninger som
har vært vurdert, men som rettighetshaverne ikke
ønsker å gå videre med.
I programmet for Skrugard er det redegjort for hvilke
tema som planlegges utredet i konsekvensutredningen, samt gitt nærmere opplysninger om
prosjektet og prosjektets status. Programmet er
utarbeidet i henhold til gjeldende norsk veiledning
«Veiledning til plan for utbygging og drift av en
petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og
drift av innretninger for transport og utnyttelse av
petroleum (PAD)».

Skrugard-lisensen PL532 ligger i norsk sektor i
Barentshavet, omlag 240 km nord for Hammerfest.
Planene for utbygging, anlegg og drift er nærmere
beskrevet i kapittel 2.
Utbyggingen av Skrugard og Havis vil bli gjennomført
ved et felles utbyggingsprosjekt; Skrugard-prosjektet.
Prosjektet har i løpet av 2012 vært gjennom en
konseptutviklingsfase der følgende utbyggingsalternativ har vært vurdert:




1.1

Formålet med programmet

Konsekvensutredningen er en integrert del av
planleggingen av større utbyggingsprosjekter.
Konsekvensutredningen skal sikre at forhold knyttet
til miljø, samfunn og naturressurser blir inkludert i
planarbeidet på lik linje med tekniske, økonomiske og
sikkerhetsmessige forhold.

Flytende skipsformet produksjonsenhet med
lagring, offshore lasting av olje til skip
Flytende sirkulærformet produksjonsenhet med
lagring, offshore lasting av olje til skip
En halvt nedsenkbar produksjonsenhet uten
lagring, ilandføring av stabilisert olje i rørledning
og utskiping fra landterminal

Konsekvensutredningen skal videre bidra til å belyse
spørsmål som er relevante både for den interne og
den eksterne beslutningsprosessen. Samtidig skal
den sikre offentligheten informasjon om prosjektet
samt gi omgivelsene anledning til å uttrykke sin
mening og gi grunnlag for å påvirke utformingen av
prosjektet.

I tillegg har Skrugard-prosjektet i denne fasen vurdert
prosesseringskapasiteter og områdefleksibilitet som
en del av konseptvalget.
Rettighetshaverne går inn for en utbyggingsløsning
med en flytende produksjonsenhet uten lagring,
ilandføring av stabilisert olje i rørledning og utskiping
fra landterminal.

Formålet med forslag til program for konsekvensutredning er å gi myndighetene og andre høringsinstanser informasjon og varsel om hva som er
planlagt utbygd, hvor og hvordan. Gjennom uttalelser
til programmet har både myndigheter og
høringsinstanser mulighet til å kunne påvirke hva
som blir krevd utredet i konsekvensutredningen, og
dermed også hva som skal ligge til grunn for de
beslutninger som skal tas.

Utredningsprosessen for prosjektet er planlagt
gjennomført i to ulike deler, én for landterminal og én
for offshoreanlegg og rørledning. For landterminalen
ble det høsten 2012 gjennomført høring av plan- og
utredningsprogram. Det henvises til «Skrugard
onshore terminal – Forslag til plan- og
utredningsprogram», datert august 2012. Revidert
versjon, basert på høringsinstansenes uttalelser og
operatørens kommentarer til disse, ble oversendt
Olje- og energidepartementet 15. januar 2013 for
endelig fastsettelse.

Konsekvensutredningen for Skrugards anlegg til
havs, inkludert rørledning og skipstrafikk, vil bli
utarbeidet på grunnlag av fastsatt utredningsprogram
for offshore del av prosjektet.
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Lovverkets krav

programmet på bakgrunn av forslaget og uttalelsene
til dette. Det skal redegjøres for innkomne uttalelser
og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i fastsatt
program. Kopi av fastsatt program skal sendes til
dem som har avgitt uttalelse i saken. Avgjørelser
etter denne bestemmelsen er ikke enkeltvedtak etter
forvaltningsloven. Departementet kan i særlige
tilfeller bestemme at departementet sender forslag til
utredningsprogram på høring.”

Internasjonalt lovverk

Kravet til konsekvensutredning er gjenspeilet i EUs
regelverk som Norge har implementert i norsk
lovverk. EUs Rådsdirektiv 97/11/EC «Endringsdirektiv til Rådsdirektiv 85/337/EEC» krever
konsekvensutredning for offentlige og private
prosjekter som kan ha vesentlige miljø- og/eller
samfunnsøkonomiske konsekvenser.

1.2.2

Utredningen vil også oppfylle bestemmelsene om
konsekvensutredning i Forurensingslovens § 13.
Utover Petroleumsloven vil Forurensningsloven,
Kulturminneloven, Vanndirektivet og Naturmangfoldloven være gjeldende for Skrugard-prosjektet.

Norsk lovverk

Det planlagte offshoreprosjektet er konsekvensutredningspliktig i henhold til bestemmelsene i
Petroleumsloven (PL), §§ 4.2 og 4.3 samt forskrift til
lov om Petroleumsvirksomhet, § 22. En konsekvensutredning skal i henhold til disse bestemmelsene
baseres på et utredningsprogram. Utredningsprogrammet blir fastsatt av ansvarlig myndighet etter
en forutgående offentlig høring.

For landdelen av prosjektet vil også Plan- og
bygningsloven
samt
Kulturminneloven
være
gjeldende, i tillegg til en rekke andre lovverk. Dette er
nærmere omtalt i plan- og utredningsprogram for
landdelen. Det henvises til dette for ytterligere
informasjon.

1.3

§ 22 i Forskrift til Petroleumsloven inneholder
følgende bestemmelser om utredningsprogram:

Forholdet til forvaltningsplanen

«Stortingsmelding Nr. 10 (2010-2011) Oppdatering
av forvaltningsplanen for det marine miljø i
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten»
(heretter omtalt som forvaltningsplanen) har en
helhetlig og økosystembasert tilnærming til
forvaltningen av havet.

"Rettighetshaver skal i god tid før fremleggelse av
plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst
utarbeide forslag til utredningsprogram. Forslaget
skal gi en kort beskrivelse av utbyggingen, av
aktuelle utbyggingsløsninger og på bakgrunn av
tilgjengelig kunnskap, av antatte virkninger for andre
næringer
og
miljø,
herunder
eventuelle
grenseoverskridende miljøvirkninger. Videre skal
forslaget klargjøre behovet for dokumentasjon.
Dersom det er utarbeidet en konsekvensutredning for
det
området
hvor
utbyggingen
planlegges
gjennomført, skal forslaget klargjøre behovet for
ytterligere dokumentasjon eller oppdatering.

"Formålet med forvaltningsplanen er å legge til rette
for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av
ressurser og økosystemtjenester i Barentshavet og
havområdene
utenfor
Lofoten
og
samtidig
opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte,
produktivitet og naturmangfold. Forvaltningsplanen er
derfor et verktøy både for å tilrettelegge for
verdiskaping og for å opprettholde miljøverdiene i
havområdet. Dette krever en klargjøring av de
overordnede rammene for aktivitet i havområdet for
derved å legge til rette for sameksistens mellom ulike
næringer, særlig mellom fiskerier, skipstrafikk og
petroleumsvirksomhet.
Forvaltningsplanen
skal
medvirke til felles forståelse av forvaltningen av
havområdet mellom næringsinteressene, lokale,
regionale
og
sentrale
myndigheter,
samt
miljøvernorganisasjoner og andre interessegrupper."

Forslaget til utredningsprogram bør i nødvendig grad
inneholde
en
beskrivelse
av
hvordan
utredningsarbeidet vil bli gjennomført, særlig med
sikte på informasjon og medvirkning i forhold til
grupper som antas å bli særlig berørt. Forslaget til
utredningsprogram skal baseres på rammene for
dokumentasjon i § 22a.
Rettighetshaver sender forslaget til utredningsprogram til uttalelse til berørte myndigheter og
interesseorganisasjoner. Det skal settes en rimelig
frist for uttalelser. Fristen bør ikke være kortere enn
seks uker. Departementet fastsetter utrednings-

Forvaltningsplanen gir en oversikt over økosystemene og naturmangfoldet i Barentshavet og
Lofoten og gir en helhetlig vurdering av miljø-
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som PUD) og/eller plan for anlegg og drift (heretter
omtalt som PAD).

tilstanden i området. Figur 1-1 nedenfor viser
utredningsområdet for forvaltningsplanen.

Rettighetshaver vil, på tilsvarende måte som for
forslaget
til
utredningsprogram,
distribuere
konsekvensutredningen på høring til berørte
myndigheter og interesseorganisasjoner og innhente
uttalelser fra disse. Samtidig tinglyses det i Norsk
Lysingsblad at konsekvensutredningen er sendt på
offentlig høring. Konsekvensutredningen og relevant
underlagsdokumentasjon legges i tillegg ut på
internett. Departementet vil forestå den videre
behandling av konsekvensutredningen og til slutt ta
stilling til hvorvidt utredningsplikten er oppfylt.
Prosjektet vil ha en investeringsramme på mer enn
10 milliarder kroner. Slike prosjekter vil normalt måtte
godkjennes av Stortinget. Olje- og energidepartementet lager derfor en anbefaling i form av en
Stortingsproposisjon. Denne behandles i Stortingets
komitéer før endelig godkjenning vil bli foretatt.
Proposisjonen oppsummerer prosjektet i sin helhet,
og inkluderer eventuelle forutsetninger og tiltak som
ligger til grunn for godkjenningen.

Figur 1-1 Forvaltningsplanområdet.

Skrugard-feltet ligger innenfor det området som er
omfattet av forvaltningsplanen. Resultatene som er
referert i forvaltningsplanen vil således være et
sentralt referansearbeid for den feltspesifikke
konsekvensutredningen for Skrugard. I kapittel 6 vil
det bli vist nærmere hvilke tema som vil bli utredet
spesifikt for offshore del av prosjektet, og for hvilke
tema forvaltningsplanen vil bli benyttet som
dokumentasjon. Med bakgrunn i at det vil forekomme
overlapping mellom de utredninger som gjennomføres for offshoredelen og landdelen er det i tillegg
gitt en beskrivelse av forholdet til de utredninger som
gjøres som del av landterminalen for prosjektet.

1.4

1.5

Forholdet til parallelle utredninger

Utredningsprosessen for Skrugard er som nevnt delt i
to, én for fasiliteter på land og én for offshore anlegg
inkludert rørledning inn til landterminalen. Høsten
2012 ble det gjennomført offentlig høring av plan- og
utredningsprogrammet for landdelen av prosjektet.
Milepæler som ligger til grunn for planarbeidet knyttet
til landterminalen er vist i tabell 1-1 nedenfor.
Tabell 1-1 Milepæler planarbeid landterminal.
Plan- og utredningsprogram
August 2012
Konsekvensutredning
August 2013
Reguleringsplan
Januar 2014
Plan for utbygging, anlegg og drift
Juni 2014
Stortingsbehandling
Høstsesjon 2014

Konsekvensutredningsprosessen

Prosessen starter med at rettighetshaver oversender
forslag til program for konsekvensutredning til berørte
myndigheter og interesseorganisasjoner, og innhenter uttalelser fra disse. Olje- og energidepartementet fastsetter det endelige programmet for
konsekvensutredningen på bakgrunn av forslaget
sammen med en redegjørelse av innkomne uttalelser
og hvordan disse er vurdert og ivaretatt.

Planen er basert på prosjektets hovedplan og
erfaringer fra tidligere utbygginger samt samtaler
med myndighetene. Forholdet mellom tidsplanene for
de to prosessene er også diskutert med ansvarlige
myndigheter. For nærmere informasjon om landdelen
av prosjektet henvises det til denne prosessen.

På grunnlag av det fastsatte utredningsprogrammet
vil operatøren utarbeide konsekvensutredningen som
en del av plan for utbygging og drift (heretter omtalt

8

PL532 SKRUGARD
Forslag til program for konsekvensutredning

Februar 2013

Plan for konsekvensutredning Skrugard, offshore
2011
Q1
Hovedmilepæler for prosjektet

Q2

2012
Q3

DG0
6.6

Q4

Q1

Q2

2013
Q3

DG1
15.12

Q4

Q1

Q2

Konseptvalg
1.2

2014
Q3

Q4

DG2

Q1

Q2

2015
Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

DG3

Foreløpig konsekvensutredning
Februar 2013
12 uker

Forslag til program for konsekvensutredning
Utarbeidelse av BAT‐rapporter og miljøbudsjett

Oppdateringer

Utarbeidelse av annen underlagsdokumentasjon

Februar 2014

Plan for utbygging og drift, del 2 (KU)

12 uker

Plan for utbygging og drift, del 1

Juni 2014

Antatt godkjenning av planer i Stortinget

Høstsesjon 2014

Implementering av aksjoner

Oppfølging av konsekvensutredning
Milepæl

Oversendelse dokumentasjon

Intern utarbeidelse

Ekstern utarbeidelse

Operatør‐ og partnerbehandling

Offentlig høringsrunde

OED‐behandlin g

Komité‐behandling

DG = Decision Gate

Figur 1-2 Foreløpig plan for konsekvensutredning for Skrugard, offshoreinstallasjoner og rørledning.

1.6

Tidsplan for konsekvensutredningen

1.7

Med bakgrunn i de retningslinjer som er utarbeidet er
foreløpig tidsplan for konsekvensutredningen for
Skrugard etablert, jamfør figur 1-2 ovenfor. Planen er
basert på prosjektets hovedplan, erfaringer fra
tidligere utbygginger og samtaler med myndighetene.

Søknader og tillatelser

For å gjennomføre anbefalte utbyggingsplaner vil det
måtte innhentes ulike tillatelser fra norske
myndigheter. Noen av tillatelsene vil måtte innhentes
i planfasen, mens andre tillatelser ikke er påkrevd før
i utbyggingsfasen. Videre er noen tillatelser kun
relevante for nedstengningsfasen.

Hovedelementene fra planen vist er kort oppsummert
i tabell 2-2 nedenfor.

Hvilke tillatelser som må innhentes i de ulike fasene
vil bli avklart i den videre prosessen og gjennom
behandlingen av konsekvensutredningen for offshore
del av Skrugard-prosjektet.

Tabell 1-2 Milepæler utredningsarbeid, offshore.
Utredningsprogram
Februar 2013
Konsekvensutredning
Februar 2014
Plan for utbygging, anlegg og drift
Juni 2014
Stortingsbehandling
Høstsesjon 2014
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Planer for utbygging og drift av Skrugard
Helse, miljø og sikkerhet

2.4

Operatørens overordnede mål er null skade, og
HMS-forpliktelser er således innarbeidet i all
forretningsvirksomhet i Statoil.

Lisenshistorikk og prosjektstatus

PL532 ble tildelt i mai 2009 som en del av den 20.
konsesjonsrunden. PL532 omfatter blokkene 7219/9,
7220/4,5,7 og 8. I april 2011 påviste rettighetshaverne i produksjonslisensen olje i Skrugardstrukturen. I januar 2012 ble det påvist olje i den
nærliggende Havis-strukturen i den samme lisensen.
I april 2012 bekreftet en avgrensningsbrønn antatt
oljepotensiale i Skrugard-strukturen.

Det er et mål å konstruere og drive anlegg og
installasjoner på en måte som sikrer at ulykker og
alvorlige hendelser ikke skjer, samt at negative
miljøkonsekvenser ikke oppstår.
Det er utarbeidet et eget program for helse og
arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet for utbyggingen
av Skrugard. Programmet omfatter overordnede mål
og strategier, definerer spesielle prosjektkrav samt
beskriver planlagte sikkerhets- og risikovurderinger.
Programmet vil bli oppdatert for å dekke ulike faser
ettersom prosjektgjennomføringen skrider fram.

2.2

Miljøtiltak

I henhold til IPPC-direktivet stilles det krav til at
energien skal utnyttes effektivt og at best tilgjengelige
teknikker tas i bruk for å forebygge og begrense
forurensning. BAT-vurderinger skal inneholde kostog nyttevurderinger. Gjennomføring av BATvurderinger er nedfelt i operatørens interne
prosedyrer.
Prosjektet
vil
gjennomføre
de
nødvendige vurderinger slik at disse kan benyttes og
være en del av grunnlaget ved valg av design.

2.3

Figur 2-1 Lete- og avgrensningsbrønner i PL532.

Per i dag antas de samlede petroleumsressursene i
de to reservoarene å utgjøre mellom 400 og 600
millioner fat olje.
Med basis i de påviste petroleumsressursene i
Skrugard- og Havis-reservoarene er det igangsatt et
feltutviklingsprosjekt. I den forbindelse har rettighetshaverne utredet flere typer feltutbyggingsløsninger.

Rettighetshavere og eierforhold

Rettighetshaverne som omfattes av planene for
utbygging av produksjonslisens PL532 framgår av
tabell 2-1 sammen med de respektive eierandelene i
lisensen. Statoil er utbyggings- og driftsoperatør for
produksjonslisens PL532.

2.5

Feltbeskrivelse

PL532 ligger omtrent på 72°N og 20°Ø, omlag 240
km fra Hammerfest og 200 km fra Bjørnøya, jamfør
figur 2-2 nedenfor. Skrugard-lisensen ligger i et
område uten eksisterende infrastruktur. Avstanden
fra Skrugard til Snøhvit-feltet og Goliat-feltet er
henholdsvis 100 og 150 km.

Tabell 2-1 Rettighetshavere og eierandeler i PL532.
Selskap
Eierandel [%]
Statoil Petroleum AS
50
ENI Norge AS
30
Petoro AS
20

Havbunnen i det aktuelle området er ujevn som følge
av omfattende skrumerker fra isfjell. Havdypet
varierer mellom 360 til 405 meter. Figur 2-3 nedenfor
viser iskanten i Barentshavet.

10

PL532 SKRUGARD
Forslag til program for konsekvensutredning

Februar 2013

forestående leteboringskampanjen er gjennomført og
evaluert.
Sør for PL532 ble det i 2012 påvist et mindre
gassfunn i PL533 (Salina). Vest for PL532 planlegger
rettighetshaverne i PL531 og PL607 leteboring på
prospektene Darwin og Byrkje/Gloppen. Øst for
PL532 ligger PL609, hvor det ikke er kommunisert
noen planer enda. Nord for PL532 er mesteparten av
området ikke lisensiert, men disse blokkene er nå
utlyst som en del av den 22. konsesjonsrunden.

Figur 2-2 Avstand fra Skrugard til eksisterende infrastruktur i området.

Figur 2-4 Planlagt leteboring i PL532 og PL608.
Figur 2-3 Iskanten i Barentshavet.

2.6

Andre funn og prospekt i området

Rettighetshaverne i PL532 planlegger nå for
ytterligere utforskningsaktivitet i lisensen. Det vil i
2013 bli gjennomført en leteboringskampanje som
inkluderer boring av prospektene Nunatak, Kramsnø
og Skavl Tubåen/Fruholmen, jamfør figur 2-4.
Iskrystall-prospektet i PL608, en lisens der
sammensetning av rettighetshavere er identisk med
PL532, er også inkludert i den samme
letekampanjen.
I tillegg er det identifisert rundt 30 prospekter i
PL532/608. Inneværende evalueringer tilsier at ingen
av prospektene i PL532/608 har tilsvarende volumpotensial som Skrugard og Havis. Tidspunktet og
omfang for leteboring utover den planlagte
letekampanjen i 2013 vil bli vurdert etter at den

Figur 2-5 Skrugardområdet.
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Den nye infrastrukturen som vil bli etablert i
forbindelse med Skrugard feltutviklingsprosjekt vil
utformes for på sikt å kunne ivareta oppkobling og
produksjon fra nye funn i Skrugard-lisensen og funn i
dens nærområde.
Basert på det gjenværende letepotensialet i
lisensen/området er det forventet at Skrugards
infrastruktur gjennom levetiden vil håndtere opp mot
1 000 millioner fat olje. Produksjonsperioden på
Skrugard vil kunne forlenges ved innfasing av
prospekter.

2.7

Beskrivelse av reservoarene

Reservoaret på Skrugard og Havis består av Stø-,
Nordmela- og Tubåen-formasjonene, som er av Jura
alder, jamfør figur 2-5. Skrugard strukturen er delt i 3
regioner (sør, midt og nord). Havis-strukturen består
kun av et segment. Produksjonsegenskapene i
Skrugard- og Havis-reservoarene er meget gode. I
både Skrugard og Havis er det i tillegg til olje påvist
en gasskappe på toppen av strukturen.

Figur 2-6b Skrugard- og Havis-reservoarene. Olje i grønt og
gasskappe i rødt.

2.8

Beskrivelse av petroleumsressurser
og produksjonsplaner

De totale utvinnbare ressursene for Skrugard og
Havis er estimert til mellom 400 og 600 millioner fat
olje. Utvinningsgraden av olje på Skrugard og Havis
er på 45 % respektive 55 %.
Olje i Skrugard- og Havis-reservoarene vil dreneres
med
horisontale
oljeprodusenter.
Dreneringsstrategien er basert på trykkvedlikehold ved injeksjon
av produsertgass, produsertvann og sjøvann
gjennom hele produksjonslevetiden.
Det vil kunne bli aktuelt å eksportere den reinjiserte
gassen i sluttfasen av feltenes levetid.
De gode produksjonsegenskapene til reservoarene
byr på utfordringer knyttet til gjennombrudd av vann
og gass, noe som medfører høy vannproduksjon og
gassproduksjon.
Olje-, gass og vannproduksjonsprofilene for Skrugard
og Havis er vist i figur 2-7, 2-8 og 2-9. Figurene er
basert på produksjonsstart i 4. kvartal 2018.

Figur 2 6a Skrugard- og Havis-reservoarene. Olje i grønt og
gasskappe i rødt.
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Foreløpig plan for boring antyder borestart i 2016 for
den første riggen og i 2017 for den andre riggen. Det
initielle boreprogrammet planlegges ferdigstilt i løpet
av 2022. I tiden etter 2022 er det sannsynlig at flere
brønner vil bli boret på feltet.

2.10
Figur 2-7 Skrugard og Havis oljeproduksjon.

Utbyggingsløsning

Utbyggingsløsningen baseres på en flytende
produksjonsenhet uten lagring, ilandføring av
stabilisert olje i rørledning og utskiping fra landanlegg
(oljeterminal).
Fleksibilitet for å trekke inn fremtidige funn i
lisensen/området er tilrettelagt for.

2.10.1

Flytende produksjonsenhet

Den flytende plattformen omfatter skrog, boligområde, prosessområde, bruksområde, stigerørsområde og liknende, jamfør figur 2-10 nedenfor.

Figur 2-8 Skrugard og Havis gassproduksjon.

Figur 2-9 Skrugard og Havis vannproduksjon.

2.9

Boring og brønn

Boring og komplettering av brønnene planlegges
utført av halvt nedsenkbare borerigger. Produksjonsprofilene er basert på at det bores til sammen 38
brønner på Skrugard og Havis, hvorav 22
produksjonsbrønner, 12 vanninjektorer og 4 gassinjektorer.

Figur 2-10 Halvt nedsenkbar produksjonsenhet.

I prosessanlegget vil brønnstrømmen bli delt i tre
produkter; olje, gass og vann.

Alle brønnene er havbunnsbrønner. Borekonseptet er
i hovedsak basert på bruk av oljebasert borevæske.
Borekaks fra seksjoner boret med oljebasert
borevæske med vedheng av oljebasert borevæske vil
bli transportert til land for godkjent deponering.
Borekaks fra seksjoner boret med vannbasert
borevæske vil deponeres lokalt på sjøbunn.
Produsentene skal kompletteres for gassløft. Det vil
være behov for to borerigger for boring og
komplettering av de 38 brønnene, samlet riggbehov
er estimert til rundt 3 000 døgn.

Overskudd av gass komprimeres før den reinjiseres i
Skrugard- og Havis-reservoarene. Deler av den
komprimerte gassen vil bli brukt til gassløft i
oljeproduksjonsbrønnene. Produsert vann vil bli
renset og komprimert før reinjeksjon i Skrugard- og
Havis-reservoarene. Sjøvann vil bli behandlet og
komprimert før det injiseres i Skrugard- og Havisreservoarene.
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Vannbehandlingsanlegget på flyteren vil bli
dimensjonert for en kapasitet på 50 000 Sm3/d,
gassbehandlingsanlegget til 10 MSm3/d og oljeproduksjonsanlegget til 32 000 Sm3/d.
Kraft vil bli generert lokalt på flyteren ved bruk av
gassturbiner med varmegjenvinning.

2.10.2

Undervannsanlegg

Undervannsproduksjonssystemet
består
av
brønnrammer, produksjonsrørledninger med oppvarming, vanninjeksjonsrørledninger, gassinjeksjonsrørledninger, gassløftrørledninger og kontrollkabler,
jamfør figur 2-11 nedenfor.

Figur 2-12 Rørledningstrasé (grønn) til Veidnes og trasé for
fiberoptisk kommunikasjonskabel (rød) til Melkøya.

Undervannsanlegget vil kobles opp mot flyteren ved
hjelp av stigerør.
Alle undervannsinstallasjoner
utenfor sikkerhetssonen rundt flyteren vil være
overtrålbare.

Landterminal
Oljeterminalen på Veidnes består i hovedsak av
landfall, lagerhaller i fjell, kai for utskipning og
bygninger samt hjelpesystemer som skal til for å
drifte anlegget, jamfør figur 2-13 nedenfor. Oljen
føres til et oljelager der den lagres inntil tankere
kommer for å laste den.

Figur 2-11 Skrugard og Havis undervannsanlegg.

Marine operasjoner knyttet til undervannsanlegget vil
pågå i perioden 2016 til 2019.
Figur 2-13 Landanlegg på Veidnes i Nordkapp kommune.

2.10.3

Kapasitetsutvidelse på oljeterminalen er mulig
dersom behovet for lagring og utskipning av olje
øker.

Oljeeksport og landterminal

Oljeeksport
Den stabiliserte oljen vil bli eksportert fra plattformen
gjennom en omlag 280 km lang oljerørledning til et
landanlegg lokalisert på Veidnes i Nordkapp
kommune. Figur 2-12 viser rørledningstrasé inn til
Veidnes sammen med en fiberoptisk kabel for
kommunikasjon som vil gå inn til Melkøya.

2.11

Tidligere vurderte løsninger

De ulike hovedkonseptene som har vært vurdert er
som følger:


Det vil være behov for grusdumping langs
oljerørledningen. Foreløpige estimater viser et behov
for totalt omlag 150 000 m3 stein.
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Flytende sirkulær produksjonsenhet med lagring
og offshore lasting av olje til skip (Sirkulær
produksjonsenhet)
Ren
havbunnsutbygging
med
havbunnsseparasjon/injeksjon av vann og flerfasetransport
av olje og gass til prosessanlegg på land (Ren
havbunnsutbygging)

2.11.1

Rettighetshaverne
har
utredet
ilandføringssteder i Finnmark.

Delløsninger
Flytende produksjonsenhet
med borefasiliteter

Elektrisitet fra land

Lavere prosesseringskapasitet
3
(24 000 Sm /d olje)

Markopp som lokasjon for
landterminal

mulige

Valget av Veidnes som lokasjon for oljeterminalen er
i hovedsak begrunnet i at Veidnes har en mer
strategisk lokasjon i forhold til fremtidige funn i
Barentshavet samt at Veidnes tilbyr en bedre
forutsigbarhet i prosjektutviklingsprosessen.

Tabell 2-2 Oversikt over hovedkonsept og delløsninger
som er blitt vurdert, men som rettighetshaverne ikke
ønsker å gå videre med.

Ren havbunnsutbygging

flere

Lokaliseringsprosessen ble nærmere beskrevet i
forslaget til plan- og utredningsprogram som var på
høring høsten 2012. Da var Veidnes i Nordkapp
kommune og Markopp i Kvalsund kommune aktuelle
lokasjoner for en landterminal. Begge stedene
oppfylte operatørens krav til en oljeterminal.

Anbefalingen av en flytende produksjonsenhet uten
lagring, ilandføring av stabilisert olje i rørledning og
utskiping
fra
landanlegg
(oljeterminal)
som
rettighetshaverne går inn for som konsept er i
hovedsak basert på økonomi, samt at en slik løsning
vil kunne ivareta det videre letepotensialet i
lisensen/området på en bedre måte enn andre
vurderte konsepter.

Hovedkonsepter
Sirkulær produksjonsenhet
Skipsformet produksjonsenhet

Lokasjon for landterminal

2.11.2

Kort begrunnelse
Økonomiske forhold
Økonomiske forhold
Redusert robusthet i
forhold til å ivareta
letepotensiale i
lisensen/området
Økonomiske forhold
Store teknologi gap
Manglende robusthet i
forhold til forandringer i
reservoar forhold
Manglende robusthet i
forhold til å ivareta
letepotensialet i
lisensen/området
Kort begrunnelse
Økonomiske forhold
Begrenset rekkevidde på
brønner boret fra flyteren
grunnet relativt grunde og
langstrakte reservoarer
Økonomiske forhold
Høy tiltakskost
Manglende teknologi
Økonomiske forhold
Redusert robusthet i
forhold til å ivareta
letepotensiale i
lisensen/området
Er en mindre strategisk
lokasjon i forhold til
framtidige funn
Har lavere forutsigbarhet i
prosjektutviklingsprosessen

Gjennomført utredning av alternativ
kraftløsning

Prosjektet har utredet muligheten for tilførsel av
elektrisk kraft fra land. To ulike hovedkonsepter er
blitt utredet; full elektrifisering (innretningens elforbruk og prosessvarme) og delvis elektrifisering
(innretningens el-forbruk). I tillegg er det gjennomført
vurderinger rundt effekten av inkludering av en
dampturbin hvor gassturbinens eksosvarme blir
utnyttet. De utførte beregningene viser at
tiltakskostnaden ligger i størrelsesorden 2 700 kroner
per tonn redusert CO2. For en dampturbinløsning
overstiger tiltakskostnaden 4 000 kroner per tonn
redusert CO2.
Kabelteknologien som er påkrevd dersom kraft skal
forsynes fra land til plattformen gir store tekniske
utfordringer og representerer en teknologi man ikke
har i dag.
Høy tiltakskost og manglende teknologi for overføring
av kraft fra land til flyter, har derfor gjort at Skrugard
feltutviklingsprosjekt har gått bort fra en løsning med
kraft fra land.

2.12

Tidsplan for utbyggingsplanene

Prosjektets foreløpige hovedplan som er lagt til grunn
for utvikling av Skrugard-feltet er vist i tabell 2-3.
Planen er basert på en produksjonsstart av feltet i 4.
kvartal 2018.
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Tabell 2-3 Foreløpig hovedplan for prosjektet.
Aktivitet
Godkjenning av Stortinget
Landanlegg, oppstart grunnarbeider
Boreoperasjoner, oppstart
Marine operasjoner, oppstart
Produksjonsoppstart

2.13

2.14

Tidsplan
Desember 2014
Januar 2015
3Q 2016
2Q 2016
4Qr 2018

Avslutning

Etter avsluttet produksjon og nedstengning vil
innretninger på feltet bli fjernet i henhold til OSPARbeslutning 98/3.
I tråd med gjeldende retningslinjer gitt i
Stortingsmelding nr. 47 (1999-2000) «Disponering av
utrangerte rørledninger og kabler på norsk
kontinentalsokkel» vil det i god tid før avslutning av
produksjonen bli lagt fram en avslutningsplan med
forslag til disponering av plattform, havbunnsinstallasjoner og rørledninger.

Investeringer og kostnader

De totale investeringskostnader for Skrugardprosjektet er foreløpig estimert til i størrelsesorden 80
til 90 milliarder norske 2012-kroner. Estimatet
inkluderer kostnader for flyter, undervannsanlegg og
brønner, for Skrugard/Havis, rørledning for oljeeksport og oljeterminal.
Investeringene vil i all hovedsak kommer i årene
2015 til 2022.
Gjennomsnittlige årlige driftskostnader til havs og på
land er foreløpig beregnet til omlag 3 milliarder
norske 2012-kroner.
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Områdebeskrivelse

Naturressurser
og
miljøforhold
innenfor
influensområdet til Skrugard er utførlig beskrevet i
Stortingsmelding Nr. 8 (2005-2006) «Helhetlig
forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og
havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan)» og
Stortingsmelding Nr. 10 (2010-2011) «Oppdatering
av forvaltningsplanen for det marine miljø i
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten»,
samt tilhørende underlagsrapporter. Disse vil legges
til grunn for de vurderinger som gjøres i den
feltspesifikke konsekvensutredningen for offshore del
av Skrugard-utbyggingen.

3.1.1

I det følgende er det gitt en kort oversikt over status
på miljøtilstanden i området slik det er framstilt i
forvaltningsplanen (ULB). For nærmere informasjon
henvises det til Stortingsmelding Nr. 10, kapittel 3
«Miljøtilstanden – status og utvikling».

Viktige fiskebestander som torsk og hyse har
Barentshavet som oppvekstområde, men gyter
utenfor Lofoten, Vesterålen og Troms. De relativt
smale områdene innenfor eggakanten utenfor
Lofoten og Vesterålen er spesielt rike og produktive
og fungerer også som transportbånd for egg og
fiskelarver. Områdene er derfor spesielt sårbare for
forurensningspåvirkninger.

3.1

Særlig verdifulle og sårbare områder

I Stortingsmelding Nr. 8 (2005–2006) er det
identifisert særlig verdifulle og sårbare områder i
havområdet Barentshavet til Lofoten, jamfør figur 3-1
nedenfor. Dette er områder som ut fra naturfaglige
vurderinger har vesentlig betydning for det biologiske
mangfoldet og den biologiske produksjonen, også
utenfor områdene selv. Eventuelle skadevirkninger,
særlig fra klimaendringer, kan få langvarige eller
irreversible konsekvenser. I disse områdene må det
tas spesielle hensyn, basert på økt aktsomhet.

Status på miljøtilstanden i området

Tilstanden i økosystemet i Barentshavet og
havområdene utenfor Lofoten er bestemt av både
store, ytre påvirkninger som havforsuring og
endringer i klima, hvordan artene i systemet påvirker
hverandre og menneskelige aktiviteter som foregår i
området. Tabell 3-1 nedenfor viser oppsummert de
viktigste konklusjonene om miljøtilstanden og
kunnskapsutviklingen innenfor forvaltningsplanens
område.

De særlig verdifulle og sårbare områdene
kjennetegnes av kombinasjoner av for eksempel
næringsrikt havvann, høy planteplanktonproduksjon,
gyte- og gytevandringsområder og overvintrings- og
beitevandringsområder for fisk, eller hekke-, myte(fjærskifte) og overvintringsområde for sjøfugl.
Miljøverdiene kan også være knyttet til kolonier,
yngleplasser eller andre tette forekomster av
sjøpattedyr som havert, steinkobbe, nise og
spekkhogger. På havbunnen er det i noen særlig
verdifulle og sårbare områder forekomster av svamp
og korallrev som også utgjør leveområder for andre
arter.

Tabell
3-1
Forvaltningsplanen;
Miljøtilstand
og
kunnskapsutvikling, viktigste konklusjoner (Kilde: ULB).
Barentshavet er et rent og rikt hav
De store fiskebestandene er i god forfatning
Forvaltningsplanområdet har i all hovedsak et lavt
forurensningsnivå
Havklimaet er i endring; økende havforsuring, økende
havtemperatur, avtagende utbredelse av havis
Mengden av dyreplankton har avtatt de siste tre år, mens det
ikke er noen klar trend for planteplankton
De fleste sjøfuglbestandene er i nedgang
De is-avhengige selartene og enkelte fiskebestander har
negative utviklingstrekk
Kunnskapen om havbunn og forekomst av bunnlevende arter
er bedret gjennom MAREANO-kartlegging, og nye arter er
oppdaget. Kunnskapen om sjøfugl er bedret gjennom
kartlegging og overvåking i regi av SEAPOP-programmet.
Høy miljøverdi i de særlig verdifulle og sårbare områdene er
blitt ytterligere bekreftet og styrket.

Det er gjennomført kartlegging av sjøbunnen på
Skrugard og Havis, og det er ikke registrert
sjøbunnsformasjoner som tilsier at det skulle være
koraller i området. For traséen inn til Veidnes er
sjøbunnen kartlagt med grovere oppløsning.
Resultatene viser ikke noe som gir mistanke om at
det finnes koraller.
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sannsynligvis en viktig del av årsaken til at den
nordøst-atlantiske torskebestanden har økt gjennom
flere år og at gytebestanden nå er på størrelse med
nivået fra årene etter andre verdenskrig. For å unngå
at fiskeriaktivitet skulle redusere den svake
gytebestanden ble det fastsatt nullkvote for
kommersielt fiske på lodde i Barentshavet i årene
2004 til 2008. I 2009 og i 2010 var gytebestanden
stor nok til at det ble åpnet for et direkte fiske om
vinteren, samtidig som torskens behov for lodde som
mat ble beregnet å være fullt ut ivaretatt. Torsk og
lodde inngår i en egen flerbestandsmodell som
legges til grunn for kvoteberegningene. Kvotene som
er fastsatt av Norge og Russland, er i henhold til
høstingsregler godkjent av ICES.

Figur 3-1 Særlig verdifulle og sårbare områder
Barenthavet og området rundt Lofoten (Kilde: ULB).

Norsk vårgytende sild (NVG-sild): Bestanden av
norsk vårgytende sild har vært svært god de siste
årene, og gytebestanden har kommet på høyde med
nivåer
som
ble
observert
på
1950-tallet.
Rekrutteringen har blitt noe svakere igjen de siste
årene, og dette har medført at bestanden i 2010 har
gått noe ned fra det foreløpige toppåret 2009.
Barentshavet er et viktig oppvekstområde for norsk
vårgytende sild, men det foregår ikke fiske på ungsild
i Barentshavet. Den totale sildebestanden har siden
1999 vært beskattet i henhold til en forvaltningsplan
vedtatt av kyststatene. Planen medfører at
beskatningen holdes lavere enn det ICES har
anbefalt som en føre-var-grense. Dette er et viktig
bidrag til å opprettholde bestanden med et høyt
biomassenivå. Voksen sild lever ikke i Barentshavet,
men sildelarver kommer drivende inn i området fra
gytefeltene langs norskekysten. De oppholder seg 3
til 4 år i Barentshavet før de igjen vandrer tilbake til
Norskehavet der de gyter. De tre kollapsene i
loddebestanden siden 1970 har således falt sammen
med innsig av store årsklasser av ungsild. Man har
likevel i enkelte tilfeller fått god lodderekruttering selv
når det er mye ungsild i Barentshavet, trolig som
følge av at de to artene enkelte år kan befinne seg i
ulike deler av havområdet.

i

Høy miljøverdi i de særlige verdifulle og sårbare
områdene er blitt ytterligere bekreftet og styrket
gjennom ny kunnskap. Dette omfatter områdene
utenfor Lofoten, Vesterålen, kysten av Troms og
Eggakanten. Området rundt Skrugard går ikke inn
under områder med høy miljøverdi.

3.1.2

Fiskeressurser

Fiskebestandene har store naturlige variasjoner.
Sammen med et godt forvaltningssystem, har de
naturgitte forholdene de siste årene bidratt til historisk
svært sterke bestander av sentrale fiskeslag som
eksempelvis torsk, hyse og sei. Lodde, sild og torsk
er sentrale arter for dynamikken i økosystemet i
Barentshavet og er sammen med blåkveite, uer,
snabeluer og kolmule indikatorartene i overvåkingen
av økosystemet i dette havområdet.

Kysttorsk: Torsk som befinner seg i kyst- og
fjordområder kalles kysttorsk. Det finnes flere
bestander av kysttorsk langs kysten fra Stad til
grensen mot Russland. Andelen kysttorsk, i forhold
til nordøstatlantisk torsk, øker fra nord mot sør.
Mengden (antall og biomasse) øker derimot fra sør
mot nord, og om lag 75 prosent finnes nord for 67°N.
Kysttorsk finnes fra tarebeltet til dypere vann ned mot
500 meter. Den gyter langt inne i de fleste fjordene
eller i sidearmer i større fjordsystem, men også i
samme områder som nordøstarktisk torsk. Larvene til

Nordøstarktisk
torsk:
Gytebestandsnivået
for
nordøstarktisk torsk er det høyeste som er observert
siden 1947, og er i 2010 beregnet til over 1,14
millioner tonn. Gytebestanden i 2005 var på 700 000
tonn.
Sild og lodde: Kunnskapsgrunnlaget viser at det per
2010 var lite ungsild og mye lodde i Barentshavet.
Dette gir gode forhold for mange av de andre artene i
økosystemet. De store mengdene lodde er
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kysttorsken bunnslår seg på svært grunt vann og
vandrer sjelden ned på dypere vann før de er to år
gamle. Den blir tidligere kjønnsmoden enn
nordøstarktisk torsk, vokser hurtigere og vandrer i
mindre grad. En gjenoppbygningsplan ble vedtatt
våren 2010.

annet Gjesværtappan som innehar Norges største
sjøfuglkolonier.
Det siste tiåret har mange bestander av sjøfugl i
området hatt en sterk tilbakegang. Dette gjelder flere
arter, men problemene er størst for de mest tallrike
artene som typisk hekker i fuglefjell og beiter i åpent
hav.
Lomvi og krykkje har hatt en særlig stor reduksjon, og
da særlig i den sørvestre delen av forvaltningsplanområdet. For lomvi er situasjonen så alvorlig at
det kan være et tidsspørsmål før arten forsvinner
som
hekkefugl
i
mange
fuglefjell
langs
fastlandskysten. Lenger nord i Barentshavet har
situasjonen vært bedre, men bestanden av polarlomvi viser nå klare tegn på tilbakegang både på
Bjørnøya og på Spitsbergen. En ser også tegn til
nedgang for krykkje i dette området. Polarmåke har
vært i nedgang de siste 20 årene på Bjørnøya.
Bestanden er redusert med 65 prosent siden 1986.
For flere store lundekolonier er bestandsutviklingen
de siste fem årene negativ. Hekkesuksess siste fire
år er under tiltaksgrensen definert i overvåkingssystemet. For krykkje er det observert tilsvarende
nedgang i store deler av det nordlige Atlanterhavet,
noe som indikerer at årsaken til artens problemer kan
være å finne i storskala miljøendringer i hele dette
området. Klimaendringer diskuteres derfor nå som en
viktig utløsende faktor for bestandsnedgang hos
sjøfugl, i første rekke gjennom sin effekt på
sjøfuglenes næringsgrunnlag.
På fastlandet har bestandsnedgangen for krykkje,
lunde, alke og lomvi pågått over mange år. Her er
lomvibestanden nå bare omkring én prosent av hva
den var i 1980, mens krykkjebestanden avtar med 5
til 14 prosent årlig og er nede på 15 til 35 prosent av
bestanden for 20 til 30 år siden. Blant de truede
sjøfuglartene på Norsk rødliste for arter har lomvi,
polarlomvi, teist, lunde, alke, krykkje, ismåke og
sabinemåke en vesentlig del av sin norske bestand i
forvaltningsplanområdet Barentshavet til Lofoten,
mens stellerand som hekker på den russiske
tundraen, overvintrer på finnmarkskysten. Typiske
sjøfuglarter som er klassifisert som nær truet, er
havhest, gulnebblom, fiskemåke, stormsvale, tyvjo,
samt praktærfugl, ringgås og polarmåke (Svalbard).

Figur 3-2 Internasjonalt viktige områder for lodde, norsk
vårgytende sild og nordøstarktisk torsk. Områdeverdier er
angitt som prosent av maksimal mulig verdi, der kun
gyteområder kan komme opp i 100 prosent. Verdier er
angitt for vår og høst. I oktober er det den samlede
overvintrende bestanden av norsk vårgytende sild som
slår
ut
på
kartet.
Kilde:
Havforskningsinstituttet/Direktoratet for naturforvaltning/Det Norske
Veritas

3.1.3

Sjøfugl

Barentshavet er viktig for flere av de store
sjøfuglbestandene, og de er helt eller delvis avhengig
av havet for å skaffe næring. Mens de kystnære
artene har en begrenset aksjonsradius, kan de
pelagiske artene bevege seg mange titalls kilometer
ut fra hekkekoloniene, jamfør figur 3-4. Det fins en
rekke viktige hekkekolonier spredt langs hele
Norskekysten. I Nordkapp kommune ligger blant

Nesten alle indikatorene for sjøfugl viser en større
eller mindre tendens til nedgang, både i de siste ti
årene og samlet over tidsperioden de har vært
overvåket.
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som nise og spekkhuggere er vanlige i de mer
kystnære områdene.

Gjesværtappan
Gjesværtappan er en øygruppe i Nordkapp
kommune, jamfør figur 3-3. Øyene ligger nord for
fiskeværet Gjesvær, består av fuglefjell og er vernet
som naturreservat.

Steinkobbe og havert (gråsel) er de vanligste
selartene langs norskekysten. Disse artene er
imidlertid i stor grad stasjonære og kystnære. De
tilbringer omtrent en tredjedel av tiden, utenom kasteog forplantningsperioden, på land.

Gjesværtappan har Norges største sjøfuglkolonier.
Blant annet har øyene en stor koloni av lundefugl og
den nordligste havsulekolonien i Norge. Også alke,
krykkje, skarv, lomvi, havhest og havsvale hekker i
Gjesværtappan fra midten av april til slutten av
august. Foruten Skarv er ingen av disse artene
observert i Sarnesfjorden (Kilde: SEAPOP).

3.1.5

Kulturminner

Aktuelle kulturminneinteresser i sjøområdene kan
være:




Spor etter menneskelig aktivitet fra perioden
under eller umiddelbart etter istiden, når deler av
nåværende sjøbunn var tørt land
Skipsvrak, eller deler av slike

Slike forekomster innenfor territorialgrensa (12
nautiske mil eller 22,2 km fra grunnlinja) er
automatisk fredet etter norsk lovgivning. Utenfor
territorialgrensa er disse kulturminnene gitt et noe
mindre strengt vern etter bestemmelsene i
Petroleumsloven.

Figur 3-3 Lokasjon Gjæsværtappan.

Potensialet for funn, spesielt når det gjelder
skipsvrak, øker generelt etter hvert som man nærmer
seg land. Således vil funnpotensialet kunne være
størst for rørledningen.
Det er ikke kjent forekomster av kulturminner innenfor
områder som kan berøres av feltinnretning eller
rørledningstrasé for oljetransport.
Foreløpige
undersøkelser
av
lokasjon
for
produksjonsinnretning samt trasé og oppankringskorridorer for brønnrammer og rørledninger har ikke
avdekket kulturminner. Dersom det blir gjort funn
innenfor de områdene som forventes å bli påvirket av
aktivitetene,
vil
kulturminnemyndighetene
bli
kontaktet og videre håndtering avklares nærmere.

Figur 3-4 Utbredelse av sjøfugl (krykkje, polarlomvi og
lunde) i åpent hav ved ulike årstider. Kartene viser
situasjonen vår/sommer, høst og vinter. Grønt: Lav tetthet.
Rødt: Høy tetthet (Kilde: SEAPOP).

3.1.4

Kulturminner på land, inkludert samiske kulturminner,
er dekket av utredninger tilknyttet landterminal. Det
henvises til forslag til plan- og utredningsprogram for
landterminalen.

Sjøpattedyr

Ulike hvalarter vandrer gjennom Barentshavet på vei
mellom forplantningsområdene i varmere farvann i
vintermånedene og sommerbeite ved polarfronten og
isfronten. Det drives kun fangst på vågehval. Arter

3.1.6

Habitater

Korallrev i norske farvann dannes av øyekorall
(Lophelia pertusa), som tilhører steinkorallene
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(Scleractinia). Denne arten har dannet rev som er
opp til 9 000 år gamle utenfor kysten av Midt-Norge.
Hornkorallene (Gorgonacea) danner leveområder
som fiskere har gitt navnet korallskoger. Sjøtre
(Paragorgia arborea) er vår største korall og kan bli
over 3 meter høy. Hornkorallene er på lik linje med
Lophelia langlivete arter som vokser relativt
langsomt. De eldste koloniene man kan finne i Norge
er sannsynligvis mellom 100 og 200 år gamle.

Utbredelsen av hornkoraller er dårligere kjent enn
utbredelsen av øyekorall (Lophelia pertusa).

Svamper (Porifera) er kolonidyr som danner et indre
skjelett i form av små spikler av kisel eller kalk.

Kartlegging på feltet og langs trasé for oljerørledning
har ikke avdekket koraller eller andre habitater av
bløtdyr. Dersom det avdekkes slike ved videre
kartlegging
vil
relevante
myndigheter
og
organisasjoner bli kontaktet for avklaring av videre
håndtering.

Det er kjent at svampområder er utbredt i
Barentshavet, for eksempel på Tromsøflaket, spesielt
i Snøhvitområdet og de vestlige delene som grenser
til Eggakanten. Det foreligger imidlertid ikke noen
fullstendig
oversikt
over
utbredelsen
av
svampsamfunnene.

Det oppdages stadig flere korallrev i Barentshavet.
Korallrevene representerer en viktig naturressurs,
med et stort mangfold av arter. Ofte er fisketettheten
høy nær revene.
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Konsekvenser for miljø, naturressurser og arealbeslag

Utbygging og drift av Skrugard innebærer flere
problemstillinger i forhold til mulige konsekvenser for
miljø og naturressurser. I det følgende kapittelet
beskrives aktuelle miljøaspekt og foreløpige
utslippsestimat.

benyttet halvt nedsenkbar borerigger. Boreoperasjonene vil medføre utslipp av CO2 og NOX
samt mindre mengder SO2 fra dieselmotorer på
riggen. All brønnopprensing vil bli gjennomført over
riggene.

Prosjektet vil fokusere på mulighetene for å redusere
utslipp. Beste tilgjengelige teknikker (heretter omtalt
som BAT) vil bli lagt til grunn for de valg som blir
gjort, slik at negative virkninger på miljøet kan
reduseres i størst mulig grad.

Marine operasjoner og transportvirksomhet
I anleggsfasen vil det bli utslipp fra kraftgenerering på
fartøy knyttet til marine operasjoner i forbindelse med
installasjon. Dieselmotorer på de involverte fartøyene
vil gi utslipp av CO2, NOX og mindre mengder SO2.

4.1

4.1.2

Utslipp til luft

I driftsfasen vil utslipp til luft i hovedsak stamme fra
følgende kilder:

Utbyggingen av Skrugard-feltet vil føre til utslipp til
luft i anleggs- og driftsfasen. Utslipp til luft er knyttet
til:






Driftsfase





Bore- og brønnoperasjoner
Marine operasjoner
Drift av produksjonsinnretning
Produksjon og prosessering
Lasting og transport av olje

Turbiner
Fakkel
Diffuse utslipp

Kraft vil genereres på Skrugard ved hjelp av
gassturbiner med lav-NOX-teknologi.
Figur 4-1 og 4-2 under viser en foreløpig oversikt
over utslipp av henholdsvis CO2 og NOX for Skrugard.
Oppdaterte utslippsprofiler vil bli gjengitt i
konsekvensutredningen.

Miljøkonsekvenser av utslipp til luft er av global
karakter og vil bidra til økning i ”drivhuseffekten”.
Utslipp kan også ha regionale effekter og kan bidra til
blant annet sur nedbør og dannelsen av bakkenært
ozon. I konsekvensutredningen vil det bli gitt en
detaljert beskrivelse av utslippene til luft og vurdering
av utslippsreduserende tiltak som følge av
utbyggingen, og tilhørende konsekvenser vil
vurderes. Utslippene vil ses i sammenheng med de
totale utslippene på sokkelen og nasjonalt i forhold til
internasjonale forpliktelser. Foreløpige utslipp til luft
og utslippsreduserende tiltak er kort gjennomgått
nedenfor.

Figur 4-1 Foreløpig utslippsprofil for CO2.

Utslipp på landterminalen er ikke inkludert i profiler
som vist i kapittel 4.1.2 og 4.2.2 nedenfor. Disse
utslippene vil bli redegjort for i konsekvensutredningen for landterminalen.

4.1.1

Bore- og anleggsfase

Bore- og brønnoperasjoner
I forbindelse med boring av brønner vil det bli utslipp
til luft fra kraftgenerering på borerigger. Det vil bli

Figur 4-2 Foreløpig utslippsprofil for NOX.
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vedheng av oljebasert borevæske vil ikke bli sluppet
ut.

Utslippsreduserende tiltak luft

Utslippsreduserende tiltak som vil bli implementert vil
bli beskrevet i konsekvensutredningen. Følgende
tiltak for å minimalisere utslipp til luft er foreløpig
vurdert:



MEG vil bli tilsatt brønnene når de er ferdigstilt. I
tillegg vil frostsikring av enkelte systemer på riggen
kreve tilsetting av MEG. MEG vil ikke bli sluppet ut,
da riggene har lukkede systemer for håndtering.
Eventuelle rester vil produseres tilbake sammen med
olje eller injisert i reservoaret gjennom gass- og
vanninjektorene.

Energioptimalisering
Lukket fakkelsystem

4.2

Marine operasjoner, klargjøring av rørledninger
I forbindelse med klargjøring og tilkopling av
rørledninger vil det bli utslipp av kjemikalier som
benyttes for å hindre begroing samt av fargestoffer
som benyttes for trykktesting og lekkasjesøk.
Tidspunkt for utslipp vil vurderes for å unngå lokale
effekter.

Utslipp til sjø

Utbyggingen av Skrugard vil føre til utslipp til sjø,
normalt bestående av følgende:









Utslipp ved bore- og brønnoperasjoner
Utslipp fra klargjøring av rørledninger
Produsert vann
Ballastvann
Kjølevann
Drenasjevann
Sanitæravløpsvann
Utslipp av kjemikalier

4.2.2

Utslipp til sjø i driftsfasen vil normalt bestå av
produsert vann, kjølevann, drenasjevann og
sanitæravløpsvann. Utslippene vil ikke bli nærmere
beskrevet i utredningsprogrammet, men vil bli kort
omtalt i konsekvensutredningen.

I tillegg kan utbyggingen av feltet medføre akutte
utslipp som følge av en uhellshendelse, se kapittel
4.3 for nærmere beskrivelse av dette temaet.

For produsert vann er det gjennomført beregninger
av EIF (Environmental Impact Factor) for følgende
alternativer:

I offshore konsekvensutredning for Skrugard vil
utslipp til sjø og utslippsreduserende tiltak beskrives
for anleggsperioden og normal drift på feltet. Videre
vil miljøpåvirkning knyttet til disse utslippene utredes.
I avsnittene under er derfor kun grove og foreløpige
utslippstall gitt.

4.2.1

Driftsfase




Rensing og utslipp
Injeksjon for trykkstøtte

En produsertvannrate på inntil 50 000 Sm3 i døgnet
gir en høy EIF for utslippsalternativet.

Bore- og anleggsfase

Løsning for håndtering av produsert vann for
Skrugardfeltet er injeksjon for trykkstøtte. Minimum
95 % av produsert vannet vil bli injisert.

Bore- og brønnoperasjoner
Til boring og komplettering vil det bli benyttet halvt
nedsenkbare borerigger og utslipp til sjø tilknyttet
boring vil skje fra disse.

Håndtering av produsert vann vil bli videre evaluert i
kommende prosjekteringsfase for prosjektet. Denne
evalueringen vil bli gjort rede for i utredningen.

Miljøkonsekvensene knyttet til utslipp fra boring på
feltet vil i hovedsak avgrense seg til den direkte
effekten på bunndyr som følge av den fysiske
overdekningen av bunnsedimenter. Konsekvensutredningen vil beskrive forventet spredning av
borekaks rundt brønnene. Hoved-ingrediensene i
vannbasert borevæske regnes ikke som giftige, men
vil kunne ha en viss fysisk effekt både på
planktonorganismer og bunndyrssamfunn. Slike
konsekvenser er i første rekke lokale. Borekaks med

Prognose for produsert vann for Skrugard-feltet er
vist i figur 5-3 nedenfor.
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Det er gjennomført konseptvurderinger knyttet til
miljørisiko i konseptfasen. Resultatene fra disse
vurderingene viser akseptabel miljørisiko.
I forbindelse med videre planlegging av prosjektet vil
det bli gjennomført oppdatering av miljørisikoanalysene. I tillegg vil det bli gjennomført
oljedriftsberegninger og oljevernberedskapsanalyser
som vil være underlag for definering av
oljevernberedskapskrav.
Analysene
vil
dekke
prosjektet i sin helhet, fra installasjoner offshore,
rørledning, landanlegg inkludert lasting av olje til
tankere samt skipstrafikk knyttet til Skrugards
aktiviteter.

3

Figur 5-3 Forventet profil for produsert vann [Sm /år].

4.2.3

Utslippsreduserende tiltak sjø

Resultater fra disse analysene vil bli gjengitt i
konsekvensutredningen.

Utslippsreduserende tiltak som vil bli implementert vil
bli beskrevet i konsekvensutredningen. Følgende
tiltak er foreløpig identifisert for å minimalisere utslipp
til sjø:

4.4




Optimal rensing av produsert vann før utslipp
Optimal rensing av drenasjevann før utslipp
Ingen bruk av miljøfarlige kjemikalier

4.3

Med en avstand på i overkant av 200 km til kysten av
Finnmark, ligger Skrugard utenfor området som
benyttes av kystfiskeflåten. Fisket i havområdet på og
rundt Skrugard består av trålfiske, ringnot og autoline
og utføres av store, havgående og fleksible fartøy.

Akutte utslipp

Fiskeriene langs kysten av Finnmark, Troms og
Nordland er svært viktig, og området utgjør et tyngdepunkt i denne næringen. På grunn av at fangstinnsats
og driftsform er sterkt knyttet til fiskens vandringsmønster,
tilgjengelighet,
økonomiske
driftsbetingelser, reguleringer og markedsmuligheter,
varierer forholdene i fiskeriene langs kysten fra år til
år.

Utilsiktede utslipp fra petroleumsvirksomheten kan
forekomme som uhell forårsaket av forskjellige
foranledninger, blant annet:






Fiskeri og havbruk

Utblåsninger fra feltinnretninger
Lekkasjer fra rør
Lekkasjer fra undervannsinstallasjoner
Prosesslekkasjer
Lekkasjer fra tankere og lasteoperasjoner

Fiskeridirektoratet
overvåker
den
havgående
fiskeflåtens aktivitet ved hjelp av satellittsporing av
alle fartøy større enn 15 meter. Resultater fra
Fiskeridirektoratets sporing gir et overordnet bilde av
fiskeriaktiviteten i Barentshavet, jamfør figur 4-3, der
en ser at aktiviteten gjennomgående er høyest i
første og fjerde kvartal. Videre framgår det at det
gjennom hele året foregår et betydelig fiske i
områdene langs kysten av Finnmark, langs
Eggakanten og ved Bjørnøya, mens det i perioden
2009 til 2011 har vært lite fiskeriaktivitet på selve
Skrugard-feltet.

De største akuttutslippene er ofte assosiert med
utblåsninger under boring og drift. Dette er imidlertid
hendelser med svært lav sannsynlighet.
Konsekvensene av et utilsiktet utslipp til sjø avhenger
av faktorer som type utslipp (olje, gass, kondensat),
overflateutslipp/havbunnsutslipp, størrelse på utslipp,
vind, strømretning og lokalisering i forhold til sårbare
naturverdier eller naturressurser. Et akutt utslipp av
gass er i hovedsak en sikkerhetstrussel da effekter
på marint miljø er kortvarige og lokale.
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Figur 4-3 Resultater fra satellittsporing av større fiskefartøyer i Barentshavet 2009 til 2011.
Øverst: 1. kvartal til venstre og 2. kvartal til høyre. Nederst: 3. kvartal til venstre og 4. kvartal til høyre.
Jo mørkere farge, jo flere registreringer av fiskefartøy (Kilde: Fiskeridirektoratet).

Virkninger for fiskeri
I forbindelse med utbygging av Skrugard vil
aktivitetene på feltet medføre arealbeslag for alle
typer fiskeri som drives i berørt område. Tilsvarende
vil rørleggingsarbeider, uten hensyn til valg av
alternativ, medføre et arealbeslag for alle typer
fiskeri. Dette er imidlertid et midlertidig arealbeslag
som forflytter seg med leggingen.

likevel medføre noen mindre arealbeslag eller
operasjonelle ulemper for fiske med bunnredskaper
som bunntrål og snurrevad.
Rørledninger er ikke til hinder for fiske med pelagiske
eller konvensjonelle redskaper etter at leggingen er
fullført. Rørledninger skal også være overtrålbare,
men avhengig av forhold knyttet til rørledningens
plassering i forhold til viktige trålfelt, omfang av
steinfyllinger, ankermerker etter leggefartøy, frie
spenn mv kan den medføre noen operasjonelle
ulemper for fiske med bunntrål og snurrevad. Som en
hovedregel er slike ulemper vesentlig større for
mindre fartøyer enn for store fartøyer.

I driftsfasen vil sikkerhetssonen omkring feltinnretningen medføre arealbeslag for alle typer fiskeri
som drives i området. Omkring feltinnretningen
etableres det sikkerhetssone med radius på 500
meter regnet fra innretningens yttergrense.
Betydningen av det arealbeslaget som en slik
sikkerhetssone representerer vil avhenge både av
type fiskeri som berøres og forhold knyttet til lokale
bunn-, vind- og strømforhold i det aktuelle området.

Eventuell betydning for fiskeri som følge av økt
skipstrafikk vil bli vurdert.
Virkninger for havbruk
Offshore installasjoner og aktiviteter i åpent hav har
generelt ikke direkte konsekvenser for havbruk.
Rørledningen inn til land kan påvirke havbruk. Det er
identifisert godkjente oppdrettslokaliteter tett innpå
lokalisering av landterminal, jamfør figur 4-4.

Omkring havbunnsinnretninger etableres det ikke
sikkerhetssone. Som hovedregel vil slike innretninger
ikke medføre noen ulemper for fiske med pelagiske
redskaper som ringnot eller flytetrål eller fiske med
konvensjonelle redskaper som garn og line/autoline.
Det er et krav, og det inngår i planene for feltutbyggingen, at havbunnsinnretninger skal være
overtrålbare. Avhengig av hvor de er lokalisert kan de

Eventuell betydning for havbruk som følge av økt
skipstrafikk vil bli vurdert.
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Det er ikke kjente forekomster av kulturminner
innenfor områdene som vil berøres. Dersom det
gjøres funn innenfor de områdene som forventes å bli
påvirket av aktivitetene, vil kulturminnemyndighetene
bli kontaktet.
Kulturminner på land, inkludert samiske kulturminner,
er dekket av utredninger tilknyttet landterminal. Det
henvises til forslag til plan- og utredningsprogram for
landterminalen.

4.7
Figur 4-4 Godkjente oppdrettslokaliteter i deler av VestFinnmark per 14. september 2012. Rødt symbol:
Matfiskproduksjon
av
laksefisk.
Oransje
symbol:
torskeoppdrett. Rødt/grønt symbol: Lokalitet for forskning
eller undervisning (Kilde: Fiskeridirektoratet).

4.5

En plattformutbygging representerer en risiko for
kollisjon med skipstrafikk. Generelt er det en meget
lav sannsynlighet for kollisjoner med påfølgende
utslipp fra skip eller innretninger.
Skrugard er lokalisert utenfor hovedstrømmene for
skipstrafikk i Barentshavet, og det forventes derfor
små konsekvenser for skipstrafikken som følge av
utbyggingen.

Habitater

Fysiske inngrep i sjøbunnen som legging av
rørledninger og kabler samt utplassering og
oppankring av havbunnsutstyr har et potensial for å
skade korallrev og andre bunnlevende organismer.
Det er ikke registrert korallforekomster i området der
feltet er lokalisert. Dersom havbunnsundersøkelser
påviser verneverdige habitater eller arter, vil
avbøtende tiltak og videre håndtering avklares med
aktuelle myndigheter.

4.6

Skipstrafikk

Risiko for kollisjon mellom installasjonen på
Skrugard, støttefartøy og annen skipstrafikk, risiko for
grunnstøting nært land samt lasteoperasjoner ved kai
på Veidnes vil bli diskutert i konsekvensutredningen.

Kulturminner

Kulturminneloven definerer kulturminner som alle
spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske
hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturminner kan
ligge både på land og i sjøområdene. Aktuelle
kulturminneinteresser i sjøområdene kan være:




Spor etter menneskelig aktivitet fra perioden
under eller umiddelbart etter istiden, når deler av
nåværende sjøbunn var tørt land
Skipsvrak, eller deler av slike

Slike forekomster innenfor territorialgrensa (12
nautiske mil eller 22,2 km fra grunnlinja) er
automatisk fredet etter norsk lovgivning. Utenfor
territorialgrensa er disse kulturminnene gitt et noe
mindre strengt vern etter bestemmelsene i
petroleumsloven. Potensialet for funn, spesielt når
det gjelder skipsvrak, øker generelt etter hvert som
man nærmer seg land.

Figur 4-5 Tetthet på skipstrafikk. Røde felt indikerer høy
trafikktetthet (Kilde: Kystverket).
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Samfunnsmessige virkninger

Utbygging
og
drift
av
Skrugard
vil
gi
samfunnsmessige virkninger både for det norske
samfunnet som helhet, regionalt og i de lokalsamfunn
der støttefunksjoner til utbygging og drift av feltet
lokaliseres.



Samfunnsmessige konsekvenser vil bli utredet og
dokumentert
i
konsekvensutredningen.
Dette
inkluderer virkninger på nasjonalt, regionalt og – så
langt det er mulig - lokalt nivå.

Studien vil bli oppdatert i neste prosjekteringsfase og
resultatene vil bli gjengitt i konsekvensutredningen.



Skrugard er en meget samfunnsmessig lønnsom
utbygging
Investeringene vil ha stor påvirkning på
investeringsnivået på norsk sokkel og kan føre til
press i enkelte sektorer

5.1.1
5.1

Samfunnsøkonomi

5.1.1

Nasjonale virkninger

Utbyggingen av feltet vil kunne gi store positive
ringvirkninger for Finnmarks-regionen. Det er viktig
for prosjektet å ha god kontakt med regionalt
næringsliv samt fylkeskommunale og kommunale
myndigheter gjennom hele prosjektperioden og
videre inn i driftsfasen.

Utbyggingen vil påvirke nasjonale samfunnsøkonomiske forhold på ulike måter. Inntektene av
utbyggingen av feltet vil bidra til å øke den norske
stats inntekter i form av skatt, inkludert avgifter
knyttet til utslipp av CO2. Videre kan aktivitetene
medføre generering av oppgaver for norsk
leveranseindustri, noe som vil gi både inntekter og
økt sysselsetting.

Arbeidskraftbehovet
og
sysselsettingsmessige
virkninger av prosjektet både i utbyggings- og i
driftsfasen vil bli utredet sammen med plassering av
base, driftsorganisasjon og støttefunksjoner.
Prosjektet vil videre påvirke Nordkapp kommunes
økonomi i form av skatter og avgifter, og dette vil bli
belyst i konsekvensutredningen.

De totale investeringskostnader for Skrugard
prosjektet er foreløpig estimert til størrelsesorden 80
til 90 milliarder norske 2012-kroner. Estimatet
inkluderer kostnader for flyteren, undervannsanleggene og brønnene samt oljerørledning og
oljeterminal.

5.2

Reiseliv

Nordkapp kommune er en kommune med mye
reiseliv og turisme. Positive og negative virkninger for
reiselivet i Nordkapp kommune vil bli beskrevet i
konsekvensutredningen.

Investeringene vil i all hovedsak kommer i årene
2015 til 2022.
Gjennomsnittlige årlige driftskostnader til havs og på
land er foreløpig beregnet til omlag 3 milliarder
norske 2012-kroner.

5.3

Andre virkninger

Det vil være behov for flytransport i både drifts- og
utbyggingsfase. Dette vil bli diskutert i konsekvensutredningen.

I forbindelse med konsekvensutredningen vil det bli
gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av
prosjektet som belyser virkninger nasjonalt, regionalt
og – så langt som mulig - lokalt på leveranser og
sysselsetting.
Det
er
gjennomført
en
konseptstudie
samfunnsøkonomiske virkninger av Skrugard.

Regionale og lokale virkninger

Kraftbehov og foreslåtte løsninger for krafttilførsel
Vil bli kort diskutert i konsekvensutredningen.
Det vil bli gjort rede for tilgang på personell og
leverandører til bygging og drift av anlegget.

for

Kort oppsummert viste denne følgende resultat:
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Planlagte utredningsaktiviteter
Det vil bli benyttet prognoser for prospektene samt
dokumentasjon fra forvaltningsplanen.

Konsekvensutredningen vil dra nytte av det
utredningsarbeidet som allerede er gjennomført i
forvaltningsplanen for området samt underliggende
rapporter til denne. Det betyr at det ikke vil bli
gjennomført nye studier for tema som allerede er
dekket i disse utredningene. I stedet vil det henvises
til disse i konsekvensutredningen.

Hensikten med å inkludere prospektene er å
muliggjøre en forenklet plan- og utredningsprosess
for disse.

Konsekvensutredningen vil bli basert på fastsatt
utredningsprogram og vil inneholde en omtale av
alternative utbyggingsløsninger som har vært vurdert
samt begrunne anbefalt løsning. Det vil med andre
ord bli gjort rede for de valg som er gjort med hensyn
til teknisk gjennomførbarhet, sikkerhet, økonomi og
miljøvirkninger, inkludert konsekvenser for fiskeri og
annen næring. De norske samfunnsøkonomiske
virkninger vil også inngå i dokumentasjonen.

6.1

Beskrivelse av naturressurser og
ressursutnyttelse

Dette punktet anses i stor grad å være dekket av
forvaltningsplanen når det gjelder installasjoner til
havs. Planen vil bli lagt til grunn for de beskrivelser
som vil bli gitt i konsekvensutredningen. I tillegg vil
det bli gjort en vurdering av behov for ny kartlegging
utover den informasjon forvaltningsplanen gir,
spesielt med tanke på marine naturtyper nært land
samt strandsone.

Konsekvensutredningen vil gi en utfyllende
beskrivelse av offshore del for utbyggingsløsningen,
og vil utrede hvilke konsekvenser denne har for
miljøet og det norske samfunn. Utredningen vil også
dekke rørledningen, skipstrafikk og påvirkning av
tiltaket nært land, i fjorden utenfor Veidnes.

I forbindelse med høring av forslag til plan- og
utredningsprogram for landterminalen er det følgende
tema identifisert behov for kartlegging:
Marint biologisk mangfold
Tiltakets konsekvenser for marint biologisk mangfold
vil bli utredet. Dagens situasjon vil bli kartlagt,
rødlistearter i området inkludert.

Forebyggende og avbøtende tiltak ut fra operatørens
null
skade
filosofi
samt
myndighetenes
rammebetingelser vil bli beskrevet.
Det vil i konsekvensutredningen bli redegjort for
hvilke tillatelser, godkjennelser og/eller samtykker det
skal søkes om i henhold til norsk lovgivning. Planer
for avvikling og beredskap vil kort bli beskrevet.

6.2

Utslipp til luft

Konsekvensutredningen vil kvantifisere energibehov
og utslipp til luft, fordelt på de ulike utslippskilder.

Konsekvensutredningen vil inneholde en kort
oppsummering av innkomne høringsuttalelser samt
operatørens kommentarer til disse knyttet til foreliggende utredningsprogram.

Det vil bli redegjort for de BAT-vurderinger som er
lagt til grunn og aktuelle tiltak som er vurdert for å
redusere utslipp til luft, inkludert strømforsyning fra
land. Det vil bli gitt en begrunnelse for de valg som så
langt er foretatt.

Konsekvenser knyttet til landterminal dekkes i en
egen konsekvensutredning.

Utslippene knyttet til utbyggingen vil bli sammenliknet
med utslippene fra:

Det henvises til kapittel 6.9 for beskrivelse av
forholdet til parallelle utredninger for prosjektet.




Framtidige prospekter
I den grad det er mulig med dagens kunnskap vil
utredningene søke å dekke mulige framtidige
prospekter som kan tenkes knyttet opp til Skrugard.

Samlede utslipp fra norsk sokkel
Nasjonale utslipp

Miljømessige konsekvenser av utslipp til luft,
virkningen av utslipp i forhold til naturmiljø, vil bli
beskrevet med referanse til forvaltningsplanen. Det
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Produsert vann
Mengder av produsert vann og komponenter i vannet
vil bli beskrevet. Håndtering av det produserte vannet
vil bli beskrevet.

planlegges ikke gjennomført nye beregninger av
spredning, avsetning og tålegrenseoverskridelser av
lufttransporterte forurensinger.
Det utarbeides en beskrivelse av håndtering av
utslipp i forhold til Norges krav i internasjonale
konvensjoner.

Ballastvann
Det vil bli redegjort for ballastvann-tematikken,
herunder om problemstillingen er relevant. Ulike
metoder for å håndtere risikoen ballastvann utgjør vil
bli diskutert. Risiko for innføring av nye arter vil bli
beskrevet.

Utredningene for utslipp til luft vil bli sett i
sammenheng med tilsvarende utredninger knyttet til
landterminalen.

Det vil gis en beskrivelse av de forventede utslipp
fordelt på ulike typer operasjoner.

Andre regulære utslipp
Andre utslipp som drenasjevann, sanitær-avløpsvann
og kjølevann antas ikke å medføre nevneverdige
konsekvenser. Utslippsmengder vil imidlertid bli kort
beskrevet i konsekvensutredningen.

Det vil bli redegjort for de BAT-vurderinger som er
lagt til grunn sammen med aktuelle tiltak for å
begrense utslipp til sjø. Det vil bli gitt en begrunnelse
for de valg som er foretatt.

Konsekvensutredningen
vil
videre
synliggjøre
operatørens strategi for null skadelige utslipp, og
hvordan denne planlegges implementert i dette
prosjektet. I den forbindelse vil det bli fokusert på:

Potensielle
miljømessige
konsekvenser
av
utslippene, virkningen av utslipp i forhold til
naturmiljø, herunder marint biologisk mangfold, marin
fisk, laks og havbruk, vil bli beskrevet. Forvaltningsplanen vil i stor grad bli benyttet som grunnlag for
beskrivelsene.







6.3

Regulære utslipp til sjø

Bruk av borevæske
Opprensking/brønntesting
Produksjonskjemikalier
Håndtering av produsert vann
Ballastvann

Gjennomførte overvåkningsprogrammer i området vil
bli beskrevet.

Det utarbeides en beskrivelse av håndtering av
utslipp i forhold til Norges krav i internasjonale
konvensjoner.

6.4

Regulære utslipp til sjø vil bli sett i sammenheng med
tilsvarende utredninger knyttet til landterminalen.

Akutte utslipp til sjø

Konsekvensutredningen vil beskrive sannsynligheten
for akutte utslipp knyttet til bore- og driftsfasen. Det
vil bli gjennomført miljørisiko- og beredskapsanalyse,
inkludert kort beskrivelse av oljevernberedskap.
Resultatene vil gjengis i konsekvensutredningen.

Boring og brønnoperasjoner
Det vil bli gitt en oversikt over type og mengde
boreslam og mengde borekaks samt en oversikt over
hvilke kjemikalier som skal benyttes i forbindelse med
boring og komplettering av brønner. Eventuelle
utslipp og konsekvenser vil bli nærmere vurdert.

Miljørisiko og beredskap omfatter offshoreaktiviteter,
rørledning, skipstrafikk og aktiviteter på landterminal.
Beskrivelser av eventuelle virkninger som følger av
andre aktiviteter, som omlasting i Sarnesfjorden, vil
baseres på tilgjengelige utredninger knyttet til de
respektive aktivitetene.

Klargjøring av rørledninger
Utslipp av kjemikalier i forbindelse med klargjøring av
rørledninger vil bli beskrevet. Dette inkluderer
kjemikalier som vil benyttes for å hindre korrosjon og
begroing, og eventuelle fargestoffer som benyttes for
trykktesting og søk etter lekkasjer.

Konsekvensutredning for akutte utslipp vil baseres på
følgende elementer:

Utslipp fra oljeterminal
Konsekvenser ved regulære utslipp til sjø fra
landterminalen vil bli beskrevet.
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Anadrom laksefisk
Konsekvenser
for
laksen
ved
petroleumsprodukter skal utredes.

Beskrivelse av eksisterende oljevernberedskap i
området og eventuell kapasitet i forhold til
Skrugard

Koraller og andre habitater
Det vil gjøres en vurdering av potensialet for å berøre
koraller og andre habitater i influensområdet basert
på eksisterende kunnskap om slike forekomster.

Det vil bli utført en kartlegging over spesielt
miljøfølsomme områder (SMO) og MOB (prioriterte
miljøressurser i sammenheng med akutt forurensning
av olje i marint miljø) i området.

Kulturminner
Det vil gjøres en vurdering av potensialet for å berøre
marine kulturminner i influensområdet basert på
eksisterende kunnskap om forekomsten av slike
objekter.

Det vil bli fokusert på spredningsmønster og
påvirkning på marin fisk, havbruk, laks, fugl samt
eventuelle sårbare arter og områder. Ut fra dette vil
konsekvensene av et eventuelt utslipp i området
utredes.

Undersøkelsesplikten etter § 10-1 i lovverket vil bli
oppfylt gjennom havbunns- og trasékartlegginger.
Dette vil bli skissert i konsekvensutredningen.

Avfall

Håndtering av avfall som genereres i utbyggings- og
driftsfasen for den valgte utbyggingsløsningen vil bli
beskrevet i konsekvensutredningen. Det vil bli gjort
en grov redegjørelse for avfallsplanene, herunder
typer avfallsprodukter, mengder og farlighetsgrad,
lagring og transport.

6.6

Kulturminner på land, inkludert samiske kulturminner,
er dekket av utredninger tilknyttet landterminalen.

6.7




Samfunnsmessige virkninger

Konsekvensutredningen vil beskrive forventede
samfunnsmessige virkninger i utbyggings- og
driftsfasen, for den totale utbyggingen av prosjektet,
inkludert landterminalen.

Konsekvenser ved arealbeslag,
fysiske inngrep

Marin fisk, fiskeriaktivitet og havbruk
Det vil bli gjennomført vurderinger av følgende
elementer:



av

Konsekvenser for laksen ved innføring av arter via
eventuelt ballastvann skal vurderes og beskrives.

Utredningen vil bli basert på oljedriftssimuleringer og
beskrive skadevirkninger ved akutt forurensning av
petroleumsprodukter til sjø i influensområdet.

6.5

utslipp

6.7.1

Samfunnsøkonomiske virkninger

Følgende beregninger og analyser vil inkluderes:

Nåværende fiskeri- og havbruksaktivitet
Vurdering og beskrivelse tiltakets konsekvenser i
utbyggings- og driftsfase i forhold til dagens og
fremtidens fiskeri- og havbruksaktivitet
Mulige tiltak for å redusere eventuelle
skadevirkninger
Konsekvenser ved økt skipstrafikk i utbyggingsog driftsfase







Det har blitt gjennomført studie av fiskeriaktiviteter i
og omkring Skrugard-feltet, langs rørledningen og i
fjorden inn til landterminalen. Studien vil bli oppdatert
i neste prosjektfase. Studien vil, sammen med
forvaltningsplanen, danne grunnlaget for beskrivelsen
av fiskeressursene, fiskeriaktivitet og havbruk i
influensområdet, samt den generelle omtalen av
konsekvenser av arealbeslag og akuttutslipp.
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Samfunnsmessig lønnsomhet
Prosjektets investeringsnivå i forhold til
investeringsnivået på norsk sokkel
Forventede nasjonale, regionale og – i den
grad det er mulig - lokale vare- og
tjenesteleveranser i utbyggings- og driftsfase
Arbeidskraftbehov samt nasjonale, regionale
og – i den grad det er mulig - lokale
sysselsettingseffekter i utbyggings- og
driftsfase
Størrelse, funksjoner og lokalisering av
driftsorganisasjon,
driftsbase
og
helikopterbase samt de lokale virkningene av
disse
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Utdrag fra planlandterminalen:

Økonomiske virkninger for kommunen vil bli
synliggjort

Reiseliv

Positive og negative virkninger for reiseliv i Nordkapp
vil bli utredet sett i lys av at eventuelt oljesøl,
transport av olje i oljetankere og tilstedeværelse av
landanlegget:









Vertskommunen vil være planmyndighet og skal
behandle reguleringsplanen.

Andre lokale og regionale virkninger

Det skal gjøres et overslag over behovet for
flytransport til og fra anlegget i anleggs- og
driftsfasen
Det skal redegjøres for kraftbehov og foreslåtte
løsninger for krafttilførsel
Det skal gjøres rede for tilgang på personell og
leverandører til bygging og drift av anlegget

6.8

for

Landanlegget, som dette planprogrammet gjelder,
krever regulering etter plan- og bygningsloven. Selv
om
planarbeidet
ikke
utløser
krav
om
konsekvensutredning siden dette er ivaretatt i
PUD’en, må reguleringsplanforslaget som et
minimum inneholde et sammendrag av PUD del 2
(KU-delen) hva gjelder konsekvensene som angår
landdelen.

Dagens situasjon, beskrivelse av reiseliv og dets
betydning
Økonomiske konsekvenser og
sysselsettingsvirkninger
Avbøtende tiltak

6.7.3

utredningsprogram

Olje- og energidepartementet er ansvarlig myndighet
i forhold til konsekvensutredningen. Deres «verktøy»
for å fatte beslutning om og på hvilke vilkår en
tillatelse skal gis, kalles plan for utbygging og drift av
en petroleumsforekomst (PUD). Denne behandler
tiltaket samlet med offshoreløsning, rørledning,
landanlegg og utskiping. PUD sendes på høring til
alle berørte på samme måte som kravet er for planer
etter plan- og bygningsloven.

Sysselsettingseffekter og muligheter for vare- og
tjenesteleveranser vil bli basert på hva en kan
forvente på grunnlag av tidligere erfaringer.

6.7.2

og

En rekke høringsinstanser har i sine uttalelser til
planog
utredningsprogrammet
tatt
opp
utredningsbehov som vil dekkes gjennom PUD’en og
ikke gjennom program for landanlegget. Dette
gjelder:


Grunnlagsundersøkelser og
miljøovervåking

Konsekvensutredningen
vil
beskrive
hvilke
grunnlagsundersøkelser og miljøovervåkning som vil
bli gjennomført. Forvaltningsplanen vil bli benyttet
som grunnlag. Konsekvensutredningen vil videre
vurdere i hvilken grad det er behov for spesifikke
undersøkelser og overvåking.


6.9 Forholdet til parallelle utredninger
Dette avsnittet er en gjengivelse fra revidert versjon
av
program
for
konsekvensutredningen
for
landterminalen for Skrugard. Avsnittet beskriver kort
hvilke tema som er dekket av landdelen og hvilke
som inngår i offshoredelen som foreliggende
utredningsprogram omhandler.
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Naturmiljø
 Marint biologisk mangfold, inkl marine
naturtyper og habitater, herunder sjøfugl
og strandsone
 Anadrom laksefisk
 Utslipp til luft fra offshore installasjoner,
rørledning og skipstrafikk
 Utslipp til sjø fra offshoreinstallasjoner,
rørledning, landanlegg og skipstrafikk
 Akutt forurensning til sjø fra
offshoreinstallasjoner, rørledning,
landanlegg, landanlegg og skipstrafikk
 Utslipp av ballastvann
Naturressurser
 Marin fisk og fiske
 Havbruk
Samfunnsmessige forhold
 Beredskap for offshoreinstallasjoner,
rørledning, landanlegg og skipstrafikk
 Trusselvurdering for
offshoreinstallasjoner, rørledning og
skipstrafikk
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Ringvirkninger (nasjonalt, regionalt og
lokalt) ved samlet utbygging av
offshoreinstallasjoner, rørledning,
landanlegg og skipstrafikk
Miljørisiko med fokus på fisk og sjøfugl, samt
oljevern knyttet til offshoreinstallasjoner,
rørledning, landanlegg og skipstrafikk

Samfunnsmessige forhold
 Risiko og sårbarhet
 Maritime forhold
 Samisk kultur og samfunn
Samisk utmarksbruk og næringer

6.9.1
Utredningsprogrammet for konsekvensutredningen
som skal danne grunnlag for PUD mtp
offshoreanlegg, rørledninger og skipstrafikk, er under
utarbeidelse og vil bli sendt på høring i 1Q 2013.
Krav til ovennevnte utredninger vil framgå av det
programmet.

Beredskap
Det skal gjøres risikoanalyser og beredskapsanalyser
som vil være underlag for beredskapsplaner. En
beskrivelse av de risikoforhold som er identifisert,
samt hvilke tiltak som planlegges for å møte de krav
som stilles til beredskap for å møte risiko innen
definerte fare og ulykkeshendelser (DFU), brann og
eksplosjon, evakuering, medisinsk beredskap vil
inngå som en del av teknisk og økonomisk del av
plan for utbygging, anlegg og drift for Skrugard.
Konsekvensutredningen vil ikke beskrive temaet
nærmere.

Foreliggende program for konsekvensutredning av
landanlegget, som skal danne grunnlag for
reguleringsplan for landanlegget dersom dette
konseptet skulle bli valgt, omfatter følgende
utredningstemaer:








Spesielt om beredskap og
trusselvurdering

Landskapsbilde
Naturmiljø
 Naturtyper, vegetasjon, fauna
 Utslipp til luft fra landterminal med
tilhørende skipstrafikk i havneområdet
 Utslipp til grunn
Nærmiljø, friluftsliv og rekreasjon
 Luft
 Støy
 Nærmiljø
 Friluftsliv og rekreasjon
Kulturmiljø
Naturressurser
 Reindrift

Trusselvurdering
Trusselvurdering
for
offshoreinstallasjoner,
landanlegg og skipstrafikk som beskrevet i plan- og
utredningsprogrammet for landterminalen vil bli
beskrevet som del av teknisk og økonomisk del av
plan for utbygging, anlegg og drift for Skrugard.
Konsekvensutredningen vil ikke beskrive temaet
nærmere.
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